Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Paposhvili-dommen – Udlændinge- og
Integrationsministeriets sagsnr. 2018-5316

Til brug for mine overvejelser om eventuel udvidelse af den undersøgelse,
som jeg efter ombudsmandslovens § 17 iværksatte den 26. marts 2018,
beder jeg venligst Udlændinge- og Integrationsministeriet om følgende:
1. Jeg beder om at låne ministeriets akter vedrørende Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. december 2016 i sagen Paposhvili mod
Belgien (klagesag nr. 41738/10), herunder vedrørende ministeriets overvejelser om dommens betydning for praksis i sager om humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b og sager om udelukkelse fra humanitær
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 10, stk. 4, og om dommens betydning for udsendelsen af udlændinge.
Min anmodning vedrører perioden fra den 13. december 2016 – hvor dommen blev afsagt – til den 9. april 2018, hvor ministeriet i ”Tillæg til redegørelsen for praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse af 24. marts
2015 – justering af praksis på baggrund af Paposhvili-dommen” redegjorde
for de ændringer i ministeriets praksis, som dommen førte til.
2. Som ministeriet ved, behandler jeg sideløbende med den nævnte sag en
klagesag (mit sagsnr. 18/02710) vedrørende Udlændinge- og Integrationsministeriets afslag på aktindsigt i en intern e-mail fra maj 2017.
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Denne e-mail vedrører ifølge ministeriets afgørelse om aktindsigt en henvendelse i maj 2017 fra Institut for Menneskerettigheder til ministeriet. I ministeriets afgørelse om aktindsigt henviser ministeriet for så vidt angår sagens faktiske grundlag bl.a. til Paposhvili-dommen.
Jeg beder venligst Udlændinge- og Integrationsministeriet om en udtalelse
om sagsforløbet i ministeriet efter den pågældende mail fra maj 2017, herunder hvilke eventuelle overvejelser og resultater den gav anledning til.
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Jeg beder venligst om at modtage akter og udtalelse inden den 15. januar
2019.
Med venlig hilsen
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