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Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i Biao-sagen

08-11-2017

Jeg har modtaget Udlændingenævnets brev af 4. oktober 2017 med bilag.

Dok.nr. 16/04335-33/TAN
Bedes oplyst ved henvendelse

Udlændingenævnet har som svar på min anmodning af 22. oktober 2016
sendt mig en kopi af nævnets afgørelser af 3. oktober 2017 samt Udlændingestyrelsens afgørelser i otte sager, som vedrører Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 24. maj 2016 i klagesagen Biao mod Danmark.
Udlændingestyrelsen havde i sagerne meddelt afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til udlændingelovens § 9, stk. 7.
Udlændingestyrelsen havde henvist til, at parrenes samlede tilknytning til
Danmark ikke var større end deres samlede tilknytning til et andet land. Styrelsen havde i alle otte sager set bort fra den del af lovbestemmelsen, hvorefter tilknytningskravet ikke skulle stilles, når den herboende person havde haft
indfødsret i 26 år.
Udlændingestyrelsens afgørelser blev truffet forud for ikrafttrædelsen af lov nr.
504 af 23. maj 2017 om ændring af udlændingeloven. Med lovændringen er
26-årsreglen i udlændingelovens § 9, stk. 7, som opfølgning på Biao-dommen
nu ophævet.
Udlændingenævnet har hjemvist alle otte sager til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen og har i den forbindelse tilkendegivet, at der ikke bør meddeles afslag på ægtefællesammenføring under henvisning til, at tilknytningskravet ikke er opfyldt.
På den baggrund har jeg besluttet ikke at gennemføre en undersøgelse efter
ombudsmandslovens § 17, stk. 1, af udlændingemyndighedernes behandling
af konkrete sager om ægtefællesammenføring efter Biao-dommen, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse forud for ikrafttrædelsen af lov nr. 504
af 23. maj 2017.

Jeg har ikke herved taget stilling til Udlændingenævnets begrundelse for afgørelserne i de otte sager.
Jeg vil lægge en nyhed om min beslutning i sagen på min hjemmeside.
Med venlig hilsen
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