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HØRINGSSVAR 
 

fra Retspolitisk Forening 
 

vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, 
retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (Udveksling af oplysninger om dna-profiler, 

fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union) 
 

Justitsministeriets sagsnr. 2009-305-0878 
 
 
Justitsministeriet har 27. januar 2010 sendt udkastet til høring hos bl.a. Retspolitisk Forening (RPF).  
 
Vi vil her i kort form kommentere udkastet, idet vi af bemærkningerne forstår, at lovændringer kan 
blive aktuelle pga. forventede aftaler om udvekslinger med i første omgang USA, Norge og Island. 
 
EU-landene (herunder Danmark) har med gennemførelse af lovgivning om Prüm-afgørelserne 
allerede forpligtet sig til EU-landene imellem at udveksle de nævnte oplysninger. Lovudkastet her 
er i sit indhold mere begrænset end Prüm-lovgivningen, men åbner til gengæld op for, at der 
mellem Danmark og ikke-EU-lande vil kunne ske udvekslinger efter indgåelse af aftale mellem 
landene. 
 
RPF mener, at der naturligvis kan være god mening i udvekslinger af oplysninger politi- og 
anklagemyndigheder imellem som led i kriminalitetsefterforskning mv.  
 
RPF mener dog også, at udvekslinger – herunder udleveringer af oplysninger fra Danmark – af 
meget personfølsomme oplysninger altid nøje bør overvejes i de konkrete sager/henvendelser af 
retssikkerhedsmæssige grunde, herunder også for at sikre sig mod urimelig brug/misbrug af 
modtagne oplysninger. 
 
Vi vil her pege på, at Danmark kun bør indgå udvekslingsaftaler med lande, hvis strafferets-, 
retspleje- og datalovgivning er af en sådan standard, at urimelig brug/misbrug af modtagne 
oplysninger må formodes ikke at finde sted.  
Endvidere vil vi i relation til de danske sletningsregler for PED-registret med sandsynlig fremtidig 
hovedregel om 10 års frister, jf. nyligt udkast til PED-bekendtgørelse, appellere til de danske 
politimyndigheder om ved udlevering af personoplysninger til ikke-EU-lande at være særdeles 
restriktive for så vidt angår oplysninger om personer, der er frifundet, eller mod hvem tiltale/påtale 
er opgivet/frafaldet, eller som alene har været mistænkt i en sag uden at videre tiltale er rejst, eller 
hvor en anden person er dømt i samme sag.     
 



RPF vil afslutningsvis foreslå, at det eksplicit skrives ind i lovteksterne, at Folketingets Retsudvalg 
forinden landeaftaler indgås skal orienteres herom med mindst 1 måneds frist, så udvalget har 
mulighed for at fremkomme med spørgsmål eller bemærkninger til aftale-udkastet. 
 
 
København, den 21. februar 2010 
 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg 
formand     medlem af bestyrelsen 


