
   
R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, 
retsplejeloven, lov om konkurrence

udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og 
Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)

 
 
1. Retspolitisk Forening ser med stor betænkelighed på

lovforslag, der udskyder en revision af hjemmelsgrundlaget i retsplejelovens § 786 stk.
udstedelse af bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske 
kommunikationsnets og elektroni
oplysninger om teletrafik. 

Den seneste ændring af logningsbekendtgørelsen i juni 2014 fandt sted på grundlag af en 
præjudiciel dom af 8. april 2014 fra EU
tidspunkt var det altså muligt i løbet af 2 måneder at indrette den danske retstilstand således, 
at den blev bragt i overensstemmelse med EU
taget i betragtning have stået Justitsministeriet klart, at 
EU’s logningsdirektiv ville 
gældende ret i overensstemmelse med denne dom og dermed også at sikre et mere præcist 
hjemmelsgrundlag i retsplejelovens § 786 stk. 4. 

Såfremt ministeriet måtte have været i tvivl om tendensen 
område, måtte denne usikkerhed under alle omstændigheder være uden nævneværdig 
betydning efter Generaladvokatens indstilling af 19. juli 2016 i de forenede sager C
C-698/15 om de nationale telelogningsregler i Sverige og UK's forenelighed med EU
herunder navnlig retten til databeskyttelse.
ved EU-domstolen den 21. december 2016 (Tele2
udskydelse af revisionen af retsplejelovens § 786 stk. 4, finder foreningen det relevant at 
citere generaladvokatens indstilling. Det hedder heri bl.a.: 

 
”En sådan (lagrings)pligt udgør således et alvorligt indgreb i retten til respekt for 
som er sikret ved chartrets artikel 7, og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er 
sikret ved chartrets artikel 8. Jeg finder det ufornødent at uddybe yderligere med hensyn til 
konstateringen af, at der foreligger et indgreb, hvilke
Rights-dommens præmis 32
flere af de rettigheder, der er fastsat i direktiv 2002/58”.
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HØRINGSSVAR 
 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, 
retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, 

udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og 
Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse) 

 
Sagsnummer 2017-5002-0032 

Retspolitisk Forening ser med stor betænkelighed på dette lovforslag, der er nr. 8 i rækken af 
lovforslag, der udskyder en revision af hjemmelsgrundlaget i retsplejelovens § 786 stk.
udstedelse af bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske 
kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af 

Den seneste ændring af logningsbekendtgørelsen i juni 2014 fandt sted på grundlag af en 
præjudiciel dom af 8. april 2014 fra EU-domstolen (Digital Rights dommen). På davæ
tidspunkt var det altså muligt i løbet af 2 måneder at indrette den danske retstilstand således, 
at den blev bragt i overensstemmelse med EU-retten. Det måtte denne doms klare præmisser 
taget i betragtning have stået Justitsministeriet klart, at det med dommens underkendelse
EU’s logningsdirektiv ville være overladt til de nationale myndigheder alene at fastlægge 
gældende ret i overensstemmelse med denne dom og dermed også at sikre et mere præcist 
hjemmelsgrundlag i retsplejelovens § 786 stk. 4.  

åfremt ministeriet måtte have været i tvivl om tendensen i EU-rettens udvikling på dette 
område, måtte denne usikkerhed under alle omstændigheder være uden nævneværdig 
betydning efter Generaladvokatens indstilling af 19. juli 2016 i de forenede sager C

698/15 om de nationale telelogningsregler i Sverige og UK's forenelighed med EU
herunder navnlig retten til databeskyttelse.  Da det er denne sag, der har fundet sin afgørelse 

domstolen den 21. december 2016 (Tele2-dommen), der begr
udskydelse af revisionen af retsplejelovens § 786 stk. 4, finder foreningen det relevant at 
citere generaladvokatens indstilling. Det hedder heri bl.a.:  

”En sådan (lagrings)pligt udgør således et alvorligt indgreb i retten til respekt for 
som er sikret ved chartrets artikel 7, og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er 
sikret ved chartrets artikel 8. Jeg finder det ufornødent at uddybe yderligere med hensyn til 
konstateringen af, at der foreligger et indgreb, hvilket Domstolen klart fastslog i Digital 

dommens præmis 32-37. En generel pligt til datalagring udgør ligeledes et indgreb i 
flere af de rettigheder, der er fastsat i direktiv 2002/58”.(pkt. 128) 

 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, 
forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, 

udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og 

dette lovforslag, der er nr. 8 i rækken af 
lovforslag, der udskyder en revision af hjemmelsgrundlaget i retsplejelovens § 786 stk. 4 for 
udstedelse af bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske 

ske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af 

Den seneste ændring af logningsbekendtgørelsen i juni 2014 fandt sted på grundlag af en 
domstolen (Digital Rights dommen). På daværende 

tidspunkt var det altså muligt i løbet af 2 måneder at indrette den danske retstilstand således, 
retten. Det måtte denne doms klare præmisser 

med dommens underkendelse af 
være overladt til de nationale myndigheder alene at fastlægge 

gældende ret i overensstemmelse med denne dom og dermed også at sikre et mere præcist 

rettens udvikling på dette 
område, måtte denne usikkerhed under alle omstændigheder være uden nævneværdig 
betydning efter Generaladvokatens indstilling af 19. juli 2016 i de forenede sager C-203/15 og 

698/15 om de nationale telelogningsregler i Sverige og UK's forenelighed med EU-retten, 
Da det er denne sag, der har fundet sin afgørelse 

dommen), der begrunder endnu en 
udskydelse af revisionen af retsplejelovens § 786 stk. 4, finder foreningen det relevant at 

”En sådan (lagrings)pligt udgør således et alvorligt indgreb i retten til respekt for privatlivet, 
som er sikret ved chartrets artikel 7, og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er 
sikret ved chartrets artikel 8. Jeg finder det ufornødent at uddybe yderligere med hensyn til 

t Domstolen klart fastslog i Digital 
37. En generel pligt til datalagring udgør ligeledes et indgreb i 
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Og generaladvokaten anfører videre: 

”Jeg ønsker at fremhæve, at de risici, der er forbundet med adgangen til kommunikationsdata 
(eller »metadata«), kan være tilsvarende, eller endog større end, de risici, der følger af 
adgangen til disse kommunikationers indhold, således som Open Rights Group, Privacy 
International og Law Society of England and Wales samt en nylig rapport fra FN’s 
Højkommissariat for Menneskerettigheder har fremhævet. Som ovennævnte eksempler viser, 
gør »metadata« det navnlig muligt nærmest øjeblikkeligt at katalogisere en befolkning i sin 
helhed, hvilket ikke er muligt på baggrund af kommunikationernes indhold”. (pkt. 259). 

Revisionsarbejdet med den nævnte bestemmelse i retsplejeloven kunne i lyset af Digital 
Rights dommen, generaladvokatens indstilling som citeret og dommen i Tele2-sagen 
problemfrit være igangsat omkring årsskiftet eller tidligere, således at et nyt 
hjemmelsgrundlag kunne være vedtaget i foråret 2017. Såfremt det drejede sig om et 
kompliceret og omfattende revisionsarbejde, ville en udskydelse være forståelig. Dette er 
ingenlunde tilfældet. 

2. Foreningen har noteret sig, at logningsbekendtgørelsen i 2014-versionen opretholdes indtil 
videre, selvom det udtrykkeligt flere steder fremgår af lovforslagets bemærkninger, at 
bekendtgørelsen er i  modstrid med Tele2-dommen. Det fremgår videre af bemærkningerne, at 
der ikke er fastsat nogen bestemt frist for efterlevelse af domme fra EU-domstolen, blot skal 
dette ske snarest muligt. Der henvises således til, at Højesteret i en dom om erstatningsansvar 
efter ferieloven den 19. januar 2017 har accepteret, at der kunne gå ca. 1 år fra dommens 
afsigelse til fremsættelse af lovforslag til opfyldelse af dommen.Det fremgår ikke nærmere af 
bemærkningerne, hvorpå Højesteret støtter sit synspunkt. 

Denne højesteretsdom drejer sig om, hvorvidt opfyldelsen af en dom fra EU-domstolen 
(Pereda-dommen) fra september 2009 var trukket så meget i langdrag, at der forelå et 
erstatningsansvar som følge af forsinkelsen. 
Højesteret citerer i den omhandlede dom EU-domstolens præmisser i en dom fra 2007 (21. 
juni 2007 i de forenede sager C-231/06-C-233/06 (Jonkman), herunder bl.a. præmis 41, hvoraf 
det fremgår, at det: 

 
”…påhviler den pågældende medlemsstats myndigheder at træffe de almindelige eller særlige 
foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af fællesskabsretten, idet de navnlig 
skal påse, at national ret så hurtigt som muligt bringes i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, og at borgernes rettigheder i henhold til fællesskabsretten gennemføres 
fuldt ud…” 

 
Højesteret udtaler i præmisserne:  
” …at det var velbegrundet at iværksætte og gennemføre de undersøgelser ogvurderinger i 
forbindelse med Pereda-dommen, som i overensstemmelse med sædvanlig praksis skete med 
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inddragelse af arbejdsmarkedets parter via Implementeringsudvalget, og som bl.a. omfattede 
en undersøgelse af reglerne om ferie og sygdom i andre EU-lande efter dommen. Det 
nævnte udredningsarbejde havde til formål at tilvejebringe et fyldestgørende 
beslutningsgrundlag”. (RPF’s fremhævelse) 

 
At sidestille denne domspræmis med det arbejde Justitsministeriet finder fornødent som 
grundlag for en revision af retsplejelovens § 786 stk.4 og en efterfølgende ændring af 
logningsbekendtgørelsen forekommer som en stærkt selektiv brug af en domspræmis i et 
spørgsmål, hvor en nærmere undersøgelse af andre EU-landes efterlevelse af EU-rettens 
indhold forekommer enkel og næppe behøver at tage et år. Under alle omstændigheder er der 
ikke nogen begrundelse for fortsat at lade logningsbekendtgørelsen forblive i kraft, idet dens 
modstrid med Tele2-dommen er erkendt at være åbenbar, jf. lovforslagets bemærkninger s. 9.  
Den svenske Kammarrät har da også, tilsyneladende uden nærmere undersøgelser i andre EU-
medlemsstater, ophævet de regler, der strider mod denne dom, og Tele2 besluttede herefter 
omgående at stoppe med at indsamle data om kunders brug af data og internet, som ellers var 
et krav fra den svenske Post- og Telestyrelse PTS. Teleselskabet vil desuden slette alle data, 
der allerede er lagret i henhold til kravet. 
 

3. Retspolitisk Forening skal afslutningsvis konkludere, at det næppe kan nås at fremsætte en 
gennemarbejdet revision af retsplejelovens § 786 stk.4 i indeværende folketingssamling. 
Derimod skulle det være overkommeligt at ophæve logningsbekendtgørelsen, hvilket bør ske 
snarest. 

 
 
København, den 11. april 2017 
 
Bjørn Elmquist Leif Hermann 
Formand  Medlem af bestyrelsen 

 
  


