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HØRINGSSVAR 

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 revisi-

onsbestemmelse) 

Svar til: jm@jm.dk med kopi til rwc@jm.dk 

Sagsnummer 2018-731-0024 

 

Retspolitisk Forening ser med bekymring på denne nu 8. udskydelse af revisionen af retsplejelo-

vens § 786 stk. 4. Efter EU-domstolens klare dom i Tele2-sagen i december 2016 har justitsmini-

steriet overvejet og ført forhandlinger med andre EU-lande, kommissionen og telebranchen med 

henblik på at opnå en afklaring af dommens konsekvenser for Danmark.  

Det fremgår af bemærkningerne til L 191 (2016/17), at der ikke er nogen bestemt EU-retlig frist 

for, hvor hurtigt medlemsstaterne skal tage højde for en dom fra EU-Domstolen. Efter EU-Dom-

stolens praksis skal medlemsstaterne blot hurtigst muligt iværksætte foranstaltninger til opfyldelse 

af en dom. I disse bemærkninger og i bemærkningerne til lovudkastet er der henvist til en højeste-

retsdom fra januar 2017, hvorefter Højesteret antog, at der kunne gå et års tid på gennemførelsen 

af en EU-dom i dansk ret. Den sag, der er henvist til, omhandlede et spørgsmål om ret til erstat-

ningsferie under sygdom, et spørgsmål, der måtte formodes at indebære forhandlinger med ar-

bejdsmarkedets parter og andre. Denne frist vil med lovudkastet blive forlænget med op til 1 ½ -2 

år. 

Generelt tilsiger grundlæggende principper, herunder legalitetsprincippet og princippet om for-

valtningens undersøgelsespligt, dog, at en myndighed hurtigt tager stilling til spørgsmålet om be-

rostillelse, hvis myndigheden vurderer, at en dom rejser en rimelig tvivl om retsstillingen på et 

område, og at afklaringen heraf kan have betydning for myndighedens afgørelser i konkrete sager. 

(Retspolitisk Forenings kursivering). 

Som det fremgår af lovudkastets bemærkninger er EU-domstolens dom i Tele2-sagen ganske klar 

og angiver ret præcist de kriterier, der kan lægges til grund for en ny affattelse af retsplejelovens § 

786 st. 4. Her er der altså ikke tale om nogen rimelig tvivl. De svenske myndigheder har da også 

umiddelbart efter dommen rettet sig efter denne og accepteret, at Tele2 ophørte med at opbevare 

logningsdata. Da EU-domstolen i Digital-rights dommen i april 2014 erklærede sessionslogningen 

for ulovlig, ophævede Justitsministeriet den del af logningsbekendtgørelsen, der vedrørte dette 

spørgsmål, et par måneder efter dommen. 
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Ministeriet argumenterer med, som det også var tilfældet i bemærkningerne til L 191, behovet for 

drøftelser med andre EU-lande samt med, at kommissionen overvejer retningslinjer for, hvordan 

medlemsstaterne kan fastsætte nationale logningsregler i lyset af dommen i Tele2-sagen. Endelig 

anføres, at den fælles proces er vigtig for at sikre, at de nye regler holdes inden for EU-rettens 

rammer, og at politiet og PET samtidig har de redskaber, der skal til for at bekæmpe alvorlig kri-

minalitet. Desuden vil en fælles tilgang i EU være med til at sikre, at telebranchen ikke pålægges 

unødige byrder.  

Konsekvensen af ministeriets overvejelser er, at den efter Tele2-dommen nu siden december 2016 

ulovlige danske logningsbekendtgørelse, fortsat er gældende. 

Retspolitisk Forening er helt uforstående heroverfor. Det forekommer uantageligt, at retsbeskyt-

telsen af danske borgere mod masseovervågning efter en klar dom kan trække ud i årevis endda 

muligvis helt frem til 2019 på grund af drøftelser af retningslinjer med kommissionen og andre 

EU-stater. Såfremt de nu ulovlige bestemmelser i logningsbekendtgørelsen ophæves og revisio-

nen af retsplejelovens § 786 st. 4. gennemføres i overensstemmelse med domsresultatet, synes 

skaden at være begrænset. Såfremt EU-kommissionens overvejelser om retningslinjer for natio-

nale logningsregler mod forventning skulle pege på nye tolkninger af Tele2-dommen, er det 

næppe nogen større opgave, såfremt Folketinget ønsker det, at tilrette hjemmelsbestemmelsen i 

retsplejeloven herefter.  

Foreningen skal for god ordens skyld tilføje, at uanset at bevisførelsen ved danske domstole er fri, 

vil PET’s og politiets brug af de ulovligt lagrede oplysninger være brug af ulovligt indsamlede be-

viser. 

Retspolitisk Forening finder denne tilstand for uværdig i en retsstat og skal opfordre til, at lov-

forslaget ændres, således at revisionen af retsplejelovens § 786 stk. 4 gennemføres i indeværende 

folketingssamling på grundlag af Tele2-dommen. 

 

 

København, den 8. marts 2018 

 

Bjørn Elmquist Leif Hermann  

Formand  Medlem af bestyrelsen 

 

  

 

 

 

  


