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Besvarelse af spørgsmål nr. 776 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 776 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2022. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 776 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren, idet der henvises til Justitsministeriets presse-

meddelelse af 6. april 2022: "Ny dom fra EU-Domstolen har be-

tydning for politiets indhentning af loggede oplysninger", op-

lyse, hvorvidt adgangen til oplysninger, der er indsamlet i for-

bindelse med nationens sikkerhed, dermed er indstillet eller øje-

blikkeligt indstilles for så vidt angår andre formål end det ind-

samlede?” 

 

Svar: 

 

Den 5. april 2022 afsagde EU-Domstolen dom i sagen C-140/20, Commis-

sioner of An Garda Síochána m.fl. Det er umiddelbart Justitsministeriets 

vurdering, at dommen indebærer, at politiet under efterforskning af grov 

kriminalitet ikke kan få adgang til trafikdata logget generelt og udifferenti-

eret af teleudbyderne med henblik på at beskytte den nationale sikkerhed, 

medmindre efterforskningen angår beskyttelse af den nationale sikkerhed i 

form af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.  

 

I bemærkningerne til det lovforslag om revision af de danske logningsregler, 

som blev vedtaget den 3. marts 2022 (lov nr. 291 af 8. marts 2022), er det 

anført, at Justitsministeriet – under væsentlig procesrisiko – vurderede, at 

Domstolens hidtidige praksis ikke var til hinder for en sådan adgang. 

 

På baggrund af EU-Domstolens dom af 5. april 2022 instruerede Rigsadvo-

katen og Rigspolitiet den 5. april 2022 politiet og anklagemyndigheden om, 

at politiet og anklagemyndigheden, indtil dommens rækkevidde er nærmere 

afklaret, i sager om grov kriminalitet ikke må anmode retten om kendelser 

efter retsplejelovens §§ 781, 781 a, 804 og 804 a med henblik på at pålægge 

teleudbyderne at udlevere trafikdata, der er logget generelt og udifferentieret 

med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed. Rigsadvokaten og 

Rigspolitiet instruerede endvidere politiet og anklagemyndigheden om, ind-

til dommens rækkevidde er nærmere afklaret, ikke at anmode retten om ken-

delse, hvor det pålægges teleudbydere at udlevere ikke-logningspligtige lo-

kaliseringsdata.  

 

Rigsadvokaten og Rigspolitiet ændrede den 7. april 2022 instruksen af 5. 

april 2022, således at det nu fremgår, at politiet og anklagemyndigheden i 

sager om grov kriminalitet kan anmode retten om kendelse efter 
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retsplejelovens § 804 a med henblik på, at det pålægges teleudbyderne at 

udlevere oplysninger om ikke-logningspligtige lokaliseringsdata.   

 

Rigsadvokaten og Rigspolitiet har over for Justitsministeriet oplyst, at Dom-

stolsstyrelsen, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Advokatsamfundet 

og Danske Advokater blev orienteret om instruksen af 5. april 2022 og den 

ændrede instruks af 7. april 2022.  

 

Som det fremgår af Justitsministeriets brev af 6. april 2022 til Folketingets 

Retsudvalg med orientering om EU-Domstolens dom i sagen C-140/20, 

Commissioner of An Garda Síochíana m.fl., overvejer Justitsministeriet, 

Rigspolitiet og Rigsadvokaten i øjeblikket dommens nærmere betydning for 

politiets indhentning af loggede oplysninger i konkrete sager.  

 

Justitsministeriet forventer at vende tilbage hurtigst muligt over for Retsud-

valget med et notat om den nærmere betydning af dommen. 


