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Statusoversigt: Retssikkerhed i Danmark 2016
1. Indledning og summary
Denne statusoversigt indeholder en kort oversigtsmæssig gennemgang af de væsentligste udviklinger i forhold
til beskyttelsen af udvalgte grundlæggende retssikkerhedsgarantier og frihedsrettigheder i Danmark i
kalenderåret 2016. Statusoversigten behandler de emner, som Justitia på nuværende tidspunkt primært
beskæftiger sig med, og centrerer sig således om: ytrings- og informationsfrihed, forenings- og
forsamlingsfrihed, privatlivs- og persondatabeskyttelse, privatisering af myndighedsansvar, retten til
bevægelsesfrihed, retten til familieliv, effektiv domsstolsprøvelse, retssikkerhed på skatteområdet og sidst
reform af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Statusoversigten vedrører således alene udvalgte retsområder og eksempler og skal ikke opfattes som udtryk
for en udtømmende eller fuldstændig dækkende gennemgang af alle de udviklinger, der har haft indvirkning på
retssikkerheden og frihedsrettighederne. På samme måde indeholder statusoversigten ikke egentlige
juridiske analyser af de enkelte områder eller de medtagne eksempler. For mere detaljerede analyser
vedrørende visse af de behandlede emner henvises til Justitias overigt over analyser på hjemmesiden1.
Statusrapporten viser, at retssikkerheden og respekten for frihedsrettighederne, til trods for enkelte positive
tiltag, fortsat er under pres i Danmark, der dog fortsat kan kategoriseres som en af verdens førende
demokratiske retsstater. I forhold til 2015 er der sket visse forbedringer i 2016. Det gælder bl.a. i forhold til
beskyttelsen af forenings- og forsamlingsfriheden, hvor der er blevet igangsat en redegørelse af politiets brug af
påbud og administrative frihedsberøvelser samt nedsat en undersøgelseskommission, som har påbegyndt
arbejdet med udredningen af forløbet i den såkaldte Tibet-sag. Herudover er retssikkerheden på skatteområdet
blevet styrket, ligesom der senest er planlagt ændringer af den omstridte offentlighedslov for at styrke indsigt i
og kontrollen med forvaltningen i form af den stærkt kritiserede ministerbetjeningsregel. Imidlertid har 2016
også budt på væsentlige retssikkerhedsmæssige begrænsninger, der samlet set overstiger forbedringerne.
Truslen fra radikalisering og ekstremisme fik således daværende justitsminister Søren Pind til at påpege, at
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”nogle gange er demokratiet nødt til at være militant”, ligesom statsminister Lars Løkke Rasmussen erkærede
sig klar til at ”udfordre grænserne” for retsstaten.

Det gælder især beskyttelsen af ytrings- og

informationsfriheden, hvor året har budt på fremsættelsen af flere vidtgående indgreb. Gennemgangen af en
række af årets domsafgørelser og dermed retspraksis bekræfter ligeledes den stigende tendens til at prioritere
sikkerhed og orden på bekostning af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder som ytrings- og
bevægelsesfriheden.

2. Ytrings- og informationsfrihed
Ytrings- og informationsfriheden er beskyttet i grundlovens § 77, der dog alene beskytter mod censur og andre
lignende foranstaltninger, samt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 10, der bå de
beskytter mod censur og efterfølgende indgreb i form af straf m.v. Imidlertid kan der foretages indgreb, hvis
disse opfylder en række betingelser, herunder et anerkendelsesværdigt formål med indgrebet og
proportionalitetsprincippet.
Dansk ret indeholder en række forskelligartede bestemmelser, der i forskellig grad begrænser ytringsfriheden.
Eksempelvis begrænses ytringsfriheden direkte i racisme-, blasfemi-, injurieparagrafferne og bestemmelser om
tilskyndelse/billigelse, jf. hhv. straffelovens §§ 266 b, 140, 267 og 136.
I 2016 blev dog fremsat og vedtaget en række nye forslag, som på forskellig vis griber ind i ytrings-, presse- og
informationsfriheden, ligesom retspraksis på en række områder illustrerer en øget tendens til at rejse tiltale
efter bestemmelser, som begrænser borgere og mediers ret til at ytre sig.

Racisme
Racismeparagraffen, straffelovens § 266 b, kriminaliserer offentlige udtalelser, der truer, håner eller
nedværdiger en gruppe på baggrund af race, religion m.v. I 2016 er en række centrale sager om fortolkningen
og rækkevidden af bestemmelsen blevet afgjort.
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Den 11. februar blev en mand ved Retten i Helsingør idømt fire dagbøder af 400 kr. for overtrædelse af
straffelovens § 266 b, ved i et facebook-opslag at have sammenlignet ”ideologien islam” med nazisme. Byretten
fandt, at udtalelserne vedrørte Islam generelt og ikke alene den ekstreme del af Islam2. På den måde udvidede
byretten racismeparagraffens beskyttelsesområde til også at omhandle forhånelse og nedværdigelse af religion,
som normalt henhører under blasfemibestemmelsen. Et politisk flertal i Folketinget ville efter dommen have
racismeparagraffen efterset af Straffelovsrådet 3. Justitsminister Søren Pind (V) bekræftede i et svar på et
folketingsspørgsmål, at han ville følge flertallet i Folketinget4. Det Konservative Folkeparti meldte sig klar til at
vinke farvel til racisme- og blasfemiparagraffen5. Som følge af sagens principielle karakter fik manden
anketilladelse fra procesbevillingsnævnet. Den 25. maj frikendte Østre Landsret manden, da landsretten ud fra
sagens omstændigheder og ordlyden af udtalelsen fandt, at udtalelsen var rettet mod islamisk ideologi og
islamister6. Som sådan tog Landsretten ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sammenligningen af en religion
med nazisme var omfattet af § 266b.
Efter Dansk Folkepartis årsmøde den 17. september 2016 blev politikeren Cheanne Bo Nielsen anmeldt til
politiet for overtrædelse af racismeparagraffen efter at have udtalt, at ”Hvorfor skulle udlændinge klare sig selv,
nu hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil. De sviner, de svindler, de stjæler, de
voldtager og de dræber. De mishandler Danmark, mens mor og far har for travlt med at skændes inde på
borgen”. Imidlertid fandt Statsadvokaten i Viborg ikke grundlag for at rejse tiltale, da udtalelserne nok var grove,
men rettet mod en vid personkreds. En så bred personkreds, som betegnelse ”udlændinge” dækker over, var
efter Statsadvokatens opfattelse således ikke omfattet af straffelovens § 266 b7.
I februar 2016 blev en mand sigtet af Nordsjællands Politi efter racismeparagraffen for angiveligt at have
afbrændt koranen, filmet det og lagt det på Facebook med teksten: ”Tænk på jeres nabo, det stinker når den
brænder”. Sigtelsen gav anledning til debat om, hvorvidt afbrænding af religiøse skrifter kan udgøre en

2

Byrettens dom kan læses her.
http://nyheder.tv2.dk/2016-02-16-politisk-flertal-vil-have-kulegravet-racismeparagraffen
4
http://www.ft.dk/samling/20151/spoergsmaal/s651/svar/1303942/1605133.pdf
5
Vision 2034, Et Danmark med mere tryghed og flere muligheder, Det Konservative Folkeparti, februar 2016
6
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Frifindendedomiensagomracisme.aspx
7
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/ikke-grundlag-for-at-indlede-efterforskning-mod-cheanne-bonielsen.aspx
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overtrædelse af racismeparagraffen og/eller blasfemiparagraffen, eller om afbrænding af religiøse skrifter
overhovedet er strafbart8. Så vidt ses, er der ikke rejst tiltale i sagen, og spørgsmålet henstår uafklaret.
I Oktober offentliggjorde daværende justitsminister Søren Pind en anti-radikaliseringsplan, hvoraf det bl.a.
fremgår,

at

der

lægges

op

til

”Konsekvent

indgriben

over

for

ekstremistiske

udtalelser.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejder nye retningslinjer til politiet og anklagemyndigheden, som skal sikre,
at de retshåndhævende myndigheder reagerer konsekvent i sager om strafbare, ekstremistiske udtalelser”.9 I
en udleveringsnotits udfærdiget af justitsministeriet fra september 2016 uddybes dette punkt, og det fremgår,
at ” Regeringen lægger op til at bede Rigsadvokaten om at indskærpe overfor politikredsene, at politiet
konsekvent og af egen drift skal reagere på mulige overtrædelser af f.eks. straffelovens § 136, stk. 2...den
kommende § 136, stk. 3....eller §266 b om racisme”.

Strafbar udtrykkelig billigelse
Straffelovens § 136, stk. 2 straffer den, der ”offentligt udtrykkeligt billiger” terror og statsforbrydelser m.v i
straffelovens kapitel 12 og 13.
Den 8. januar 2016 blev en 22-årig mand af Østre Landsret idømt 6 måneders fængsel for overtrædelse af
straffelovens § 136, stk. 1 om tilskyndelse til forbrydelse og § 136, stk. 2 om billigelse af terror. Hvad angår den
billigende ytring fandt landsretten, at ytringen ”ISIS, Islamisk stat, se bare Paris, Kurt Westergaard” kunne anses
for udtrykkelig billigelse. Landsretten konkluderede på bagrund af, at ytringen henviste til terrorangrebet i Paris,
og at ytringen var offentlig, at der forelå udtrykkelig billigelse. Landsretten afviste, at der var tale om en trussel
om terror, jf. straffelovens § 114, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, da ytringen var et ”spontant udråb fra en fængselscelle
mod en fængselsgård” og af ”generel karakter”10.

8

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2016/02/03/er-koran-afbraendinger-strafbare/

9

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/Oversigt-Forebyggelse-ogbekaempelse-af-ekstremisme-og-radikalisering.pdf
10
U.2016.1743.Ø
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Ungmandfrifundetfortrusselomterrorisme.aspx
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I januar blev en 15-årig pige fra Kundby sigtet for billigelse af terror bag dobbelt lukkede døre og
varetægtsfængslet i isolation11. Det fremgår, at hun har været særdeles aktiv på en lang række sociale medier
på internettet. Pigen sidder ved årets udgang stadig varetægtsfængslet, og der forventes først rejst tiltale i
foråret 2017. I november 2016 blev en 16-årig pige idømt 4 måneders betinget fængsel ligeledes for at billige
terror ved efter terrorangrebet på Krudttønden i februar 2015 i en Facebookgruppe at have skrevet ”Det er så
trist, at han skulle dø på den måde, men han gjorde noget, som ingen andre turde gøre. Han gjorde det for profet
Muhammeds skyld. Han er sandelig en helt.”12 Også i Århus blev en 19-årig mand i maj tiltalt for at have truet
med og billiget terror på Facebook. Forbrydelsen består i, at han den 24. oktober 2015 delte en nakkeskudsvideo
på Facebook med sine 60 venner13.
Den 21. september blev en irakisk mand dømt for at billige terror ved i to Facebook-opslag at have hyldet
terrorangrebet i januar 2015 mod det franske satiremagasin Charlie Hebdo. Han blev dømt for først at have delt
en artikel med overskriften "Live: Flere døde på fransk ugeblad", som blev ledsaget af en glad smiley. Dernæst
blev han dømt for at dele en artikel om terrorangrebet ledsaget af teksten "Oh gud, lovprisningen tilfalder dig".
Han blev idømt tre måneders ubetinget fængsel og betinget udvisning. Dommen er anket 14. Senest er en 39årig kvinde den 27. september ved Retten i Herning blevet dømt for udtrykkelig billigelse ved i en debat-tråd på
facebookgruppen ”Nej til moskeer - oprigtig” at have skrevet: ”jeg vil oz give en liter benzin” til en artikel om
brandattentat på en moske. Kvinden blev idømt seks dagbøder af 500 kr15.

Tiltag mod radikalisering
I indeværende år har det politiske fokus i udpræget grad centreret sig om bekæmpelse af radikalisering som
følge af bl.a. TV2-dokumentaren ”Moskeer bag sløret”. Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte, at man ville
”udfordre grænserne” for retsstaten, og daværende justitsminister Søren Pind udtalte, ”nogle gange er
demokratiet nødt til at være militant […] Vi er i væbnet konflikt, og derfor bliver vi selvfølgelig militante
demokrater”. I samme interview henviste Søren Pind bl.a. til kommunistloven fra 1941, der blev vedtaget under

11

http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-01-14-sigtet-i-mulig-terror-sag-15-aarig-viste-tegn-paa-radikalisering-paa-nettet
http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE9180997/teenagepige-faar-betinget-faengsel-for-terrorhyldest/
13
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-05-18-delte-voldsom-terrorvideo-med-60-venner-det-skrev-19-aarig-paa-facebook
14
http://ekstrabladet.dk/112/dansk-islamist-hyldede-terror-i-paris-nu-er-han-doemt/6305204
15
http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2016-09-27-faar-seks-boeder-for-facebook-kommentar-det-dummeste-jeg-nogensindehar-gjort
12
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besættelsen og medførte et forbud mod kommunistpartiet og internering af kommunister. 16

Dette

paradigmeskifte har resulteret i en række nye tiltag, som på forskellig vis griber ind i ytrings- og
informationsfriheden. Den 5. oktober fremsatte den tidligere V-regering således Lovforslag om ændring af
straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)17,
som blev endeligt vedtaget den 14. december 2016. Lovforslaget indebærer, at det fremover vil være strafbart
som led i religiøs oplæring udtrykkeligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili,
frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. Lovforslaget gav anledning til bred kritik fra både religiøse samfund,
Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Advokatrådet, Retspolitisk Forening,
IT-politisk forening samt Justitia18. En lang række aktører påpegede bl.a. lovforslagets vilkårlighed, uklarhed,
manglende afgrænsning og indgreb i ytrings- og religionsfriheden. Rigsadvokaten fremhævede bl.a.
Lovforslagets manglende afgrænsning af rækkevidden og dermed, hvornår der kan være tale om virksomhed
med karakter af religiøs oplæring, samt i hvilke tilfælde i forhold til internettet og sociale medier, det vil
betragtes som religiøs oplæring. Andre høringsparter påpegede lovforslagets uforudsigelighed og dermed, at
det kunne være vanskeligt for borgere at forudse deres retsstilling, ligesom hovedparten fremhævede
lovforslagets indgreb i religions- og ytringsfriheden som problematisk. Kritikken førte til mindre præciseringer
af lovforslaget, der dog stadig indeholder uklarheder.
Dernæst har V-regeringen i henholdsvis anti-radikaliseringspakken og respektpakke I fra oktober fremsat forslag
om at forbyde deling af ekstremistisk propaganda på nettet samt øge strafferammen for trusler mod
tjenestemænd i Straffelovens § 121. Forslaget om kriminalisering af ekstremistisk propaganda indebærer, at
personer, som videreformidler ekstremistisk materiale bl.a. på de sociale medier – også uden at billige dette vil kunne straffes med fængsel i op til 6 år. Skærpelsen af strafferammen fra 6 mdr. til et år for trusler mod
tjenestemænd i Straffelovens § 121 blev vedtaget den 16. december19 (Se mere herom i afsnittet ”Borgeres kritik
af politikere” nedenfor).

16

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8512858/loekke-blaeser-til-kamp-mod-antidemokratiske-kraefter/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/soeren-pind-paa-grundlovsdag-nogle-gange-er-demokratiet-noedt-til-vaere-militant
17
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L18/index.htm
18
Alle høringssvar og Justitsministeriets kommentarer kan læses her.
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l18/bilag/1/1671985.pdf
19
Lovforslag L 73 kan findes her.
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Borgeres kritik af politikere
Den ovenfor nævnte skærpelse af straffen for hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale, som nævnt i
Straffelovens § 121 mod tjenestemænd, er blevet kritiseret, da bestemmelsen også omfatter ministre og
folketingsmedlemmer. Bestemmelsen kan medføre, at borgeres ytringsfrihed til at kritisere magthaverne
begrænses ved, at ytringer i spændingsfeltet til hån og skældsord også straffes.
I maj blev to kvinder eksempelvis sigtet efter § 121 for på afstand at have råbt ”fascist” til integrationsminister
Inger Støjberg (V). Sigtelsen rejste debat om, hvorvidt politikere med fremtrædende offentlige profiler i højere
grad en andre personer i offentlig tjeneste burde kunne tåle skarp offentlig kritik20. Episoden fandt sted efter
justitsminister Søren Pind (V) offentliggjorde nye tiltag i Respektpakke I for at styrke respekten om offentligt
ansatte. Pakken betød også, at Anklagemyndigheden skal have øget fokus på at føre sager, hvor personer i
offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder21.Det forhold, at også ministre
og folketingsmedlemmer er omfattet, rejser spørgsmålstegn ved, hvorvidt dele af stramningen er i
overensstemmelse med EMRK artikel 10, der lægger vægt på, at politikere – og særligt magtfulde af slagsen –
skal tåle også stærkt nedsættende omtale. Den 20. december frifandt Københavns Byret de to kvinder, der endte
med at blive tiltalt efter ordensbekendtgørelsens § 3 der forbyder ”Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende,
voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden”. Retten lagde vægt på
at kvindernes anvendelse af ordet ”fascist” var rettet mod Inger Støjberg som politiker, og ikke som person, og henviste
samtidig til EMRK artikel 10.

Indrejseforbud for hadprædikanter
Siden V-regeringens ”holdningsmæssige aftale” fra november 2015 med Socialdemokratiet om et
indrejseforbud mod hadprædikanter, blev der den 31. maj indgået en politisk aftale, som blev udmøntet og
fremsat ved lovforslag af 9. november22. Med lovforslaget indføres en offentlig, national sanktionsliste med
navngivne udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra indrejse til Danmark af hensyn til den

20

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8652785/mchangama-forkert-at-uddele-boeder-for-at-raabe-fascist-efter-ingerstoejberg/
21
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/borgerlig-respektpakke-skal-styrkerespekten-det-faelles
22
Lovforslag L 48 kan findes her.
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offentlige orden. Lovforslaget udgør bl.a. en betænkelig begrænsning af danske borgeres ret til at gøre sig
bekendt med og deltage i diskussioner om kontroversielle emner af offentlig interesse. Efter EMRK skal
indrejseforbuddet være afgrænset tilstrækkeligt klart og i hvert enkelt tilfælde være proportionalt. Effektiviteten
af lovforslaget kan ligeledes betvivles, da lovforslaget ikke vil begrænse udlændinges indrejse, som enten er
omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed mv., eller som allerede har opholdstilladelse her i landet.
Lovforslaget risikerer således at ramme bredere end tilsigtet uden effektivt at kunne stoppe de budskaber, man
ønsker at holde ude landet, da hadprædikanters taler i stort omfang kan tilgås via internettet.

Nedsættelse af Ytringsfrihedskommissionen
Socialistisk Folkeparti foreslog i marts ved et beslutningsforslag at nedsætte en ytringsfrihedskommission, hvis
opgave skulle bestå i at vurdere vilkårene for ytringsfriheden i Danmark og komme med forslag til, hvordan den
kan styrkes23. Et flertal i Retsudvalget forkastede forslaget. Forslaget blev imidlertid indskrevet i aftalen mellem
V-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod
religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.
Ifølge aftalen skulle kommissionen nedsættes i efteråret 2016 og blandt andet undersøge mulighederne for at
foretage ændringer i straffelovens § 266 b 24. Nedsættelsen af kommissionen ser ud til at være udskudt, men er
nu indskrevet i selve VLAK-regeringsgrundlaget.

Injurier og erstatning
Udtalelser, handlinger eller sigtelser, der krænker eller kan krænke en persons ære er kriminaliseret i
straffelovens § 267 om injurier.
Den 21. juni afsagde Københavns Byret dom i en injuriesag anlagt af Dagbladet Informations tidligere Østberlinkorrespondent Per Michaelsen mod tidligere chefredaktør for Politiken, Bo Lidegaard. Sagen vedrørte udtalelser
23

http://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b88/index.htm
http://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/news/fire-partier-enige-vi-har-aftale-om-religioeseforkyndere/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ee62a773af
21f90451fbc4cbbc5cb687
24
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i Politiken den 26. maj 2012: ”Kendt journalist og Stasi-jæger mistænkes for at være storspionen alle leder efter”.
Byretten anså udtalelserne for at være en æreskrænkende sigtelse og idømte Bo Lidegaard 10 dagbøder af 1.000
kr. efter straffelovens § 267 om injurier25.
Den 29. august afsagde Højesteret en frifindende dom i en sag om en pædagogmedhjælpers udtalelser om, at
lederen af en børnehave tvang børnene til at spise, indtil de kastede op, at hun havde været voldelig over for en
af forældrene og, at hun drak en flaske vin alene til personalemøderne. Hertil udtalte pædagogen ”Det ligner
Gestapo-metoder”. Højesteret fandt, at udtalelserne var fremsat i god tro og fremsat med rimelig dækning i
faktiske episoder og derfor ikke var strafbare efter straffelovens § 267. Angående udsagnet om Gestapometoder fandt Højesteret, at udsagnet ikke under omstændighederne udgjorde en sigtelse, der var strafbar26.
Senest har Højesteret den 15. september afsagt dom i en sag vedrørende sandheden af udsagn i avisartikler om
en jordemor, der havde deltaget i behandlingen af en patient, der afgik ved døden. Højesteret fandt sandheden
af udsagnene godtgjort i fornødent omfang, og udsagnene var derfor ikke strafbare27.

Pressefrihed
Ud over ovennævnte sager vedr. injurier, hvor også en række medier i året er blevet sigtet, rejste People’s Press'
planlagte udgivelse af bogen ”Syv år for PET – Jakob Scharfs tid” debat om indgreb om pressefriheden, og gav
yderligere brændstof til politiske ønsker om øgede straffe til medier, som krænker privatlivet. Natten til den 7.
oktober begærede PET ved Københavns Byret nedlagt et fogedforbud mod bogen ”Syv år for PET”, da bogen på
baggrund af omtalen på bogens omslag ”giver det indtryk, at den kan indeholde fortrolige oplysninger, hvis
offentliggørelse kan bringe personer i fare og skade PET's muligheder for at forebygge, efterforske og modvirke
forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, herunder terrorisme”. PET fik i medfør af retsplejelovens
§ 413 nedlagt forbud mod udgivelse af bogen for at sikre, at fortrolige oplysninger forblev hemmelige. De
efterfølgende to dage blev fogedforbuddet udvidet til først at omfatte omtale af bogen i Radio 24/7 samt salg

25

http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomiinjuriesagmodPolitiken.aspx
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Ansatsudtalelseromsinarbejdsgivervarstraffriefterstr
affeloven%C2%A7269,stk1.aspx
27
U.2016.151.H
26
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af bogen i 98 boghandlere, og dernæst et fogedforbud mod JP/Politikens Hus28. Imidlertid udgav Politiken bogen
som en særsektion til avisen søndag den 9. oktober, og PET opgav herefter at håndhæve fogedforbuddet29.
Politiken begrundende udgivelsen med, at fogedforbuddet anfægtede ”basale frihedsrettigheder, og
efterretningstjenesten efterlader sammen med Københavns Byret et demokratisk problem” 30. Efterfølgende
har PET overdraget sagen til Københavns Politi med henblik på at vurdere, om der kan rejses en straffesag mod
Jakob Scharf for brud på tavshedspligten og erstatningskrav mod JP/Politikens Hus for overtrædelse af
fogedforbuddet31. Ved en kendelse af 9. december stadfæstede Østre Landsret byrettens forbud men udtalte
kritik af, at forbuddet ikke var tidsmæssigt afgrænset med henblik på at give retten mulighed for at foretage en
egentlig prøvelse af, hvorvidt bogens indhold retfærdiggjorde et forbud. 32.
Politikens brud på fogedforbuddet gav fornyet momentum til det politiske ønske om at skærpe straffen for
medier, der krænker privatlivets fred eller bringer æreskrænkende og urigtige historier. Venstres retsordfører,
Jan E. Jørgensen, udtalte, at V-regeringens varslede medieansvarsplan33 fra august også skal indeholde en
skærpelse af straffen for brud på fogedforbud 34. På samme vis udtalte tidligere justitsminister Søren Pind (V) i
kølvandet på afgørelsen i Se og Hør-sagen den 24. november, hvor ugebladet på ulovlig vis havde anvendt
private oplysninger indhentet ved metoder omfattet af straffelovens § 263, ”hackerparagraffen”, at han ønsker:
”en markant hårdere kurs over for medier, der krænker privatlivets fred eller bringer æreskrænkende
beskyldninger”35. Det politiske ønske om skærpede sanktioner over for medier, der bl.a. krænker privatlivets
fred, fremgår nu også af det nye VLAK-regeringsgrundlag, ligesom det støttes af Socialdemokratiet. Ved
udgangen af året forventes Straffelovrådet at offentliggøre en betænkning om krænkelse af privatlivets fred og
ærekrænkelse36, og et lovforslag herom forventes således fremsat til februar 201737. Allerede i september 2015

28

http://politiken.dk/indland/samfund/ECE3468194/jppolitikens-hus-vil-have-fjernet-fogedforbud-mod-bog-om-politietsefterretningstjeneste/
29
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE3420582/forlag-syv-aar-for-pet-kan-formentlig-koebes-i-morgen/
30
http://politiken.dk/indland/ECE3418991/derfor-bringer-vi-pet-bogen/
31
https://www.pet.dk/Nyheder/2016/overdragersagen.aspx
32

https://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/KendelseiforbudssagenmodJPPolitikensHusASve
drPET-bogen.aspx
33
http://www.b.dk/politiko/regeringen-vil-straffe-mediefejl-haardere
34
http://politiken.dk/indland/politik/ECE3421528/venstre--vil-skaerpe-straf-for-brud-paa-fogedforbud/
35
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE9179071/haarde-straffe-en-enkelt-frifindelse-ogplaner-om-skaerpet-lovgivning/
36
Kommissoriet fra maj 2015 kan læses her
37
http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-vil-straffe-medier-haardere-for-kraenkelser
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advarede OSCEs Mediefrihedsrepræsentant Dunja Mijatovic, om at Venstres forslag om at skærpe straffen for
pressens overtrædelse af injurie- og privatlivskrænkelser risikerede at medføre ”uproportionale” og
”unødvendige” begrænsninger af pressefriheden. 38

Offentlighedsloven
Offentlighedsloven, der regulerer offentlighedens adgang til dokumenter og oplysninger fra offentlige
myndigheder, har i indeværende år både været genstand for behandling ved domstolene, kritik fra Folketingets
Ombudsmand og politiske drøftelser blandt forligsparterne om ændringer af loven.
Den 8. november ophævede Østre Landsret ved en kendelse forbuddet for Radio24syv mod at bruge og
offentliggøre oplysninger udleveret af Trafik- og Byggestyrelsen efter aktindsigt. Oplysningerne vedrørte
amerikanske overflyvninger af dansk luftrum med fanger under Irak- og Afghanistan krigene. Landsretten
ophævede forbuddet med henvisning til, at spørgsmålet var af væsentlig samfundsmæssig interesse, at der i
medfør af EMRK artikel 10 skal ”lægges betydelig vægt på hensynet til pressens adgang til uden forudgående
indgreb at indhente og viderebringe oplysninger om sådanne spørgsmål”. Landsretten lagde herudover vægt på,
at begivenhederne lå nogle år tilbage, at Radio24syv var kommet i besiddelse af oplysningerne på lovlig vis, og
at det ikke kunne anses for bevist, at de udleverede oplysninger kunne udgøre en fare for personers liv og
sikkerhed eller for afpresning eller hacking, da oplysningerne var tjenstlige men ikke af klassificeret eller af privat
karakter39.
Også Ombudsmanden har i 2016 taget stilling til flere konkrete sager om aktindsigt samt foretaget generelle
undersøgelser vedrørende offentlighedsloven. Bl.a. indledte Ombudsmanden i januar en generel undersøgelse
af sagsbehandlingstiderne i Justitsministeriets departement i sager om aktindsigt, som viste, at mere end hver
femte ansøger måtte vente på svar i mere end 40 arbejdsdage. På baggrund af Ombudsmandens kritik,
bebudede Justitsministeriet iværksættelse af bl.a. et nyt styringsværktøj, som skulle skabe overblik og
understøttelse af fremdrift i sagsbehandlingen40. Også i henhold til sagsbehandlingstider om aktindsigtssager i

38

Brev fra OSCEs mediefrihedsrepræsentant til justitsminister Søren Pind af 11. september 2015
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Forbudoph%C3%A6vet.aspx
40
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/sager_om_aktindsigt_skal_behandles_hurtigt/
39
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Transport- og Bygningsministeriet har Ombudsmanden rejst kritik og i en udtalelse påpeget, at myndigheder
også i ferieperioder skal opfylde gældende krav til sagsbehandlingstid 41.
Efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, kan myndigheder afslå anmodning om aktindsigt af hensyn til, at
aktindsigt vil kræve uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. I forbindelse med en sag, hvor Radio 24syv havde
bedt Justitsministeriet om aktindsigt i nogle terroranalysevurderinger for en treårig periode, med et anslået
tidsforbrug på over 60 timer, vurderede ombudsmanden, at afvisningen var berettiget. Ombudsmanden udtalte
at ressourceafvisning over for et massemedie forudsætter et tidsforbrug, som er væsentligt større end de 25
timer, som er den normale grænse for almindelige borger42.
I september udtalte ombudsmanden sig om et afslag på aktindsigt i henhold til det offentliges økonomiske
interesser og private og offentlige interesser af særlig karakter, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 3, og § 33, nr. 5.
Ombudsmanden fandt det ikke berettiget, at Bygningsstyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet havde
nægtet aktindsigt i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark.
Ombudsmanden udtalte, at der for undtagelse af dokumenterne som udgangspunkt skal være tale om en
konkret forhandlingssituation, hvilket ikke var tilfældet. Dertil fandt ombudsmanden ikke, at oplysningerne ville
kunne kompromittere sikkerheden omkring bygningerne, men at oplysningerne nærmere havde karakter af
oplysninger om almindelig kontorindretning43.
I

oktober

udgav

ombudsmanden

en

generel

undersøgelse

af

ministerbetjeningsreglen

og

meroffentlighedsprincippet i offentlighedsloven. Ombudsmanden konkluderede overordnet, at ministerierne
gennemgående bruger ministerbetjeningsreglen juridisk korrekt, men at ministerbetjeningsreglen i praksis fører
til ”væsentlige indskrænkninger” i retten til aktindsigt. Angående meroffentlighedsprincippet i
ministerbetjeningssager konkluderede ombudsmanden, at reglen ofte kun fører til udlevering af dokumenter og
oplysninger, som ikke kan antages at have særlig interesse for offentligheden. På det grundlag anbefalede
Ombudsmanden, at ministerierne i

ministerbetjeningssager

med fordel

kan overveje

at give

meroffentlighedsprincippet mere vægt i daglig praksis44.

41
42
43
44

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/sager_om_aktindsigt_skal_behandles_hurtigt/
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/ustitsministeriet_lov_til_at_ressource-afvise_journalist/
http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2016-38/pdf/
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/ministerbetjeningsregel_har_fort_til_indskraenkninger/pdf/
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Rapporten om offentlighedsloven skulle oprindeligt have været udgivet i foråret, men Ombudsmanden valgte
at sætte undersøgelsen i bero, da der blev indledt drøftelser mellem forligsparterne bag offentlighedsloven om
evaluering og indhold af loven45. Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti fremsatte i februar Forslag til lov
om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen46. Lovforslaget blev også støttet af Liberal Alliance. Partierne
ønskede, at bestemmelserne i offentlighedsloven om, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om
kalenderføring, ministerbetjening og korrespondance mellem ministre og folketingsmedlemmer, ophæves.
Lovforslaget blev forkastet ved 3. behandlingen i maj, da der ikke var flertal.
Imidlertid ændrede V-regeringen senere på året kurs på baggrund af pres fra forligsparterne K, SF og RV og
påbegyndte forhandlinger om revision af offentlighedsloven i regi af justitsminister Søren Pind (V) i oktober47.
De pågående forhandlinger har resulteret i, at V-regeringen har fremsat lovforslag om at udskyde revisionen af
forsøgsordningen om de såkaldte postlister, hvor enkelte myndigheder offentliggør lister over ind- og udgående
post for at lettere adgangen til at opdage og søge aktindsigt i sager af offentlig interesse48, ligesom det fremgår
af VLAK-regeringsgrundlaget, at regeringen ved evaluering af Offentlighedsloven i 2017 vil lempe
ministerbetjeningsreglen. En sådan lempelse vil kunne anses for en styrkelse af det offentliges mulighed for
kontrol med forvaltningen, herunder pressens adgang til at kontrollere magthaverne.

Offentligt ansattes ytringsfrihed
Justitia fremhævede i ”Statusoversigt: Retssikkerhed i Danmark i 2014” offentligt ansattes ytringsfrihed som et
område, hvor ytringsfriheden blev styrket. I 2016 ser billedet imidlertid mere komplekst ud. I april offentliggjorde
Justitsministeriet en ambition om at styrke oplysningsindsatsen om offentligt ansattes ytringsfrihed med
baggrund i betænkning 1553/2015 49. Efterfølgende udgav Folketingets Ombudsmand i maj en kronik om, at
offentligt ansattes ytringsfrihed er et ”uløst problem”, som regeringen bør tage alvorligt50. Ombudsmandens

45

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/politiske_droeftelser_om_offentlighedsloven/
http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L114/index.htm
47
http://politiken.dk/indland/politik/ECE3418076/regeringen-er-klar-til-at-forhandle-kontroversiel-offentlighedslov/
48
L 70 Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L70/index.htm
49
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/styrket-oplysningsindsats-om-offentligtansattes-ytringsfrihed
50
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/kronik20160516/
46
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indtryk stemmer overens med, at der i løbet af året har været rejst kritik særligt i Forsvaret og blandt
sygeplejesker af offentligt ansattes mulighed for at ytre sig. En undersøgelse blandt sygeplejerskerne viste i
oktober, at der er alvorlige problemer med ytringsfriheden blandt offentligt ansatte i sundhedsvæsenet. 28 pct.
af sygeplejerskerne svarede i undersøgelsen51, at de har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som
de ikke har ytret sig offentligt om. Selvom de mener, at det er forhold, som offentligheden ”burde have kendskab
til” 52. Også i Forsvaret har nyere sager rejst spørgsmålstegn ved offentligt ansattes ytringsfrihed. Særligt efter
forsvarschefens udtalelser om fyring af ”illoyale” medarbejdere, som eksempelvis kritiserer forsvarsledelsen på
sociale medier, har Forsvaret været genstand for kritik fra ombudsmanden, og sagen har efterfølgende været
behandlet på et åbent samråd med forsvarsministeren i juni53. Ombudsmanden udtalte følgende kritik af
Forsvarschef Peter Bartram i juni:
”Det er samlet set min opfattelse, at forsvarschefens udtalelser til de ansatte på Flyvestation Karup ikke gav et
retvisende billede af den retsstilling, som de ansatte har efter de gældende regler og principper om offentligt
ansattes ytringsfrihed. Forsvarschefens tilkendegivelser på mødet har været misvisende og i særdeleshed egnede
til at skabe usikkerhed hos Forsvarets ansatte om retten til på egne vegne at ytre sig kritisk om forhold inden for
eget arbejdsområde. Det mener jeg er meget kritisabelt.”
Den skarpe kritik af forsvarschefen medførte, at Forsvarsministeriet og Forsvaret igangsatte et omfattende
oplysningsarbejde om videreformidling af ombudsmandens kritik, ansattes ytringsfrihed og påbegyndte
udarbejdelsen af en vejledning for ansatte inden for Forsvarsministeriet54. Senest har Justitsministeriet i oktober
offentliggjort en revideret vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed55.
Yderligere har sagen om tidligere chef for PET, Jakob Scharfs underskrivelse af en skærpet tavshedserklæring,
der forbød ham at videregive oplysninger i bøger, artikler og offentlige foredrag uden først at få tilladelse fra

51

Omtale i Politiken af undersøgelse 25. oktober 2016: http://politiken.dk/indland/ECE3432293/sygeplejersker-holdermund-om-kritisable-forhold/
52
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/ansattes-ytringsfrihed-skal-sikres-ved-lov
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-12/det-tavse-vaesen
53
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Forsvarsudvalget/Nyheder/2016/06/23%200
6%202016%20Abent%20samrad%20om%20ytringsfrihed%20i%20forsva%2020160623_150000%201331209%201331212.
aspx http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/forsvarschef_skabte_usikkerhed_om_de_ansattes_ytringsfrihed/
54
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fou/bilag/171/1663851.pdf
55
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/vejledning-om-offentligt-ansattesytringsfrihed
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PET, rejst debat om offentligt ansattes ytringsfrihed. Lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten
Bønsing, og andre forskere har til Politiken udtrykt tvivl om gyldigheden af en sådan udvidet tavshedserklæring,
hvor bl.a. Bønsing udtaler: ”Tavshedspligt er tavshedspligt, og den kan du ikke udvide. Så principielt kan man
ikke indgå den slags aftaler” 56.

Ytringsfrihed på internettet
Borgernes ret til at ytre sig og modtage information er i disse år særligt udfordret på internettet og på sociale
medier. Som nævnt ovenfor er kontroversielle ytringer på sociale medier i høj grad udsat for strafferetlig
retsforfølgning, og i 2016 er det politiske fokus både herhjemme og i EU om at begrænse spredningen af bl.a.
radikaliserede eller hadske ytringer blevet intensiveret. V-regeringens tiltag mod ekstremisme og radikalisering,
som ligeledes fremgår af det nye regeringsgrundlag for VLAK-regeringen, omfatter eksempelvis tiltag, som
forpligter teleselskaber og internetudbydere at blokere for udenlandske hjemmesider, etablering af
blokeringsfiltre vedr. terrorpropaganda for at forhindre spredning af ekstremistisk materiale på nettet, ligesom
det, som nævnt, foreslås at kriminalisere deling af terrorrelateret propagandamateriale på de sociale medier.
Herudover har EU-kommissionen indgået en Code of conduct aftale med internetgiganter som Facebook,
Microsoft, Twitter og Google om at fjerne ulovligt materiale fra deres sider inden for 24 timer efter at have
modtaget en velbegrundet anmeldelse fra relevante nationale myndigheder57. I december udtalte Europa
Kommissionens justitskommisær Vera Jourova dog utilfredshed med Facebook og Twitters håndhævelse af det
aftalte Code of Conduct og advarede om, at Kommissionen selv ville skride ind med lovgivning, hvis ikke techfirmaer selv slog hårdere ned på ”hate speech” og ”fake news”.58 Det på trods af, at ”falske nyheder” ikke er
omtalt i Code of Conduct og ikke i sig selv ligger udenfor ytringsfrihedens beskyttelse. I et folketingssvar anførte
daværende justitsminister Søren Pind, at han fandt, at det ovennævnte Code of Conduct, udgør ”et godt og
nyttigt initiativ for at imødegå den kraftige stigning i ekstremistisk propaganda og ulovlig hadefuld tale, som vi
desværre oplever i disse år”.59

56

http://politiken.dk/indland/ECE3421630/jakob-scharf-skrev-under-paa-skaerpet-tavshedspligt/
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/reu/spm/703/svar/1335519/1652176.pdf
58
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/12/05/eu-accuses-facebook-twitter-failing-remove-hate-speech/
59
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/REU/spm/803/svar/1339820/1659677/index.htm
57
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Facebooks egne betingelser for og håndtering af fjernelse af indhold gav også anledning til kontroverser.
Facebook slettede bl.a. det norske Aftenbladet og den norske statsministers opslag med billedet af en ung pige
der blev udsat for et napalm angreb under Vietnam-krigen60. Facebook beklagede imidlertid kort efter
censureringen og udtalte, at de havde genindsat billedet og fremover ville vægte billedets historiske værdi
højere61.

Delkonklusion
Den ovenfor skitserede udvikling i både retspraksis og antallet af politiske tiltag, som gør indgreb i ytrings- og
informationsfriheden, tegner et retssikkerhedsmæssigt bekymrende billede, hvor lovgiver i stigende grad
vægter hensynet til orden og sikkerhed højere end hensynet til borgernes ret til at ytre sig, og hvor tolerancen
over for kontroversielle ytringer synes at være faldende. Det er et nybrud i det danske demokratis historie, hvor
Danmark bevæger sig fra at være et liberalt demokrati, der traditionelt har værnet om de grundlæggende
frihedsrettigheder, til et mere militant demokrati med snævrere grænser for, hvad der kan og må siges i det
offentlige rum.
V-regeringens foreslåede tiltag mod radikalisering og terror i indeværende år udgør et ikke tidligere set
omfattende ønske om at begrænse retten til at skaffe sig adgang til at ytre sig og dele kontroversielle holdninger
og værdier.
På samme vis tegner retspraksis vedr. racismeparagraffen, udtrykkelig billigelse af terror m.v., et bekymrende
billede af, at tolerancen over for stærkt kontroversielle ytringer er faldende, ligesom sigtelses- og tiltalepraksis
viser, at myndigheder i højere grad end tidligere anvender hjemler i straffeloven til at begrænse ytringer –
herunder særligt ytringer på sociale medier. Samtidig tydeliggør retspraksis især i henhold til racismeparagraffen
samt billigelse af terror den vilkårlighed og uklarhed, der eksisterer i den gældende lovgivning, som gør det
vanskeligt for den enkelte borger at gennemskue retstilstanden og dermed, hvornår noget er strafbart.

60
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http://www.dr.dk/nyheder/udland/facebook-sletter-indlaeg-fra-norges-statsminister-med-historisk-vietnam-billede
http://www.dr.dk/nyheder/udland/facebook-aendrer-holdning-nu-maa-vietnam-billede-gerne-vises
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Omvendt udgør nedsættelsen af Ytringsfrihedskommissionen i regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen en
potentiel styrkelse af ytringsfriheden.
Herudover fremstår pressefrihed som et af de områder, hvor ytringsfriheden i 2016 har haft rimelige vilkår. Det
er særligt tilfældet i lyset af injuriesager, hvor årets sager illustrer, at domstolene lægger vægt på god tro og
lægger sandhedsbeviser til grund for frifindende domme. Derimod vil kommende stramninger til februar 2017 i
form af skærpelse af straf for medier, som krænker privatlivets fred eller bringer æreskrænkende og urigtige
historier, kunne begrænse pressefriheden, idet lovforslaget indebærer en latent risiko for, at medier fremover
vil afstå fra at bringe historier, afsløringer mv. af frygt for de strafferetlige konsekvenser. Foruden en kommende
medieansvarspakke har den primære retssikkerhedsmæssige betænkelighed for pressefriheden været
offentlighedsloven, hvis demokratiske og retssikkerhedsmæssige negative konsekvenser det seneste år er blevet
slået tydeligt fast – særligt af Folketingets Ombudsmand. Imidlertid er de politiske forhandlinger og VLAKregeringens plan om at lempe ministerbetjeningsreglen et tegn på, at pressens forhold og den demokratiske
kontrol i det kommende år formentlig vil blive forbedret.

3. Forenings- og Forsamlingsfrihed
Politiets øgede anvendelse af administrative frihedsberøvelser
På baggrund af en aktindsigt fra Rigspolitiet dokumenterede Justitia i januar 2016 en markant stigning i antallet
af administrative frihedsberøvelser, politiet havde foretaget med hjemmel i Politiloven, i perioden fra
politilovens ikrafttræden i august 2004 og frem til 2015.62 Hvor der i 2005 blev foretaget 1.001 administrative
frihedsberøvelser, var tilsvarende eskaleret til 4.296 i 2015. Set alene på antallet af administrative
frihedsberøvelser foretaget under henvisning til ”orden og sikkerhed” skete der i den tiårige periode en
iøjefaldende stigning fra 165 til 2.224 administrative frihedsberøvelser, svarende til en stigning på 1.247 %.
Det har ikke været muligt at kortlægge de konkrete årsager til eskaleringen af antallet af administrative
frihedsberøvelser, men stigningen kan være udtryk for en tendens til, at myndigheder i øget grad prioriterer

62

http://justitia-int.org/ny-analyse-politiets-indgreb-i-ytrings-og-forsamlingsfriheden/
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hensynet til at opretholde ro og orden på bekostninger af grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsog forsamlingsfriheden.
I kølvandet på Justitias analyse om Politiets indgreb i ytrings- og forsamlingsfriheden63 indkaldte Folketingets
Retsudvalg i april 2016 til samråd om udviklingen i brugen administrative frihedsberøvelser, hvor tidligere
justitsminister Søren Pind (V) bekendtgjorde flere tiltag, som havde til hensigt både at føre bedre kontrol med
brugen af administrative frihedsberøvelser samt vurdere retsmæssigheden heraf. Søren Pind igangsatte således
et arbejde med at kortlægge politiets nuværende anvendelse af administrative frihedsberøvelser med henblik
på eventuelle lovgivningsmæssige justeringer.64
Herudover fremgår det, at Rigspolitiet har udvidet den gældende indberetningsordningen med virkning fra 1.
januar 2016, således at samtlige sager om administrativ frihedsberøvelse skal indberettes. Efterfølgende skal
politikredsen, Rigspolitiet eller domstolene vurdere, om frihedsberøvelsen var i overensstemmelse med
politilovens betingelser for administrative frihedsberøvelser.

Tibet-sagen
Igen i 2016 har der været en udvikling i sagen om politiets anvendelse af påbud, frihedsberøvelser og fratagelse
af genstande mod tibetsympatiserende demonstranter under de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og 2014. I
forbindelse med ankesagen ved Østre Landsret vedrørende fem frihedsberøvelser under statsbesøget i 2012
(dom afsagt 22. september 201565) udtalte domstolen, at ”der er for landsretten afgivet partsforklaringer og
vidneforklaringer samt afspillet politiets radiokommunikation og fremvist tv-klip, der samlet viser, at politiet i
forbindelse med de tre episoder udfoldede bestræbelser på at hindre personer i at holde det tibetanske flag op,
så det var synligt for den kinesiske præsident66”. Allerede 11. november samme år (2015) udsendte
justitsminister Søren Pind (V) kommissorium for en undersøgelseskommission i sagen om politiets indgriben
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http://justitia-int.org/ny-analyse-politiets-indgreb-i-ytrings-og-forsamlingsfriheden/
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/REU/spm/288/svar/1307042/index.htm eller
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Endeligt%20kommissorium.pdf
65
Udskrift af Østre Landsrets Dombog afsagt 22. september 2015 af Østre Landsrets 7. afdeling.
66
Uddrag af præmisserne fra Udskrift af Østre Landsrets Dombog afsagt 22. september 2015 af Østre Landsrets 7.
Afdeling.
64
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over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv.67, og den 23. december 2015 blev
”Tibetkommissionen” formelt nedsat med landsdommer Tuk Bagger i spidsen som formand for kommissionen.68
Kommissionens afhøringer indledtes 3. november 2016 og fortsætter frem til 27. januar 2017. I den periode skal
en række tidligere udenrigs- og justitsministre, chefer i PET samt embedsmænd i Justits-, Udenrigs- og
Statsministeriet svare på kommissionens spørgsmål med henblik på at afklare begivenhedsforløbet under og
efter de kinesiske statsbesøg, herunder om politifolk har givet urigtige oplysninger om politiets håndtering af
statsbesøgene og derved vildledt Folketinget69. Sideløbende med kommissionens arbejde efterforsker Den
Uafhængige Politiklagemyndighed, hvorvidt 24 politifolk har begået sådanne tjenesteforsømmelser.
Efterforskningen forventes at være afsluttet primo 201770. Kommissionen skal desuden vurdere, om der er
holdepunkter for at drage nogle af de involverede parter til retligt ansvar samt vurdere, om der er behov for
ændringer på retsområdet.
Kommissionens hidtidige arbejde har tilvejebragt en række nye informationer. Blandt andet blev det allerede på
forhørets første dag afsløret, at politiet under statsbesøget i 2012, jf. intern kommunikation i Københavns Politi,
skulle ”spotte og forhindre utilsigtede demonstrationer og happenings” for at ”redde lidt bedre økonomiske
vilkår til nationen og måske deraf et dryp til politiet”71 . Også Radio 24syv har i 2016 kunnet afsløre uddrag af
politiets interne radiokommunikation under statsbesøget i 2012, hvoraf det fremgår, at en demonstrant blev
afskærmet eller ’pakket ind’ af betjente, fordi demonstranten var i besiddelse af Tibet-flag i øjesigte fra den
kinesiske delegation72. Radio 24syv har endvidere kunnet afsløre referater fra møder mellem embedsmænd i
Udenrigsministeriet og det kinesiske diplomati samt mellem tidligere departementschef i Udenrigsministeriet,
Claus Grube og Københavns Politi forud for statsbesøget i 2012. Heraf fremgår det, at de forudgående og
efterfølgende drøftelser om ”sikkerheden” mellem Udenrigsministeriet og det kinesiske diplomati var
domineret af spørgsmålet om ”delegationsmedlemmernes værdighed”.73 Det er desuden dokumenteret, at
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http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ufo/bilag/10/1567477.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2015/nedsaettelse-afundersoegelseskommissionen
69
http://tibetkommissionen.dk
70
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-11-02-24-politifolk-er-i-sogelyset-i-tibet-sagen
71
http://www.b.dk/nationalt/tibetkommissionen-aabnede-med-en-e-mail-der-fik-salen-til-at-roemme-sig
72
http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/justitsministeriet-misinformeret-i-tibet-sagen-af-politidirektoer/
73
http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retrieverinfo.com/services/monitor/displayDocument&a=45093&d=03500820160913pUd65KXFTemsct9UrLeq_w&i=0&s=35008&
sa=2027129&t=1473737507&x=73dea970c431d4a97951e96210bc047c
68
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Claus Grube gik personligt videre til politiet vedrørende diplomatiets krav om iagttagelse af
delegationsmedlemmernes værdighed under statsbesøget74. Endelig har Radio 24syv påvist, at en embedsmand
i Justitsministeriet, som skulle udfærdige svar til et folketingsspørgsmål vedrørende statsbesøgene i 2012 og
2013, og som i den forbindelse søgte yderligere indsigt i Rigspolitiets information herom (ud over politiets
officielle forklaring), blev nægtet dette 75.
Der er ikke afsagt nye domme i Tibet-sagen i 2016, da Østre Landsret har afgjort, at en sag, som var anlagt ved
Københavns Byret, hvor fire demonstranter har nedlagt påstand om godtgørelse på 20.000 kr. for krænkelse af
ytrings- og forsamlingsfriheden, udsættes, indtil Den Uafhængige Politiklagemyndighed har færdiggjort sin
efterforskning i Tibetsagen76.
Desuden havde demonstranten Thomas Goetz, som ved Østre Landsrets dom af 22. september 2015 77 fik
medhold i sin påstand om, at han var blevet ulovligt frihedsberøvet i Kongens Have under statsbesøget i 2012, i
år anlagt sag ved Københavns Byret med påstand om forhøjelse af erstatning. Københavns Byret afviste
påstanden med henvisning til, at Landsretten alene havde taget stilling til, hvorvidt Goetz var blevet ulovligt
frihedsberøvet, men ikke hvorvidt hans ytrings- og forsamlingsfrihed tillige var blevet krænket under hændelsen
i Kongens Have. Goetz har anket sagen til Landsretten 78.

Forbud mod visse foreninger
Tilbage i 2008 afleverede Rigsadvokatens en supplerende redegørelse til justitsministeren, om hvorvidt Hizbut-Tahrir i medfør af grundlovens § 78 kunne opløses. Rigsadvokaten konkluderede, at der ikke aktuelt var
grundlag for at indlede en forbudssag mod foreningen. Afsløringer om forhold i Grimhøj-moskeen i Århus har
de seneste år skabt fornyet grundlag for et politisk ønske fra Dansk Folkeparti om forbud mod foreningen.
Retsudvalget spurgte i november 2015 justitsminister Søren Pind (V) om ministerens holdning til lukning af
74

https://web.retrieverinfo.com/go/?u=&p=777899&a=45094&sa=2027129&x=66bfce86888c7629245a90b5717471c9&d=0359512016091398b7
12ce04147375213200&s=35951
75
http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/embedsmand-i-justitsministeriet-bedt-om-at-stoppe-sinefterforskning-i-tibet-sagen/
76
http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE8831949/tibetaktivisters-retssager-udsaettes-af-landsretten/
77
Østre Landsret dom. Afsagt 22. september 2015 af Østre Landsrets 7. Afdeling.
78
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8850739/frihedsberoevet-tibetaktivist-anker-byrettens-afgoerelse-omerstatning/
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moskeen, hvilket ministeren på daværende tidspunkt ikke fandt grundlag for. Dog indledte V-regeringen
efterfølgende forhandlingerne om en anti-radikaliseringspakke med en afdækning af, hvorvidt ekstremistiske
moskeer og foreninger, herunder sharia-råd, kunne kriminaliseres. I et notat fra Justitsministeriet anførtes det
endog, at bestemte foreninger kan opløses ved lov, som det senest skete under besættelsen i 1941 med den
såkaldte kommunistlov.79

Private aktørers voldshandlinger
I de senere år har der været en række tilfælde, hvor fredelige demonstrationer med kontroversielle budskaber,
typisk vedrørende indvandring og islam, er blevet mødt af moddemonstranter, der med vold og trusler har
forsøgt at forhindre sådanne demonstrationer.80 Også i 2016 fandt sådanne tilfælde sted, herunder i forhold til
den stærkt islamkritiske gruppe ”For Friheds” demonstration i København den 3. december, der blev mødt med
vold og barrikader initieret af venstreekstremister. 81

Delkonklusion
For så vidt angår forsamlingsfriheden har 2016 budt på nogle positive tiltag. Det gælder særligt igangsættelsen
af Undersøgelseskommissionens afdækning af hændelsesforløbet under Tibet-sagen, hvis arbejde må antages
at udmunde i en styrkelse af både den retslige beskyttelse af ytrings- og forsamlingsfriheden i politiloven samt
det politiske og myndighedsmæssige fokus på og prioritering af disse rettigheder i den fremtidige
myndighedsudøvelse. På samme vis vurderes tidligere justitsminister Søren Pinds tiltag i forbindelse med
politiets stigende brug af administrative frihedsberøvelser potentielt at kunne styrke retssikkerheden på
området positivt, således at politiet får klarlagt omfanget og retmæssigheden af de indgreb, der foretages i
forsamlingsfriheden.
Derimod er udviklingen med et fortsat stærkt tværpolitisk politisk ønske om indgreb i foreningsfriheden og et
forbud mod bl.a. Hizb-ut-Tahrir og andre fundamentalistiske og ekstremisme foreninger bekymrende. Private
79

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/kiu/spm/18/svar/1321578/1628649.pdf
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2016/01/Analyse_Politiets-indgreb-i-ytrings-og-forsamlingsfriheden_29-0116.pdf
81
http://www.tv2lorry.dk/artikel/tv-2-lorry-til-demonstration-der-er-salatfade-over-alt Se også
http://www.bt.dk/krimi/flere-anholdte-efter-demonstration-roegbomber-og-sammenstoed-paa-aaben-gade
80
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aktørers gentagne forsøg på at true bestemte politiske ytringer ud af det offentlige rum med vold og trusler
udgør også en hindring for den effektive udfoldelse af forsamlingsfriheden.

4. Privatlivs- og persondatabeskyttelse
Privatlivets fred er beskyttet både i grundlovens § 72 (vedrørende boligens ukrænkelighed og indgreb i
meddelelseshemmeligheden), EMRK artikel 8, FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder artikel 17
og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 7. Herudover er behandlingen af persondata også
reguleret i en række andre love, fx persondataloven.
Adgang til privat ejendom uden retskendelse
Justitia publicerede den 29. februar 2016 analysen ”Boligens krænkelighed – offentlige myndigheders adgang til
privat ejendom uden retskendelse udvides fortsat”82, som dokumenterede, at på trods af grundlovens § 72, der
foreskriver et udgangspunkt om krav af retskendelse ved offentlige myndigheders adgang til privat ejendom, så
er antallet af hjemler, der udgør en undtagelse til dette udgangspunkt, steget fra i 2003 at udgøre 185 hjemler
til i 2016 at udgøre 27183 hjemler, hvilket er det hidtil højeste.
Dette er bekymrende, og udviklingen peger derfor fortsat på, at grundlovens hovedregel vedrørende krav om
retskendelse fortsat reelt udgør en undtagelse, hvorved boligens ukrænkelighed og respekten for privat
ejendom og privatliv er blevet undermineret.

Logning
Overvågning udgør ligeledes et indgreb i borgere og virksomheders ret til privatliv. I henhold hertil foreslog
tidligere justitsminister Søren Pind (V) i begyndelsen af 2016 at genindføre og udvide reglerne om

82

http://justitia-int.org/ny-analyse-boligens-kraenkelighed-offentlige-myndigheders-adgang-til-privat-ejendom-udenretskendelse-udvides-fortsat/
83
I analysen af den 8. april 2015 blev antallet af hjemler der giver offentlige myndigheder adgang til privat ejendom uden
retskendelse estimeret til at være 268. Dette tal blev i forbindelse med analysen af 29. februar 2016 nedjusteret til at
være 266 hjemler.
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sessionslogning, der blev afskaffet i 2014. Reglerne om sessionslogning betød, at teleselskaberne skulle logge og
gemme data om danskernes brug af mobiltelefoner og færden på internettet. I 2013 alene blev der foretaget
3.500 milliarder registreringer af danskernes aktivitet på internettet 84.
Justitsminister Søren Pind (V) valgte imidlertid i sommeren 2016 at udsætte planerne om genindførelse af
sessionslogning, da telebranchen på baggrund af den foreliggende model vurderede omkostningerne for høje.
Justitsministerens beslutning beroede således i højere grad på en økonomisk betragtning frem for en
retssikkerhedsmæssig betragtning om indgrebets omfang i retten til privatliv.
På trods af modsand fra både Liberal Alliance og Konservative mod genindførelsen af sessionslogning, fremgår
det af regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen, at V-regeringens tidligere forslag om genindførelse af
sessionslogning videreføres. Af VLAK-regeringsgrundlaget fremgår det således, at ”Politiet skal have effektive og
moderne efterforskningsredskaber, så de kan bekæmpe kriminalitet og beskytte os alle. Regeringen vil derfor i
begyndelsen af 2017 fremlægge nye regler om logning, der målrettet skal styrke politiets muligheder for at
opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder.” Det trods at LA tidligere har udtalt:
”Det er grundlaget for et hvert demokratisk samfund, at den enkelte borger kan have et privatliv, som staten
ikke har adgang til. I Liberal Alliance har vi altid været imod masseovervågning, og derfor er jeg glad for, at Søren
Pind nu vælger at skyde forslaget til hjørne,”85 Modellen for sessionslogning, som offentliggjort i november,
lægger dog op til en mindre indgribende model, hvor mængden af oplysninger, der logges, begrænses til
lokations- og abonnementsdata. Imidlertid kan logningsordningen stadig anses for retssikkerhedsmæssigt
betænkelig i lyset af, at forslaget vil indsamle data fra samtlige borgere uden et rimeligt formodningskrav,
hvorfor det retssikkerhedsmæssigt ville være mere betrykkende, hvis også personkredsen for overvågningen
blev afgrænset. Det fremgår af VLAK-regeringsgrundlaget, at nye regler om logning vil blive fremsat i
begyndelsen af 2017. Imidlertid afsagde EU-Domstolen den 21. december 2016 dom i de forenede sager C203/15 og C-698/15, vedrørende de svenske og britiske logningsregler. Her konkluderede EUD, at EU-retten
”er til hinder for en national lovgivning, der med henblik på bekæmpelse af kriminalitet fastsætter en generel

og udifferentieret lagring af samtlige trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende samtlige abonnenter og
registrerede brugere i forbindelse med samtlige midler til elektronisk kommunikation.”. På den baggrund må

84

Data fra artiklen ”OVERBLIK: Forstå forslaget om sessionslogning” af Katrine Villarreal Villumsen bragt den 23. februar
2016 på DR’s hjemmeside. http://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-forstaa-forslaget-om-sessionslogning
85
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8519748/soeren-pind-forkaster-dyrt-forslag-om-sessionslogning/
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det antages, at de eksisterende danske logningsregler, samt den planlagte udvidelse med sessionslogning
er og vil være i strid med bl.a. EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder. 86

Efterretningstjenesterne
De danske efterretningstjenester – PET og FE – har en række hjemler til at overvåge, indsamle og dele
personfølsomme data, som løbende er blevet udvidet, og som således udgør indgreb i retten til privatliv og
persondatabeskyttelsen.
I indeværende år har PET således fået udvidet hjemmel til at bibeholde personoplysninger, der tidligere skulle
slettes. Ligeledes fremgår det af anti-radikaliseringspakken, at PET skal gives hjemmel til at kræve sider på nettet
med ekstremistisk eller radikaliseret indhold blokeret.
Også i forhold til efterretningstjenesternes forpligtelser til at slette data, er der i år blevet rejst kritik. Tilsynet
med Efterretningstjenesterene offentliggjorte i maj 2016 deres årlige redegørelser, herunder årsredegørelse
2015 vedrørende Politiets Efterretningstjeneste87. Tilsynet rejste i denne forbindelse kritik af Politiets
Efterretningstjenestes sikkerhedsforanstaltninger med behandling af personoplysninger, indsamling og
opbevaring af personoplysninger, flypassagerlister, m.v. Kritikken af Politiets Efterretningstjeneste i
årsredegørelsen fik 23. september 2016 regeringen til at fremsætte udkast til lovforslag til præcisering af PET’s
forpligtelser til sletning af data.
Lovforslaget blev herefter vedtaget den 16. december 2016, og indeholder blandt andet bestemmelser om, at
når PET i forbindelse med sine aktiviteter bliver opmærksom på, at sager eller dokumenter mv. ikke længere
opfylder PET-lovens behandlingskriterier, skal disse slettes, uanset om de relevante slettefrister er udløbet. PET
er i henhold til lovforslaget ikke herudover forpligtet til løbende af egen drift at gennemgå PET’s sager og
dokumenter mv. med henblik på at overveje sletning.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186492&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=
&occ=first&part=1&cid=594605
87
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årlige redegørelser kan finde på tilsynets hjemmeside http://www.tet.dk/arligeredegorelser/
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Ifølge lovændringen vil disse ændringer af Lov om Politiets Efterretningstjeneste skabe klarhed over PET’s
forpligtelser og er efter regeringens opfattelse udtryk for den rette balance mellem, at der ikke i unødigt omfang
behandles og opbevares oplysninger om personer, som ikke er nødvendige for varetagelsen af PET’s opgaver,
holdt op i mod hensynet til, at PET’s operative ressourcer skal anvendes til PET’s kerneopgaver frem for til
administrative opgaver så som gennemgang af sager og dokumenter med henblik på løbende at overveje
sletning.
I forhold til øget kontrol med efterretningstjenesterne fremgår det af VLAK-regeringsgrundlaget, at ” Regeringen
ønsker, at der er klare og tidssvarende regler for PET’s virksomhed, og at der er en ordentlig og balanceret
kontrol med tjenesten. Det er med til fortsat at understøtte danskernes tillid til PET’s arbejde”. På den baggrund
skal der iværksætte en evaluering af PET-loven, der skal færdiggøres senest 1. januar 2018.

Indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger
Rigsadvokatens årlige statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger88 viste et fald i både
antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden og i antallet af ransagning fra 2014 til 2015. Statistikken viser,
at der i forhold til 2014 har været et fald på 22% i antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden. Ligeledes
fremgår det, at antallet af personer, som indgrebene er rettet imod, er faldet med 31%. Ifølge Rigsadvokaten
anser flere politikredse, at årsagen til reduktionen i antallet af indgreb blandt andet skal findes i, at antallet af
fremadrettede efterforskninger, hvor indgrebene ofte anvendes, er faldet som følge af omfanget af politiets
beredskabs- og bevogtningsmæssige opgaver i 2015.
I forhold til antallet af ransagninger visteopgørelsen, at der er sket et mindre fald på 3% i antallet af ransagninger
i 2015 sammenlignet med antallet i 2014. Ifølge Rigsadvokaten peger flere politikredse på, at årsagen til
reduktionen i antallet af ransagninger, ligesom ved faldet i antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden,
skal forklares med, at politiet i 2015 har haft flere beredskabs- og bevogtningsmæssige opgaver end i årene
forinden.

88

Rigsadvokatens statistik kan findes på Anklagemyndighedens hjemmeside
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/statistik-over-indgreb-i-meddelelseshemmeligheden-ogransagninger-i-2015.aspx
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Et udkast til lovforslag89, som blev sendt i høring i oktober, lægger endvidere op til, at politiet skal have mulighed
for hemmelig ransagning i sager med grove overtrædelser vedrørende dopingmidler samt grove sager om
underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig og skyldnersvig. Hemmelige ransagninger er et indgribende
efterforskningsskridt, som kan være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt i henhold til boligens ukrænkelighed og
retten til privatliv. Udkastet er udtryk for en retssikkerhedsmæssig ”formålsforskydning”, hvor indgribende
efterforskningsmidler, efter at være blevet indført i kampen mod terror og rockerrelaterede forbrydelser,
gradvist udvides til mindre alvorlige forbrydelser90.

Delkonklusion
Det kan på baggrund af ovenstående opsummeres, at 2016 med regeringens planlagte genindførelse af
sessionslogning og dermed øget overvågning, stigningen i antallet af hjemler, som giver myndigheder adgang til
privat ejendom uden retskendelse samt øget adgang for efterretningstjenesterne til at foretage hemmelige
ransagninger, har resulteret i en svækkelse frem for styrkelse af respekten for boligens ukrænkelighed og
privatlivets beskyttelse.

5. Retten til bevægelsesfrihed
Bevægelsesfriheden er beskyttet af 4. tillægsprotokol til EMRK (TP4), artikel 2, stk. 1 og 2. Heraf fremgår, at
”enhver har frihed til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget”. Efter bestemmelsens stk. 3 kan der
foretages indgreb i friheden under forudsætning af, at indgrebet har klar hjemmel i national lov, tjener et
anerkendelsesværdigt formål og er proportionelt.
I 2016 har særligt domspraksis i kølvandet på ændringerne af pasloven i 2015, de nye indrejseforbud og de
skærpede regler om tålt ophold haft betydning for borgernes ret til bevægelsesfrihed.

89

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/REU/bilag/22/index.htm (se udkastets side 44-47 og side 72-73)

90

Peter Trudsø har skrevet om lovudkastet på RuleofLaw: http://www.ruleoflaw.dk/hemmelige-ransagninger-fortsaetteri-hemmelighed-turen-ned-ad-den-retssikkerhedsmaessige-glidebane/
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Pasloven
Allerede i oktober 2015 varslede tidligere justitsminister Søren Pind (V) retssager mod hjemvendte syrienkrigere,
og i løbet af 2015 sås det, at de nye bestemmelser, som giver politiet hjemmel til at fratage personer passet og
udstede udrejseforbud, såfremt ”der er grund til at antage, at den pågældende har til hensigt i udlandet at
deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed
eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden”, blev underlagt en bred fortolkning med hensyn til, hvornår
en person kan ”antages” at ville udgøre en fare for statens sikkerhed mv. I februar 2016 faldt den første dom
angående pasinddragelse, og i den forbindelse gav byretten politiet medhold i, at de havde ret til at inddrage
dansk-kurderen Joanna Palanis pas. Pasinddragelsen kunne lovligt ske, på trods af, at Palani havde kæmpet for
de kurdiske militsstyrker YPG og Peshmerga, der ligesom Danmark kæmper mod Islamisk Stat (IS). YPG, som
Palani kæmpede for, anses dog for værende en søsterorganisation til PKK, som optræder på EU’s terrorliste og
dermed ikke betragtes som allieret. I december 2016 blev Palani varetægtsfængslet for at have overtrådt sit
udrejseforbud.91
I en anden sag, sagen om ”Martin”, der fik inddraget sit pas efter i maj 2015 at være draget til Irak for sammen
med peshmerga-styrkerne at bekæmpe IS, er omstændighederne en smule anerledes. Peshmerga er
modsætning til den kurdiske milits YPG, som Palani kæmpede for, anerkendt af koalitionen. I et folketingssvar
tog daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) stilling til, om Peshmerga-styrker kan være omfattet. Her
fremgik det, at det afgørende for, om pas kunne inddrages ville være, om den pågældende efterfølgende må
antages at udgøre en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den
offentlige orden92. Retten i Esbjerg afsagde 5. december dom i sagen om pasinddragelsen for den 23-årige
dansker, Martin, hvor retten ophævede pasinddragelsen med den begrundelse, at ”personer, der deltager i
væbnede konflikter for et med Danmark allieret lands styrker, i almindelighed falder uden for bestemmelsens
anvendelsesområde”. Således fastslår afgørelsen, at paslovens anvendelsesområde ikke gælder for personer,
der rejser ned for at deltage i kamphandlinger med danske allierede grupper som f.eks. Peshmerga mod IS, og
skærper således anvendelsesområdet for loven. Derimod fremstår lovens mistankegrundlag fortsat svagt,

91
92

http://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-kurdiske-joanna-palani-varetaegtsfaengslet-bryde-udrejseforbud
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l99/spm/4/index.htm#nav
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hvilket i eventuelle kommende sager fortsat vil indebære en markant risiko for, at loven rammer bredere end
hensigten.

Indrejseforbud
I september 2016 indførte V-regeringen et såkaldt indrejseforbud, der forbød ophold i særlige områder af Syrien
og Irak93. Hermed er det i dag strafbart at opholde sig i de pågældende områder uden forudgående tilladelse fra
politiet. Foranstaltningen vil først og fremmest udgøre en begrænsning i friheden for almindelige borgere, der
ikke udgør nogen fare for statens sikkerhed, og vil desuden medføre, at journalister og nødhjælpsarbejdere skal
vente flere uger på tilladelse fra Politiet, hvilke indebærer en risiko for, at den nødvendige hjælp ikke når frem,
eller at vigtig dokumentation af begivenheder forspildes.

Delkonklusion
Ligesom i 2015 har kampen mod terror og de dertilhørende tiltag mod radikalisering medført indskrænkninger
i borgernes bevægelsesfrihed også i 2016. Truslen mod terror er fortsat alvorlig, hvorfor effektive
foranstaltninger stadig er nødvendige, men det er vigtigt, at de udformes med den nødvendige respekt for
frihedsrettighederne.
Særligt illustrerer domspraksis i kølvandet af ændringerne i pasloven fra 2015 – og især Palani-sagen – at den
uklare lovgivning i forhold til bl.a. rækkevidden af anvendelsesområdet og et vagt mistankegrundlag kan få
retssikkerhedsmæssige negative konsekvenser for danske borgere, som ikke udgør en reel trussel mod
nationens sikkerhed. Både pasloven og indrejseforbuddet til visse dele af Syrien og Irak udgør vidtgående
indgreb i bevægelsesfriheden, som med en uklar afgrænsning risikerer både at ramme skævt og skabe en
retstilstand, som gør det vanskeligt for den enkelte borgere at vurdere, om en given handling vil resultere i
sanktioner.

93

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L187/index.htm
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6. Retten til at få prøvet sin ret
EMRK, artikel 6 fastlægger det grundlæggende princip om, at enhver har ret til en retfærdig rettergang.
Selvom Danmarks domstole ifølge en rapport, udarbejdet af Europarådet94, har nogle af de korteste
sagsbehandlingstider i Europa, både i forhold til strafferetlige og civileretlige sager, er der stadig forhold, der
giver anledning til retssikkerhedsmæssig bekymring i forhold til borgere og virksomheders mulighed for at få
prøvet deres ret. Særligt gælder det for udviklingen i niveauet af retsafgifter og begrænsninger af muligheden
for at opnå fri proces, hvor Justitia i 2016 dokumenterede, at retsafgifterne i Danmark lå væsentligt højere end
i de øvrige nordiske land, og blandt de højeste i Europa95, samt at mulighederne for at opnå fri proces løbende
er blevet begrænset, således at antallet af civile sager, hvori der er blevet givet fri proces er faldet fra 8.358 i
2006 til blot 2.130 i 2015. Det svarer til et fald på ca. 75 %96
Selvom EMD udtrykkeligt har fastslået, at opkrævning af retsafgifter ikke som sådan er uforeneligt med artikel
697, har domstolen i flere tilfælde fundet, at konkrete retsafgifter har haft et niveau, det gjorde, at det reelt har
hindret adgangen til domstolene, hvorfor artikel 6 ansås for krænket98. Heller ikke fri proces i civile sager er i sig
selv en rettighed efter artikel 6. Men eftersom adgangen til at få prøvet sin ret ved domstolene udgør en helt
grundlæggende menneskeret og en grundsten i et retssamfund, har fri proces til formål at sikre, at ingen borgere
af omkostningsmæssige årsager afskæres fra at føre en retssag.
Høje retsafgifter og manglende mulighed for at opnå fri proces kan således resultere i, at almindelige borgere
og mindre virksomheder afstår fra at prøve deres ret eller en afgørelse, idet udgifter ikke står mål med gevinsten.
Det har dels den konsekvens, at den pågældende må opgive et berettigede krav eller indgå forlig, hvorfor de
risikerer at blive stillet dårligere, end hvis sagen var blevet anlagt ved domstolene, og dels kan det have som

94

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%2
0web.pdf
95
Justitias analyse ”Retsafgifter – hvor dyrt skal det være at få prøvet sin ret?” http://justitia-int.org/analyse-retsafgifterhvor-dyrt-skal-det-vaere-at-fa-provet-sin-ret/
96
Justitias analyse ”Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?” http://justitia-int.org/analyse-fri-proces-hardanskerne-reelt-adgang-til-domstolene/
97
Se f.eks. Kreuz 19/6 2001, præmis 60.
98
Se f.eks. Kreuz 19/6 2001, Podbielski 26/7 2005, Weissmann m.fl. 24/5 2006 og Iorga 25/1 2007.
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konsekvens, at principelle sager aldrig bliver først, og en given myndighed således kan fortsætte en eventuel
forkert praksis.
På den baggrund blev det anbefalet, at lovgiver lempede retsafgifterne og forenklede reglerne herom.
Ligesom det blev anbefalet, at indtægtsgrænserne for, hvornår der kan opnås fri proces fastsættes til et niveau,
hvormed halvdelen af enlige samt par får mulighed for at opnå fri proces, samt at dækningsgraden på 50 %
opretholdes ved at regulere indtægtsgrænserne årligt.
Herudover blev det anbefalet, at en ansøgning om fri proces som udgangspunkt skal medføre, at en verserende
retssag udsættes, indtil ansøgningen er færdigbehandlet, samt at der i vurderingen af, om ansøgeren har rimelig
grund til at føre proces, også indgår et kriterium om sagens betydning for domstolenes kontrol med statsmagten.
Endelig blev det anbefalet, at der også ved vurderingen af en ansøgning om efterfølgende
omkostningsgodtgørelse skal lægges vægt på forholdene på tidspunktet for sagens anlæg.
På baggrund af Justitias analyser samt en ny opgørelse99, der viste, at markant færre borgere fik fri proces,
meldte tidligere justitsminister Søren Pind (V) i maj ud, at V-regeringen ville nedsætte et udvalg, der skulle
undersøge, om de nuværende regler for retsafgifter fungerer efter hensigten. Herudover har Retsudvalget
indkaldt justitsministeren i samråd100, hvor ministeren skal redegøre for, hvorvidt reglerne om fri proces bør
ændres, således at en større andel af befolkningen får mulighed for at opnå fri proces.

Delkonklusion
På trods af, at de danske retsafgifter er nogle af Europas højeste, og at udviklingen over de seneste år har
betydet, at færre borgere opnår fri proces, er det retssikkerhedsmæssigt positivt, at der nu er nedsat et udvalg,
som skal vurdere retmæssigheden af bl.a. retsafgifternes niveau og komme med anbefalinger til eventuelle
ændringer. På den vis er det tiltag, som i følgende år muligvis kan forbedre borgernes adgang til effektiv
domsstolsprøvelse og dermed bidrage til en styrkelse af retssikkerheden på området.

99

http://www.altinget.dk/justits/artikel/nye-tal-markant-faerre-borgere-faar-fri-proces
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/reu/samspm/l/1687012.pdf
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Den retssikkerhedsmæssige udvikling på øvrige områder
I de forudgående afsnit er den retssikkerhedsmæssige udvikling i det indeværende år i forhold til en styrkelse
eller svækkelse af de grundlæggende frihedsrettigheder blevet beskrevet. I 2016 er der dog også blevet iværksat
en række tiltag, som enten har svækket eller styrket retssikkerheden på øvrige områder, der ikke direkte har
ophæng i de grundlæggende frihedsrettigheder. Disse retssikkerhedsmæssige udviklinger beskrives i de
følgende afsnit.

7. Retssikkerhed på skatteområdet
En række sager om bl.a. fejlagtige ejendomsvurderinger, urigtige afgørelser, betænkelige arbejdsmetoder fra
SKAT, ændringer af styresignaler mm har illustreret væsentlige retssikkerhedsmæssige problemstillinger på
skatteområdet. I år har der således også været særligt politisk fokus på at genoprette borgere og virksomheders
tillid til SKAT, hvilket har resulteret i flere retssikkerhedsmæssige positive tiltag.

Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber og fonde
Skatteministeriet har 5. oktober 2016 fremsat lovforslag om implementering af ”Retssikkerhedspakke II” 101.
Lovforslaget medfører bl.a. en styrkelse af retssikkerheden gennem en genindførelse af omkostningsgodtgørelse
for selskaber og fonde i forbindelse med skattesager i skatteadministrationen (ekskl. ved SKAT) og ved
domstolene. Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde er ikke et ukendt fænomen i dansk ret. Frem til
2009 var der således mulighed for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Omkostningsgodtgørelsen
for selskaber og fonde blev imidlertid i 2009 afskaffet, og erstattet med hjemmel til at opnå fradrag for sagkyndig
bistand ved skatteansættelsessager og retssager.
Lovforslaget af 5. oktober 2016, der genindfører omkostningsgodtgørelsen, medfører ikke en fuldstændig
afskaffelse af muligheden for fradrag for sagkyndig bistand. Det fremgår således af lovforslaget, at
fradragsretten for selskaber og fonde bevares. Det bliver imidlertid præciseret, at i tilfælde af at der ydes
101

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L28/index.htm#dok
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omkostningsgodtgørelse, kan der ikke samtidig gives fradrag for de samme udgifter. Såfremt lovforslaget bliver
vedtaget, vil de nye regler om omkostningsgodtgørelse gælde for udgifter til sagkyndig bistand, hvor bistanden
er udført fra 1. januar 2017.
Genindførelsen af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i forbindelse med ”Retssikkerhedspakke II”,
er en styrkelse af retssikkerheden på skatteområdet, idet en evt. økonomisk udfordring i forbindelse med
prøvelse af SKATs afgørelser bliver reduceret.
Lovforslaget kan imidlertid også i en vis grad anses for at udfordre retssikkerheden på en række andre områder.
Lovforslaget indebærer nemlig, at sager om fradrag for forbedring af grundværdi overføres fra
Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, og at omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om
godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger fjernes.
Særlig problematisk er overførsel af sager til vurderingsankenævnene, da det har den væsentlige betydning for
borgerne, at staten ikke betaler udgifter, såfremt sagen tabes. Det forventes at kunne påvirke op til 10.000 sager,
som allerede er påbegyndt i den tro, at der var omkostningsgodtgørelse102.

Indførelse af skattekontor under Folketingets Ombudsmand
Udover at ville indføre omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde har skatteministeren som en del af
”Retssikkerhedspakke II” oprettet et skattekontor under Folketingets Ombudsmand. Skattekontoret vil have
kompetence til at behandle klagesager fra skatteborgerne, tage enkeltsager op på eget initiativ og gennemføre
generelle undersøgelser af skattemyndighedernes sagsbehandling.

Skattekontrolloven
Skattekontrollovens § 8D indeholder en særdeles bred oplysningspligt, der i visse tilfælde er blevet brugt af SKAT
til at indhente teleoplysninger om privatpersoner. Der blev efterfølgende stillet spørgsmål ved, hvorvidt SKAT
handlede inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet og e-databeskyttelsesdirektivet ved at anmode
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http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/335077/skatteminister_vil_fjerne_tilskud_for_10000_klagesager.html
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teleselskaberne om at udlevere oplysninger om deres kunders brug af mobiltelefon. Debatten førte til, at
Skatteministeriet i 2014 rettede henvendelse til EU-Kommissionen, som konkluderede, at den danske
skattekontrollov ikke indeholdt tilstrækkelige retsbeskyttelsesgarantier til, at reglen kunne videreføres.
I forlængelse heraf har Skatteministeren i udkast til lovforslag om en ændret skattekontrollov lagt op til, at SKATs
adgang til at indhente borgernes teleoplysninger helt fjernes.

Delkonklusion
Det kan på baggrund af ovenstående opsummeres, at der med indførelsen af ”Retssikkerhedspakke II” er sket
en styrkelse af både skatteborger og selskabers retssikkerhed i Danmark på skatteområdet.
Retssikkerhedsmæssigt er det positivt, at der genindføres omkostningsgodtgørelse, således at borgere og
virksomheder ikke afstår fra at føre en eventuel principiel sag, som f.eks. vil kunne afklare en given retstilstand,
alene af økonomiske årsager. Især er det dog positivt, at der oprettes et særskilt kontor under Folketingets
Ombudsmand, således at en uafhængig instans, som kan føre løbende justits og se skatteområdet efter i
sømmene.

8. Reformering og udtræden af konventioner
Det seneste år har en række partier fremsat ønske om at reformere eller helt udtræde af menneskeretlige
konventioner, som Danmark har forpligtet sig til. Det gælder særligt EMRK, Flygtningekonventionen og
Statsløsekonventionen. Kristian Thulesen Dahl (DF) udtalte i august, at ”Danmark skal tage forbehold for de
internationale konventioner på udlændingeområdet. Hvis de andre lande ikke vil acceptere det, skal vi træde
ud”103. I oktober fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag, hvis ordlyd pålagde regeringen at ophæve
den lov der inkorporerer EMRK i dansk ret, samt at indføre et generelt dansk forbehold i forhold til EMRK, der
tillader Danmark at føre den udlændingepolitik som Folketinget ønsker.104 På lignende vis har også Liberal
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http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8906271/thulesen-dahl-danmark-skal-fri-af-internationale-konventioner/
Beslutningsforslag nr. B 18 Forslag til folketingsbeslutning om den europæiske menneskerettighedskonvention fremsat
af Dansk Folkeparti 25. oktober 2016. Tilgængelig her
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/beslutningsforslag/B18/20161_B18_som_fremsat.pdf
104
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Alliance udtrykt ønske om at anlægge en strammere fortolkning og i yderste konsekvens genforhandle
konventioner105.

Konservativt

Folkeparti

vil

gennemføre

et

opgør

med

konventioner,

særligt

flygtningekonventionen106. Særligt forargelsen over Levakovic-dommen gav anledning til et bredt politisk ønske
om at stramme reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge107.
På denne baggrund meldte V-regeringen i november ud, at regeringen ville nedsætte en taskforce, der op til det
dansk formandskab i Europarådet næste år skal forsøge at bane vejen for ændringer af særligt EMRKs indflydelse
i Danmark108. Ligeledes fremgår det af VLAK-regeringsgrundlaget, at
"Der er imidlertid behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols
dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Regeringen vil afholde en international ekspertkonference om konventionen som led i det kommende danske
formandskab for Europarådet."
Mens en udtræden af EMRK eller en ophævelse af inkorporeringsloven vil medføre en markant svækkelse af
grundlæggende frihedsrettigheder i Danmark, er der anderledes vægtige grunde til at forsøge at få EMD til
fokusere på kernen i EMRKs beskyttelse af grundlæggende frihedsrettigheder.

9. Privatisering af myndighedsansvar
På tværs af en række områder har 2016 budt på en flere tiltag, som har øget de foregående års tendens til, at
myndigheder i stigende grad tillægger private aktører en form for myndighedsansvar. Det gør sig eksempelvis
gældende, når VLAK-regeringen som led i handlingsplanen mod ekstremisme vil forpligte teleselskaber og
internetudbydere at blokere for udenlandske hjemmesider og etablere blokeringsfiltre, eller når myndigheder i
forhold til udvidelsen af den eksisterende logningsordning pålægger teleselskaber at overvåge, indsamle og dele
data om deres kunder. Tilsvarende har EU-Kommissionen indgået en aftale med Facebook, Twitter, YouTube og
Microsoft, som forpligter virksomhederne at fjerne hadefuldt og ekstremistisk materiale på internettet.
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http://www.bt.dk/politik/borgerlige-vil-udfordre-konventionsregimet
http://www.b.dk/politiko/pape-i-opgoer-med-flygtningekonventionen
107
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-12-partier-raser-over-levakovic-dom-vi-er-til-grin
108
http://politiken.dk/indland/ECE3464102/ny-task-force-skal-udfordre-konventioner/
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Herudover fremgår det af Lovkataloget for Folketingsåret 2016/2017, at VLAK-regeringen til februar 2017
planlægger at fremsætte lovforslag, hvor teleselskaber fremover forpligtes til at dele data om deres rejsende
med SKAT uden retskendelse.
Initiativer, som alle er beskrevet i tidligere afsnit, men som illustrerer en retssikkerhedsmæssig bekymrende
udvikling, hvor ansvaret for opgaver til bl.a. at udøve censur, indsamle data og foretage overvågning og kontrol,
som traditionelt har henhørt under myndighederne, nu pålægges private aktører. Retssikkerhedsmæssigt er
dette en bekymrende tendens, fordi private virksomheder f.eks. ikke som offentlige myndigheder er underlagt
krav om gennemsigtighed, offentlighed mv. Borgernes mulighed for at klage over censur, gøre indsigelser mod
eller få aktindsigt i begrundelsen for indgreb eksisterer således ikke i tilsvarende grad, når varetagelsen og
udførelsen ligger hos private aktører. På den måde risikerer et sådant privatiseret myndighedsansvar både skabe
en vilkårlig og uigennemsigtig retstilstand, ligesom det stiller borgerne retssikkerhedsmæssigt svagere.

10. Konklusion
Samlet set må retspraksis og en række politiske tiltag på flere områder i 2016 anses for at have ført til både
betænkelige begrænsninger af frihedsrettigheder og forringelser af retssikkerheden.
Ligesom i 2015 har også indeværende år budt på en række vidtgående politiske tiltag i indsatsen mod terror,
immigration og radikalisering, som på forskellig vis har grebet ind i særligt ytrings-, informations- og
bevægelsesfriheden. Imam-pakken med kriminalisering af billigelse af visse strafbare handlinger er det mest
markante eksempel. Men anti-radikaliseringspakken med bl.a. forslag om blokering af hjemmesider, og ønsket
om at kriminalisere af deling af terrorpropaganda på de sociale medier, er alle eksempler på, at det
retssikkerhedsmæssigt i år er gået den forkerte vej, når man politisk har skulle vægte hensynet til den
nationale sikkerhed over for hensynet til beskyttelsen af borgernes grundlæggende frihedsrettigheder og
retssikkerhed. En udvikling som ikke opvejes af de begrænsede positive tiltag så som nedsættelsen af en
Ytringsfrihedskommission. Samtidig viser mængden af tiltag sammenholdt med retspraksis en stigende
tendens til, at tolerancen over for kontroversielle holdninger har været for nedadgående- Statsministerens
ønske om at ”udfordrer grænserne” for retsstaten, og den daværende justitsministers omfavnelse af det
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militante demokrati kan således siges at udgøre et paradigmeskifte i forhold til, hvordan Danmark håndterer
ydre og indre trusler.
På området for privatlivs- og persondatabeskyttelse tegner 2016 sig ligeledes for en bekymrende udvikling,
hvor myndigheder fortsat er blevet udstyret med flere hjemler til at få adgang til privat ejendom uden
retskendelse, øget adgang til hemmelige ransagninger samt øgede muligheder for overvågning, uden
borgernes retsgarantier tilsvarende er blevet styrket. EU-domstolens dom fsva logning må dog forventes at
føre til en styrkelse af privatlivsbeskyttelsen.
På andre områder ses derimod en positiv udvikling, hvor hensynet til frihedsrettighederne og retssikkerheden
er blevet styrket. I forhold til forsamlingsfriheden ses en positiv udvikling i form af politisk pres for at
nedbringe politiets øgede anvendelse af påbud og administrative frihedsberøvelser samt Tibet-kommissionens
fortsatte arbejde med at afdække Tibet-sagen. Endvidere er der sket forbedringer på området for retten til
effektiv domsstolsprøvelse og på skatteområdet, hvor der bl.a. som led i Retssikkerhedspakke II er oprettet et
skattekontor under Ombudsmanden, som sikrer en uafhængig kontrol af området, og hvor der er nedsat et
udvalg, som skal se på retmæssigheden af niveauet for retsafgifter i Danmark. Tilsvarende er det et positivt
skridt, at der er blevet nedsat en taskforce, der skal vurdere Danmarks forpligtelser og muligheder for at
reformere de menneskeretlige konventioner med henblik på at styrke de grundlæggende og centrale
frihedsrettigheder.
Selvom Danmark fortsat må sige at være en velfungerende demokratisk retsstat med en høj grad af
retssikkerhed og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder, peger udviklingen på, at der er fremvokset en
øget politisk vilje til at give køb på disse rettigheder og på danskernes retssikkerhed, når det danske samfund
konfronteres med truslen fra terror og radikalisering.
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