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Debatleder: Hovrättslagmannen Erik Holmberg, Sverige:

Debattledaren inledde således:
Tidigare har Sverige tjänstgjort som en sorts experimentalfält.

Man har gjort reformer, men de har kanske inte alltid varit tillräckligt
övervägda. De andra nordiska länderna har suttit på läktarplats och
samlat erfarenheter. De har efter omständigheterna kunnat kopiera,
korrigera eller kassera.

När det gäller massmedierna och integritetsskyddet har vi av
professor Strömholms referat fått klarhet i att andra av de nordiska
länderna har infort ett betydligt starkare skydd än Sverige har vågat
göra. Som svensk kan man känna sig frestad att dra slutsatsen att
svenskarna har börjat handla eftertänksamt och se vad man till även-
tyrs kan ha anledning att ta upp från de andra länderna. Jag är
övertygad om att man också kan dra andra slutsatser av att Sverige
har kommit på efterhälften. Der är inte bara professor Strömholm
som anser att de danska reformerna har varit nyttiga. Landsretssag-
förer Spang-Hanssen menar, tror jag, att man inte har gått tillräckligt
långt i Danmark utan snarast skulle gå ytterligare ett steg.
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Professor Stig Strömholm, Sverige:

Herr ordförande, högt ärade församling. Det förhållandet att ett täm-
ligen begränsat ämne upptas på två nordiska juristmöten med endast
12 års mellanrum kan ges en rad olika förklaringar. Det kan förhålla
sig så att en mycket stark utveckling har ägt rum på det livsområde
som avses. Det kan vara så att rättsreglerna på det området har
genomgått en mycket snabb utveckling, som kräver uppmärksamhet
och diskussion. En tredje förklaring skulle kunna vara att de problem
som ämnet omfattar kvarstår och har blivit alltmer brännande utan
att ha fått någon godtagbar rättslig lösning. Jag vill lämna därhän
vilken av dessa förklaringar som kan äga giltighet i fråga om det ämne
som vi ska behandla här i dag. Förhållandena kan för övrigt variera
i de olika länderna. Jag nöjer mig därför med att fastslå att frågan
om skyddet för den personliga integriteten i massmedia fortsätter att
intressera Nordens jurister. De diskuterade problemet 1966, och man
diskuterar det åter 1978. Eftersom referentens väsentliga uppgift är
att lämna ett någorlunda fullständigt och användbart skriftligt mate-
rial för en diskussion där det är andra som ska spela huvudrollen,
avser jag att här fatta mig mycket kort. Det är för övrigt så mycket
lättare som värdlandets justitieminister igår lämnade en rad klargö-
rande uppgifter och gav en omfattande probleminventering. Beträf-
fande faktiska förhållanden och gällande rättsregler hänvisar jag så-
lunda i huvudsak till mitt ganska detaljrika referat som jag i anslut-
ning till en vid alla kongresser gängse mytologi förutsätter läst och
bekant.

Jag vill först i anslutning till referatet göra ett kort påpekande om
1972 års danska reform. Den byggde på Strafflagrådets betänkning
nr. 601/1971, som gav upphov till lagen nr. 89/1972. Denna lagstift-
ning införde nya eller skärpta regler mot avlyssning med teknisk
apparatur, fotografering och utnyttjande av kikare och liknande tek-
niska hjälpmedel på icke fritt tillgängligt ställe, mot offentligt anställ-
das utnyttjande av kunskap om enskildas privatliv, mot vad man
kallar häleri, alltså sekundärt nyttjande exempelvis genom just pub-
licering av fredskränkande material och slutligen mot meddelanden
om annans privata förhållanden. Vissa av de reglerna fanns i mindre
utförligt skick redan tidigare i dansk rätt. Det mest märkliga med den
lagstiftningen av 1972 - en lagstiftning som för övrigt får direkt



Integritetsbeskyttelse i massemedierne 249

genomslag även med avseende på massmedia som alltså inte kräver
något upptagande i en speciell tryckfrihetsrättslig brottskatalog — är
den ändring som man genomförde i § 15 Strafflagens ikraftträdelse-
slag. I fråga om fredskränkningar, bland annat således röjande av
uppgifter om annans privata förhållanden, uppgav den danska rätten
— och detta tror jag man vågar kalla ett mycket långt steg — den
tidigare liksom i svensk rätt av ålder gällande principen att skade-
stånd för icke ekonomisk skada förutsätter brottslig gärning. Man
tillskapade med andra ord, vid sidan av och utanför de nya straffrätts-
liga reglerna, ett skadeståndsansvar för kränkningar av privatlivets
fred.

Den danska lösningen för mig direkt över till vad man kan kalla
den kontinentala normalmodellen för integritetsskydd, d.v.s. de regler
som gäller i exempelvis Västtyskland och Frankrike. Vad som är
karakteristiskt för de flesta kontinentala europarådsstater, är att man
har utvalt ett antal handlingar, som har bedömts vara på ena sidan
särskilt kränkande och på andra sidan möjliga att avgränsa med den
precision som kan kräves av straffrättsliga regler. Dit hör olovlig
avlyssning, olovlig ljudupptagning, olovlig fotografering, observation
med tekniska hjälpmedel och utnyttjande av lagstridigt åtkommet
material, som hänför sig till andras privatliv. Dessa gärningar har
man gjort till föremål för straffrättsliga sanktioner, och det bör obser-
veras att denna kriminalisering drabbar i princip massmedia direkt,
såväl press som radio och TV. Det är dessutom på flera håll så, att
det förhållandet att ett avslöjande har fått den särskilt stora spridning
som massmedia garanterar är icke en förmildrande utan en graverande
omständighet. Kring detta straffbelagda kärnområde, som naturligt-
vis kompletteras med civila sanktioner, är integritetsskyddet enligt
den »kontinentala modellen« uppbyggt i form av ett civilrättsligt
skydd, som antingen har vuxit fram i praxis — det är i huvudsak fallet
i Västtyskland - eller bygger på praxis i kombination med mycket
allmänt hållna lagregler. Det är fallet i Frankrike där man 1972
gjorde en ändring i Code Civile. Det civilrättsliga skyddet kan så-
lunda tas i anspråk gentemot straffbelagda kränkningar men också
mot sådana kränkningar som uppfattas som rättsstridiga utan att falla
under de straffrättsliga gärningsbeskrivningarna. Det omfattar i hu-
vudsak möjlighet till förbudstalan, d.v.s. mot upprepning, samt ska-
destånd. Även i fråga om dessa sanktioner är massmedia i allt väsent-
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ligt underkastade normala regler. I fransk rätt spelar i fråga om press
och film erfarenhetsmässigt institutet Saisie, d.v.s. beslag, en framträ-
dande roll. Beslut om beslag av integritetskränkande publikationer
ges av ensamdomare, »juge des référés«, och det kan bokstavligt talat
utverkas och bringas i verkställighet inom några timmar. Vidare ska
kanske också nämnas instituten beriktigande och genmäle, som fram-
för allt finns i kontinental pressrätt. Mot bakgrund av dels den danska
lagstiftningen, dels det som mer och mer börjar framstå som den
kontinentala normallösningen, har jag tillåtit mig att framställa mina
teser, och jag vill gärna säga att jag framställer dem utan fanatism
och utan några starkare förhoppningar. I mina teser hävdar jag, att
dansk och norsk rätt under perioden efter 1966, i den mån det inte
tidigare var fallet, har uppnått ett så pass effektivt integritetsskydd
som man lämpligen med lagstiftningens hjälp kan eftersträva på ett
område, där det måste göras klart att försiktighet, takt och nyans-
känsla manar till återhållsamhet vid den rättsliga regleringen. Jag vill
understryka att jag är icke någon anhängare av polisiära ingripanden
på tryckfrihetsrättens område. Utgångspunkten måste alltid vara, att
man håller svärdet tillbaka i dessa fall, och jag tror att den danska
och norska rätten har nått ungefar den punkt som med ett oöversätt-
ligt svenskt ord framstår såsom »lagom«.

Jag gör vidare gällande, att intern utomrättslig normbildning inom
massmedia visserligen sköts förträffligt av de organ som är satta att
sköta den men att det inte innebär något tillräckligt effektivt skydd
för den personliga integriteten. Jag vill till slut uttala den fromma
önskningen att det vore ett framsteg om svensk rätt kunde uppnå ett
integritetsskydd av samma omfattning som den danska och norska.
Skulle man dra sig för straffrättsliga sanktioner, vore det åtminstone
ett framsteg, om man möjliggjorde skadestånd för rättsstridiga in-
grepp i integriteten utan sammankoppling med brottslig gärning och
om en sådan skadeståndsmöjlighet infördes även i tryckfrihets- och
radiorätten.

I mitt referat redogörs för några förslag av den svenska integritets-
skyddskommittén, som avser rätten till egen bild och användning av
annans namn och bild i reklam. Dessa förslag har på försommaren
1978 givit anledning till en proposition (1978/79: 2), som innehåller
förslag till lag om namn och bild i reklam. Det förtjänar understrykas,
att man har inskränkt sig till att föreslå lagstiftning inom reklamom-



Integritetsbeskyttelse i massemedierne 251

rådet. Det sägs i första paragrafen, att näringsidkare vid marknads-
föring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställ-
ning, där annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke.
Med namn jämställs annan entydig beteckning för en person. Det
finns en skadeståndsbestämmelse som kan sägas ha immaterialrättslig
konstruktion. Det ska utgå skäligt vederlag, och vid uppsåtlig eller
oaktsam gärning ska skadan ersättas. Det tycks vara ett slags licen-
stänkande, som har legat till grund för bestämmelsen. Jag vill tillägga,
att i lagrådet blev förslaget föremål för kritiska uttalanden av rege-
ringsrådet Petrén, som underströk att det från tryckfrihetsrättslig
synpunkt kunde ge anledning till betänkligheter att man på detta vis
tog fram reklamen och satte den i viss mån i strykklass gentemot de
mera intellektuellt och själsligt högtstående livsyttringar som tidnin-
gar påstås i övrigt bestå av. Till slut två ord bara om den s.k. Geijer-
affaren och den s.k. Fälldin-affaren. Den tidigare justitieministern
Geijer beskyldes för att ha haft visst samröre med prostituerade
kretsar, och det antyddes att detta kunde ha påverkat handläggningen
av nådeärenden. Den tidning som gjorde sig skyldig till den fadäsen
presterade en mycket effektiv och snabb avbön. Det blev aldrig pro-
cess. Jag tror inte att saken skulle ha bedömts nämnvärt annorlunda
med andra regler; jag föreställer mig, att en process hade lett till en
fallande dom i ett ärekränkningsmål, och jag föreställer mig därför
också, att en process med privatlivskyddsregler kanske inte hade lett
till något annat, därför att det även med sådana regler kan diskuteras
var gränsen kring en så framstående ämbetsmans privatliv går.

Det andra fallet är Fälldin-affaren. Det gällde en fantasiintervju
med statsministern Fälldin, som framställdes såsom intagen på ett
mentalsjukhus. Han stämde tidningen Aftonbladet. Tidningen frikän-
des av juryn. Som talan var formulerad är det svårt att se att någon
annan utgång var möjlig under svenska tryckfrihetsrättsliga regler.
Det är möjligt att en mer preciserad talan kanske kunde rätt framgång
någon annanstans, men jag tror heller inte att privatlivsskyddsregler
skulle ha lett till annat resultat, ty statsrådet Fälldins privatliv förlö-
per veterligen inte på något mentalsjukhus. Med andra ord har något
avslöjande inte gjorts.
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Landsretssagfører Aage Spang-Hanssen, Danmark:

Jeg skulle indlede med at sige, nu, hvor vi både i går og i dag har
fået disse klare oversigter over reglerne, at den gode korreferent per
definition burde indtage et andet standpunkt end referenten. Grund-
tanken i tilrettelæggelsen af De nordiske Juristmøder er jo den, at
referenten og korreferenten møder med hver sit standpunkt, og at den
følgende debat udspiller sig mellem disse to standpunkter. Denne
situation forelå ved drøftelsen i 1966, hvor korreferenten, højesteret-
sadvokat Tvedt, Norge, var skeptisk over for tankerne om den retslige
beskyttelse og sammentrængte sit synspunkt i sin slutbemærkning
derhen, at det, der krævedes, var takt fra massemediernes side, og at
takt er en egenskab, og at den ikke fødes af nogen instruks. Jeg må
straks her sige, at jeg repræsenterer det modsatte synspunkt af høje-
steretssagfører Tvedts i 1966 og stort set det samme synspunkt som
referenten i dag. Det er endog min opfattelse, at der snarere kunne
være behov for det grundsynspunkt, at de gældende regler også her
i Danmark måske går knap langt nok, og i hvert fald at man i
praktiseringen bør have øje for at anvende dem med den fornødne
styrke. En væsentlig årsag, til at jeg således indtager et andet stand-
punkt end den tidligere korreferent, er vel nok at søge i den udvikling,
der er sket siden 1966. Den retlige udvikling er nu skildret, så det
kan være praktisk, at jeg giver et korrelat om den, skal vi sige
samfundsmæssige udvikling, som jo har bevæget sig ganske langt
siden 1966. Man kan vel lidt kategorisk sige, at det samfund, vi lever
i i dag, er ret forskelligt fra det, vi kendte i 1966, og et af de træk,
som har præget udviklingen siden det sidste møde, kan vel kort
sammenfattes som den stigende professionalisme. Den, der startede
med industriens opkomst, og som siden har accelereret. Man kan
tydeligt se det inden for andre felter, så som sporten. Følger man med
i resultaterne, kan man se, at piger og drenge på 16—17 år i dag når
samme resultater som mesterskaberne i Skandinavien viste for 10 år
siden, og mange af drengeresultaterne af i dag kunne have kvalificeret
til Olympiaden for 30-40 år siden. Og denne professionalisme, den
enstrengede professionelle stræben har i høj grad præget masseme-
dierne og ikke mindst Skandinavien stærkt, båret af den kendsger-
ning, at omkostningerne ved avisers drift har vist en voldsom stig-
ning, og at reklameindtægterne ikke helt modsvarer omkostningsstig-
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ningen. Den såkaldte bladdød er jo et internationalt fænomen, og her
mener jeg, at vi jurister realistisk må se i øjnene, at dette har blandt
sine konskekvenser haft den, at vi har fået en presse, i hvert fald
risikerer at få en presse, der er præget af, at der er godt stof og dermed
indtægt og omsætning i en professionel udbredelse af skandaler,
rigtige eller selvopfundne, omtale af kendte personers privatliv, navn-
givning af ofre for ulykker og for forbrydelser. Englænderne har den
optimistiske vending at crime does not pay. Det er forhåbentligt
rigtigt i almindelighed, men gælder ikke inden for massemedierne.
Det er klart, og det ses i oplagstallene her og i andre lande, at crime
does pay. Der er omsætning og stor indtjening at hente i skandali-
serende omtale. Jeg vil godt nævne, at den danske presse heldigvis
i almindelighed, som sikkert også den skandinaviske i øvrigt, har en
korrekt indstilling til dette spørgsmål, men det er en kendsgerning,
at den form for presse, jeg her nævner, er på vej frem.

Lad mig illustrere tankegangen med to kendte eksempler fra lit-
teraturen. Mark Twains groteske historie om, da han engang i
1880'erne opstillede sig som kandidat til guvernørvalget i New York.
Der var to andre kandidater, og Mark Twain vidste, at han havde
i hvert fald et fortrin for de to øvrige, han var hæderlig. Men han
blev overrumplet af dagspressen, som hver dag bragte en ny skandale,
første gang var han morder, den næste dag seksualforbryder og den
tredie dag ligskænder. Det endte med, at han trak sig slagen ud af
valgkampen. Fra denne kampånd, som i karikaturen sås skildret se-
nest i Heinrich Boils bekendte bog om Katharina Blums Tabte Ære.
Mange har sikkert læst bogen eller set filmen, som giver det uhyg-
gelige billede af den helt enstrengede professionelle indtægtsbeto-
nede indstilling. Vi er heldigvis ikke nået så vidt som den tilstand,
Heinrich Böll skildrer, men det må siges, at det ikke er for tidligt at
trække frem, at de grænser loven stiller til beskyttelse af individerne
med styrke må forlanges respekteret af retsordenen.

Efter disse indledende bemærkninger kan jeg kort sige, at de
konsekvenser, man kunne drage af denne drejning i samfundets ud-
vikling, er for det første, at det understreger behovet for en integri-
tetsbeskyttelse for alle, hvis privatliv af en eller anden grund bliver
genstand for offentlighedens interesse. Her tænker jeg navnlig på ofre
eller udøvere af forbrydelser, færdselsulykker, selvmord og lignende,
som man jo ofte ser omtalt. Der er også et samfundsmæssigt aspekt.
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Det må være således, at de personer, der engagerer sig i det offentlige
liv, være sig på høje tjenestemandsstillinger eller som politikere, eller
repræsentanter for organisationer, ikke udsættes for en skandalise-
ring, som de i realiteten er værgeløse over for. Vi har, citeret efter
hukommelsen og til illustration, haft en mærkelig affære her i landet,
hvor et ugeblad meddelte en tidligere minister, at man ville bringe
en skandaliserende omtale, hvis man ikke fik lov til at fotografere hans
soveværelse. Det endte med en undskyldning i det konkrete tilfælde,
men det er en offentlig interesse, en samfundsmæssig interesse, at
egnede og interesserede kan opstille sig til offentlige hverv uden
risiko for skandalejournalistik om deres privatliv.

Et tredie aspekt, som bør nævnes, er at i de tilfælde, hvor vi har
set kontinuerlige skandaleangreb, har det gennemsnitlig været i gan-
ske fast tempo med en ny oplysning, en ny såkaldt afsløring for hver
dag, og her må vi selv med dansk målestok sige, at vi i nogen grad
savner reaktioner. Vi har berigtigelsesnævnet i presseloven. Man kan
herigennem få berigtiget faktiske fejl i en omtale, men det vil ofte
være blegt og langt fra anvendeligt. En retssag ved domstolene vil
efter sagens natur tage temmelig lang tid, og gennem hele denne
periode vil skandaliseringen ofte fortsætte. Vi har set tendenser til,
at injuriesager benyttes af det injurierende blad til at fortsætte med
den skandaliserende omtale og til sidst gennem referatet af egen
advokats procedure i retten, som jo risikofrit kan refereres. Man har
således i en retssag været ude for, at en borgmester, der før et
kommunevalg blev udsat for en helt ubegrundet beskyldning om at
have gået tyskernes ærinde under krigen, - det faktiske forhold var,
at han var en fremtrædende modstandsmand, - i sagen oven i købet
ud over at forlange dom og mortifikation for krænkelserne, måtte
nedlægge særskilt påstand over for nye injurier, anført i det sagsøgte
blads svarskrift af bladets advokat. Lad mig her indskyde, at jeg
fornylig i det norske advokatblad så en artikel om advokatens stilling.
Her står, at skal processen fylde sin opgave og nå sit mål, må advo-
katen kunne fremsætte endog injurierende anførsler, anklager og
hypoteser uden at risikere strafansvar. Det er muligt, at det er rigtigt,
men det rummer nogen betænkelighed. Det kan ikke være advokatens
opgave at lade sig anvende til nye overskrifter i det injurierende blad.
Jeg er godt klar over, at det ikke er det, der er tænkt på, men det
vil ofte være det praktiske forhold.



Integritetsbeskyttelse i massemedierne 255

Sluttelig skal jeg om de praktiske følger nævne, at det har vist sig,
at den selvfølgelige regel, at injurianten har bevisbyrden, ikke altid
holder stik. Gennem instituttet, hvor man kan fremsætte provokati-
oner, vil et injurierende dagblad have store muligheder for både at
holde processen i gang og for at gå på, hvad amerikanerne kalder
fishing expedition, det vil sige se om der i de papirer, der kommer
frem, skulle være noget, der egner sig til ny skandaiiserende omtale.
Det er svært for den injurierede at påberåbe sig, at han ikke er pligtig
at fremlægge for eksempel interne protokoller, for så vil man næste
dag i avisen kunne læse, at han vovede ikke at fremlægge protokollen,
og hvad mon han skjuler o.s.v. Vi må her være opmærksomme på
de processuelle regler.

Den udviklingjeg har skildret, har skærpet kritikken fra offentlig-
hedens side, og det forsvar, der føres fra den anden side, er naturligvis
hensynet til ytringsfriheden. Nu er det jo således, at der er ingen, der
vil angribe ytringsfriheden, i hvert fald ikke i denne kreds. Det må
imidlertid klart siges, at ytringsfrihed har jo ikke noget at gøre med
retten til at opnå indtægt og omsætning ved usandfærdige eller
skandaiiserende omtaler og beskyldninger om kendte og ukendte
personers privatliv. Ytringsfrihed kan kun være retten til uden nogen
forudgående censur at sige sin mening, men selvsagt som det siges
i den danske grundlov under ansvar for domstolene. Den foreløbige
konklusion er således, at tiden siden 1966 har øget betydningen af
retsbeskyttelsen for individet. Heldigvis er dette også i stigende grad
anerkendt både af lovgivningen og domstolene.

Jeg skal her sige nogle få ord om den danske retstilstand, hvor
naturligvis hovedvægten ligger på domstolenes beskyttelse. Justitsmi-
nisteren nævnte i går en dom om uberettiget offentliggørelse af en
15-årig drengs selvmord. Jeg har på bagsiden af mine theser refereret
teksten til straffeloven, og jeg skal også nævne, at den samme bestem-
melse i § 264 har givet anledning til en frihedsstraf, 14 dages hæfte,
til redaktøren af et blad, som to dage i træk bragte et nøgenfoto af
en ung pige, som havde begået selvmord. I rettens begrundelse for
denne ubetingede frihedsstraf, som jo er usædvanlig, siges det, at det
er nødvendigt med en frihedsstraf, også fordi det ikke bør være muligt
at vurdere straffetruslen for lovovertrædelser af denne art som en
driftsomkostning.
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Referenten har endvidere nævnt affattelsen af ikrafttrædelseslo-
vens § 15, og jeg kan om dansk praksis kort nævne, at den har ført
til, at tallene er blevet lidt større. Der er således for et år siden tilkendt
en advokat, der blev ærekrænkende omtalt, en godtgørelse på 50.000
kr. og givet en bøde på 20.000 kr. for en sigtelse for bedrageri. Senere
har et dagblad forligsmæssigt udbetalt ikke mindre end 250.000 kr.
til en næringsdrivende, som bladet urigtigt havde slået op var insol-
vent. Det er et ret stort tal, og det er vel endnu langt fra de angel-
saksiske tal, men markerer dog tendensen til et effektivt retsværn om
de bestemmelser, der opstilles for individets beskyttelse. Ud over
disse bestemmelser har vi, som også nævnt, almindelige retsgrund-
sætninger, som blandt andet har ført til, at for eksempel nogle græske
gæstearbejdere fik en godtgørelse for, at et fotografi af dem var bragt
i forbindelse med omtale af terrorisme, og som kunne give læserne
et utigtigt indtryk af, at de var impliceret. Ud over domstolsbeskyt-
telsen findes vort berigtigelsesnævn, hjemlet i presseloven, hvorigen-
nem man kan få berigtiget fejl i faktisk omtale, og hvis det kan påføre
en ikke uvæsentlig skade for den omtalte. Der er særlige regler for
radio og TV og endelig inden for pressen Dansk Pressenævn, etab-
leret af bladene selv, og som tager stilling til de etiske regler. Men
det har den svaghed, at det ikke accepteres af alle dagblade og i øvrigt
heller ikke af journalistorganisationerne.

Jeg er hermed fremme til det sluttelige, om der er grund til at
overveje ændringer i lovgivningen eller i praksis, og i hovedsagen må
man jo sige med danske øjne, at den nuværende lovgivning har
enstemmig tilslutning. De punkter, der kunne nævnes, og her henvi-
ser jeg også til mine theser, er, at man kunne overveje regler, der gav
en hurtigere beskyttelse. Ved de langvarige angreb på enkeltpersoner
kunne man måske have behov for regler, svarende til de franske, som
kan bremse disse i optakten. Det er ikke den samme oprejsning for
den krænkede, at han måske efter et års forløb kan få en dom for
mortifikation og få tilkendt det pågældende blad en bøde. Jeg har også
nævnt reglerne om bevisbyrden. Det bør sikres, at injuriesager ikke
anvendes til så at sige at lokke kendte personer ud på slagmarken,
for derefter at overdænge dem med provokationer, der kan give
anledning til ny insinuerende eller krænkende omtale. En hurtig
injuriesag med en effektiv placering af bevisbyrden kan måske være
lidt mindre tilfredsstillende som slutløsning, men den hurtige indgri-
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ben har jo en meget stor betydning i dette felt. Som det tredie punkt
kunne nævnes, at det er vigtigt at holde den linie, at der kan ikendes
godtgørelse af et så betydeligt beløb, at det sikres, at der ikke er
fortjeneste i krænkelsen, og at man altså vender tilbage til det gode,
at crime does not pay.

Dette betyder jo, at mine bemærkninger til referentens theser stort
set bliver tilslutning. Jeg er enig i these 1 også enig i these 2. De
udenretlige regler er velegnede til at afklare enkeltstående fejltagel-
ser. Her må jo også erindres, at journalistik nu engang skrives fra dag
til dag, og journalister kan derfor ikke nå samme grad af nøjagtighed
som advokater i indlæg i retssager og lignende, men det må holdes
fast, at der her kun er tale om berigtigelse af fejl. Den egentlige
retsbeskyttelse kræver forelæggelse for retten og en bevisførelse, som
må ske efter de almindelige regler.

Til slut vil jeg lige vende tilbage til det synspunkt, som har undret
mig, at se ytringsfriheden så ofte fremme. For mig at se er ytrings-
friheden, friheden til at ytre sig som man vil, uden nogen form for
forudgående censur, men selvfølgelig med respekt af andre og respekt
af sandheden. Sat på spidsen er der vel næppe nogen, der vil sige,
at der ikke findes ytringsfrihed i Danmark og i Norge, også efter de
regler, vi her har indført. Og endelig, for at tage det fremtidige aspekt
med, at hensynet til ytringsfriheden efter min opfattelse taler den
modsatte vej. Accepterer man en retstilstand, som den Heinrich Böll
skildrer i den nævnte bog om Katharina Blums Tabte Ære, vil resul-
tatet kun blive, at den offentlige mening skifter fra helhjertet sympati
for ytringsfriheden til det apatiske standpunkt, at hvis dette er yt-
ringsfrihed, så fri os for ytringsfriheden. Med andre ord - den mis-
brugte ytringsfrihed kan kun bringe sig selv i vanry. Kun ved at
opretholde en retsorden, som sikrer, at ytringsfriheden anvendes med
respekt af lovens regler til værn for den enkelte kan vi gøre os håb
om fortsat at bevare den ytringsfrihed, som er grundlaget for en
demokratisk samfundsorden.

Justitierådet Henrik Granqvist, Finland:

Jag ska först lämna en redogörelse för finsk rätt när det gäller inte-
gritetsskyddet i massmedia. En sådan redogörelse tror jag försvarar

17
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sin plats i det här sammanhanget, därför att det också i Finland har
hänt en hel del på det här området sedan juristmötet i Stockholm
1966.

Finlands tryckfrihetslag av år 1919 innehåller ingen brottskatalog,
utan bara ett hänvisningsstadgande som säger, att om någon genom
innehållet i tryckskrift har gjort sig skyldig till brottslig handling, så
ansvarar han antingen som gärningsman eller delaktig enligt de
vanliga straffrättsliga reglerna. Ett straffyrkande med anledning av
innehållet i tryckskrift måste alltså alltid grundas på ett straffstad-
gande utanför själva tryckfrihetslagen. Vi har också en radioansvarig-
hetslag, som är konstruerad på motsvarande sätt.

Ar 1968 förekom i Finland ett fall, där en studerande med hjälp
av teknisk apparatur lyckades avlyssna vad som tilldrog sig hos
grannen, och de inspelningar han då gjort hade han sedan spelat upp
för sina vänner i underhållningssyfte. Det här förfarandet — som inte
var straffbart — ledde till att man några år senare (1972) införde
kriminalisering av olovlig avlyssning och olovlig observation, men de
fallen står ju utanför dagens ämne.

Av betydligt större intresse för dagens ämne är däremot, att vi
numera i Finlands strafflag har ett stadgande också om kränkning av
privatliv. Det stadgandet gavs år 1974 och ingår i strafflagens äre-
kränkningskapitel, som nu har rubrikken: »Om ärekränkning och
kränkning av privatliv«. Stadgandet har följande lydelse: »Den som
utan laga rätt med användande av massmedium eller på annat lik-
nande sätt om annans privatliv sprider uppgift, antydan eller bild,
som är ägnad att orsaka denna skada eller lidande, skall för kränkning
av privatliv dömas till fängelse i högst två år eller till böter«. Men
stadgandet innehåller också ett viktigt undantag: »Som kränkning av
privatliv skall icke anses offentliggörande, som gäller persons förfa-
rande i offentlig tjänst eller offentlig värv, i näringslivet eller i politisk
verksamhet eller i annan med dessa jämförbar verksamhet och som
är av nöden för behandlingen av någon samhälleligt betydelsefull
sak«.

Vi har alltså numera ett uttryckligt straffstadgande angående brott
mot integritetsskyddet i massmedia. Jag känner dock inte till ett enda
fall, där stadgandet hittills skulle ha kommit till användning vid våra
domstolar. Däremot förekom det nyligen ett ganska uppseende-
väckande fall, som åklagaren avskrev med direkt hänvisning till, att
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den påtalade artikeln hade gällt en mycket högt uppsatt militärper-
sons förfarande i nära anslutning till hans tjänst - visserligen i pri-
vatlivet, men i hans tjänstebostad - och åklagaren ansåg, att offent-
liggörandet hade varit »av nöden för behandlingen av en samhälleligt
betydelsefull sak«. Det blev alltså inget åtal för kränkning av privatliv
den gången.

Också våra stadganden om vanliga ärekränkningsbrott innehåller
den regeln, att en strängare straffskala skall tillämpas, om brottet har
skett »offentligen eller genom tryckalster, skrift eller bildlig framställ-
ning«. Den här regleringen har vi haft ända sedan år 1889.

Skadestånd för det lidande någon har utsatts för genom integritet-
skränkning i massmedium utgår enligt finsk rätt bara i det fallet, att
det föreligger ett brottsligt förfarande. I skadeståndslagen av år 1974
stadgas: »Denna lags stadganden om personskada skall tillämpas
även i fråga om ersättning för lidande, som förorsakats genom brott
mot frihet, ära eller hemfrid, eller annat dylikt brott«. Till »annat
dylikt brott« måste otvivelaktigt hänföras också det nya brottet kränk-
ning av privatliv.

Sedan några ord om professor Strömholms teser. Han konstaterar,
att dansk och norsk rätt i huvudsak har uppnått ett eå effektivt
integritetsskydd som kan uppnås på rättslig väg. Jag anser, att man
också i Finland har nått så långt man kan nå på rättslig väg genom
de stadganden om kränkning av privat liv, som jag har redogjort för
här.

Professor Strömholm anser också, att intern utomrättslig norm-
bildning inom massmedia inte vid rådande förhållanden erbjuder
något tillräckligt skydd för integriteten. Det är väl riktigt, men å andra
sidan måste man säga, att den utomrättsliga normbildning, som
främst sker genom opinionsnämndens ställningstagandet, på ett väl-
görande sätt kompletterar det lagfasta normsystemet.

Slutligen anför professor Strömholm, att det åtminstone vore ett
framsteg att införa skadeståndsmöjlighet också utan sammankoppling
med brottslig gärning. Enligt min mening föreligger det inte för
Finlands del behov av en sådan reglering. Vi har ju nu en straffrättslig
reglering, som gäller just integritetskränkning i massmedium, och det
medför också skadeståndsskyldighet. Om man inför en sådan regel
som Strömholm rekommenderar, blir man ju tvungen att uppge den
- som han själv säger - av ålder gällande principen, att ekonomisk
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ersättning för icke-ekonomisk skada förutsätter brottslig gärning. Och
att uppge den principen på det här speciella området förefaller mig
principiellt betänkligt.

Justitierådet Olle Höglund, Sverige:

Det här debattämnet, integritetsskydd i massmedia, är ju en del av
vad som berördes igår av värdlandets justititeminister, nämligen
spörsmålet om privatlivets fred. Det är ett ämne som vi på svenskt
håll är särskilt angelägna att diskutera, eftersom vi i Sverige märkvär-
digt länge kunnat undgå en lagreglering på området. Det har länge
förefallit mig att Sverige därför också är ett u-land på området. Men
det kan ha sin förklaring. De svåra kränkningarna sker ju i massme-
dia. Det är publicitetsskadorna som svider värst. Men när det gäller
att föra fram ett effektivt skydd från privaträttslig synpunkt stöter
man i Sverige på en stark barriär, nämligen tryckfrihetslagstiftningen;
till den kommer så dess efterföljan på radio- och TV-området, 1966
års radioansvarighetslag. Tryckfrihetslagstiftningen är en helig ko,
som referenten säger, och väl är det, allmänt sett. Det privaträttsliga
intresset bryter sig mot det tryckfrihetsrättsliga. Det finns kanske en
förklaring till det, som jag inte hinner gå in på nu. En sak som jag
skulle vilja peka på här som referenten inte har tagit upp men som
ändå för svensk del kan sägas vara ett legislativt grundlag för den
fortsatta diskussionen är 1974 års regeringsform. Där fick vi 1976 in
bestämmelser i ett särskilt rättighetskapitel. Till en början räknas upp
en rad friheter som tillerkänns medborgarna och bland dessa ingår
yttrandefrihet, då tagen i vid bemärkelse, dvs. inkluderande tryckfri-
heten. Sedan finns i samma kapitel bestämmelser om i vad mån man
får göra begränsningar i de här friheterna. Det är då tillfredsställande
att kunna se att man i yttrandefriheten får göra begränsningaj med
hänsyn till enskilds anseende och privatlivets helgd. Men man får gå
försiktigt fram, ty det är också närmare reglerat hur de här begräns-
ningarna får göras. Man slår noga vakt om yttrandefriheten. Man får
göra begränsningar bara för att tillgodose ändamål som är godtagbart
i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad
som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett
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den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den
fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.

Vidare sägs det att det vid bedömandet av vilka begränsningar som
får ske särskilt skall beaktas vikten av vidast möjliga yttrandefrihet
och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga
och kulturella angelägenheter. Ja, sedan har vi närmare föreskrifter
i tryckfrihetsförordningen enligt vilka man har möjlighet att ingripa
mot tryckfrihetsbrott. Dessa är särskilt uppräknade och bland dem
kommer här främst ärekränkningsbrotten. Dem har referenten gjort
reda för i sin framställning. Men det är väl som referenten säger att
det kan tyckass vara för lite. Frågan är dock om man kan komma
längre när det gäller de materiella bestämmelserna i Sverige just med
hänsyn till vad jag nyss sade. Och vad är då förklaringen till det. Jo,
det är det att vi har en utomrättslig reglering, på samma sätt som
vi nyss hörde beträffende Finland, nämligen självsaneringen inom
pressen. Där har vi sen länge i Sverige pressens opinionsnämnd. Den
verksamheten fick — det är också en utveckling som skett sedan 1955
- en stor ansiktslyftning 1969. Verksamheten har tidigare varit en
rent intern angelägenhet inom pressen kan man säga men nu fick man
lekmannaninslag och framför allt så innefattade ansiktslyftningen den
nyheten att man inrättade en allmänhetens pressombudsman. Detta
skedde mot bakgrunden av en diskussion som vi hade i riksdagen
1967, där man gick till storms mot avarter inom pressen och tog upp
den här pressetiska verksamheten till granskning i hela dess vidd. Det
fick också inflytande på hur man formulerar den här nya verksamhe-
ten. Vi fick inte en pressens ombudsman, som det ursprungliga för-
slaget gick ut på, utan vi fick en allmänhetens pressombudsman.
Denne utses av ett kollegium, bestående av en av riksdagens justi-
tieombudsmän, ordföranden i Sveriges advokatsamfund och ordför-
anden i ett samarbetsorgan inom pressen som heter Pressens samar-
betsnämnd. När det gäller Pressens Opinionsnämnd fick vi en utök-
ning.

Tidigare bestod den av ordföranden, som alltid varit en domare,
plus tre ledamöter utsedda av pressorganisationer. Det finns tre så-
dana i Sverige, nämligen Publicistklubben, Svenska Journalistförbun-
det och Svenska Tidningsutgivarföreningen. Nu fick vi nämnden
utökad med två nya lekmannarepresentanter, som utses just utav en
av riksdagens justitieombudsmän och ordföranden i Sveriges Advo-
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katsamfund. Vägledande för det här valet av ledamöter skall vara att
ledamöterna ska ha förankring hos allmänheten, företrädesvis genom
anknytning till organ för det fria folkbildningsarbetet och andra
folkrörelser, för arbetsmarknadens parter, till konsument- och nä-
ringslivsorganisationer och liknande och att de inte får stå i beroen-
deförhållande till tidningsföretag eller till pressens organisationer. Ja,
jag ska inte gå närmare in på verksamheten, för det medger inte tiden
alls, men jag vill säga att den här verksamheten är föremål för en
ständig observation, inte bara från enskilt håll utan också från press-
håll. Den senaste kritiken som har leverats mot opinionsnämnden
kom i våras, och den kom från presshåll och gick ut på att opinions-
nämnden skulle i sin verksamhet nu se alltför strängt pressetiskt och
vara för sträng i sina bedömningar. Den reaktionen tar jag som ett
hälsotecken. Det är i Sverige att den här verksamheten omfattas utav
praktiskt taget alla tidningsföretag och jag tar det som ett hälsotecken,
säger jag, därför att det tyder ändå på att man från pressens sida tar
allvarligt på verksamheten. Visst kan man väl säga att den här verk-
samheten inte är tillräckligt effektiv, men man kan också säga att den
har bidragit till en sanering av pressen. Man kan naturligt inte
komma till det ideala läget att vi undgår pressetiska övertramp. Man
kan framföra med att vi ju har haft en strafflag i hundratals år och
vi har inte undgått brottsligheten. Likadant är det här, men det är
ju en dålig tröst för dem enskilda som ändå i vissa fall råkar ut för
angrepp. Hur det ska lösas, ja, det får jag överlämna till följande
talare.

Højesteretsdommer Helga Pedersen, Danmark:

Lad mig straks bekende, at jeg er formand for dansk pressenævn, og
mine bemærkninger vil måske være præget heraf. Det glædede mig,
at vores korreferent fik tid til at omtale dansk pressenævn i knap 4
sek. Han sagde, at det var ikke accepteret af alle dagblade og ej heller
af journalistforbundet, men jeg vil gerne tilføje, og det er rigtigt, hvad
korreferenten sagde, at det drejer sig om to dagblade, og disse to
dagblade svarer, så vidt jeg erindrer i min 6-årige virksomhed, altid
loyalt, når vi spørger dem, så det er mere et formelt spørgsmål, at
de ikke er tilsluttet dansk pressenævn. Derimod er det rigtigt og
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meget beklageligt, at journalistforbundet i Danmark ikke i dag er
tilsluttet dansk pressenævn, men vi håber, at det kommer inden for
en vis fremtid. Vi har for nylig overvejet revision af reglerne og blandt
dem er ikke mindst et forslag om, at danske journalister skal være
med i pressenævnets virksomhed, og jeg vil gerne tilføje, at det er
et lige så varmt ønske, at også forbrugerne indtræder i dansk pres-
senævn. I øjeblikket er dansk pressenævn et organ, nedsat af presse-
cheferne, bestående af tre pressechefer og en udenforstående jurist
som formand. Men ønsket er at få forbrugerne med. Noget andet er,
at det forslag, man er kommet med, går ud på, at Folketingets Om-
budsmand skal udpege en repræsentant for forbrugerne. Her synes
jeg personlig ikke, at jeg kan se nogen som helst forbindelse med de
opgaver, som den danske ombudsmand har efter den danske grund-
lov, nemlig at føre indseende med dansk administration, har noget
som helst at gøre med at finde en værdig repræsentant for forbru-
gerne. Det har jo vist sig i England, at man uden stor vanskelighed
kunne finde forbrugerrepræsentanter, og må jeg i den forbindelse
tilføje, at det var vel værd at tænke på den ordning, man overvejer
i England, at have et lige antal ikke-pressefolk og pressefolk med i
pressenævnet. Der blev talt om, at dansk lovgivning i dag var tilfreds-
stillende. Jeg synes også, at den lyder meget godt, men jeg synes da
ikke, at den praksis, selv om den er blevet noget bedre, kan være
særlig opmuntrende, og navnlig så synes jeg stadig, der står det
tilbage og til fordel for dansk pressenævn, at nævnet er smidigere,
hurtigere og billigere, og det tror jeg, det er den begrundelse i øvrigt,
som blev givet af dansk straffelovråd i 1971 forud for vores lovgivning
i 1972, og jeg tror, at bedre kan det ikke siges og nyt kan ikke tilføjes
til den begrundelse. Der blev nævnt det fra 1966-forhandlingerne,
at den norske jurist Tvedt havde sagt, at i disse spørgsmål om mas-
semedier m.v., der var det et spørgsmål om takt, og instruks kunne
ikke følges med takt. Det er altså det, man har forsøgt for så vidt i
pressenævnet, når man har udgivet sin pjece, der hedder god pres-
seskik, og opstillet nogle enkelte relativ klare linier, men kun som
vejledende linier og i øvrigt overladt afgørelserne til et meget van-
skeligt skøn af pressenævnet. Men selvfølgelig stiller der sig det
spørgsmål, når man har en pjece, der hedder god presseskik. Ja - men
hvad er god presseskik. Der står nogle retningslinier her, og hvordan
skal man nærmere samle det under én hat. Efter at have arbejdet med
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disse spørgsmål i 6-7 år, så er jeg kommet til det resultat, at man
kan vist ikke komme videre end til at sige, at god presseskik det er
hvad de bedste af fagets udøvere til enhver tid mener skal være det,
som man benytter i pressen. Jeg ved ikke, om jeg nævnte før, at vi
ikke har ugebladene med i dansk pressenævn. Men det er en bety-
delig mangel, som vi daglig føler. Vi må afvise mange mange sager
og af den grund er det også i vores revisionsovervej eiser et hoved-
punkt, om vi kunne få ugebladene med ind under pressenævnets
virksomhed. Men selv om nu, vi der arbejder med pressenævnet,
synes, at det går ganske godt, og hver gang der er en debat om
pressenævnet og om, hvor ringe sanktionerne er, så giver det sig
udslag hos os i en øget henvendelse fra folk, der klager over pressen,
så der må jo være et og andet, man synes om ved pressenævnets
virksomhed alligevel. Hermed være ikke sagt, at man ikke skal have
domstolsvirksomheden på dette område. Jeg mener, at der skal være
valgfrihed, og jeg mener, at det er meget nødvendigt, at man har så
skærpede regler som muligt, og selv om nu disse regler, vi fik i 1972,
er langt bedre end dem vi havde tidligere, så stiller der sig det
spørgsmål, om ikke også de kan forbedres, og jeg synes, at skal man
pege på noget rent øjeblikkeligt, så må det være påtalereglerne. Jeg
synes godt, at man kunne overveje, om det er nok, at vi i dansk
lovgivning har regler om, at disse sager kun kan påtales privat, jeg
synes, at vi må have den offentlige påtale med ind i billedet og vel
at mærke sådan, at anklagemyndigheden også skal rejse tiltalen, når
der virkelig findes at være grund dertil. Og det sidste spørgsmål, jeg
skal nævne, det er spørgsmålet om sanktionerne, hvor vi, tror jeg efter
dansk opfattelse, mener, vi skal blive ved misbilligelserne og ikke gå
ind på bøde eller ekspeditionsafgifter som i Sverige. Det er efter min
mening ikke et spørgsmål om værende i strid med den danske grund-
lov, det er simpelthen opfattelsen, at det stemmer bedst med vore
ordninger, vor indstilling, at den art spørgsmål kommer for domsto-
lene.

Højesteretsdommer Thor Vilhjålmson, Island:

For først at udfylde oversigtet i professor Strømholms skriftlige ind-
læg vil jeg nævne, at på Island blev der i 1971 vedtaget en ny
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radiolov. Denne indeholder bestemmelser om ansvaret for udsendel-
ser i radio og fjernsyn. Man indførte her de samme regler som man
i lang tid har haft vedrørende pressen: én person er ansvarlig for
hvert program, dog således at for diskussionsprogrammer står alle
deltagende til ansvar for sine udtalelser. Af nye islandske love er der
næppe andre som det er nødvendigt at nævne.

Men der er andre ting. For det første blev der sidste vinter fremlagt
et forslag til en datalov der bygger på den hovedidé, at der skal føres
streng kontrol med denne virksomhed for at forhindre misbrug. Lov-
forslaget blev ikke færdigbehandlet. For det andet har man livligt, ja
endog heftigt, drøftet balancepunktet mellem trykkefriheden og straf-
bare udtalelser. Dette er sket i tilknytning til visse unjuriesager;
specielt nogle der blev rejst efter presseomtale af en indsamling af
underskrifter om den amerikanske forsvarsstyrkes nærværelse på Is-
land.

Dette var om de islandske forhold. Professor Strømholms skriftlige
indlæg viser tydeligt den dobbeltmoral som har indsneget sig på
integritetsbeskyttelsens område her i Norden. Man går ganske langt
når det gælder datalovene men er tøvende og næsten uden magt og
midler når det gælder den retslige beskyttelse imod massemedierne.
Det er forbudt at registrere sandheden men tilladt at lyve. Strømholm
ser realistisk på situationen og taler om trykkefriheden som en hellig
ko. I mit land har man også i de retssager jeg før nævnte understreget
trykkefrihedens fundamentale betydning og således nået frem til det
resultat at den som vover sig i nærheden af noget som kan siges at
være led i den politiske debat kan på forhånd vente sig det værste.
Det skulle betyde at han ikke kan stille krav om nogen som helst
beskyttelse fra domstolenes side. Selv tror jeg man er her inde på en
farlig idé. Det er efter min mening en alvorlig fejl, i hvert fald i Island,
hvor ringe betydning de strafferetslige regler om injurier har og at
denne betydning for tiden snarere forringes end styrkes. Dette synes
jeg er juristernes skyld og dette bør der rettes op på.
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Hovrättsrådet Lennart Groll, Allmänhetens Pressombudsman (PO),
Sverige:

Allmänhetens pressombudsman tillkom 1969 då även opinions-
nämnden aktiviserades och förbättrades på olika sätt. Jag tror man
kan påstå att tillkomsten av PO-tjänsten och de andra ändringarna
i verksamheten har medfört en betydlig aktivisering av självsane-
ringsverksamheten. Antalet klagomål och anmälningar mot tidningar
steg efter reformen från ca 40-50 per år till för närvarande ca 400-
500 per år, alltså ungefar en tiodubbling av anmälningsfrekvensen.
Den stora ökningen beror säkert inte på att tidningarna har blivit
sämre i pressetiskt avseende. I stället beror den på att de utomrättsliga
organen Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd blivit
mer kända och utnyttjade av allmänheten. Den stora anmälningsfre-
kvensen ska ju jämföras med antalet tryckfrihetsprocesser som i Sve-
rige uppgår till bara ca 15—20 varje år. Det är då uppenbart att det
väsentliga arbetet när det gäller att komma till rätta med tveksamma
tidningspubliceringar sker i de utomrättsliga organen PO och Opi-
nionsnämnden. Olle Höglund har redan klargjort att självsaneringen
i Sverige hela tiden bedrivits under medverkan av jurister. Pressens
Opinionsnämnd har under hela sin tid haft en domare, vanligen en
domare från Högsta Domstolen, som ordförande och det bör väl
nämnas här att Sveriges nuvarande justitieminister Sven Romanus
under en lång följd av år var ordförande i Opinionsnämnden till dess
han blev medlem av regeringen och att hans arbete rönte stark
uppskattning inom tidningsvärlden. Även justitieombudsmannen och
Advokatsamfundets ordförande anlitas i det här arbetet som Olle
Höglund redan har sagt.

Nu kan man naturligtvis fråga om självsaneringen är tillräckligt
effektiv och vi har ju hört röster här som menar att det är den inte.
Jag får naturligtvis vara återhållsam i uttalanden om den saken efter-
som jag själv är i viss mån part i målet. Jag har dock från andra håll
hört den uppfattningen framföras att kriminalreportaget under se-
nare år blivit mera hänsynsfullt mot misstänkta, brottsoffer och andra
berörda. Det är ytterst sällan som misstänkta namnges i svensk press
och dömda namnges nästan aldrig. Överhuvudtaget skrivs det mindre
än tidigare om triviala brottsmål. Vidare har det påståtts att tidnin-
garna i Sverige blivit mer villiga att ta in rättelser och genmälen. Jag
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tycker själv att jag har kunnat iaktta en sådan tendens och jag vill
tro att PO:s verksamhet haft en viss del i den utvecklingen.

Professor Strömholm noterar i sin skrift att frågor om kränkning
av privatlivets helgd och intrång i privatlivet spelar en begränsad roll
i PO :s och Opinionsnämndens arbete. Vi får dock en del anmälningar
som rör sådana intrång, men ofta gäller det yttranden som har en
kränkande innebörd och som dessutom rör den enskildes privata
förhållanden. Det är alltså inte bara så att man skriver om den
enskildes privatliv utan man gör det också i nedsättande ordalag. Om
man bara skriver om enskildas privatliv utan att det är nedsättande
eller tråkiga saker som kommer fram, föranleder detta inte så ofta
klagomål från de berörda personerna. Mitt intryck är att många
människor inte alls har någonting emot att det skrivs om dem i
tidningarna, även om förhållanden av privat natur, och det gäller
naturligtvis särskilt s k kändisar. För många av dem är det en viktig
sak att det skrivs om dem i tidningarna, gärna även om privata
förhållanden. Nu händer det ibland att någon av dem framträder och
är upprörd över att man skrivit om hans eller hennes privata förhål-
landen, men jag misstänker att den där upprördheten inte alltid är
så allvarligt menad. I stället är det så att den upprörda reaktionen
ger anledning till ännu mer publicitet En annan fråga, som kan vara
svårbedömd, är publicitet om politikers och andra centralt placerade
personers privata liv. Om finansministern vill genomföra en husaffar,
som gör det möjligt för honom att dra av pengar på skatten, så är
det inte bara en sak om hur han ordnar sina privata bostadsförhål-
landen. Det är också en sak som har allmänt intresse. Jag tycker i stort
sett att tidningspressen i Sverige visar hänsyn till enskildas privatliv.
I varje fall kan man säga det, så länge det gäller s k vanliga människor,
som inte själv vill framträda eller brukar bli omskrivna i tidningarna.
Man bryter emot regler och etiska hänsyn på alla områden i livet,
inte bare i tidningsartiklar, fastän en del blir speciellt upprörda över
övertramp i tidningarna.

Så några ord om Strömholms förslag, som han i försiktiga ordalag
framför, om en lagstiftning eller lagregler till skydd för enskildas
privatliv. Jag vill framhålla att vi redan har regler om ärekränkning
genom tryckt skrift och att de lämnar ett visst skydd för enskild person
även när det gäller otillbörliga skriverier om privatlivet. För som jag
nyss sade, när enskilda reagerar mot intrång i deras privata förhål-
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landen, så är det ofta därför att uppgifterna är nedsättande eller
besvärande för dem. Om man inför en lagstiftning om intrång i
privatlivet så skulle det därför bara ge ett marginellt ytterligare skydd.
Nu är det emellertid få ärekränkningsprocesser vid domstolarna i
Sverige och där vill jag peka på en besvärlig fråga, nämligen offent-
ligheten som följer med en process inför domstol. Vill man föra en
talan om ärekränkning mot en tidning så får man ta med i beräknin-
gen att tidningen försvarar sig, att den åberopar bevis till stöd för
att de lämnade uppgifterna är riktiga o s v , och att detta kan ackom-
panjeras av fortsatt publicitet om rättegången i tidningarna. Vi har
ett allvaligt problem här därför att den enskilde kan inte eller törs
ofta inte utnyttja den rätt han faktiskt enligt gällande lag redan har.
Därför att själva processen och publiciteten med den kan vålla honom
ytterligare skada.

Ja, sedan redogör Strömholm för utvecklingen i andra länder. En
sådan redogörelse blir av naturliga skäl godtycklig. Strömholm näm-
ner till exempel ingenting om situationen i England. Där är det så
att två statliga utredningar på 70-talet har prövat frågan om en
lagstiftning om intrång i enskildas privatliv och båda utredningarna
har avvisat detta därför att de menar att den saken sköts bäst av Press
Council, den engelska motsvarigheten till Pressens Opinionsnämnd.
Så vill jag tillägga att hur en lagstiftning utformas har dock ett
begränsat intresse. Det väsentliga är ju hur förhållandena blir i prak-
tiken. När Strömholm talar om att den danska lagstiftningen är
föredömlig så måste jag vara oartig mot vårt värdland här och säga
att det ges ut tidningar i Danmark, som inte står de svenska efter i
skandalreportage. De är snarare värre och det förekommer i mycket
större utsträckning i Danmark att misstänkta och dömda namnges
och utpekas i tidningarna. Jag tror att för hänsynen till den enskilde
skulle det vara mer att vinna egentligen, om danska tidningar anam-
made svensk pressetisk standard än om Sverige skulle stifta en lag
som liknar den danska. Strömholm tror i sin skrift att det nog kommer
att bli svårt att få igenom den lagstiftning som han vill ha i Sverige.
Och på den punkten kan man kanske vara benägen att hålla med
honom. Det framgår av vad jag har sagt att jag tror att en sådan lag
skulle få en mycket begränsad betydelse. I varje fall om den utformas
med den hänsyn som krävs för rätten till offentlig debatt och diskus-
sion. Görs lagstiftningen mer ingripande kan den bli ett hot mot
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yttrandefriheten och den kan hindra en nödvändig belysning av
politikers, tjänstemäns och företagsledares agerande.

Watergate, ja det var naturligtvis något ganska enastående men det
är ju ändå ett exempel på vikten av att det finns en möjlighet att
framföra påståenden, som i förstone kan verka helt fantastiska och
kränkande mot en person, men där det senare visat sig att det finns
en grund för dem. Korreferenten framförde här som ett önskemål att
en långvarig kritik mot en person, upprepade angrepp, skulle särskilt
hårt bestraffas av domstolarna. Hade en sån lagstiftning funnits i
Amerika under Watergate-perioden så hade väl president Nixon
aldrig blivit avsatt. Han hade väl blivit tillkänd ett stort skadestånd
i stället.

Jag ska sluta med att säga att man behöver ju inte nu ta definitiv
ställning till om man ska ha några lagregler om enskildas integritets-
skydd även i Sverige. Jag vill bara säga som en slutpoäng här, att
kommer en sån lagregel, så bör den bli som ett stöd för den utom-
rättsliga självsaneringsverksamhet som bör fortsätta. Därför att jag
tror att det är riktigt att huvudvikten liksom hittills ligger i pressens
eget arbete att komma till rätta med övertramp och övergrepp. Jag
vågar påstå att dessa strävanden stöds av de aktiva journalisterna med
mycket få undantag och den starka vilja till självsanering som finns,
den bör vi ta tillvara. Det står ingenting att vinna på en lagstiftning
som skulle bekämpas av företrädarna för det fria ord, som vi alla sätter
högt och finner oumbärligt.

Advokat Asger Thylstrup, Danmark:

Jeg vil godt uddybe med nogle bemærkninger det, som pressenævnets
formand i Danmark, højesteretssagfører Helga Pedersen, oplyste om
det revisionsarbejde, som har fundet sted omkring nævnets virksom-
hed. I Stockholm i 1966 blev det fremdraget, at det danske presse-
nævn ikke har tilslutning fra Dansk Journalistforbund, og det er
derfor glædeligt, at Dansk Journalistforbund i marts 1974 tiltrådte
et udvalg, som blev nedsat af Danske dagblades Fællesrepræsentation
til revision af de presseetiske regler. Ud over Dansk Journalistforbund
tiltrådtes udvalget også af repræsentanter fra Danmarks Radio, nem-
lig af programdirektøren og programchefen, og betænkningens for-
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slag om presseetiske regler dækker derfor også Danmarks Radio.
Betænkningen blev færdig efter 3 års udvalgsarbejde, og jeg kan kun
bekræfte, at der fra alle sider og herunder ikke mindst fra Dansk
Journalistforbunds side var stor og positiv interesse for en forbedring
af selvjustitsen og for en udvidelse af mulighederne for dansk pres-
senævn for at kunne gribe ind. Endnu har hverken radiorådet, Danske
dagblades Forening eller Dansk Journalistforbund tiltrådt forslaget,
der altså ikke er ført ud i livet, men det er genstand for en meget
livlig debat og også for en meget kritisk debat, og den kritiske be-
mærkning om den gode idé med Folketingets ombudsmand, som kom
fra højesteretsdommer Helga Pedersen Jier fra talerstolen, er vist kun
en af de mere beskedne former for kritik, som har været rejst. Jeg kan
kun sige, at meget af kritikken forekommer berettiget, men man må
huske, at udvalgets betænkning er resultatet af forhandlinger, og
derfor rummes der i betænkningen mange kompromisser, som skulle
have en realistisk mulighed for at blive gennemført, men som ikke
udtrykker udvalgsdeltagernes forhåbninger, således som de var, da
man gik ind i arbejdet. Nydannelserne i forhold til det eksisterende
danske pressenævn vil navnlig være nævnets sammensætning, såle-
des som højesteretsdommer Helga Pedersen allerede har omtalt det,
idet man har forestillet sig, at der foruden en fremtrædende jurist
skulle være en repræsentant for dagbladene og en repræsentant
udpeget af radiorådet samt to medlemmer, udpeget af Dansk Journa-
listforbund blandt forbundets medlemmer, og endelig så skulle der
altså være et forbrugermedlem, hvor man nåede frem til et forslag
om, at den pågældende skulle udpeges af Folketingets ombudsmand.
Det er en følge af den danske presses organisation, at der ikke er
praktisk mulighed for ad organisationsmæssig vej at gennemtvinge
en offentliggørelse af nævnets kendelser, og man drøftede derfor i
udvalget, om man skulle have en lovgivning, således at det kunne
blive belagt med tvangsbøder, hvis en indklaget part ikke offentliggør
en nævnskendelse inden en nærmere fastsat frist. Her skiltes udval-
gets medlemmer i deres opfattelse, idet et flertal anbefalede, at man
fik en tilføjelse til presseloven, som gik ud på, at sådanne kendelser
skulle offentliggøres under tvangsbøder, medens et mindretal gik
imod denne ordning.

Hvis pressens organisationer i Danmark, som altså drøfter disse
regler i øjeblikket, enes om at føre noget igennem, som kommer til
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at ligne udvalgets forslag, så må jeg sætte et spørgsmålstegn ved Stig
Strömholms these, og jeg må under alle omstændigheder helt afvise
landsretssagfører Spang-Hanssens opfattelse af, at den danske presse
vokser på grundlag afgrundholdningen »crime does day«. Det.mener
jeg ikke er retfærdigt, men naturligvis er det er vanskeligt område,
hvor mange interesser brydes. Der er dog en overvejende interesse
for at højne selvjustitsen og for at gennemføre regler, som gør, at man
kan undgå, hvad der helt korrekt er blevet karakteriseret som mis-
brug.

Professor Åke Lögdberg, Sverige:

Det är intressant och glädjande, att man nu i de nordiska länderna
börjar föra en debatt, som man har fört sedan sekelskiftet i USA. När
det gäller de möjligheter man i allmänhet har att skydda en person
mot spridning utan hans tillstånd av viss information rörande honom,
så finns det dels ärekränkningsreglerna och dels, om vi går till Väst-
tyskland, Frankrike, USA, Schweiz, Canada m.fl. länder, en civilrätts-
lig personlighetsrätt, som kan utmynna i ideellt skadestånd och för-
budstalan etc. men inte i straff. I Sverige har vi inte detta mellanfalt,
som är så viktigt i vissa andra länder. Att man i Sverige haft svårig-
heter med personlighetsrättsligt ideellt skadestånd har väl till stor del
berott på att vi har tryckfrihetsförordningen ordnad på sätt den är.
Personlighetsrättsligt ideellt skadestånd används ju inte bara när det
gäller felaktiga uttalanden, utan även vissa sanna uttalanden anses
utgöra missbruk. Dylik skadeståndsrätt sträcker sig ju längre än vår
ärekränkningsrätt. I Västtyskland lär det vara så, att personlighetsrät-
ten helt trängt ut ärekränkningsrätten, som är föråldrad där helt
enkelt. Vad jag framför allt reagerar mot i den svenska tryckfrihets-
rätten är tryckfrihetsjuryn. Sverige fick tryckfrihetsjury 1815. Den
behöver ju inte motivera sina beslut. Den tillsättes på ett egendomligt
sätt. Dess frikännande avgöranden går inte att överklaga. Det kan inte
bli någon vettig rättspraxis på detta sätt så som man har i utlandet
på många håll när det gäller personlighetsrätt. Det är ju inte svårt
at förstå varför man införde denna tryckfrihetsjury 1815. Då hade
Sverige haft ett långvarigt auktoritärt styre under Gustav III och
Gustav IV Adolf. Ämbetsmannakåren kunde kanske på goda grunder
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misstänkas vara inte särskilt förtjust i den demokratisering, som skett
efter avsättningen av Gustav IV Adolf. Det låg då nära till hands att
vilja trygga yttrandefriheten med något organ, som var utanför den
vanliga ämbetsmannavärlden. När man numera vill vidmakthålla
detta system är det, enligt min mening, utslag av ett slags benhård
konservatism. Lennart Groll nämnde hur få ärekränkningsmål vi har
i Sverige, och det är ju inte underligt så som tryckfrihetsprocessen
är konstruerad. Jag kan framhålla för övrigt, att i alla de andra länder
jag nämnde, d.v.s. USA, Västtyskland, Frankrike, Schweiz och Canada,
tycks inte tryckfrihetslagstiftningen vara ett sådant hinder för utveck-
lingen av en civilrättslig personlighetsrätt, som den tycks vara i
Sverige. Det kan nämnas, att H. L. Rydin, en svensk statsvetare på
1800-talet, framförde tanken, att tryckfrihetsjuryn var olämplig på det
sättet att man inte alls hade någon garanti för sorgfallig och opartisk
prövning, som juryinstitutionen i utlandet i allmänhet medförde en-
ligt Rydins uppfattning. Jag tror dock, att läget något förbättrats sen
dess när det gäller utseende av tryckfrihetsjurymedlemmar. Beträf-
fande Pressens Opinionsnämnd sade en känd advokat i Sverige vid
ett tillfalle: »Ja, fallas av Pressens Opinionsnämnd är ju bara att få
en fjäder i hatten för vederbörande tidning.« Det tror inte jag förstås,
utan jag tror den har en funktion att fylla. Man får emellertid betänka,
att de som blir lidande inte kan få något skadestånd, som däremot
ofta utdömes t.ex. av utländsk domstol. Det går inte heller att över-
klaga avgörandena, och formellt är det inga domar, som falls utan det
är fråga om opinionsuttalanden - låt vara att de, såvitt jag har förstått,
i viss mån ändå följer tidigare riktlinjer i fortsättningen. Men denna
s.k. självsanering kan i alla fall inte utgöra någon ersättning helt och
hållet för en lagstiftning på området tycker jag. Slutligen skulle jag
vilja säga, att vad som jag tycker är tilltalande i den utveckling, som
har skett t.ex. i Västtyskland, Frankrike och Schweiz på det här
området är, att man ofta använder ideellt skadestånd plus förbud etc,
t.ex. förbud mot visning av film, utan någon som helst hopkoppling
med straff. Vi hörde härvidlag från en finsk talare, att det var omöjligt
att göra så i Finland. Det hänger så ihop detta med straff och skade-
stånd, men jag tror, att vi börjar något komma ifrån det i Sverige.
Det har varit glädjande att höra, att våra nordiska grannländer fak-
tiskt tycks ha hunnit längre än oss när det gäller det här aktuella
integritetsskyddet.
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Professor Peter Blok, Danmark:

Jeg vil tillade mig at bringe en helt ny problemstilling ind i debatten.
En problemstilling, som hører fremtiden til, og som indtil videre kun
er hypotetisk og måske forbliver hypotetisk. Men en problemstilling,
som på den anden side på en meget konkret måde berører de eksi-
sterende forskelle imellem de nordiske landes regler om integritets-
beskyttelse.

Det drejer sig om behandlingen af reglerne om personlighedsbe-
skyttelse i forbindelse med tanken om at indføre et fælles nordisk
TV-udsendelsessystem. Som man måske ved, er det en tanke, som
man arbejder med inden for Nordisk Råd. Ideen går ud på, at man
ved hjælp af satelit overfører alle fjernsynsudsendelser fra et nordisk
land til alle de øvrige nordiske lande, således at seerne i de enkelte
nordiske lande frit kan vælge mellem alle de nordiske landes pro-
grammer. Det er klart, at indførelse af et sådant system har meget
vidtrækkende perspektiver, ikke mindst kulturpolitisk og økonomisk,
men der er også nogle juridiske problemer i det, som det kan være
værd at bringe ind i debatten. Det er min opfattelse, at netop dette
forum er et velegnet sted for dette.

Det drejer sig om spørgsmålet, efter hvilket lands ret personlig-
hedsbeskyttelsen skal afgøres - efter senderlandets ret eller efter
modtagerlandets. Dette er udførligt drøftet i den betænkning, som en
arbejdsgruppe af embedsmænd fra de nordiske lande har udarbejdet.
Problemstillingen er den samme, hvad enten der er tale om straffe-
retlige eller erstatningsretlige regler. Betænkningens forslag går ud
på, at det i begge henseender skal være senderlandets ret, som skal
finde anvendelse, og yderligere skal det være således, at den kræn-
kede ikke skal kunne anlægge sag i sit eget land, men kun i sender-
landet. Som eksempel kan tages en svensk TV-udsendelse, som er
beregnet til at blive udsendt i hele Norden, og som handler om en
person, der bor i Danmark. Mener denne, at udsendelsen krænker
hans privatliv, skal han altså være henvist til at anlægge sag i Sverige
og få spørgsmålet om krænkelse af privatlivets fred afgjort efter
svenske regler.

Inden jeg går over til min bedømmelse af dette forslag, vil jeg gøre
nogle korte bemærkninger om, hvad der efter min opfattelse er gæl-

18
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dende ret, altså hvad der ville gælde, hvis man ikke gav særlige regler
i forbindelse med indførelse af et sådant nordisk TV-system.

Efter min opfattelse ville der i dag — hvis vi foreløbig holder os
til de erstatningsretlige regler - gælde det, at den krænkede kan
kræve, at modtagerlandets ret lægges til grund. Dette følger af prin-
cippet om anvendelse af lex loci delicti. Jeg ved godt, at der, når man
taler om lex loci delicti, opstår den klassiske problemstilling, om det
er handlingsstedets eller virkningsstedets lov, der er afgørende. Men
jeg mener, at den almindelige opfattelse i den internationale privatret
i dag er, at det enten er sådan, at man anvender virkningsstedets lov,
eller sådan, at skadelidte kan vælge mellem at påberåbe sig enten
handlingsstedets lov eller virkningsstedets. Hvad det international
procesretlige problem angår, mener jeg, at det følger af den danske
regel om krænkelsesværneting, som vi kalder det, at der vil kunne
anlægges sag i Danmark i det eksempel, jeg har nævnt. Hvad straf-
feretlige regler angår, mener jeg, at det følger af den danske straffelovs
§ 9, at en straffesag vil kunne anlægges i Danmark, hvilket der også
er en vis støtte for i retspraksis. Min konklusion er altså, at det forslag,
man fremkommer med i betænkningen, på alle punkter er en fravi-
gelse fra, hvad der ville følge af gældende ret.

Argumentet for at anvende senderlandets lov er et hensyn til
producenterne af TV-udsendelserne. Det siges, at det ville være
uoverkommeligt for dem at skulle sætte sig ind i de gældende regler
om personlighedsbeskyttelse i samtlige nordiske lande. Jeg mener
ikke, at dette argument er holdbart, når det skal afvejes mod hensynet
til de krænkede. Forholdet er jo det, at det langt fra er i alle TV-ud-
sendelser, at denne slags problemer kan opstå. Det vil i reglen kun
opstå i tilfælde, hvor journalisterne på forhånd kan indse det, og hvor
de derfor kan tage højde herfor. Hvis det svenske TV vil lave en
udsendelse, hvor man går tæt på en dansker, så ved man, at der kan
opstå et spørgsmål om krænkelse af dennes privatliv eller om injurier,
og så må man efter min mening forholdsvis let kunne sætte sig ind
i, hvad der her gælder efter dansk ret. Det er min opfattelse, at
forslaget er præget af svenske synspunkter, og at det er den ofte
nævnte hellige ko, trykfriheden, som ligger bag forslaget om at an-
vende senderlandets ret. Jeg mener, at hensynet til den krænkede
vejer tungere.
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Hvis det nordiske TV-system bliver til noget, bør vi jurister være
opmærksomme på dette spørgsmål. Min sammenfattende these er, at
den løsning, man lægger frem i betænkningen, er forkert. Det bør
være modtagerlandets ret, der skal lægges til grund, og den krænkede
bør kunne anlægge sag i sit eget land. Løsningen bør altså være den
modsatte af det, der er foreslået.

Regeringsrådet Gustaf Petrén, Sverige:

Något bör också sägas om frågans nordiska aspekter.
Problemen med integritetsskyddet för pressen kom upp i nordisk

debatt på det nordiska juristmötet 1966 och därefter på det efterföl-
jande seminarium som Internationella juristkommissionen höll i
Stockholm 1967 på basis av Stig Strömholms utomordentliga och
grundläggande rapport i ämnet. Konklusionerna från detta semina-
rium följdes sedan upp av de rekommendationer av Nordiska Rådet
som är omnämnda i referatet. De kom 1971 och 1972. Det var en
ur nordisk synpunkt olycklig tidpunkt. Just i detta skede började
nämligen det nordiska lagstiftningsarbetets förfall, som vi idag bevitt-
nar och som vi under detta decennium så starkt har upplevt. Därför
har här idag överhuvud taget inte spörsmålet om nordisk rättsenhet
på det här området berörts, utan talarna står upp och berättar om
hur det är hemma hos dem och hur de vill ändra rättsläget i sitt land.
Någon tanke på en nordisk rättsgemenskap på det här faltet är både
detta möte och de flesta som sysslar med spörsmålen ganska främ-
mande.

Bakgrunden är den att vi här har ett ämnesområde som likt många
andra är ganska svårbearbetat ur nordisk aspekt. I de olika länderna
går man fram efter olika linjer. Vi har den danska lagstiftningen från
1972 som kom ungefar i det skede då Nordiska Rådets behandling
av saker avslutades. Man fann vid de jämförande analyser som gjor-
des i Nordiska Rådet rätt stora olikheter. Dessa bottnar skulle jag tro
framför allt i de olikartade traditionerna på detta falt när det gäller
avvägningen mellan offentlighetsintresset och den enskildes rättsliga
skydd för sitt privatliv och för den personliga integriteten. Det märks
till exempel på en sådan detalj som genmälesrätten. Den var lagskyd-
dad och lagstadgad i Danmark och Norge men ej i Sverige. Det var

18*
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omröstningar i Nordiska Rådet som klart visade det olika nationella
tänkandet när det gäller att ge individen rätt till genmäle och berik-
tigande i massmedia, någonting som den svenska pressen aldrig har
velat tillåta slå igenom i svensk lagstiftning, en uppfattning som
lagstiftaren har respekterat. Man har i Sverige aldrig kommit någon-
stans med det s.k. ekonomiska förtalet av liknande skäl. När vi stiftade
en ny grundlag och när vi sedan har försökt att bygga ut rättighets-
skyddet, har lagstiftaren i Sverige konsekvent avvisat varje tanke på
att införa ett generellt personlighetsskydd i rättighetskatalogen.

Allt detta är uttryck för en avvägning i Sverige där offentlighetsin-
tresset nästan genomgående satts före skyddet för den personliga
integriteten. Att man sedan med andra medel kan uppnå en viss
balans är ju utmärkt, men vid själva den rättsliga avvägningen har
man — framför allt, skulle jag tro på grund av pressens starka infly-
tande på opinionsbildningen - kunnat vidmakthålla ett överläge för
offentlighetsintresset. Det sammanhänger naturligtvis också med att
vi i Sverige har haft en offentlighetslagstiftning ändå sedan 1700-ta-
let, medan däremot Danmark och Norge har fått lagstiftningar först
på 1960-talet i detta ämne. Den har fört in ett visst mått av offent-
lighet i dessa länder när det gäller myndigheterna. Den allmänna
avvägningen återspeglas starkt i dessa frågor.

Det är intressant att när man nu går vidare i Sverige och tar upp
ett detalj spörsmål, skyddet för namn och bild i reklam, men egent-
ligen inte gör en integritetsskyddslagstiftning utan man i stället ska-
par en ny immateriell rätt. Envar får sälja sitt namn och sin bild för
reklam och lagstiftaren garanterar att säljaren får betalt. Det är den
egentliga innebörden av den nya svenska lagstiftningen som natur-
ligtvis indirekt får en viss integritetsverkan, men det viktiga är att
man skapar en ny immaterialrätt. Det är ett ytterligare belägg för att
lagstiftaren i Sverige inte vågar sig på ett klart integritetsskydd utan
väljer andra vägar.

Till slut en nytolkning av Fälldin-domen till vännen Thor Wil-
hjalmsson. Målet gällde bara frågan huruvida den artikel, det var
fråga om, i sin helhet stred mot en viss bestämmelse i strafflagen och
på den frågan skulle juryn svara ja eller nej. Den svarade alltså nej
och därmed, som professor Lögdberg klargjorde, får domen inte
någon egentlig betydelse för att tolka de svenska rättsreglerna, den
återger bara den uppfattningen som de män och kvinnor som ut-
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gjorde juryn. Bland dem fanns det ingen kvalificerad majoritet för
att föra in artikeln under vissa strafflagsbestämmelser. Detta förhål-
lande kan man inte använda som underlag för en tolkning av dessa
bestämmelser.

Professor Berndt Godenhielm, Finland:

Jag anslutar mig till Åke Lögdbergs synpunkt att man bör utveckla
rättsreglerna så att man endast har skadestånd som påföljd.

Regeringsrådet Bertil Wennergren, Sverige:

Günter Wallraff har ju i Tyskland bildat skola med sin undersökande
journalistik. Det är nya metoder som har utvecklats med hans förebild
och de har spritt sig också till våra länder. Den svenska lagstiftaren
har tagit så mycket mindre avstånd från den undersökande journa-
listiken som man numera i tryckfrihetsförordningen har skrivit in
bland de medborgerliga rättigheterna en rätt att anskaffa uppgifter
och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt
skrift och där gäller motsvarande då för radion. Man har emellertid
gjort den väsentliga reservationen i den här medborgerliga rättighe-
ten att skaffa material, genom att säga att utan hinder av tryckfrihets-
förordningen och radioansvarighetslagen så ska det gälla som i lag
är stadgat om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på
vilket uppgift eller underrättelse anskaffats. Det betyder alltså att om
en journalist använder sig av olagliga medel för att skaffa sig infor-
mation för en artikel eller för ett program i radio, till exempel använ-
der sig av elektroniska avlyssningsanordningar och gör sig skyldig
till olovlig avlyssning, så kan han lagforas för detta inför allmän
domstol och man kan kräva skadestånd av honom för den skada han
har vållat genom denna sin olovliga avlyssning som sedan kanske då
resulterat i tidningsartiklar där det som har upptagits på band har
blivit uppspelat i en radiosändning. Vi kommer vidare på detta. Han
behöver nu inte använda sig av den här metoden att själv skaffa fram
materialet. Han kan använda sig av en privatdetektiv eller någon
annan. Vad händer då? Materialet blir publicerat, det kan bli åter-
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givet i radio på samma sätt, det kan åstadkomma samma skada, men
privatdetektiven är skyddad genom det anonymitetsskydd som finns.
Journalisten behöver inte uppge sin källa för det material han har
samlat in och man kan inte komma till rätta med det här som då har
blivit återgivet i pressen eller i en radioutsändning därför att man
inte något brott i den brottskatalog som är inskriven i tryckfrihets-
förordningen och som då gäller också för radioansvarigheten. Här är
alltså den enskilde utan motsvarande möjlighet som när journalisten
själv har gjort sig skyldig till brottsliga handlinger vid anskaffandet
av information. Detta är ju inte tillfredsställande. Det är ju i själva
verket högst otillfredsställande att den enskilde i detta fall inte kan
komma till rätta med den skada som han lidit. Den enda lilla gren
han skulle kunna sätta sig på det är det brott som finns inskrivet i
brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen och radioansvarighetsla-
gen som kallas »förtal och förolämpning«, alltså ärekränkningsbrott
men det är ju en mycket bräcklig gren att sätta sig på i såna här fall
och det skydd som den grenen ger är ju inte av större värde för
integriteten. Vad skulle man kunna göra här nu för att råda bot på
det som jag tycker är ett missförhållande. Man kan naturligtvis föra
in i brottskatalogen ett nytt brott vid sidan av förtal och förolämpning
som då motsvarar ungefar det finska brottet »kränkning av privatli-
vet«, men det förutsätter att vi först får det brottet inskrivet i vår
brottsbalk. Man kan inte lagstifta fritt bara i de här massmediasam-
manhangen. Samtidigt så får man ju säga precis som Ake Lögdberg
och flera andra nu har sagt att när det gäller integritetskränkningarna
så är det föga tillfredsställande att man har det upphängt på ett
straffrättsligt ansvar och att man alltså inte för närvarande kan
komma till rätta med dem genom en skadeståndstalan annat än då
gärningen utgör ett brott. Det vore mera tilltalande om man försökte
att orientera om sig här och komma in på en civilrättslig ordning
istället, ett civilrättsligt skadeståndsansvar, och helt avkriminaliserar
dessa integritetskränkningar i massmediasammanhanget. Jag tror den
enskilde har ett väl så gott skydd om han har denna skadeståndsmöj-
lighet till sitt förfogande. Det betyder att man får en ny typ av
tryckfrihetsmål som vi redan har, men som mycket sällan används,
nämligen att man stämmer bara på skadestånd, utan att yrka ansvar
för tryckfrihetsbrott. Jag tror när det gäller integritetskränkningarna
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att en sådan omorientering skulle främja integritetsskyddet och ge
den enskilde en bättre ställning i framtiden.

Professor Kurt Grönfors, Sverige:

Stig Strömholm har vinklat sitt utmärkta referat till vad har hänt
sedan 1966. Eftersom jag då hade skrivit underlaget för diskussionen,
så kan det kanske tillåtas mig att jag ställer frågan: Vad tycker jag
att det har hänt sedan sist? Eller: Vad tycker jag inte har hänt sedan
1966?

Jag hade satt upp en rad teser och de har fått ganska allmän
anslutning. Jag hade bara ett enda konkret förslag och det var på
radio/TV-området, där jag efterlyste en fristående bedömningsorga-
nisation liknande vad som finns på pressområdet. På den punkten fick
jag inte medhåll, och det har jag inte fått heller idag i referatet.
Radionämndens praxis finns publicerad, och i detta material har Stig
Strömholm funnit bara tre fall. Han säger på s. 20 som slutsats: »Med
hänsyn till den omfattande kritiska uppmärksamhet som radion och
TV är föremål för så är det rimligt att fastslå att
integritetskränkningar som sådana inte för närvarande utgör något
omfattande problem i sändningsverksamheten.«

Detta är med förlov sagt »to jump to conclusions« tycker jag. Jag
skulle vilja våga tesen att bristen på material beror snarare på att folk
som borde klaga inte klagar. Det hände sig för en tid sedan att när
ett stort valutamål skulle upp i hovrättsförhandlingar svensk TV
sände ett program som kritiserade detta valutamål på den tiden det
handlades vid tingsrätten. Som bakgrundsmusik spelades hela tiden
ledmotivet ur den tjuvaktiga skatan. På förfrågan upplystes, enligt vad
man kunde inhämta i pressen, att det var en ren tillfällighet att
reprisen råkade komma på just den dagen och att musiken var det
så få som kände igen att den inte spelade någon roll. Enligt min
mening är sannolikheten för att det verkligen var en tillfällighet
oändlig liten. Att spela den tjuvaktiga skatan är att i förväg döma
ohörd lika effektivt som den berömda tidningsrubriken »Mördaren
nekar ännu«. Så länge sådant kan hända är jag inte beredd att köpa
förklaringen att allt är väl beställt på det här området, inte ens om
denne någon talar med Stig Strömholms silverne tunga. Yttrandefri-
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heten, ja visst, den skall vi värna om. Men väldigt mycket på detta
område handlar om, inte vad som sägs, utan hur det sägs. Vilhelm
Moberg var sannerligen inte någon som ville se yttrandefriheten
inskränkt. I min juristmötesavhandling 1966 citerade jag in extenso
Vilhelm Moberg inför Publicistklubben, där han skildrade sin egen
situation och slutar med att säga: »Man kan aldrig få rätt gentemot
massmedia.« Det fordras någon form av balans här. Det är utmärkt
att massmedia övervakar oss alla i samhället, men vi behöver också
någon form av fristående instans som övervakar våra övervakare.

Professor Stig Strömholm, Sverige:

Som regeringsrådet Petrén med rätta påpekade så har detta mest
blivit en diskussion om de olika förhållandena i de olika nordiska
länderna. Sverige har där, det kan inte hjälpas och jag noterar det
i mitt referat, framstått som påtagligt försiktigt och dröjande. Vi rör
oss nu emellertid på ett luftigt område, där man med ordens makt
verkligen kan få verkligheten att se högst olika ut. Den svenska
attityden kan beskrivas som konservativ, men den kan också beskrivas
som ytterligt liberal. Och för oss svenskar, Nordens preussare, som
vanligen i sluten ordning, noggrann marsch, mördande effektivitet,
god takt och total charmlöshet utan att blinka brukar traska först i
framstegets armé på reformernas ökenvandring mot det goda landet,
är det lika ovant som angenämnt att betecknas som liberala. Själv är
jag verkligen inte bortskämd med det, och det känns behagligt.

Men det finns ett halvskuggans land mellan liberalism och flathet,
och hur angenämt det än känns att få gassa i solen av epitetet
liberalism, får vi kanske vara försiktiga så att vi inte hamnar i halv-
skuggan på det här området. Det är några punkterjag vill ta upp efter
diskussionen, punkter som förefaller mig kunna innebära varnings-
signaler i det hänseendet. Av ko-referenten, vara huvudsakliga an-
slutning till mina teser jag är tacksam för, vartags orden om »crime«
som här möjligen »does pay« och här har också berörts pressdöden.
Det finns otvivelaktigt ett samband mellan problemen. Jag minns att
just vid det i Stockholm 1967 anordnade internationella seminarium
som Gustaf Petrén på sin tid tog initiativet till, lord Devlin, ordför-
ande i det brittiska Press Council, uttalade en brittiskt pragmatisk,
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ganska cynisk syn på frågorna, nämligen att pressen arbetar på så
besvärliga ekonomiska villkor att vi får se mellan fingrarna med att
de serverar ganska mycket smörja för att få folk att läsa det lilla
värdefulla som de har att bjuda. Ledarskribenten — för att nu inte tala
om kulturavdelningens slavar — skulle inte ha några läsare, om inte
notistägarna kastade rått kött åt publikum. Jag tror inte man kan
komma ifrån denna beskrivning. Ställer man sig då frågan »vem
betalar för vad?«, är det väl uppenbart, att de som faktiskt betalar det
är de enskilda människor vilkas existens på detta obarmhärtiga sätt
blottas och som tillfogas skador. Om man anlägger ett samhälleligt
riskdelningsresonemang, är det då rimligt att bördan för pressens
ekonomiska svårigheter ska bäras av enskilda människor i den form
som här sker? Jag tror att svaret är givet i en krets av jurister.

Lennart Groll gav här en i huvudsak positiv skildring av pressens
självsanerande verksamhet. Jag tror mig ha lagt alla de blommor vid
foten av detta monument som situationen kräver. Det har skett en
förbättring i brottsreferat och vissa liknande sammanhang, ett alldeles
klart större hänsynstagande till enskilda, framför allt på samhällets
skuggsida. Men det finns som jag också säger en »skandalvall«: när
det är en tillräckligt viktig person och när det är tillräckligt intressant
gods, då rasar den vallen och då tränger den skoningslösa informa-
tionen igenom. De båda »affärerna« är typiska exempel på detta, och
jag vill därför säga att det inte är tillräckligt att ha en ordning som
fungerar hyggligt till vardags, som skonar småbovarna, utan en ord-
ning, som kan vara godtagbar på detta område, måste klara även
kriserna, de svåra. Vi skulle inte behöva några lagar, om människorna
vore goda. Vi behöver dessa bestämmelser just för de situationer där
frestelsen att spränga vallen har blivit för stark. Jag tror med andra
ord, att det hyggliga vardagstillståndet knappast är något särskilt
starkt argument.

Inte heller, vill jag påstå, är det ringa antalet åtal ett starkt argu-
ment. Det är tvärtom alldeles uppenbarligen så att det åtalas så litet
i ärekränkningsmål därför att chanserna att vinna är så små. Professor
Grönfors nämnde just de relativt få anmälningarna till radionämnden
beträffanden sådana här kränkningar. Jag vill ge honom rätt i att ett
skäl naturligtvis är att i varje fall mera upplysta personer inte räknar
med att få framgång.
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Ett svagt argument är också den liknelse som här framlades av
någon, nämligen att »visst stjäls det mycket i samhället fast vi har
strafflagar«. Det är väl alldeles uppenbart icke ett argument mot att
försöka förhindra stöld, och likaså är det orimligt att påstå att vi av
samma skäl skulle avstå från att försöka förhindra övergrepp i mass-
medierna. Höjesteretsdommer Wilhjalmsson nämnde ordet dubbel-
moral, och jag vill säga att jag finner vissa tecken till en sådan i det
att allt som kan kallas reklam inte betraktas som riktigt rumsrent från
tryckfrihetssynpunkt. Jag tror att detta är ett slags dubbelmoral, lik-
som jag tror att det är en dubbelmoral, att samhällets olycksbarn
tycker alla synd om. Bovarna respekterar man, men på miljonärerna
och ministrarna håller man klappjakt. I ett rättssamhälle är detta inte
helt rimligt. Jag kan inte se, att det sentimentala betraktelsesättet bör
vara vägledande när man bestämmer sig för var gränsen går för
respekten kring privatlivets skydd.

När det gäller kända personer och »kändisprocesser«, nämndes det
av jag tror pressens ombudsman, att man med alltför stränga regler
riskerar, att »kändisar«, som lever på att förskonna i massmedierna,
i själva verket först får reklamen gratis och sedan får ett skadestånd.
Det finns en del rätt flagranta exempel på detta. A andra sidan visar
den franska och västtyska erfarenheten, att domstolarna inte på något
sätt är ur stånd att beakta sådant. Det finns ett berömt fall där Brigitte
Bardot och hennes dåvarande kamrat G. Sachs, som i regel inbjudit
pressen för att fotografera, vid ett tillfälle inte var upplagda för detta
och stämde en fotograf inför rätten. Domstolen utdömde »le franc
symbolique«, den symboliska francen, ett uttryck för förakt från dom-
stolens sida, och paret inte återkom i några sådana processer. Dom-
stolarna står inte rådlösa inför skandalprocesser. Jag tror därför inte
att det heller rätt ligger några slarva argument. Att man i England
inte har gått särskilt långt, det är riktigt som nämndes av allmänhe-
tens pressombudsman, men å andra sidan ska man nog ha klart för
sig att många engelska bedömare betraktar förhållandena i hemlan-
det som beklagliga, och man kan bara läsa en engelsk söndagstidnings
skilsmässoreferat för att konstatera, att det otvivelaktigt finns ett
behov av regler. De skäl som fått engelsmännen att avstå har nog varit
delvis tekniska, delvis just hänsyn till pressdöden. Dessa argumenten
har inte samma styrka i våra länder.
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Min näst sista punkt, om de internationellt privaträttsliga aspek-
taerna, togs upp av professor Blok. Jag vill i det sammanhanget blott
säga att jag helt delar Bloks bedömning. Det finns en massiv rättsfalls-
erfarenhet, framfor allt från USA med delstaterna, och i någon mån
också från det tyskspråkiga kulturområdet, beträffande lokaliseringen
av kränkning genom etermedia och den talar ju såvitt jag förstår
entydigt för att mottagarlandets rätt är i varje fall parallellt använd-
bart såsom lex fori och också såsom lex loci. Summan blir att hur
angenämt det än vore att gå hem och känna sig liberal, vidhåller jag
mina teser, i det dessa teser innefattar, att man skulle söka större
nordisk rättslikhet. Regeringsrådet Petréns påminnelse om de nordi-
ska juristmötenas funktion var en värdefull erinran. Det vore lyckligt
att försöka föra det svenska systemet närmare till det danska, norska
och finska rättsläget.Jag tror också att den av flera talare —jag namnar
herrarna Lögdberg, Godenhielm, Wennergren - accentuerade lämp-
ligheten i att söka sig fram med civilrättsliga lösningar bland annat
för att slippa straffrättsliga regler är en väg som vore väl värd att
pröva.

Mitt referat präglas kanske av en viss modlöshet. Trots allt måste
man ställa sig frågan vad man kan göra för att åstadkomma en
förbättring på det berörda området. Ja, om detta vore en församling
journalister skulle jag vid det här laget redan vara under flyktartad
reträtt, men det är det inte. Det är en samling jurister, och såvitt jag
förstår är det vi jurister som har ansvaret för att dessa frågor tas upp
och att allmänheten och massmedia bearbetas med den självklara
insikten att yttrandefriheten är av högsta värde men att det icke
innebär någon inskränkning i en rätt förstådd yttrandefrihet att en-
skilda människors privatliv skonas. Jag tror att om vi jurister alls, var
och en i sin stad och i alla de sammanhang där frågan kommer upp,
med kraft och utan att vara räddhågade framför vår åsikt, vilket är
ovanligt, att möjligheterna är för handen att på längre sikt åstad-
komma en förbättring av förhållandena på detta område.


