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Injurieturisme er et stort emne, men i dette referat er fokus særligt på de internationalprivatretlige 
aspekter, dvs. lovvalg, værneting og anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme. I 
indledningen afgrænses emnet ud fra de senere års debat om fænomenet ”injurieturisme”, og 
der gives en generel oversigt over de vigtigste regelområder af betydning for emnet. Endvidere 
præsenteres de gældende regler om lovvalg, værneting og anerkendelse og fuldbyrdelse af 
fremmede domme som baggrund for diskussionen. 
Referatet tager dernæst udgangspunkt i fire spørgsmål hvis besvarelse leder frem til fire 
teser. For det første anføres (1) at injurieturisme er et problem i Europa i dag, men ikke et 
stort problem. Dernæst anføres (2) at der er behov for fælleseuropæiske lovvalgsregler 
om ærekrænkelse, (3) at de fælleseuropæiske værnetingsregler i det store hele fungerer 
tilfredsstillende i sager om ærekrænkelse, men at der dog er plads til forbedringer, og (4) at 
der intet grundlag er for at undtage domme i sager om ærekrænkelse fra de fælleseuropæiske 
regler om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme.

Emnets afgrænsning

Emnet som jeg har fået tildelt, bærer slet og ret titlen ”Injurieturisme”. Dette rejser umiddelbart 
to spørgsmål: Hvad er injurieturisme? og hvilke debatspørgsmål giver fænomenet anledning 
til?

Arrangørerne har i beskrivelsen af emnet givet forslag til besvarelsen af det andet 
spørgsmål og har også indirekte givet et muligt svar på det første spørgsmål.

De debatspørgsmål som arrangørerne har nævnt – og som jeg er enig i er de mest 
relevante at diskutere – omfatter især lovvalg, værneting og anerkendelse og fuldbyrdelse af 
fremmede domme. Selve fænomenet injurieturisme omtales som at den der mener sig krænket 
af ytringer fremsat i ét land, rejser til et andet land og dér anlægger injuriesag i anledning af 
ytringerne.

Injurieturisme er ikke et indarbejdet juridisk begreb, men derimod et fænomen 
som i de senere år har givet anledning til debat både i USA og i flere europæiske lande. 
Injurieturisme har dermed heller ikke en ganske præcis betydning, og jeg vil derfor gerne 
allerede indledningsvis understrege behovet for præcision når man ytrer sig om fænomenet.

For svarene på så vigtige spørgsmål som om injurieturisme er et problem, om 
injurieturisme i givet fald bør begrænses eller i øvrigt nærmere reguleres og i så fald hvordan 
og af hvem, er det naturligvis afgørende hvad man konkret sigter til når man taler om 
injurieturisme.

Flere forfattere anvender udtrykket som synonymt med ”forum shopping” i sager om 
ærekrænkelse hvor skadelidte anlægger retssag i et land hvor denne forventer at få det mest 
favorable resultat (Hartley (2010) og Arnt Nielsen (2013a og 2013b)).

En sådan definition – der bygger på begrebet ”forum shopping” – rejser imidlertid 
spørgsmålet om hvad der så ligger heri. For en del år siden skrev jeg (Jurisdiction in Contract 
and Tort under the Brussels Convention, DJØF Publishing, 1998, side 158, min oversættelse):
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”Forum shopping anvendes ofte som et nedsættende udtryk uden nærmere forklaring. Det står 
således ikke altid klart hvilken adfærd der sigtes til, og hvorfor denne adfærd er uønsket. Hvis forum 
shopping skal betegne uønsket adfærd, må begrebet være snævrere end de mange henvisninger til 
det viser. (...) Efter min opfattelse er der ikke som sådan noget forkert eller bebrejdelsesværdigt i at 
shoppe efter regler, efter juridisk bistand, efter retshjælp eller efter specialiserede domstole. Det er 
heller ikke bebrejdelsesværdigt at sagsøgeren anlægger sag i sit hjemland fordi sagsøgeren kender 
sproget og processen, og fordi det sparer omkostninger (for sagsøgeren). Dette dækker næsten alle 
motiver til forum shopping som forekommer i praksis.”

Dette er stadig min opfattelse.
Nu skal emneafgrænsningen ikke udvikle sig til begrebsjurisprudens, men eftersom 

svarene på de spørgsmål det er relevant at diskutere i forhold til injurieturisme, som allerede 
fremhævet på afgørende måde afhænger af hvad der forstås ved fænomenet, er og bliver det 
nødvendigt at give i hvert fald konturerne af en afgrænsning – som så om nødvendigt kun 
forfines yderligere undervejs ved gennemgangen af de enkelte delspørgsmål.

I lyset af at udtrykket ”forum shopping” ofte anvendes i nedsættende betydning, og i 
lyset af at jeg – som det fremgår af citatet ovenfor – er grundlæggende uenig heri, vil jeg i dette 
referat undgå at bruge dette værdiladede udtryk.

Jeg vil i stedet holde mig til en mere faktuel beskrivelse som tager udgangspunkt i at 
”injurieturisme” sprogligt indikerer en rejse (jf. ”-turisme”), og at fænomenet derfor – i hvert 
fald foreløbigt – bør afgrænses til tilfælde hvor en person anlægger retssag om ærekrænkelse 
uden for sit hjemland.

Generel oversigt over de vigtigste regelområder

Med denne foreløbige afgræsning af emnet in mente kan jeg herefter gå over til at behandle de 
debatspørgsmål som injurieturisme især giver anledning til at drøfte.

Der er tale om en omfattende problemkreds. Ud over de tidligere fremhævede 
spørgsmål – lovvalg, værneting og anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme – kan 
nævnes regler om behandling af personoplysninger, erstatning uden for kontrakt, strafferet, 
medieansvar og ytringsfrihed.

Injurieturisme angår som nævnt flere gange ærekrænkelse. Ærekrænkelse indebærer 
i sagens natur behandling af oplysninger om fysiske – eller eventuelt juridiske – personer. 
Regler om behandling af personoplysninger er derfor relevante.

Ærekrænkelse rejser navnlig spørgsmål om civilretlig erstatning, men i flere lande 
– herunder Danmark, Norge og Sverige – kan ærekrænkelse også føre til straf. (I den nye 
norske straffelov, som endnu ikke er trådt i kraft, er ærekrænkelse dog blevet afkriminaliseret). 
Reglerne om erstatning for ærekrænkelse kan være forskellige i forskellige lande, og det gælder 
både med hensyn til hvad der udgør en ansvarspådragende ærekrænkelse, og med hensyn til 
hvilken erstatning offeret for en ærekrænkelse i givet fald kan kræve. De strafferetlige regler 
er også forskellige, herunder med hensyn til offentlig eller privat påtale, med hensyn til 
straffemyndighed (jurisdiktion) og naturligvis med hensyn til strafferammer og strafniveau 
(bøde eller fængsel og i givet fald hvilket bødeniveau eller hvilken fængselsstraf).

Ærekrænkelse er særligt relevant for medierne, og regler om medieansvar – der 
kan være forskellige fra land til land – er derfor relevante. Feltet er komplekst og omfatter 
eksempelvis både trykte aviser og tidsskrifter, tv- og radiokanaler som sender via kabel, 



160 161

Injurieturisme

satellit eller jordbaserede sendemaster, og tekst-, lyd- og billedmedier som tillige eller alene er 
tilgængelige på internettet.

 Endelig er indgriben over for ærekrænkelse (hvad enten det sker ved forbud, straf 
eller erstatning) i sagens natur en indskrænkning af ytringsfriheden, som i givet fald skal 
gennemføres i overensstemmelse med relevante grund-, friheds-, eller menneskerettigheder i 
de pågældende landes grundlove eller forfatninger og – for europæiske landes vedkommende 
– med artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Et så omfattende problemkompleks som injurieturisme kan ikke behandles 
udtømmende inden for rammerne af dette referat. Jeg har derfor valgt at gøre det på den 
måde at jeg udførligt kun behandler de særligt fremhævede delemner – lovvalg, værneting og 
anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme.

Gældende regler om værneting med hensyn til ærekrænkelse

Som baggrund for diskussionen vil det være nyttigt kort at gennemgå de gældende regler om 
værneting i det omfang der gælder fælles regler for alle de nordiske lande.

I Danmark, Sverige og Finland gælder i civile sager aktuelt reglerne i forordning nr. 
44/2001 hvis sagsøgte har bopæl i et EU-land, og reglerne i Luganokonventionen (2007) hvis 
sagsøgte har bopæl i Norge, Island eller Schweiz. Forordning nr. 44/2001 afløses den 10. januar 
2015 af forordning nr. 1215/2012. I Norge og Island gælder reglerne i Luganokonventionen 
(2007) hvis sagsøgte har bopæl i et EU-land, Norge, Island eller Schweiz.

Bestemmelserne om værneting i sager om erstatning uden for kontrakt i forordning 
nr. 44/2001, Luganokonventionen (2007) og forordning nr. 1215/2012 er ordret identiske, 
idet bestemmelsen i artikel 5, nr. 3, i de to første instrumenter videreføres uændret som 
artikel 7, nr. 2, i forordning nr. 1215/2012. At der i forordning nr. 1215/2012 er tilføjet en 
præambelbetragtning som må antages at vedrøre blandt andet injurieturisme, vil jeg senere 
vende tilbage til.

På den baggrund sondrer jeg i det følgende ikke mellem hvilket instrument der 
konkret finder anvendelse, men går ud fra de regler der er indeholdt i forordning nr. 44/2001.

Forordning nr. 44/2001 hylder det hovedprincip at retssager skal anlægges i den stat 
hvor sagsøgte har bopæl, men giver også mulighed for at sager om erstatning uden for kontrakt 
anlægges ved retten på det sted hvor skadetilføjelsen er foregået eller kan foregå (artikel 5, 
nr. 3).

Endvidere gælder at sager vedrørende driften af en filial, et agentur eller en lignende 
virksomhed kan anlægges i det land hvor virksomheden er beliggende (artikel 5, nr. 5). Det må 
antages at reglen kun gælder søgsmål mod virksomheden, ikke virksomhedens søgsmål mod 
sine kunder.

Man kan spørge om en webside kan udgøre en filial mv. i bestemmelsens forstand. 
Efter min opfattelse er bestemmelsen imidlertid møntet på faste driftssteder i form af en 
fysisk tilstedeværelse, og som fysisk tilstedeværelse bør ikke regnes databehandlingsudstyrets 
placering i sig selv, lige så lidt som selve websidens tilgængelighed. Ehandelsdirektivets 19. 
præambelbetragtning giver udtryk for en tilsvarende holdning med hensyn til fastlæggelse af 
leverandørens etableringssted. Michael Bogdan har imidlertid argumenteret for at en webside 
efter omstændighederne kan udgøre en filial mv. (SvJT 1998 s. 825 og 17 KCLJ 97 (2006)).

I straffesager gælder ingen fælles regler om straffemyndighed (jurisdiktion). Hvert 
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land anvender altså sine egne regler. I Schengen-området, som blandt andet omfatter alle de 
nordiske lande, gælder imidlertid princippet om ne bis in idem, hvorefter en endelig dom i en 
straffesag i ét land udelukker at der kan føres straffesag om samme handling i et andet land. 
Dette følger af Schengenkonventionens artikel 54.

Gældende regler om lovvalg med hensyn ærekrænkelse

Lovvalg uden for kontrakt reguleres i EU af Rom II-forordningen. Sverige og Finland har 
dermed som udgangspunkt fælles regler om lovvalg uden for kontrakt – regler som også 
omfatter 25 andre EU-lande, men ikke Danmark (som har forbehold blandt andet over for Rom 
II-forordningen), endsige Norge og Island.

Mere afgørende er imidlertid at forpligtelser uden for kontrakt der udspringer af 
ærekrænkelser, helt er undtaget fra Rom II-forordningen (artikel 1, stk. 2, litra g).

Situationen er dermed aktuelt den at der hverken i Norden eller mere generelt i EU 
findes fælles lovvalgsregler med hensyn til ærekrænkelse.

Med hensyn til straf anvender det enkelte land generelt lex fori, eventuelt suppleret 
med et krav om dobbelt strafbarhed, dvs. at det eventuelt er et krav for idømmelse af straf 
for forhold begået uden for forumlandet at forholdet også udgjorde et strafbart forhold på 
gerningsstedet.

Gældende regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme med 
hensyn ærekrænkelse

Anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile sager i de nordiske lande reguleres af de samme 
instrumenter som er nævnt ovenfor med hensyn til værneting i civile sager, dvs. forordning nr. 
44/2001 (fra den 10. januar 2015 forordning nr. 1215/2012) og Luganokonventionen (2007).

I modsætning til hvad der er tilfældet for de værnetingsregler der er relevante i sager 
om ærekrænkelse, er der en del forskelle mellem de tre instrumenters regler om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af fremmede domme. Dette er ikke stedet at gå i detaljer med forskellene, så 
meget desto mere som forskellene næppe har væsentlig betydning for om en given dom i en 
sag om ærekrænkelse i sidste ende anerkendes og fuldbyrdes eller ikke.

Hovedprincippet – at alle domme i civile sager skal anerkendes og fuldbyrdes – er 
således det samme i alle tre instrumenter. Den materielle grund til at nægte anerkendelse 
og fuldbyrdelse som efter omstændighederne eventuelt vil kunne finde anvendelse i forhold 
til en dom om ærekrænkelse – at anerkendelse og fuldbyrdelse åbenbart vil stride mod 
grundlæggende retsprincipper (ordre public) i anerkendelses- og fuldbyrdelsesstaten – er også 
identisk i alle tre instrumenter.

Anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i straffesager reguleres i EU navnlig af 
rammeafgørelse nr. 2008/909 (frihedsstraffe) og nr. 2005/214 (bødestraffe). Mellem de 
nordiske lande gælder et videregående samarbejde herom, jf. for Danmarks vedkommende 
lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf mv.
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1. Er injurieturisme et problem?

Som nævnt indledningsvis forstår jeg injurieturisme som det fænomen at en person anlægger 
retssag om ærekrænkelse uden for sit hjemland. Er det et problem? Er det med andre ord et 
problem at en person anlægger retssag om ærekrænkelse uden for sit hjemland? 

Efter min opfattelse er det i hvert fald ikke et problem hvis sagen anlægges i sagsøgtes 
hjemland, jf. det helt grundlæggende princip om at retssager som udgangspunkt skal anlægges 
i sagsøgtes hjemland (actor sequitur forum rei).

De muligt problematiske tilfælde kan således i hvert fald afgrænses til sager som 
anlægges i et land hvor hverken sagsøgeren eller sagsøgte har hjemme.

Dernæst kan det siges at det i princippet ikke burde være et problem hvis en person 
anlægger retssag om ærekrænkelse i et land hvor den pågældendes ære er blevet krænket. 
Lige så lidt som det bør anses for et problem hvis en person anlægger erstatningssag i et 
land hvor eksempelvis den pågældendes ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder er 
blevet krænket, eller hvor den pågældendes erhvervsfrihed er blevet krænket ved en ulovlig 
konkurrencebegrænsning.

Helt så enkelt er det dog nok ikke. Eller rettere sagt: Det kommer an på hvordan det 
skal afgøres hvor en persons ære er blevet krænket. Problemet er navnlig at ærekrænkelse i 
udgangspunktet er en immateriel krænkelse der kan være meget vanskelig at lokalisere.

Ærekrænkelse adskiller sig dermed i væsentlig grad fra skade som følge af 
eksempelvis ulovlige konkurrencebegrænsninger, krænkelser af varemærker og krænkelser af 
økonomiske ophavsrettigheder. Både krænkelser af varemærker og krænkelser af økonomiske 
ophavsrettigheder kan foregå på internettet, men kan trods alt lokaliseres mere entydigt end 
ærekrænkelser på internettet. Selv om relevante oplysninger i praksis kan være vanskelige 
at fremskaffe – hvilket i konkrete sager kan gøre det vanskeligt at føre det fornødne bevis 
– kan krænkelser af varemærker og krænkelser af økonomiske ophavsrettigheder principielt 
lokaliseres til det eller de lande hvor markedet er blevet påvirket af krænkelsen. Altså helt 
konkret: det eller de territorier hvorfra rettighedshaverens indtjening er blevet påvirket 
negativt. (Som nævnt kan der være bevisvanskeligheder i praksis, og dette gælder både med 
hensyn til om indtjeningen er faldet, og – ikke mindst – med hensyn til om faldet i givet fald 
skyldes krænkelsen). 

Dette kriterium – markedspåvirkning – kan derimod ikke eller kun med betydelige 
vanskeligheder anvendes ved ærekrænkelse – eller ved krænkelser af ideelle ophavsrettigheder 
(droit moral) for den sags skyld. Hvis den krænkede (fysiske eller juridiske) person er 
erhvervsdrivende, kan den pågældende ganske vist efter omstændigheder have lidt et tab af 
indtjening som følge af ærekrænkelsen der på samme måde (og herunder eventuelt med samme 
bevismæssige vanskeligheder) som skade i anledning af eksempelvis varemærkekrænkelser 
eller krænkelser af økonomiske ophavsrettigheder kan lokaliseres til et eller flere bestemte 
lande. Tilsvarende gælder en fysisk persons eventuelle tab af arbejdsindtægter (herunder 
potentielle arbejdsindtægter) som følge af ærekrænkelsen.

Tilbage bliver imidlertid den immaterielle ærekrænkelse som sådan for hvilken der 
kræves økonomisk godtgørelse uden sammenhæng med et økonomisk tab. En sådan immateriel 
ærekrænkelse kan uden større vanskelighed henføres til den krænkedes bopælsland, eventuelt 
forstået som centret for den pågældendes livsinteresser (eller for erhvervsvirksomheders 
vedkommende centret for den pågældendes erhvervsaktiviteter). En entydig henføring af en 
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sådan immateriel skade til et andet land er derimod meget vanskelig.
Summa summarum kan det derfor siges at være problematisk hvis en person anlægger 

sag i et land hvor hverken sagsøgeren eller sagsøgte har hjemme, om godtgørelse for ikke-
økonomisk skade i anledning af en ærekrænkelse.

Spørgsmålet er herefter om dette forekommer i praksis i Europa i dag? Ser man på 
hvilke eksempler juridiske forfattere der har ytret sig kritisk om injurieturisme, har henvist til, 
må svaret blive et forsigtigt ja.

Ganske vist henvises der jævnligt også til sager hvor der efter min mening slet ikke er 
tale om injurieturisme, idet sagen anlægges (eller påtænkes anlagt) i sagsøgerens – eller en af 
sagsøgernes – hjemland og der derfor ikke er tale om nogen ”-turisme”:

Eksempel 1 (Arnt Nielsen (2013a og 2013b s. 270))

Den danske avis Ekstra Bladet indgik i 2008 forlig efter at den islandske bank Knaupthing 
og bankens engelske datterselskab havde anlagt injuriesøgsmål i London, idet avisen 
havde offentliggjort en kritisk artikel hvori banken og dens datterselskab blev beskyldt for 
skatteunddragelse mv. Det interessante i denne sammenhæng er at der var tale om et engelsk 
datterselskab som altså anlagde sag i sit eget hjemland og derfor ikke udøvede injurieturisme.

Eksempel 2 (op.cit.)

Flere selskaber i en international medicinalkoncern, herunder et engelsk selskab, anlagde 
sag i England mod en dansk forsker i anledning af forskerens udtalelser på en konference i 
England og i et internationalt forskningstidsskrift. Et søgsmål vedrørende udtalelser fremsat 
på en konference i det land hvor konferencen blev holdt, kan imidlertid efter min opfattelse 
ikke anses for injurieturisme, hvortil kommer at én af sagsøgerne var et engelsk selskab. Arnt 
Nielsen henviser om sagen til en pressemeddelelse på et engelsk advokatfirmas hjemmeside 
om det forlig der blev indgået i sagen, og på denne hjemmeside finder man også et link til 
en artikel i The Guardian (18. februar 2010) hvoraf fremgår at advokatfirmaet – som på sin 
hjemmeside bl.a. citerer andre for at have kaldt firmaet ”Britain’s most feared firm of libel 
lawyers” – i denne sag repræsenterede den sagsøgte dansker på no-win no-fee basis, og at 
iagttagere antog at advokatfirmaet havde opnået en betydelig betaling fra sagsøgerne.

Endvidere henvises der undertiden til sager hvor der nok var en trussel om sagsanlæg, men 
hvor truslen ikke førte særligt vidt:

Eksempel 3 (op.cit. og Weekendavisen, 3. maj 2013)

Efter at 15 danske aviser var blevet truet med søgsmål i London på vegne af 8 organisationer 
med 94.923 efterkommere af profeten Muhammed som medlemmer, undskyldte én af aviserne 
(Politiken) offentliggørelsen af satiriske tegninger af profeten. Søgsmålet blev aldrig blev til 
noget selv om de 14 andre aviser ikke undskyldte.
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Men der henvises også til sager hvor der er tale om injurieturisme i den rene form:

Eksempel 4 (Bin Mahfouz v Ehrenfeld [2005] EWHC 1156 (QB), smh. Arnt Nielsen 
(2013a s. 222 og 2013b s. 271) og Hartley (2010 s. 31))

Tre saudiarabere anlagde sag i England mod en amerikaner i anledning af en bog hun havde 
udgivet i USA.

Endelig kan der nævnes følgende sag hvor man kan diskutere i hvilket omfang der var 
tale om injurieturisme:

Eksempel 5 (Olafsson v Gissurarson [2008] EWCA Civ 152)

En islandsk forretningsmand anlagde sag i England mod en islandsk universitetsprofessor 
som ifølge søgsmålet havde krænket sagsøgerens ære ved på sin hjemmeside på internettet at 
hævde at sagsøgeren var tidligere narkotikahandler, havde anvendt skarpe forretningsmetoder, 
havde haft korrupte forbindelser til islandske politikere og var skyldig i skatteunddragelse. De 
pågældende udtalelser blev lagt på den pågældende hjemmeside i 1999 og blev fjernet igen i 
2004 efter at sagsøgerens advokater havde kontaktet sagsøgte. Herefter anlagde sagsøgeren sag 
i England, hvor han nu var bosat.

Sammenfattende kan der således kun findes få eksempler på injurieturisme hvor der anlægges 
retssag om godtgørelse for ikke-økonomisk skade i anledning af ærekrænkelse i et land 
hvor hverken sagsøgeren eller sagsøgte har hjemme (Eksempel 4 og eventuelt Eksempel 5). 
Endvidere angik det eneste sikre eksempel på sådan injurieturisme tre saudiarabere der anlagde 
retssag i England mod en amerikaner. Dette understøttes af en undersøgelse af de injuriesager 
der blev anlagt i England i 2009. Ud af mere end 200 sager var der kun 3 sager hvor hverken 
sagsøgeren (eller en af sagsøgerne) eller sagsøgte (eller en af de sagsøgte) havde adresse i 
England (Report of the Libel Working Group, 2010, Annex B). Injurieturisme synes derfor alt i 
alt at være et begrænset problem, ikke mindst internt i Europa, endsige i Norden.

Tese 1: Injurieturisme er et problem i det omfang der anlægges retssag om godtgørelse for 
ikke-økonomisk skade i anledning af ærekrænkelse i et land hvor hverken sagsøgeren 
eller sagsøgte har hjemme.

2. Er der behov for fælleseuropæiske lovvalgsregler om ærekrænkelse?

Som tidligere nævnt er der i dag ingen fælles regler i Europa om lovvalg i sager om 
ærekrænkelse, idet de generelle regler om lovvalg i sager om forpligtelser uden for kontrakt 
udtrykkeligt ikke gælder i sager om ærekrænkelse.

End mindre er der fælles materielle regler om ærekrænkelse i Europa – bortset fra at 
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 fungerer som en fælleseuropæisk 
begrænsning i hvornår (dvs. over for hvilke ytringer) og hvordan (dvs. med hvilke sanktioner) 
der kan gribes ind over for ærekrænkelser. Eftersom den begrænsning der følger af Den 
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, alene fastlægger den øvre grænse for 
om og i givet fald hvor hårdt der kan gribes ind over for en given ytring, er der stadig et stort 
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rum for forskellige regler i de forskellige europæiske lande vedrørende ærekrænkelse.
Både i og uden for England fremhæves England ofte som et særligt attraktivt mål 

for injurieturisme, altså for at stille den der hævder at være udsat for en ærekrænkelse, særligt 
gunstigt.

Som så ofte ved sådanne generaliseringer er dette både rigtigt og forkert, dvs. der er 
noget om det, men det skyldes ikke – som man måske skulle tro – de materielle engelske regler 
om ærekrænkelser, men snarere andre aspekter af det engelske retssystem.

Nogle vil måske her være uenige og fremføre at ”engelsk ret [er] gunstig for 
skadelidte, fordi denne blot skal bevise, at der offentligt er fremsat en ærekrænkende udtalelse. 
Skadelidte skal ikke bevise, at udtalelsen er falsk, eller at skadevolder handlede i den hensigt 
at skade skadelidte” (Arnt Nielsen (2013a og 2013b)).

Jeg er naturligvis enig i den del af dette citat som står efter ordet ”fordi”. Ja, den der 
kræver godtgørelse for en ærekrænkelse, skal bevise at den kravet rettes mod, er ansvarlig 
for at fremsætte en ærekrænkende udtalelse. Og ja, det er så det. Hvis den der har fremsat 
udtalelsen, skal blive fri for ansvar, må den pågældende godtgøre udtalelsens sandhed, et 
rimeligt grundlag for at fremsætte den eller lignende.

Det vil nok føre for vidt i denne sammenhæng at diskutere om denne retstilstand 
bør betegnes som ”gunstig” for den der mener sig krænket, eller om den måske snarere er 
”afbalanceret”, idet et krav om at den der mener sig krænket af en udtalelse, positivt skulle 
bevise udtalelsens usandhed og/eller ond tro hos den der har ytret sig, ville være særdeles 
”ugunstigt” for den der mener sig krænket.

Min pointe er en anden, nemlig simpelt hen at denne – angiveligt ”gunstige” – 
retstilstand for den der mener sig krænket, ikke alene eksisterer i England, men også i Danmark 
og – vil jeg tro – ganske mange andre europæiske lande, herunder formentlig de øvrige 
nordiske lande. Også i Danmark påhviler det – selvfølgelig – den der mener sig krænket, at 
bevise at den kravet rettes mod, er ansvarlig for at fremsætte en ærekrænkende udtalelse. Og 
heri ligger to ting: at den pågældende er ansvarlig for at fremsætte udtalelsen, og at udtalelsen 
er ærekrænkende, og begge skal bevises. Men det er så også det: Ligesom i England påhviler 
det herefter den der har ytret sig – hvis den pågældende ønsker at undgå ansvar – at påvise en 
ansvarsfrihedsgrund, eksempelvis at udtalelsen er sand, eller at udtalelsen blev fremsat i god 
tro til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

Selvfølgelig kan der være nuanceforskelle, og det ville kræve en større 
retssammenlignende analyse at finde ud af eksempelvis om ”honest comment” (tidligere ”fair 
comment”) efter engelsk ret er en smallere eller bredere ansvarsfrihedsgrund end tilsvarende 
principper i dansk ret. En sådan analyse falder uden for rammerne af dette referat. Jeg vil 
derfor gerne præcisere at jeg ikke hævder at de danske og engelske regler om ærekrænkelse er 
ens, men at det er min opfattelse at de er sammenlignelige med hensyn til ansvarsgrundlaget.

Derimod er der store og væsentlige forskelle mellem eksempelvis England og 
Danmark når det gælder udmålingen af godtgørelse for ikke-økonomisk skade i anledning 
af ærekrænkelse. Endvidere er der store og væsentlige forskelle når det gælder størrelsen af 
sagsomkostninger. I begge henseender ligger England langt over det danske niveau.

Samtidig skal det dog på ny nævnes at i Danmark – ligesom i flere andre nordiske 
lande – er ærekrænkelse ikke alene civilretligt sanktioneret, men er også strafbart. Selv om 
ærekrænkelse i Danmark som udgangspunkt er undergivet privat påtale – dvs. at den der 
mener sig krænket, selv må føre straffesagen som privat anklager uden bistand fra politi eller 
anklagemyndighed – kan ærekrænkelse i denne henseende for så vidt mødes med strengere 
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sanktioner – straf i form af bøde eller fængsel – end i England, hvor der ”højst” kan blive tale om 
at tilkende erstatning eller godtgørelse. Eftersom anvendelse af fængsel er forholdsvis sjælden, 
og eftersom bødeniveauet er forholdsvis lavt, ændrer det dog ikke ved at sanktionsniveauet for 
ærekrænkelse generelt set er væsentligt højere i England end i Danmark.

Det følger af ovenstående betragtninger at det kan have stor betydning for slutresultatet 
– ikke mindst hvad angår størrelsen af en godtgørelse for ikke-økonomisk skade – efter hvilket 
lands lovgivning sagen afgøres.

Da injurieturisme forekommer i et vist omfang – og må forventes fortsat at 
forekomme i et vist omfang – vil det på denne baggrund være hensigtsmæssigt at harmonisere 
lovvalgsreglerne om ærekrænkelse i EU. Hermed ville man i det mindste opnå at en retssag om 
ærekrænkelse afgøres efter samme materielle regler uanset i hvilket EU-land sagen anlægges. 
Forskelle i de processuelle regler ville stadig kunne få betydning få sagens udfald, og ikke 
mindst regler om og størrelsen af sagsomkostninger ville stadig have betydning for valget af 
forum og dermed for styrkeforholdet mellem parterne. Hertil kommer at fælleseuropæiske 
lovvalgsregler alene ville angå civilretlige forpligtelser i anledning af en ærekrænkelse, ikke 
eventuelle strafferetlige sanktioner, der således fortsat ville være uharmoniserede.

At fælleseuropæiske lovvalgsregler om ærekrænkelse ikke ville løse alle problemer, 
er imidlertid ikke nogen grund til ikke at arbejde for at sådanne regler indføres.

Tese 2: Der er behov for fælleseuropæiske lovvalgsregler om ærekrænkelse.

3. Fungerer de fælleseuropæiske værnetingsregler tilfredsstillende i sager om 
ærekrænkelse?

Rationalet bag de gældende regler er at når en skadetilføjelse er foregået i et givet land, bør 
retssag om erstatning uden for kontrakt kunne anlægges i dette land. Og dette gælder vel at 
mærke både når den der mener sig krænket, anlægger sag, og når den der mødes med et krav, 
anlægger sag om ikke at være ansvarlig (negativt anerkendelsessøgsmål). Værnetingsreglen er 
altså ikke systematisk til fordel for skadelidte – også den angivelige skadevolder kan anlægge 
retssag i det land hvor skadetilføjelsen er foregået.

Eksempel 6

Både nordmænd og svenskere husker formentlig sagerne (i slutningen af 1980’erne og 
i 1990’erne) om den norske sælfangstinspektør som i en rapport kritiserede navngivne 
sælfangere for deres handlinger i forbindelse med sælfangst. Der var tale om flere retssager 
i både Norge og Sverige, og der blev også indgivet flere klager til menneskeretsorganerne i 
Strasbourg, jf. Bladet Tromsø and Stensaas v Norway, dom af 20. maj 1999.

Jeg nævner dette eksempel for at vise at grænseoverskridende sager om ærekrænkelse 
ikke er nogen helt ny foreteelse, og at sådanne sager også kan forekomme internt i Norden. 
Jeg skal samtidig understrege at disse sager om sælfangstinspektøren ikke var udtryk for 
injurieturisme som jeg forstår det, da sagerne blev anlagt enten i sagsøgtes hjemland eller i 
sagsøgerens hjemland. I forhold til grænseoverskridende ærekrænkelse er det dog interessant 
at notere sig at nogle af sagerne blev anlagt i Norge i anledning af at et program vist i 
svensk fjernsyn også kunne modtages i Norge, henholdsvis i anledning af at et mindre antal 
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eksemplarer af en bog udgivet i Sverige var blevet solgt i Norge. Denne problemstilling er 
stadig aktuel.

Ved vurderingen af om de gældende værnetingsregler fungerer tilfredsstillende, kan 
det – i det mindste fremstillingsteknisk – være hensigtsmæssigt at sondre mellem forskellige 
måder en ærekrænkelse kan foregå på.

I alle tilfælde hvor den der har ytret sig, har rettet sin udtalelse mod et bestemt 
land eller mod en bestemt gruppe af lande, er det efter min opfattelse kun rimeligt at den 
pågældende kan holdes ansvarlig for indholdet af udtalelsen ved domstolene i det eller de 
pågældende lande.

Som eksempler herpå kan nævnes:
– Direkte kommunikation til en eller flere personer som på tidspunktet for 

kommunikationen befinder sig i et givet land. Kommunikationen kan f.eks. ske 
mundtligt over telefon (herunder ved internettelefoni) eller radio eller skriftligt pr. 
brev (herunder ved kurerpost), telegram, telefax, email eller sms. Sjældnere brugt vil 
formentlig være kommunikation ved hjælp af (grænseoverskridende) lyd-, lys- eller 
røgsignaler mv. eller kommunikation pr. brevdue, ballon eller raket mv.

–  Kommunikation i trykt skrift (bog, avis, tidsskrift, pjece mv.) som udgives i – eller 
med udgiverens udtrykkelige eller stiltiende accept distribueres i – et givet land. 
Afgrænsningen bør ske ud fra de to modsatrettede hensyn: at udgiveren ikke bør 
holdes ansvarlig for distribution som udgiveren ikke har ønsket, og at udgiveren 
ikke bør kunne slippe uden om ansvaret efter et givet lands lovgivning ved at placere 
sin virksomhed i et andet land, men således at skriftet med udgiverens vilje også 
distribueres i det førstnævnte land.

–  Kommunikation i elektronisk skrift (f.eks. ebog) som med udgiverens udtrykkelige 
eller stiltiende accept distribueres til en eller flere personer som på tidspunktet for 
distributionen befinder sig i et givet land. Ebogen har i større eller mindre omfang 
overtaget den trykte bogs funktion, og distribution af ebøger (hvad enten det sker 
på et fysisk medium eller ved tråd- eller radiobåren digital kommunikation) bør i 
henseende til værnetingsreglerne sidestilles med distribution af trykte bøger mv.

–  Kommunikation i radio eller fjernsyn som sendes via kabel, satellit eller jordbaserede 
sendemaster. Udsendelse via kabel vil være rettet mod de lande hvor udsendelsen 
modtages via kabel. (Eksempel: Svensk tv-program udsendt via kabel i Danmark vil 
blandt andet være rettet mod Danmark). Udsendelse via jordbaserede sendemaster bør 
– med forbehold for eventuelle omgåelsestilfælde – alene anses rettet mod de lande 
som sendetilladelsen omfatter (og ikke nabolande selv om udsendelsen eventuelt også 
kan modtages dér) (Eksempel: Svensk ukodet tv-program udsendt via jordbaserede 
sendemaster vil som udgangspunkt ikke være rettet mod Danmark selv om det kan 
modtages i en del af Danmark). Udsendelse via satellit med kodet signal bør anses 
rettet mod de lande hvor der med radio- eller fjernssynsforetagendets udtrykkelige 
eller stiltiende accept distribueres adgang til det kodede signal (Eksempel: Tyrkisk 
kodet satellitkanal som der sælges adgang til i Danmark). Ved udsendelse via 
satellit med ukodet signal bør det bero på en helhedsvurdering af udsendelserne 
mod hvilke lande udsendelsen anses rettet. Det afgørende bør være indholdet af 
den samlede sendeflade på den pågældende kanal og ikke indholdet af den enkelte 
udsendelse. Markedsføringen af kanalen bør også indgå i vurderingen. Dette vil i 
praksis kunne være en temmelig vanskelig vurdering. Blot til illustration kan nævnes 
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at sproget i mange tilfælde næppe vil kunne anvendes som afgrænsningskriterium. 
(Eksempler: En kurdisksproget kanal vil efter en helhedsvurdering kunne anses 
rettet mod kurdisksprogede bosat i et større antal lande. Det samme vil kunne være 
tilfældet med en arabisksproget kanal, og blandt andet engelsk-, tysk-, fransk- og 
spansksprogede kanaler vil tilsvarende efter en helhedsvurdering kunne anses 
rettet mod et internationalt publikum). Hvis der er tale om et mindre udbredt sprog 
(hvortil der desuden ikke knytter sig en eksilbefolkning eller diaspora), vil sproget i 
udsendelserne (herunder i underteksterne) dog efter omstændighederne kunne indgå 
som et forholdsvis stærkt afgrænsningskriterium i en helhedsvurdering. (Eksempler: 
dansk vil indikere Danmark, Færøerne og Grønland; svensk vil indikere Sverige og 
Finland; norsk vil indikere Norge; finsk vil indikere Finland; islandsk vil indikere 
Island).

Som det fremgår, mener jeg det afgørende i tilfælde af massekommunikation (dvs. 
kommunikation fra én til mange) bør være mod hvilket eller hvilke lande det anvendte 
massemedium er rettet. Dette bør også gælde når en person der ikke har nogen tilknytning til 
det pågældende massemedium, ytrer sig herigennem. Det betyder mere konkret at det i givet 
fald vil være den ytrendes ansvar at sikre sig at massemediet – på ytringstidspunktet – ikke 
er rettet mod et land hvor den ytrende ikke ønsker at ytre sig. Det betyder også at indholdet 
af den konkrete ytring ikke har selvstændig betydning for denne vurdering, og dette gælder 
begge veje. Hvis massemediet blandt andet er rettet mod et givet land, er en ytring fremsat 
i det pågældende massemedium dermed også ytret i det pågældende land selv om ytringen 
ikke har noget med landet eller personer med tilknytning til landet at gøre. Hvis massemediet 
ikke er rettet mod et givet land, er ytringen omvendt ikke fremsat i det pågældende land selv 
om ytringen utvetydigt vedrører landet eller personer med tilknytning hertil. (Eksempel: En 
udtalelse i en dansk lokalavis uden international distribution om en svensk politiker).

Det anførte er efter min opfattelse i god overensstemmelse med hvordan de gældende 
værnetingsregler forstås, jf. navnlig Shevill v Presse Alliance SA (sag C-68/93, dom af 7. marts 
1995, Saml. s. I-450).

Jeg mangler så det vanskeligste spørgsmål, nemlig kommunikation via internettet der 
ikke (som email, internettelefoni mv.) er rettet til en eller flere bestemte personer, og hvor 
modtageren af kommunikationen på et af denne valgt sted og tidspunkt selv henter oplysninger 
som afsenderen forinden har lagt ud på internettet (være sig tekst, lyd eller billeder).

Der kan utvivlsomt tænkes mellemformer og i princippet opstilles en glidende skala 
– afsenderen sender måske en email til bestemte personer med et link til hvor oplysningerne 
kan hentes, adgangen til oplysningerne kræver måske indtastning af kodeord osv. – men det 
vil falde uden for rammerne af dette referat at komme nærmere ind på alle tænkelige varianter.

Overvejelserne i det følgende angår derfor alene tilfælde hvor oplysningerne rent teknisk 
er tilgængelige på internettet for en bred kreds, uanset hvor mange personer der rent faktisk har 
benyttet sig heraf. Overvejelserne angår således ikke tilfælde hvor tekniske begrænsninger, 
eksempelvis krav om indtastning af kodeord, giver afsenderen reel og vedvarende kontrol over 
hvem der har adgang til oplysningerne. Det afgørende er i denne henseende at afsenderen ikke 
alene har viljen, men også evnen til effektivt at begrænse adgangen til oplysningerne. Hvis 
oplysningerne er sikret på en måde som må anses for passende, bør afsenderen endvidere ikke 
holdes ansvarlig for adgang til oplysningerne som skyldes et uberettiget indbrud (hackerangreb). 
Ansvar vil imidlertid kunne følge af manglende overvågning af om der sker indbrud, og/eller af 
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manglende eller utilstrækkelig reaktion på et konstateret indbrud.
Der er tale om en meget vanskelig problemstilling. Det er let at angive de to 

grundlæggende hensyn som begge er meget stærke. Hensynet til ytringsfriheden tilsiger at 
man bør kunne ytre sig på internettet uden at skulle risikere at stå til ansvar efter lovgivningen 
i samtlige lande på jorden alene fordi ens ytring rent teknisk er tilgængelig i alle lande. 
Samtidig tilsiger hensynet til et effektivt personværn at man ikke bør kunne slippe for ansvar 
for personkrænkelser ved at benytte sig af internettets muligheder for at gøre oplysninger 
tilgængelige hurtigt og billigt på servere i lande hvor det kan være svært eller umuligt for en 
person der mener sig krænket, at opnå retfærdighed.

Det vanskelige er at finde frem til den rette afvejning mellem disse to diametralt 
modsatrettede hensyn.

I dansk strafferet er det i sådanne tilfælde afgørende om ”materialet har særlig 
relation” til Danmark, jf. straffelovens § 9 a. Strafansvar for ærekrænkelse kan således ifaldes 
hvis en person i Danmark foretager handlinger som medfører at en ærekrænkelse gøres alment 
tilgængelig på internettet (almindeligt territorialprincip, jf. straffelovens § 6, nr. 1), hvis en 
dansk statsborger eller dansk bosat mv. foretager sådanne handlinger i et land hvor handlingen 
er strafbar (personalprincippet kombineret med krav om dobbelt strafbarhed, jf. straffelovens 
§ 7, stk. 1, nr. 1), eller hvis en person i udlandet foretager handlinger som medfører at en 
ærekrænkelse ”med særlig relation til Danmark” gøres alment tilgængelig på internettet (det 
særlige ”internetterritorialprincip”, jf. straffelovens § 9 a, som har været gældende i Danmark 
siden 2008).

Personligt mener jeg at den danske straffelov med disse regler har ramt en passende 
balance mellem de modstridende hensyn – hensyn der som nævnt begge er legitime og stærke.

Hvad angår civilretlige krav gælder som tidligere nævnt forordning nr. 44/2001, og 
her kan det for det første konstateres at forordningens artikel 5, nr. 4, giver mulighed for at 
behandle et civilretligt krav der udspringer af et strafbart forhold, sammen med straffesagen. 
Da jeg netop har konkluderet at de danske regler om dansk straffemyndighed (jurisdiktion) i 
sager om ærekrænkelse på internettet er rimelige, vil artikel 5, nr. 4, i forordning nr. 44/2001 
selvfølgelig uden videre også føre til rimelige resultater i Danmark. Det er dog samtidig 
tankevækkende at artikel 5, nr. 4, i realiteten er et carte blanche til de enkelte medlemsstater 
eftersom de nationale regler om jurisdiktion i straffesager – som er afgørende for værnetinget 
efter artikel 5, nr. 4 – ikke er harmoniseret. Det falder uden for rammerne for dette referat at 
undersøge om artikel 5, nr. 4, også i andre europæiske lande – herunder de øvrige nordiske 
lande – fører til rimelige resultater i sager om ærekrænkelse.

Dernæst kan det konstateres at forordningens artikel 5, nr. 3, giver mulighed for 
at anlægge retssag om en ærekrænkelse ved retten på det sted ”hvor skadetilføjelsen er (...) 
foregået”. Dette skal forstås på den måde at sagsøgeren kan vælge mellem det sted hvor den 
skadegørende handling er foretaget, og det sted hvor den direkte skade umiddelbart indtræffer, 
jf. EU-domstolens dom i Bier-sagen (sag 21/76, dom af 30. november 1976, Saml. s. 1735), 
som er fastholdt (og nærmere præciseret) i en række senere afgørelser fra EU-domstolen. I 
sager om ærekrænkelse på internettet betyder det at retssag kan anlægges enten i den stat hvor 
den der er ophavsmand til den angiveligt krænkende ytring, er etableret, eller i den stat hvor 
den der mener sig krænket, har centret for sine interesser, jf. EU-domstolens dom i eDate- og 
Martinez-sagerne (forenede sager C-509/09 og C-161/10, dom af 25. oktober 2011, Saml. s. 
I-10269). Lidt forenklet er der således mulighed for at anlægge retssag i enten sagsøgerens 
eller sagsøgtes land, hvilket som tidligere nævnt efter min opfattelse er uproblematisk.
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Hertil kommer dog ifølge EU-domstolens dom i eDate- og Martinez-sagerne en 
yderligere mulighed, nemlig at anlægge retssag i enhver stat hvor den ærekrænkende ytring 
er eller har været tilgængelig på internettet, for så vidt angår den skade der er indtrådt i den 
pågældende stat. Som tidligere nævnt er det imidlertid meget vanskeligt entydigt at henføre 
en immateriel skade til et andet land end det land hvor den der mener sig krænket, har centret 
for sine interesser. Det kan derfor være svært at forudse hvordan dette led i EU-domstolens 
fortolkning af artikel 5, nr. 3, i forordning nr. 44/2001 vil blive anvendt i praksis.

Én mulighed er at det i praksis vil vise sig umuligt at påvise en sådan immateriel 
skade i et andet land, og at den mulighed for at føre retssag i et andet land end sagsøgtes 
eller sagsøgerens der teoretisk set findes, ikke i praksis vil kunne anvendes. Denne mulighed 
vil nok alt taget i betragtning være den mindst problematiske. Der er dog ingenlunde tale 
om et uproblematisk scenarie. Det vil således grundlæggende være problematisk for såvel 
personer der ytrer sig på internettet, som for personer der mener sig krænket ved ytringer på 
internetettet, at det vil være svært at forudse om en retssag i et andet land end sagsøgtes eller 
sagsøgerens om en påstået ærekrænkelse på internettet vil blive antaget til realitetsbehandling. 
En sådan uforudsigelighed vil give mulighed for at anlægge retssag i sådanne andre lande 
med henblik på at presse modparten til et for sagsøgeren fordelagtigt forlig, idet der vil bestå 
en teoretisk risiko for at sagsøgeren faktisk får medhold i søgsmålet. Endvidere vil alene 
processen vedrørende værnetingsspørgsmålet være omkostningskrævende, hvilket vil kunne 
udgøre et yderligere pressionsmiddel mod sagsøgte, ikke mindst hvis sagsøgeren er pengestærk 
og sagsøgte ikke er det.

En anden mulighed er at domstolene i forskellige medlemsstater faktisk i større eller 
mindre omfang vil anse det for godtgjort at der er indtrådt immateriel skade i andre lande 
end den stat hvor den der mener sig krænket, har centret for sine interesser. Denne mulighed 
risikerer at føre til et stort antal retssager om den samme ytring mellem de samme to parter. 
Der vil derfor også være risiko for uforenelige afgørelser, hvilket måske for så vidt angår 
erstatningsspørgsmål formelt må accepteres, idet det ikke er logisk udelukket at A tilkendes 
erstatning hos B for en krænkelse i land X, men ikke for en krænkelse i land Y. De to afgørelser 
kunne eksempelvis blive truffet efter forskellige love, eller de faktiske omstændigheder kunne 
være sådan at A ikke har lidt nogen skade i land Y. En sag om ærekrænkelse på internettet angår 
imidlertid ikke nødvendigvis kun erstatning i penge for en påstået krænkelse. En sådan sag kan 
også angå spørgsmålet om at forbyde en person at ytre sig på en bestemt måde på internettet 
i fremtiden eller om at pålægge en person at fjerne bestemte ytringer fra internettet. Givet 
internettets globale karakter vil konsekvenserne af at give medhold i sådanne krav potentielt 
også være globale. ”Potentielt” fordi konsekvensernes geografiske udbredelse vil afhænge af 
mulighederne for at gennemtvinge dommens efterlevelse, enten ved tvangsskridt i det land 
hvor dommen er afsagt, eller i andre lande.

Det er på denne baggrund min opfattelse at Europas borgere ville være bedst tjent 
med at artikel 5, nr. 3, i forordning nr. 44/2001 blev fortolket på den måde at den i sager om 
påstået ærekrænkelse på internettet alene gav mulighed for at anlægge sag i sagsøgerens eller 
sagsøgtes land (mere præcist: i det land hvor den der har ytret sig, er etableret, eller det land 
hvor den der mener sig krænket, har centret for sine interesser).

EU-domstolens dom i eDate- og Martinez-sagerne blev afsagt den 25. oktober 2011. 
Den 12. december 2012 blev den forordning nr. 1215/2012 vedtaget, der som tidligere omtalt 
den 10. januar 2015 afløser forordning nr. 44/2001 og for så vidt angår værnetinget for sager 
om erstatning uden for kontrakt, herunder civilretlige sager om ærekrænkelse, i artikel 7, nr. 2, 
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viderefører den aktuelt gældende artikel 5, nr. 3, uden ændringer af bestemmelsens ordlyd. Det 
fremgår af den kommenterede høringsoversigt over det danske lovforslag om gennemførelse af 
forordning nr. 1215/2012 at det under forhandlingerne om forordningsforslaget blev overvejet 
at ”præcisere” værnetingsreglen i artikel 5, nr. 3, i relation til værneting ”i tvister angående 
forpligtelser uden for kontrakt, der er opstået i forbindelse med krænkelser af privatlivets fred 
og af individets rettigheder, herunder ærekrænkelser” (Folketinget 2012-13, L 202 – bilag 1). 
Det fremgår ikke hvad en sådan ”præcisering” i givet fald kunne tænkes at indebære, og under 
alle omstændigheder blev konklusionen på overvejelserne at artikel 5, nr. 3, blev videreført 
uændret (som artikel 7, nr. 2).

Forordning nr. 1215/2012 indeholder imidlertid en præambelbetragtning (nr. 16) der 
særligt betoner vigtigheden af at undgå ”at sagsøgte indstævnes for en ret i en medlemsstat, som 
vedkommende ikke med rimelighed kunne forudse,” i sager om erstatning uden for kontrakt 
der er opstået i forbindelse med ”krænkelser af privatlivets fred og af individets rettigheder, 
herunder ærekrænkelser”. Det fremgår af den nævnte kommenterede høringsoversigt at 
det danske justitsministeriun finder at den nye præambelbetragtning ”vil kunne give EU-
Domstolen retningslinjer i den fremtidige fortolkning af artikel 7, nr. 2”. Det fremgår ikke 
hvad sådanne ”retningslinjer” mere konkret vil kunne betyde for fortolkningen af denne 
værnetingsbestemmelse i sager om ærekrænkelse.

Det er dog efter min opfattelse nok tvivlsomt om en så generelt holdt 
præambelbetragtning knyttet til en uændret ordlyd i en forordnings operative bestemmelser 
vil være tilstrækkeligt til at EU-domstolen vil anlægge en anden fortolkning af artikel 7, nr. 
2, i forordning nr. 1215/2012 end den fortolkning af artikel 5, nr. 3, i forordning nr. 44/2001 
der blev fastlagt så sent som i oktober 2011. Men der er selvfølgelig ikke noget galt i at håbe, 
herunder på at EU-domstolen så også vil være enig i at den rigtige løsning vil være at fjerne 
muligheden for i sager om ærekrænkelse på internettet at anlægge retssag i andre lande end det 
land hvor den der har ytret sig, er etableret, eller det land hvor den der mener sig krænket, har 
centret for sine interesser.

Sammenfattende mener jeg at de gældende fælleseuropæiske værnetingsregler som 
fortolket af EU-domstolen fører til rimelige resultater i sager om ærekrænkelse som sker på 
anden måde end gennem internettet, og som udgangspunkt også fører til rimelige resultater 
i sager om ærekrænkelse på internettet. Dog burde der ikke i sager om ærekrænkelse på 
internettet være mulighed for at anlægge retssag i et land hvor hverken sagsøgeren eller 
sagsøgte har hjemme. Arnt Nielsen (2013a s. 225 og 2013b s. 279) synes at være enig i denne 
konklusion.

Tese 3:  De fælleseuropæiske værnetingsregler fungerer i det store hele tilfredsstillende i sager 
om ærekrænkelse.

4. Bør sager om ærekrænkelse undtages fra de fælleseuropæiske regler om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser?

Forordning nr. 44/2001 og Luganokonventionen (2007) omfatter som udgangspunkt alle 
civilretlige krav. Instrumenterne gennemfører populært sagt princippet om fri bevægelighed 
for domme. Instrumenterne indebærer at en dom om et civilretligt krav som er afsagt i én stat, 
skal anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige stater uden prøvelse af sagens realitet. Som tidligere 
nævnt omfatter instrumenterne dels EU-landene, dels EU-landene og Norge, Island og Schweiz.
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Det er dermed et klart udgangspunkt at en dom som tilkender en person erstatning 
eller godtgørelse for ærekrænkelse, og som er afsagt i et EU-land eller i Norge, Island eller 
Schweiz, skal anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige stater uden prøvelse af sagens realitet. 
Dette gælder uanset parternes bopæl eller nationalitet og uanset efter hvilket lands lovgivning 
erstatningen eller godtgørelsen blev tilkendt.

Forordning nr. 44/2001 og Luganokonventionen (2007) bygger på tidligere 
konventioner, oprindelig Bruxelleskonventionen (1968) og Luganokonventionen (1988). 
Sager om civilretlige krav i anledning af ærekrænkelse har altid været omfattet af disse regler 
om fri bevægelighed for domme, og hovedprincippet har altid været at en dom fra en af de 
andre stater skal anerkendes og fuldbyrdes uden prøvelse af sagens realitet.

De nordiske lande blev oprindelig omfattet af disse instrumenter på forskellige 
tidspunkter, men ved udgangen af 1995 gjaldt reglerne både for Danmark, Norge, Sverige, 
Finland og Island.

Man kan så spørge om der i de mere end 18 år der er forløbet siden da, har været 
eksempler på at en udenlandsk dom i en sag om ærekrænkelse er blevet fuldbyrdet i et af de 
nordiske lande med urimelige konsekvenser til følge.

Jeg er ikke bekendt med et eneste sådant eksempel, og jeg har ikke i debatten om 
injurieturisme set nogen der har fremdraget et sådant eksempel.

Nu er det jo også sådan at alle stater der er omfattet af forordning nr. 44/2001 og 
Luganokonventionen (2007), også har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 
Der er derfor også i alle disse stater en fælles overligger for hvor skrapt en stat har lov til at 
gribe ind over for ærekrænkelse. Artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
fungerer i den forbindelse som en fælleseuropæisk minimumsharmonisering af beskyttelsen 
af ytringsfriheden.

Et er selvfølgelig hvad staterne er berettiget til efter artikel 10 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention, og noget andet er hvad de rent faktisk gør. Som om ikke andet 
retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol viser, forekommer det i hvert fald 
i et vist omfang at staters indgriben mod ærekrænkelse er sket på en måde som var i strid med 
artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Her er det imidlertid relevant at gøre opmærksom på én af de få undtagelser til 
princippet om fri bevægelighed for domme som faktisk eksisterer – ikke alene efter forordning 
nr. 44/2001 og Luganokonventionen (2010), men også efter den nye forordning nr. 1215/2012 
der som tidligere nævnt den 10. januar 2015 afløser forordning nr. 44/2001 blandt EU-landene.

Jeg tænker her på den regel som giver mulighed for at modsætte sig anerkendelse 
og fuldbyrdelse af en udenlandsk dom hvis anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af dommen i 
den pågældende stat åbenbart ville stride mod grundlæggende retsprincipper (ordre public) 
i den pågældende stat. Som også anført af Arnt Nielsen (2013a s. 227 og 2013b s. 286) er 
det nærliggende at antage at dette blandt andet giver mulighed for at nægte at anerkende og 
fuldbyrde en dom som strider mod artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sammenfattende kan det herefter konstateres at en undtagelse af ærekrænkelse fra 
de fælleseuropæiske regler om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme 
vil være et væsentligt tilbageskridt for et civilretligt samarbejde som har flere årtier på bagen, 
at der ikke kendes konkrete eksempler på at anerkendelse eller fuldbyrdelse efter disse 
regler af en fremmed dom om ærekrænkelse har ført til urimelige resultater, og at reglerne 
giver mulighed for at nægte at anerkende og fuldbyrde domme som måtte stride mod Den 
Europæiske Menneskerettighedskonventions regler om beskyttelse af ytringsfriheden.
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Tese 4: Der er intet grundlag for at undtage domme i sager om ærekrænkelse fra de 
fælleseuropæiske regler om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede 
domme.
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