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Referent, lovrådgiver Ørnulf Rønnebæk, Norge:

Jag vill inleda mitt anförande med att uttrycka den bekymring jag har över
yttrandefrihetens utveckling på Internet och jag hoppas att även andra här i dag
skall förstå min bekymring. Det skräckscenario som jag avser är en situation där
en telekommunikationsoperatör, som är en teknisk nödvändighet för att yttranden
skall kunna förmedlas på Internet, påläggs ansvar för yttrandens innehåll. Då
avgivaren sänder ett meddelande till mottagaren finns det en tredje man mellan
avgivaren och mottagaren som disponerar över den tekniska utstyrseln. Om han
även kan påföras ansvar för yttrandets innehåll kan detta leda till att den enskildes
yttrandefrihet ingrips för lätt. Resultatet av utvecklingen blir något som kan kallas
den kollektiva yttrandefriheten. Mitt mål är att lyfta fram problemställningen och
fundera fram vilka är de lösningar om ansvarsplacering på Internet som bäst står i
samsvar med Europeiska människorättskonventionens artikel 10 om yttrandefrihet.

Följande problemställningar har aktualiserats inom den digitala kommunikatio-
nen via Internet:

a. Vad sker med den enskilda individens yttrandefrihet om ansvar för yttrandet
även kan påläggas andra än yttrandets avgivare?

b. Hurudant ansvar är det möjligt att påföra andra än den som de facto avgivit
yttrandet utan att vi kommer i konflikt med yttrandefriheten?

Jag har avgränsat temat till problematiken beträffande ansvarsplaceringen för
yttranden på Internet, dvs. till frågan vem kan eller bör göras ansvarig för olovliga
eller antaget olovliga yttranden på Internet. Jag tänker inte behandla de materiella
gränserna för yttranden, med andra ord hurudana uttalanden som skall anses som
lovliga eller olovliga. Det är även möjligt att gränserna för vad som är ett lovligt
eller olovligt uttalande är eller bör vara annorlunda för yttranden på Internet än för
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yttranden via andra medier. Denna fråga har dock här lämnats utanför behand-
lingen.

Med ansvar, i samband med behandlingen av ansvarsplacering, avser jag
ansvar i en vid bemärkelse (civilrättsligt, straffrättsligt och offentligrättsligt an-
svar). Jag uppfattar problematiken beträffande ansvarsplaceringen som det mest
speciella med det nya mediet som vi kan kalla Internet. Det speciella är att vi har
en ny aktör mellan avgivaren och mottagaren av yttranden. Denna nya aktör är en
nya potentiell ansvarsperson för yttranden på Internet.

Då kommunikationen sker som punktkommunikation från en person till en
annan, t.ex. per brev eller telefon, är ansvarsplaceringen klar. Men vid masskom-
munikation via nätet finns det flera potentiella ansvarspersoner och det finns en
tendens att försöka påföra ansvaret på mellanpersonen. En välvillig tolkning av
utvecklingen till varför man lättare är benägen att ingripa i masskommunikation
är masskommunikationens stora skadepotential, som medför ett akut behov för att
göra flera än endast avgivaren ansvarig för kommunikationen. En mera cynisk
tolkning av utvecklingen är att de som har hegemoni i samhället bekymrar sig för
masskommunikationens skadeverkningar, eftersom de faktiskt vet vad som
kommuniceras på Internet och därför är benägna att påföra ansvaret på mellan-
personen.

Diskussionen kring vem som skall påläggas ansvar för kommunikationen på
Internet har behandlats från olika synvinklar. Behandlingen har gjorts antingen
från samfundets sida eller från de tekniska medhjälparnas sida. Jag vill gärna här
se på frågan från avgivarens sida; jag vill undersöka vad som sker med mitt
yttrande, om medhjälparen påförs ansvar för det jag säger. Om detta ansvar påförs
medhjälparen betyder det i realiteten att jag inte kan säga något annat än det
medhjälparna är villiga att godkänna. Resultatet blir en kollektiv yttrandefrihet.

Samhällets frigörelse från upplysningstiden fram till i dag har lett till att vi som
individer ansvarar för våra yttranden. Tidigare var vi medlemmar av en stam, en
ätt, som påfördes ett slags kollektivt ansvar för vad vi gjorde. Nuförtiden framstår
vi som enskilda individer. Det är vi individer som är föremål för rättigheter och
skyldigheter. Vi bär ett självständigt ansvar för våra handlanden. Om vi ökar på
medverkansansvar för mellanhanden tar vi enligt min mening ett steg tillbaka i
utvecklingen. Vi går så att säga tillbaka till ett stamsamfund från vår nuvarande
samhällsstruktur. Vi har länge kämpat för våra grundläggande rättigheter och jag
vill inte att vi skall bli tvungna att ge upp dem!

Det aktuella i dag är nätverkens ansvar för yttranden på Internet. Vi kunde
tänka oss att ett nätverk kunde bli objektivt ansvarigt för allt som den opererar
men så långt vill väl ingen gå. Den aktuella frågan lyder huruvida nätverket kan
bli ansvarigt om det har vetskap om Internetsidornas innehåll (de sidor nätverket
upprätthåller). Kunskap om sidornas innehåll och huruvida innehållet ser ut att
vara lovligt eller olovligt kan ju nätverket snabbt få. Det som är svårt att veta är
om ett yttrande på hemsidorna de facto är lovligt eller olovligt. Min tes är att om
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nätverket kan bli ansvarigt för de yttranden som finns på hans server och som han
har vetskap om kommer han att vela skydda sig genom att lägga ut en säkerhets-
marginal. Med denna säkerhetsmarginal menar jag att ett nätverk vill försäkra sig
om att det inte upprätthåller sidor med olovliga yttranden och därför avlägsnar
nätverket även de yttranden som potentiellt kan betraktas som olovliga yttranden.
Nätverkets primära mål torde ju vara att idka affärs verksamhet och därmed vill
nätverket inte riskera för att påläggas ett ansvar för olovliga yttranden. Detta kan
även ses som rationellt handlande från nätverkets sida. Nätverket har knappast
som mål att kämpa för yttrandefriheten genom att stöda kontroversiella yttranden.

Om nätverk påläggs ett dylikt ansvar kommer detta enligt min uppfattning
dock att leda till följande; yttranden som kan vara lovliga men som ligger i
gränsområdet kommer att avlägsnas från nätet. Nätet blir således ett ställe för
polerade yttranden som inte chockerar och som inte förnärmar någon. Denna
utveckling är enligt min mening inte förenlig med den Europeiska människorätts-
domstolens praxis. Domstolen har i flera fall uttalat att yttrandefriheten, enligt
artikel 10 i Europeiska människorättskonventionen, även omfattar uttalanden som
kan uppfattas som kränkande, chockerande eller störande. Om nätverket påförs
ansvar för yttranden kan det således vara problematisk att de facto nyttja sin
yttrandefrihet på nätet. En följd av utvecklingen kan vara den att man blir tvungen
att framföra sina kontroversiella yttranden per brev, telefon, muntligen osv.

Ett annat problem som uppkommer, om nätverket görs ansvarigt för yttranden
på nätet, är att kampen mellan yttrandens lovlighet kommer att föras mellan
nätverket och samfund eller mottagare. Om t.ex. nätverket anser att ett uttalande
är olovligt och mottagaren anser att yttrandet är lovligt kan jag, som avgivit
yttrandet, inte delta i kampen om lovligheten av mitt eget yttrande. Jag har
fråntagits möjligheten till att försvara och att ställas till svars för mina yttranden. I
stället är det nätverket som ställs till svar.

Jag vill framföra ett exempel från ett avgivarperspektiv. Man kan tänka sig
följande situation: En advokatfirma har på sina hemsidor haft information som av
en konkurrerande advokatfirma anses vara i strid med t.ex. marknadsföringsreg-
lerna eller de etiska reglerna för marknadsföring av advokattjänster. För att
framföra sin åsikt om nätsidornas innehåll ringer den konkurrerande advokatfir-
man till det nätverk som upprätthåller sidorna och som ansvar för all den informa-
tion som finns på sidorna. Kampen om lovligheten eller olovligheten av innehål-
let på sidorna förs således mellan mottagaren eller samfundet och nätverket.
Advokatfirman som avgivit det omtvistade yttrandet får inte ta del i kampen!

Jag vill att avgivaren skall bli ansvarig för sina yttranden. Min ideala lösning
till frågan är att jag vill vara allena ansvarig för det jag yttrar på nätet, dvs. jag
förslår ett "eneansvar". För det andra vill jag ha ett system där människor och
samfund som blir förnärmade av yttranden på nätet alltid kan vända sig till någon
som kan bli ansvarig för yttranden och som kan ställas till svars för yttranden.
Mitt förslag är att avgivaren på nätet indelas i tre grupper:
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1. Det påfors eneansvar för en sådan ursprunglig avgivare av yttranden som
explicit påtagit sig ansvar för sina egna yttranden (eneansvar = ett register där
den som vill vara personligen ansvarig för sina yttranden kan registrera sig)

2. Eneansvar kan inte påföras för anonyma yttranden; i dessa situationer kan
nätverket påföras ansvar men nätverket skall aldrig få ta ställning till vad som
är lovliga eller olovliga yttranden

3. Den ursprungliga yttraren har inte påtagit sig ett eneansvar, men hans identitet
är känd eller den kan relativt lätt utredas - här måste man följa samma regler
som för anonyma yttranden

Man kan fråga sig om det är nödvändigt att ha ett sådant här system i ljuset av
artikel 10 i Europeiska människorättskonventionen. Jag anser att ett dylikt system
kan anses befogat med tanke på människorättskonventionen. Man kan fråga sig
om människorättsdomstolen vill att kampen om lovligheten av yttranden skall
föras mellan nätverket och samfundet och inte mellan den ursprungliga avgivaren
och mottagaren? Kan det vara möjligt att den ursprungliga yttraren inte får delta i
kampen även om han är känd? Jag tror att människorättsdomstolen inte vill detta.
Jag tror ett dylikt förfarande kunde betraktas som en begränsning av min yttrande-
frihet och sådana begränsningar av yttrandefriheten kan, enligt Europeiska män-
niskorättskonventionen, endast tillåtas om de kan ses som nödvändiga i ett demo-
kratiskt samhälle. Jag tror inte att det kan ses som nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle att göra en dylik begränsning eftersom det finns en adressat, den rätta
adressaten, som kan göras ansvarig. Jag tror att ett system med erkänt eneansvar
som totalt befriar nätverket från ansvar är det som är bäst i samklang med EMRK.

Regleringen i EU direktivet om elektronisk handel1 och Cybercrime-konven-
tionen2 inom Europarådet har haft andra agendan än skyddet av yttrandefrihet.
Regelverken har haft som mål att försöka förenkla på den elektroniska handeln
samt att bekämpa kriminalitet med elektroniska medel. Även om både direktivet
och konventionen har legitima syften har de nödvändigtvis inte närmat sig proble-
men från den enskilda individens synvinkel. Man har i direktivet godkänt att
nätverket påläggs ansvar med "action knowledge", dvs. nätverket påförs ansvar
och handlingsplikt för information den har vetskap om. Jag tror att vi kan komma
till en lösning som är i strid med artikel 10 i Europeiska människorättskonventio-
nen om vi följer direktivet.

1 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter
på informationssamhällets tjänster särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (Direktiv om
elektronisk handel).

2 Europarådets konvention nr. 185, Convention on Cybercrime, Budapest 23 november 2001.
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Korreferent, advokat Ragnar Tomas Ärnason, Island:

Referentens synpunkter om ansvarsplacering

Aktuell debatt

Enligt referenten innehåller referatet "högtänkning om några principer som bör
ligga till grund för rättslig reglering av ansvar för yttrande på Internet". Som
referenten påpekade har han i referatet valt att behandla ämnet närmast enbart ut
från synpunkter om vem ska göras ansvarig. Att begränsa behandlingen om
yttrandefriheten på Internet vid ansvarsplacering är diskutabelt, eftersom det
medför att andra aspekter av ämnet inte behandlas, t.ex. om speciella materiella
regler om yttrandefriheten bör gälla på enskilda områden av Internet, i jämförelse
med regler som vi känner för andra medier. Jag kan antagligen utan tvekan
instämma med referenten att frågan om tjänsteleverantörernas ansvar för andras
yttrande på Internet har varit det mest aktuella ämnet i behandlingen av yttrande-
friheten på Internet. Man har haft samarbete om lagstiftning på detta område,
både innanför EU och på nordisk nivå.

Avgränsning till tjänsteleverantörer i en roll som tekniska medhjälpare

Referenten avgränsar sin behandling av ämnet i referatet huvudsakligen till den
situation att tjänsteleverantörernas medverkan till ett yttrande är endast teknisk,
och nämner referenten dem i överensstämmelse med detta i referatet de tekniska
medhjälparna. Jag kommer att sluta mig till samma avgränsning i min behand-
ling.

Vilka principer bör man bygga på?

Referatet innehåller visserligen "högtänkning", bl.a. eftersom där finns höga
ideal både om yttrandefriheten och om demokratin. Det är referentens åsikt att
utformning av ansvarsregler bör bygga på två principer. För det första att "tilstre-
be mest möjlig eneansvar för den faktiska avgivare av ett yttrande" och för det
andra att "tilstrebe att det alltid finns någon som kan göras ansvarlig för ett
aktuellt yttrande".

Enligt min mening är det av många skäl uppenbart att det inte är tillräckligt, i
kampen emot yttrandebrott på Internet, att utarbeta regler om hur den faktiska
avgivaren av ett yttrande eller någon annan kan ställas till ansvar efteråt. Enligt
min mening måste man också vid utformningen av ansvarsregler bygga på den
princip att man måste utarbeta ett förfarande som begränsar den fara som yttran-
debrott på Internet kan medföra för samhället. Jag är således enig med det
ändamål av direktivet om elektronisk handel att vi måste utarbeta snabba och
tillförlitliga förfaranden som syftar till att avlägsna olaglig information eller göra
den oåtkomlig, alltså till att stoppa löpande yttrandebrott på Internet.
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Referentens förslag till ansvarssystem

Men givetvis får man inte vidta åtgärder som är i strid med artikel 10 i EMRK,
eller yttrandefrihetens värn i grundlagen. Referenten har fornuftigt valt att ta sikte
av artikel 10 i sin behandling i stället för enskilda nordiska länders grundlagar.
Referenten föreslår följande ansvarssystem:

1. Förklaring om eneansvar Referenten föreslår ett ansvarssystem för efterföl-
jande ansvar där avgivaren av ett yttrande blir eneans varig om han uppger
nödvändig data och påtar sig eneansvar för innehållet. Om en sådan förklaring
inte finns, eller om yttrandet är anonymt, kan dock den tekniska medhjälparen
enligt referenten bli ansvarig. Jag ser många praktiska problem som är för-
bundna med att försöka upprätthålla ett ansvarssystem på Internet, som grun-
das av att tjänsteleverantörerna ska samla in förklaringar om eneansvar från
alla som yttrar sig på Internet; annars kan de bli ansvariga för deras yttranden.
Internet är ett sånt komplicerat, olikartat och globalt medium att jag tror att
man inte kan grunda ansvarssystemet på detta.

2. De tekniska medhjälparnas roll. Men referentens framstående tes i detta sam-
manhang är dock enligt min mening, att vare sig det finns en förklaring om
eneansvar eller inte, så ska det göras klart att den tekniska medhjälparen aldrig
kan komma i ansvar för att inte avlägsna olagligt material efter en anmälan.
Märkvärdigt ska tekniska medhjälparen inte heller ha rätt till att avlägsna
olagligt material efter en anmälan, förutom i de fall där han kontraktuellt har
förbehållit den rätten.

3. Skall ett rättsligt avgörande principiellt vara ett villkor för den tekniska med-
hjälparens rätt och plikt till att stoppa löpande yttrandebrott? Enligt referenten
skall de tekniska medhjälparna principiellt endast ha rätt och plikt till att
stoppa löpande yttrandebrott som händer i deras tekniska system, när det
föreligger ett rättsligt avgörande om detta. Så ska det vara principiellt, även om
parterna kan förhandla annorlunda. De synpunkter som för referenten till
denna slutsats är aktningsvärda. Trots det är det min mening att man måste
utarbeta ett enklare och snabbare förfarande för att stoppa yttrandebrott på
Internet än att bygga på traditionella rättsliga avgöranden. Det kan ju ta många
dagar eller veckor och mycket pengar att skaffa sådana rättsliga avgöranden.

Förslag till förfarande som syftar till att avlägsna olaglig information
och göra den oåtkomlig

Internet Action Plan

Förfarandet skulle utarbetas med hänsyn till Europaparlamentets och rådets Inter-
net Action Plan. Enligt planen ska ett europeiskt nätverk med telejourer upprättas.
Användare av Internet ska med telejourernas hjälp kunna rapportera innehåll som
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de har stött på medan de använt Internet och som de anser vara olagligt. Avsikten
med telejour är att avslöja förekomsten av olagligt innehåll i syfte att begränsa
dess spridning.

Vilka slags brott kämpar vi emot?

Den stora frågan är då vilka plikter och vilket ansvar förfarandet ska ålägga de
tekniska medhjälparna? När vi diskuterar effektiviteten av förfarandet som vi vill
utarbeta måste vi göra det med hänsyn till de brott som kan begås på Internet.
Brotten begås inte bara i fräck diskussion och de kan ha andra skadeverkningar än
injurie. Jag vill tillåta mig att nämna snabbt några brott som understreckar hur
viktigt det kan vara att reagera snabbt emot löpande olagliga yttranden på
Internet.

Först vill jag nämna att i USA fanns en hemsida med namnet "The Nuremberg
Files". Sidorna inleddes med följande förklaring: "A coalition of concerned
citizens throughout the USA is cooperating in collecting dossiers on abortionists
in anticipation that one day we may be able to hold them on trial for crimes against
humanity." På hemsidan fanns det en lång lista om "Alleged Abortionists and
their Accomplices" som arbetade i "the baby slaughter business". På listan fanns
namn, adresser och registernummer på bilar av många läkare som genomförde
operationer. Aktivister i USA dödade tre läkare på listan. Varje gång en läkare
blev dödad drogs ett streck över hans namn på hemsidan. En domstol kom till
slutsatsen att listan egentligen var en s.k. hit list, som distribuerades till aktivister
i USA.

I Tyskland dömdes en man sista juni för att med en berättelse på sin hemsida
uppfordra till kidnappning, förskräcklig tortyr, våldtäkt och mord på ett 9 år
gammalt barn.

Sedan känner vi ju fallet från Danmark där Vestre Landsret dömde en man
1999 för att ha satt bilder av sin nakna före detta hustru in på Internet tillsammans
med mycket ärekränkande yttranden om henne.

Slutligen vill jag nämna en rapport som Simon Wiesenthalcentret publicerade
sista juni. Enligt den har antalet hemsidor som uppmanar till våld, rasism och
terrorism ökat väsentligen på Internet efter den 11 september. Särskilt har antalet
hemsidor som understöder självmordsattacker ökat. Enligt centret har man ändrat
på taktiken vid utspridning av budskap på Internet. Man försöker nu sprida
budskap via musik och datorspel.

Tes om utarbetning av ett anmälningsansvar

Jag ville nämna dessa exempel för att understödja de teser som jag nu sätter fram
och behandlar. Första tesen är att vi måste utarbeta ett förfarande, där anmälan när
som helst kan skickas direkt till tjänsteleverantörer på Internet, som efter att ha
fått en sådan anmälan blir ansvariga för att avlägsna uppenbart olaglig informa-
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tion eller göra den oåtkomlig inom lämplig tid. Detta förfarande ska bidra till att
utspridning av uppenbart olagliga yttrande stoppas så gott som samtidigt som de
blir upptäckta och anmälda.

Enligt min mening kan man inte utarbeta ett snabbt och tillförlitligt förfarande
utan att lägga en plikt på tjänsteleverantörer att vara beredda att ta emot och
reagera på anmälan när som helst, dvs. dygnet runt sju dagar i veckan. Denna plikt
kan tjänsteleverantörer uppfylla i samarbete med telejourer enligt Internet Action
Plan, och eventuellt också med den myndighet som ska bli designerad enligt
artikel 35 i konventionen om Cybercrime till att bli kontaktpunkt dygnet runt för
förfaranden angående brott på Internet.

Jag vet att många anmärkningar kan göras och att många frågor kan ställas
angående denna tes.

1. Ansvaret beträffar endast uppenbart olaglig information. Jag vill först uppmärk-
samma att enligt tesen ska de tekniska medhjälparna inte bli ansvariga efter anmälan för
att avlägsna all olaglig information eller göra den oåtkomlig, men endast information
som är uppenbart olaglig. Denna avgränsning medför å ena sidan att tekniska med-
hjälparens ansvar inte blir lika tungt att bära och å andra sidan att även om de tekniska
medhjälparna tillämpar en säkerhetsmarginal, som referenten påpekade, emot vad kan
anses som uppenbara brott, för att begränsa sitt ansvar, så skulle det ändå vara relativt
sällan som laglig information avlägsnas eller görs oåtkomlig som uppenbart olaglig. I
lagstiftning och i rättspraxis kan fastställas kriterier för vad som skall anses vara
uppenbara brott.

2. De tekniska medhjälparnas ansvar emot den faktiske avgivaren av ett yttrande.
Samtidigt är det viktigt att fastsätta, i lagstiftning och i rättspraxis, att tjänsteleverantö-
rerna inte ska bli ansvariga emot avgivaren av yttrandet som stoppas, om de skäligt
bedömde informationen som uppenbart olaglig, alltså var i god tro när de gjorde det,
även om det senare blir klart att informationen var laglig.

3. Vill ansvaret medföra sträng privatcensur och vida säkerhetsmarginaler? Själv
är jag övertygad om att om en tjänsteleverantör i hög grad tillämpar en säkerhetsmargi-
nal som fungerar så, att även om han endast har plikt till att avlägsna uppenbart olaglig
information från sina klienter, så avlägsnar han också fullt laglig information, så skulle
han kommersiellt gräva sin egen grav. Hans klienter skulle söka till andra tjänsteleve-
rantörer som beskyddar deras klienters intresse på ett bättre sätt. Jag tror att i praxis
skulle de tekniska medhjälparna försöka att begränsa sin risk och sitt ansvar med att
teckna försäkringar, hellre än att inleda en överväldigande säkerhetsmarginal, som kan
medföra ansvar emot den faktiska avgivaren av ett yttrande.

4. Blir de tekniska medhjälparna belastade med outhärdligt många anmälningar?
En annan synpunkt emot de tekniska medhjälparnas ansvar har varit att de skulle bli
belastade med outhärdligt många anmälan, som de inte har kapacitet att övervaka.
Enligt ny information från Australien verkar man inte behöva bekymra sig för mycket
över detta. I Australien har man bestämt att användare av Internet kan rapportera om
innehåll på Internet till Australian Broadcasting Authority, ABA. ABA kan sen proviso-
riskt förplikta tjänsteleverantörer att avlägsna det material som blev anmält, om ABA
anser att materialet skulle kunna klassificeras som uppenbart olagligt.
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Förfarandet började i Australien i januari 2000. Enligt offentliga siffror från ABA
mottog ABA under hela året 2000 endast anmälan om 80 fall av information som
lagrades av tjänsteleverantörer i Australien. Efter undersökning blev slutsatsen att
endast 22 av dessa 80 fall berörde olaglig information eller potentiellt olaglig infor-
mation. Jämförliga tal för januari till juni 2001 är 16 respektive åtta. Angående ämnen
som lagrades utanför Australien undersökte ABA under året 2000 301 fall. Slutsatsen
blev att 210 fall av de anmälda berörde olaglig information eller potentiellt olaglig
information. Jämförliga tal för januari till juni 2001 är 169 respektive 90. Dessa tal
ger anledning till att tro att belastningen på de tekniska medhjälparna inte skulle
bli överväldigande, även om man förpliktade dem till att ta emot och reagera på
anmälan.

5. Hur skall förfarandet vara i tillfällen där ett uppenbart brott inte han bli befäst? Men
hur ska förfarandet då vara i situationer där ett uppenbart brott inte kan bli befäst? De
tekniska medhjälparna ska enligt referenten principiellt varken ha rätt eller plikt till att
stoppa brotten i sådana situationer.

Jo, då kan jag vara överens med referenten om att den som vill begära att materialet
avlägsnas eller görs oåtkomligt först måste söka en rättslig avgörelse. Tanken här är att
om ett uppenbart brott inte kan bli befäst då är skadeverkningarna generellt mindre och
behovet för snabba åtgärder också. Denna slutsats är på samma linje som i Australien,
men där kan ABA endast provisoriskt förbjuda ett ämne som anses vara uppenbart
olagligt.

Men givetvis är det inte alltid så att brott som inte är uppenbara har mindre
skadeverkningar. Jag vill därför göra den reservation att eventuellt skulle de tekniska
medhjälparna också göras ansvariga för att stoppa löpande yttrandebrott, om den som
anmäler kan påvisa sakligt för det första att informationen sannolikt är olaglig, även om
det inte är uppenbart och för det andra att fortsatt spridning av informationen kan ha
mycket allvarliga skadeverkningar.

6. Skall problemet snarare lösas med självreglering hos tjänsteleverantörerna och med
kommersiellt och moraliskt tryck på dem? Slutligen vill jag behandla frågan om proble-
met snarare skulle lösas med självreglering hos tjänsteleverantörerna. Man kan fråga
sig om det inte är tillräckligt att medge att de tekniska medhjälparna principiellt har rätt
till att avlägsna eller göra oåtkomligt material som de anser vara olagligt, vare sig de har
förbehållit den rätten i kontrakt eller ej? Alltså att tjänsteleverantörer på Internet genom
självreglering och under kommersiellt och moraliskt tryck förtröstas med kampen emot
yttrandebrott på Internet? Måste man också göra dem direkt ansvariga?

Man har påpekat att om man gör de tekniska medhjälparna ansvariga när dessa har
kunskap om ett olagligt yttrande, så kommer det att förhindra dem från att aktivt
förebygga och stoppa olaglig verksamhet i deras system. En sådan aktivitet betyder att
de tekniska medhjälparna måste undersöka materialet, men detta gör de inte gärna om
kunskap kan föra till ansvar. Tjänsteleverantörerna kan alltså skrämmas till att bli som
de tre aporna. Sedan påpekas det ju också att tjänsteleverantörers ansvar kan inskränka
den faktiska yttrandefriheten på Internet, och ändra Internets karaktär som medium. Av
dessa skäl har man i USA, med lagstiftning och rättspraxis, bestämt att tjänsteleverantö-
rer generellt inte kan göras ansvariga för att avlägsna olagligt ämne, även om de har fått
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anmälan om det. Undantag görs om det är frågan om brott mot upphovsrätt, men
principiellt är det så.

Denna princip prövades i ett avgörande av United States Court of Appeals från den
12 november 1997 i fallet Kenneth M. Zeran versus American Online Incorporated. Det
som hände i fallet var att en vecka efter den omtalade bombningen av en federal
byggnad i Oklahoma City i april 1995, satte en anonym person en annons på en
anslagstavla som American Online, AOL, opererade. Annonsen sa att de som ville köpa
"Naughty Oklahoma T-shirts", med offensiva och smaklösa slogans om bombningen,
skulle vända sig till Ken, dvs. Zeran, i hans hemtelefon. Samma dag anmälde Zeran till
AOL, efter att ha fatt fientliga telefonsamtal, att annonsen inte kom från honom.

De följande fem dagar fortsatte den anonyma personen att sätta samma slags annon-
ser för T-skjortor, nyckelringar och "bumper stickers" på anslagstavlan utan att AOL
stoppade det, utan att AOL avlägsnade annonserna med det samma och utan att AOL
korrigerade annonserna, trots att Zeran begärde allt detta. Annonserna avlägsnades
visserligen av AOL, men det gjordes inte med detsamma. Företagets representanter
lovade också en upphetsad Zeran, som ringde AOL upprepade gånger, att de snart skulle
stänga den anonyma individens tillgång till anslagstavlan, men det gjorde AOL först
efter många dagar. Zeran kunde inte ändra sitt telefonnummer eftersom han drev
verksamhet från sitt hem som var beroende av numret. En vecka från den första
annonsen fick Zeran mer än sju hundra telefonsamtal varje dag (detta motsvara ett
samtal varannan minut) från upphetsade individer som hotade bl.a. hans liv och förnär-
made honom på alla möjliga sätt. AOL frifanns i saken på grund av "Communications
Decensy Act". Lagen tolkades så att en anmälan om olaglig information inte kunde
väcka tjänsteleverantörens ansvar. Supreme Court i USA förnekade besvärsrätt i juni
1998.

I efterhand kan man kanske ifrågasätta Zerans beslut att inte ändra telefonnummer.
Men kanske han helt enkelt principiellt inte ville bli tvingad att göra det. Han ville
kanske i stället kämpa för sina rätt till att få leva i fred i sitt hem. Den som satte in
annonserna var anonym. Zeran kunde alltså inte vända sig till den faktiska avgivaren av
yttrandet. Men han vände sig till dem han kunde, både till FBI och AOL, och sist till
domstolarna men utan präktiga resultat. För mig verkar det banalt att de som opererar
på Internet kan, trots upprepad begäran, utan ansvar försumma att vidta enkla åtgärder
för att förhindra att en persons liv blir förstört på ett olagligt och elakt sätt genom ett
medium som de har kontroll över.

Min behandling av fallet Zeran har för syfte att påpeka att en självreglering utan
ansvar inte tillräckligt försäkrar att tjänsteleverantörer vidtar tillfredställande åtgärder
för att stoppa yttrandebrott på Internet. Man kan påpeka att självreglering har gått rätt
bra hittills eftersom det begås relativt fa yttrandebrott på Internet med allvarliga skade-
verkningar i Norden. Men då måste man komma ihåg att tjänsteleverantörerna hittills
har opererat i en ganska stor ovisshet om sitt ansvar och har därför varit motiverade att
operera aktsamt.

7. Artikel 10 i EMRK och direktivet om elektronisk handel Enligt min mening har man
inte anledning till att bekymra sig över att ett förfarande, där de tekniska medhjälparna
generellt blir ansvariga för att stoppa uppenbara brott, kränker yttrandefrihetens värn
enligt artikel 10 i Europeiska människorättskonventionen.
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Ett sådant förfarande verkar också uppenbarligen inte i strid med den ansvarsbe-
gränsning som artikel 14 i direktivet om elektronisk handel fastställer för de tjänsteleve-
rantörer som levererar värdtjänster. Artikel 14 verkar t.o.m. göra strängare krav för
ansvarsfrihet.

Men ett sådant förfarande är inte i enighet med artikel 12 i direktivet, som handlar
om ansvaret av tjänsteleverantörer som enbart vidarefordrar information. Gentemot
tjänsteleverantörerna blir man därför beroende av rättsavgörelser. Man kan däremot
vända sig till de tjänsteleverantörer som lagrar vederbörande information, även om de
finns i andra länder.

8. Anonyma yttranden. Jag vill slutligen framställa den tes för debatten att man ska i
lagstiftning och rättspraxis, på grundlag av artikel 14 i direktivet om elektronisk handel,
ålägga strängare ansvar på leverantörer av värdtjänster, för att förebygga eller stoppa
olaglig verksamhet, när det är frågan om anonyma yttranden som de tillåter i deras
tekniska system. Ett objektivt ansvar, som referenten verkar föreslå, ska däremot inte
tillämpas enligt min mening, eftersom det ville medföra en stor förändring av Internets
karaktär som medium.

Avslutningsvis

Mina damer och herrar, de nordiska länderna har nu den uppgiften, bl.a. på
grundlag av direktivet om elektronisk handel och med hänsyn till Europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna, att i lagstiftning och rättspraxis
utarbeta snabba och tillförlitliga förfaranden i de enskilda nordiska länderna som
syftar till att avlägsna olaglig information på Internet eller göra den oåtkomlig.
Enskilda nordiska länder kommer att ha ett visst svängrum vid denna utarbetning
och kommer antagligen inte alla att komma till samma slutsats. Vi får glädjas över
förekomsten av det mäktiga och oftast demokratiskt önskliga medium som Inter-
net är. Dessutom får vi akta oss att inte vidta åtgärder som förstör Internets
förmåga att ge alla en röst i samhället. Men vi måste samtidigt axla den plikt att
skydda samhället med utarbetning av passande förfarande emot mycket allvarliga
brott som kan begås genom detta medium.

Professor Ole Hasselbalch, Danmark:

Jeg forstår slet ikke forslaget om at pålægge internetdistributøren ansvaret for
videreformidlingen af eventuelt ulovligt materiale. Det gælder, uanset om man
kun pålægger distributøren pligt til at tilbageholde sådant, som er åbenbart
ulovligt.

Vi befinder os i et vanskeligt krydsfelt. På den ene side er der et klart behov for
censur i visse tilfælde. Korreferenten har nævnt nogle eksempler herpå, f.eks.
pædofili og grove krænkelser af privatlivets fred. På den anden side er der et
hensyn til ytringsfriheden, som det er vitalt at sikre i et frit, demokratisk samfund,
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der oven i disse år hele tiden må tilpasses en udvikling, der går så stærkt, at
hjernerne kan have vanskeligt ved at følge med.

Man kan i denne situation ikke pålægge tilfældige, private informationsdistri-
butører at bestemme, hvilke oplysninger der skal unddrages offentligheden:

Juraen må altid relateres til den praktiske virkelighed. Der udøves i dag rent
faktisk politisk censur også i Norden. Men denne censur - herunder statslig -
bedrives ikke på den traditionelle manér, f.eks. ved hjælp af trusler om fængsling
af personer, der kommer med uønskede oplysninger og argumenter. Censuren
gennemføres derimod ved hjælp af organiseret hetz og hysterisering - som let kan
købes for markedsføringskroner - dels mod de uønskede standpunkter og fakta-
oplysninger, dels mod de personer, der fremfører disse.

Hetzen kan f.eks. have form af forvridning af det, der bliver sagt, og af holden
de uønskede ting og disses ophavsmænd ude af debatten med henvisning dels til
oplysningernes på forhånd formodede ekstremistiske og usande karakter og dels
til, at ophavsmændene selv er ekstremister. Såfremt hetz af denne type ikke
virker, vil private voldsgrupper chikanere og om muligt fysisk overfalde censurof-
feret. Bemærkelsesværdigt nok griber statsmagten ikke nødvendigvis ind over for
sådanne grupper. Ja, i visse tilfælde er der endog tale om, at statsmagten og/eller
kommunerne understøtter disse grupper direkte og indirekte, herunder ved at give
dem andel i de økonomiske midler, der uden større kritisk sans ydes til snart sagt
enhver, der på overfladen markedsfører sig som tilhænger af tidens idealer ("men-
neskerettigheder", "antiracisme" osv.).

Det er udførligt dokumenteret, hvorledes den slags er foregået op til det
systemskifte i Danmark, som fandt sted med Folketingsvalget i 2001. Vi véd
derfor også med stor sikkerhed, hvorledes en internetdistributør vil kunne tvinges
til at bortcensurere oplysninger, som er ganske legitime i den politiske debat -
f.eks. de oplysninger, som ledte til regeringsforandringen i Danmark.

Det vil foregå på følgende måde: Såfremt distributøren lader uønskede origi-
naloplysninger passere, vil han først få nogle venlige henstillinger fra noble
personer, der véd bedre, om at afstå fra den slags. Hvis han ikke følger disse
henstillinger, vil han selv blive klassificeret og omtalt som "ekstremist". Han vil
på dette og andet grundlag blive påført alvorlige vanskeligheder i sin markeds- og
erhvervsmæssige stilling. Hvis heller ikke dette hjælper, vil der blive begået
hærværk mod hans ejendom og personlige ejendele, og han selv og hans familie
må vente sig at blive udsat for voldelige overfald. Underligt nok vil politiet ikke
være i stand til at stille noget op heroverfor - selv om det er velkendt, hvilke
grupper, der står bag. Tværtimod vil disse grupper have frie hænder på Internet til
at prale af deres bedrifter som forbillede for andre lignende aktioner.

Det vil i den sammenhæng være komplet ligegyldigt, om de oplysninger,
distributøren formidlede, var "åbenlyst" ulovlige. For hvis de, der står bag hetzen,
finder oplysningerne uhensigtsmæssige, vil det blive forlangt af distributøren, at
han behandler oplysningerne som om de var åbenlyst ulovlige.
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Hvis man i denne alvorlige situation skal bevare retssamfundet, er det pinende
nødvendigt at fastholde de gamle dyder: Når der skal udøves nødvendig censur,
må det være en dommer, der udøver den. For en dommer kan tingene jo nemlig
lægges roligt frem, der kan vejes for og imod på et sagligt grundlag, og frem for
alt repræsenterer domstolene i Norden - i al fald indtil videre - et system, ilde folk
ikke kan komme til livs med hverken hetz eller trusler. Er sagen hastende, hvad
den jo meget vel kan være i internetsager, må man altså gå gennem de dommer-
vagter, der har eksisteret længe, og som her og nu kan tage stilling til akutte
anliggender, der involverer frihedsrettighederne. Vi sidder her et stort antal
kvalificerede jurister. Når centrale frihedsrettigheder kommer under tryk i en
vanskelig tidsalder, må disse jurister naturligvis som de første fastholde retssam-
fundets traditionelle dyder. Alt andet ville være upassende.

Hasselbalch kommenterade även den hårda censuren i Sverige och han
påpekade att det finns faktisk politisk censur även i Norden. Han tog upp hur den
svenska tidningen Expressen hårt censurerat den danska folktingsledamoten Peter
Skaarups inlägg i ovan nämnda tidning.

Professor emeritus Jacob W. E Sundberg, Sverige:

Sundberg ville knyta an till Hasselbalchs anmärkningar om det inflammerade
klimatet mellan Sverige och Danmark. I Sverige dömde i mars tingsrätten i
Malmö en man för hets mot folkgrupp för att han skickat ett e-postmeddelande på
nio rader till stadsdelsförvaltningen i Bunkeflostrand och frågat om meningen
med att ta in i kommunen en arab som inte kunde försörja sig, förmodligen var
kriminellt belastad och som i likhet med flertal araber inte ville bli integrerad.
Frågan ansågs vara en allmän handling och ledde till tingsrättens dom.

Det är sålunda riktigt som Hasselbalch lät förstå att det råder en massiv censur
i Sverige. Det svenska statsrådet Mona Sahlin skickade emellertid den 4 april
2002 ett brev till den danska regeringen med kritik av dess samarbete med Dansk
Folkeparti, som hon ogillade. Inhoppet tände reaktioner i Danmark där man ju
kunde läsa svenska och hade insyn i svenska förhållanden, och några tidningar
fokuserade just på den svenska censuren eller förträngningskulturen. Den stora
danska tidningen Jyllands-Posten gick i juli t.o.m. så långt att man inbjöd de
svenska skribenterna, som inte kunde få sina inlägg publicerade i svenska tidning-
ar, att skicka dem till Jyllands-Posten i stället för att få dem publicerade där. Så
skedde också och Jyllands-Posten publicerade sedan ett antal stora artiklar som
aldrig skulle ha intagits i svenska tidningar. Nu förhåller det sig emellertid så att
man inte kan köpa danska tidningar i Stockholm - man kan köpa finska och
norska med inte danska. Men de danska tidningarna har sina hemsidor på Internet
och dem kan man läsa uppe i Stockholm och få klart för sig att man ibland har
bättre insikt i Danmark om svenska förhållanden än i Sverige. Det betyder att
frågan som man i Bunkeflostrand fann vara klart olaglig och brottslig kan via de
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danska hemsidorna läsas på Internet i Sverige och diskuteras där. Detta är en
aspekt som kanske också borde beaktas när man diskuterar yttranden på Internet.

Justitierådet Göran Regner, Sverige:

Jag vill hålla med referenten om att det finns en risk för minskad yttrandefrihet
när som på Internet flera aktörer medverkar till att yttranden sprids till allmänhe-
ten. En liknande effekt har den globalisering som Internet innebär. Den som
överväger om han skall medverka till ett yttrandes spridning kan behöva ta
hänsyn till inte bara yttrandefrihetens gränser i det egna landet, utan också i
många andra länder som yttrandet når till när det blir tillgängligt på Internet.
Det finns en fara att bara det som är tillåtet i alla länderna släpps fram på Internet,
dvs. att yttrandefriheten bestäms av den "minsta gemensamma nämnaren" för
länderna.

Jag kan också hålla med korreferenten i betydelsen av etiska regler i någon
form av självreglering för att yttrandefriheten skall fungera väl på Internet.
Sådana regler förutsätter dock att aktörerna känner sig bundna av dem, och de
fungerar nog bäst när det finns ett begränsat antal medieföretag av traditionellt
snitt. Internet ger emellertid en möjlighet för var och en att nå ut till allmänheten,
och det kommer att finnas ett inte så litet antal aktörer som inte vill låta sig bindas
av etiska regler av den typ som exempelvis finns i Sverige för tidningspublicering.
Dessa aktörer kan vara ute just för att väcka uppmärksamhet med yttranden som
skall chockera och kränka andras intressen. Självreglering är därför med all
sannolikhet inte tillräcklig utan det krävs ett välfungerande straff- och skade-
ståndsrättsligt ansvarssystem för Internet.

I Sverige anses av tradition ett straff- och skadeståndsrättsligt ensamansvar för
innehållet i massmedierna vara gynnsamt för yttrandefriheten. Enligt vår tryckfri-
hetsförordning gäller i princip ett ensamansvar för författaren till en bok och
utgivaren av en tidning (i det senare fallet delat med tidningens ägare såvitt angår
skadestånd). Genom 1991 års yttrandefrihetsgrundlag fick vi ett motsvarande
utgivaransvar för radio och TV, filmer och ljudupptagningar. Det utvidgades år
1997 till även tekniska upptagningar med enbart text och stillbilder. Ett inslag i
grundlagsskyddet är att traditionella massmedieföretags databaser som hålls till-
gängliga för allmänheten (utan att denna kan påverka innehållet direkt) också
omfattas av ett ensamansvar (1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen). Denna s.k.
databasregel skall nu utvidgas enligt ett vilande förslag om grundlagsändring (se
prop. 2001/02:74 och bet. 2001/02:KU21). Det innebär att andra än traditionella
massmedieföretag som yttrar sig på Internet skall kunna omfattas av grundlags-
skyddet. En förutsättning är att man skaffar sig ett s.k. utgivningsbevis från
Radio- och TV-verket, vilket man är berättigad till om i grundlagen angivna
förutsättningar är uppfyllda. (Utgivningsbevis krävs i dag enligt tryckfrihetsför-
ordningen för en periodisk skrift.) Dessa villkor är i princip desamma som gäller
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enligt nuvarande databasregel, t.ex. att allmänheten inte direkt kan ändra innehål-
let. Det betyder att den som har ett utgivningsbevis for sin hemsida ensam
ansvarar for innehållet på denna och t.ex. innehavare av portaler eller s.k. webb-
hotell eller den som tillhandahåller access- och nättjänster inte ansvarar. Förhopp-
ningsvis kommer riksdagen att i höst besluta definitivt om grundlagsändringen
som då kan träda i kraft den 1 januari 2003.

Man kan tycka att ordningen med krav på ett administrativt utgivningsbevis
kan vara en hämsko på yttrandefrihetens utövande. En mera "yttrandefrihetsvän-
lig" ordning kan tyckas vara exempelvis att en databasinnehavare själv direkt
skulle kunna ange att han vill ha ett ensamansvar genom att ange vissa uppgifter.
En sådan ordning skulle emellertid innebära vissa nackdelar för stabiliteten och
tydligheten i grundlagsskyddet, bl.a. att en s.k. meddelare eller någon annan
medverkande inte säkert kan veta om han kan hållas ansvarig eller inte. Den har
därför avvisats till förmån för systemet med utgivningsbevis (se prop. 2001/02:74
s. 49 och bet. 2001/02:KU21 s. 31 f., 85 ff.).

I de fall det grundlagsrättsliga ensamansvaret inte är tillämpligt är det de
allmänna reglerna i brottsbalken om bl.a. medverkansansvar som gäller. Dess-
utom finns lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor med ett
särskilt straffrättsligt ansvar för den som inte tar bort yttranden från en sådan
anslagstavla ("BBS") vilka innefattar vissa brott.

Domare Otto Bisgaard, Danmark:

Bisgaard kommenterade det som korreferenten tagit upp om kravet på ett rättsligt
avgörande som grund för att stoppa yttrandefrihetsbrott. Han konstaterade att ett
dylikt system blir för långsamt och för kostnadskrävande för en vanlig människa.
Bisgaard ställde även en fråga till korreferenten om huruvida förbudsreglerna i
Retsplejeloven kunde användas i dylika fall.

Korreferent, advokat Ragnar Tomas Árnason, Island:

Jag känner inte så väl till förbudsreglerna i de andra nordiska länderna men på
Island är det så att man kan få ett förbud relativt snabbt emot ett löpande
yttrandebrott. Men när jag säger relativt snabbt så är det några förhållanden som
man måste ta hänsyn till. För det första är det så att om en individ vill fa ett förbud
emot ett löpande yttrandebrott på Internet så måste han ansöka det hos
sýslumaður, som är en slags administrativ myndighet. Detta gör han inte så lätt
utan en advokat. Vanligtvis måste han först anställa en advokat som förbereder
saken och som lägger in den hos sýslumaður. Om en individ upptäcker ett löpande
yttrandebrott på fredag kväll så öppnar inte sýslumaður sina kontor förrän på
måndag morgon. Sedan blir det också fråga om omkostnader och om en försäk-
ring eller ett belopp som den som ber om förbud far sätta fram för att kunna få
förbudet. Så det kan vara komplicerat att få en rättslig avgörelse från en adminis-
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trativ myndighet på Island inom löpet av en kort tid. Skall man fä en rättslig
avgörelse från en domstol så tar det dock ännu längre tid, i bästa fall tar det veckor
men normalt månader. Därför har jag sagt att vi måste utarbeta ett enklare och
snabbare förfarande än att bygga på traditionella rättsavgörelser.

Jag vill använda det här tillfallet för att säga några ord i anledning av Hassel-
balchs inlägg. Jag föreslår inte allmän censur på Internet före publicering av
material där. Jag föreslår inte heller att man ska ålägga allmän skyldighet på
tjänsteleverantörerna att övervaka eller efterforska information på Internet. Det är
ju förbjudet enligt artikel 15 i direktivet om elektronisk handel. Jag föreslår inte
ens att tjänsteleverantörerna skall göras ansvariga för att ta bort all information
som de har kunskap om och anser vara olaglig, även om detta är ett villkor för en
tjänsteleverantörs ansvarsfrihet enligt artikel 14 i direktivet om elektronisk handel
när tjänsteleverantören levererar värdtjänster. Jag föreslår endast att om tjänstele-
verantören får en anmälan angående information, så har han en plikt att ta bort
den om den kan anses vara uppenbart olaglig. Det skulle alltså vara två villkor för
ansvar; att det finns en anmälan och att yttrandet måste anses vara uppenbart
olagligt. Som jag nämnde så tycker jag att man skulle både i lagstiftning och i
rättspraxis utarbeta kriterier om hur man ska värdera om ett brott är uppenbart.
Om man gör det så skulle jag instämma med att man skulle vara mycket försiktig
med att göra tjänsteleverantörerna ansvariga för att avlägsna politiska och sam-
fundsmässiga yttranden. Reglerna skulle nämligen särskilt vara riktade mot brott
av den typen som jag behandlade i mitt korreferat. De är exempel av brott som jag
skulle vilja se stoppade utan något dröjsmål.

Det är viktigt att inte göra diskussionen på detta område hysterisk. Men frågan
om en tjänsteleverantör ska åläggas ansvar är mycket aktuell, bl.a. i Australien
och i USA. Jag vill slutligen tillåta mig att nämna att i en dom från USA från 1998
sa domaren om den lagstiftning i USA som är grunden för att tjänsteleverantörer
inte generellt åläggs ansvar efter anmälan; "Whether wisely or not, [Congress]
made the legislative judgment to effectively immunize providers of interactive
computer services from civil liability...". Detta var saken Blumenthal emot Drud-
ge och American Online. Så frågan om tjänsteleverantörerna ska åläggas ansvar
efter anmälan är aktuell och jag tycker att det är viktigt att vi i alla fall hör
deltagarnas synpunkter om detta här.

Justitiekansler Göran Lambertz, Sverige:

Lambertz tog fasta på de exempel på yttrandebrott som korreferenten tagit upp i
sitt anförande och ville gärna höra referentens kommentarer gentemot dessa fall
och hur ansvarsplaceringen enligt referentens modell skulle ske här.
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Referent, lovrådgiver Ørnulf Rønnebæk, Norge:

Min gode korreferent nämnde för det första fallet "The Nuremberg Files". Där vet
man vem som har lagt ut informationen på nätet, de har gett sina adressuppgifter
på sidorna och det finns inget tvivel om detta. Det är inte ändamålsenligt att gå till
nätverket för att få någon ansvarig. Om någon vill att denna organisation som
slåss mot abort skall göras ansvarig för informationen kan personen gå direkt till
polisen. Om man i detta fall gjorde nätverket ansvarigt för informationen skulle
det leda till att nätverket skulle avlägsna Internetsidorna som helhet. Man kan inte
heller utgå ifrån att allt som står på hemsidorna är olagligt enligt amerikansk rätt,
utan endast små delar. Ett nätansvar i detta fall skulle därmed innefatta ett grovt
angrepp på "The Nuremberg Files".

Nästa fall var fallet med mannen som på sina hemsidor uppfordrat till kidnapp-
ning. Jag vet inte om han var känd och huruvida han hade ett eneansvar; systemet
med eneansvar är det som jag föreslår och som jag vet att svenskarna har haft som
ett gott system genom många år och som de också vill införa för kommunikation
på nätet. Hade han haft ett eneansvar kunde ansvaret ha påförts denna man.

I fallet där mannen lagt ut bilder av sin före detta hustru och även satt ut
kränkande uttalanden om henne på nätet; hade han haft eneansvar så skulle han
ansvara och eftersom man vet vem han är skulle situationen vara samma som
ovan. Det var inte heller här fråga om något anonymt yttrande.

Till sist till rasistiska sidor som det finns en räcka av; i dessa situationer har vi
ett betydande problem eftersom verbal rasism är tillåten i USA. De flesta länder i
Europa har på ett eller annat vis regler mot olaga hot, hets mot folkgrupp osv. De
flesta europeiska länder har även slutit sig till FN:s konventioner om diskrimine-
ring i olika former. Även om nivån på regleringen i de europeiska länderna
varierar kan man vara eniga om vad som skall anses som tillåtna yttranden på
detta område. Men i USA slåss man för sin rätt att verbalt kunna uttala sig
nedlåtande och diskriminerande om olika etniska folkgrupper. Dylika yttranden
skyddas under "First Amendment" och om dylika yttranden ligger på en server i
USA så har varken den som lagt informationen på nätet eller den som upprätt-
håller Servern gjort något kriminellt enligt amerikansk rätt. Vi kan göra det vi kan
på europeisk jord, men så länge verbala rasistiska yttranden är tillåtna i USA så är
det helt omöjligt att helt fjärma Internet från rasistiska yttranden.

Debattledare, professor Erik Boe, Norge:

Även debattledaren kommenterade kort de exempel som referenten kommenterat.
Han ställde en fråga till referenten huruvida referenten faktiskt menar att man inte
skall kunna ställa till svars dem som upprätthåller sidor av typen "The Nuremberg
Files" utan att det finns ett rättskraftigt avgörande mot dem, även då nätverket har
haft vetskap om sidornas faktiska innehåll.
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Referent, lovrådgiver Ørnulf Rønnebæk, Norge:

Jag menar faktiskt att nätverken inte själv skall bedöma Internetsidors laglighet
utan de skall vänta på ett rättsligt avgörande som förpliktar dem att avlägsna
information från sidor de upprätthåller. Kampen om ett yttrandes lovlighet eller
olovlighet skall föras mellan den som lagt ut yttrandet och samfundet för övrigt.
Eftersom man i fallet "The Nuremberg Files" vet vem som ligger bakom sidorna
skall man gå till dessa och inte nätverket. Jag antar att nätverket som upprätthåller
"The Nuremberg Files" har ett privaträttsligt kontrakt som ger nätverket rätt att
stänga de sidor som de uppfattar som olagliga. Sannolikt finns det dock alltid
något annat nätverk som "The Nuremberg Files" kan vända sig till för att få
sidorna på nätet. Det kan även uppkomma samansvar mellan den som ansvarar för
yttrandet och nätverket, om t.ex. "The Nuremberg Files" skaffar sig en egen
server som den upprätthåller.

Professor emeritus Stig Strömholm, Sverige:

Jag har med intresse och behållning lyssnat till referenten, korreferenten och debattö-
rer. Jag har blygsamma kunskaper om frågor beträffande yttrandefrihet på Internet,
men jag har sysslat en del med de upphovsrättsliga problem som uppkommer i de nya
medierna och som i åtminstone ett viktigt hänseende företer sig viktiga likheter med
de spörsmål som dryftas här i dag, även om intresseläget är ett annat och frågorna
sannolikt något mindre kontroversiella än när det gäller yttrandefrihet.

Mot den bakgrunden vill jag helt kort peka på att kommunikationen på Internet
i stor och växande omfattning är gränsöverskridande. All kommunikation över
WWW är ju definitionsmässigt global. Diskussionen i dag har avsett den bästa
generella lösningen av frågan om ansvarsfördelningen i Internet, men man har
inte berört de internationellt privaträttsliga och mer allmänt internationellrättsliga
aspekter. I stor utsträckning är visserligen rättsreglerna beträffande yttrandefri-
hetens gränser identiska eller mycket likartade i de västeuropeiska länderna, men
som nyss påpekades av Regner föreligger icke helt obetydliga skillnader. När man
söker lösningar på ansvarsfrågorna är det viktigt att dessa lösningar utformas så
att man verkligen på ett effektivt sätt når de personer eller organ från vilka ansvar
kan utkrävas. Att man måste beakta förekomsten av anonyma gärningar, som inte
kan spåras, är tydligt, men även där någon uttryckligen påtagit sig ansvar för ett
meddelandes innehåll, kan ju denne någon lokalisera sin verksamhet till ett
territorium där ansvarsreglerna är särskilt lindriga för honom.

Debattledare, professor Erik Boe, Norge:

Debattledaren tog upp några frågor som referenten ställt i sin skrivelse i band I.
Han fäste bl.a. hänsyn till huruvida ensamansvar skall förutsätta en registrering,
eller kunde det räcka med att man själv på Internet angav att man påtagit sig
ansvaret för sina yttranden?
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Justitierådet Göran Regner, Sverige:

Regner hänvisade till frågan ovan, huruvida man själv kan tänkas ta på sig
ensamansvar på Internet genom t.ex. ett "copyright-märke". Han påpekade att
ensamansvaret som är i bruk i Sverige inte enbart handlar om de tekniska
medhjälparna utan också om skyddet av källor och informanterna eller meddela-
rna. Det är viktigt för deras skydd att de vet vem de lämnar sitt meddelande till
och vem som publicerar det. Regner förhöll sig skeptiskt till att ensamansvar
kunde uppkomma utan registrering. Han ställde frågan vad som skulle hända och
hur ansvaret skulle fördelas i en situation där medhjälparen säger att han påtar sig
ansvar och att han sätter in t.ex. ett copyright-märke som tecken på att han påtagit
sig eneansvar men glömmer göra det. Enligt honom måste det finnas klara regler
om vad som krävs för att någon tar på sig ansvaret i formell mening.

Korreferent, advokat Ragnar Tomas Árnason, Island:

Jag vill ganska kort komma tillbaka till Strömholms anmärkningar om brott på
upphovsrätt på Internet. Det är så både i USA och på Island att man har fastställt
generellt att en tjänsteleverantör inte ska vara ansvarig för att stoppa yttrandebrott
efter anmälan, oavsett om brottet är uppenbart. Men i båda länderna har man gjort
undantag angående brott emot upphovsrätt. På Island är det så att om ett brott
emot upphovsrätt blir upptäckt och anmält på rätt sätt, så börjar ett förfarande hos
tjänsteleverantören där han också måste inveckla den faktiske avgivaren av det
omstridda materialet. Tjänsteleverantören måste då provisoriskt avlägsna materia-
let medan detta förfarande pågår. I USA har man ett liknande förfarande.

Strömholm påpekade ett mycket viktigt ämne som vi inte har kunnat gå mycket
in på i dag, och det är "håndhävelseproblem"(jämför det danska ordet "håndhæ-
ve", på engelska "enforce", "problems of enforcement") som man ju har i relation
till yttrandebrott på Internet eftersom Internet är ett globalt medium. Man kan
genomföra ett yttrandebrott på Internet i ett land från vilket annat land som helst i
världen; man kan vara i Kuala Lumpur och begå ett brott i Oslo, eftersom
verkningarna av brottet kommer fram i Oslo. Jag tror att enda sättet att lösa det här
"håndhævelseproblemet" är att göra en internationell konvention om förfarandet
omkring yttrandebrott på Internet. Men det blir mycket svårt att få det internatio-
nella samhället till att bli enigt om en sådan konvention. Ett problem är t.ex. som
referenten har påpekat att i USA har man helt andra meningar om "hate speach"
än vi har i Norden; i USA tillåter man t.ex. rasistiska mycket kränkande yttranden,
något som vi här i Norden och Europa oftast skulle reagera starkt emot.

Jag skulle vilja väcka frågan om möjligheten att göra en internationell konven-
tion som begränsar sig till förfarandet omkring brott emot upphovsrätt på Internet.
Alltså att konventionen endast skulle gälla för brott emot upphovsrätt. Med den
begränsningen kan man eventuellt lättare nå fram en internationell konsensus om
förfarandet.
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Professor emeritus Stig Strömholm, Sverige:

Sedan det i diskussionen framhållits att frågan om internationell domstolskompe-
tens for sin lösning kräver en global konvention, tillade professor Strömholm
följande. Inom den internationella immaterialrätten har de stora organisationerna,
framför allt WIPO/OMPI i Geneve, länge arbetat med frågor om en sådan kon-
vention på detta område men hittills utan framgång. Det största problemet ligger
ju helt enkelt i att även om man skulle kunna enas om en sådan konvention, som
skulle möjliggöra lagföring utan nationella begränsningar, skulle konventionen
inte bli effektiv utan att alla stater lojalt tillämpade den. Det räcker med att en eller
ett par obetydliga stater saboterar samarbetet för att detta skall misslyckas.

Debattledare, professor Erik Boe, Norge:

Debattledaren ställde en fråga till korreferenten i anslutning till vad denne tidiga-
re framfört om uppenbart olovliga yttranden. Korreferenten hade framfört att
tjänsteleverantören borde, i sådana särtillfallen då uppenbart olovliga yttranden
gjorts på Internet, ha rätt att ingripa och avlägsna yttranden. Debattledaren ville få
specificering på huruvida korreferenten avsett att ett särskilt handlande skulle
vara tillåtet då en handling är av typen stark samfundsskadlig olovlighet dvs. en
kvalificerad olovlighet som kräver mer än att någon enskild skall känna sig
förnärmad eller huruvida han faktiskt endast avsett ett beviskrav så som bevisligt
olovlig.

Korreferent, advokat Ragnar Tomas Árnason        Island:

Jag nämnde i mitt korreferat att man eventuellt skulle balansera på den ena sidan
beviskraven och på den andra sidan möjliga skadeverkningar som ett yttrande-
brott kan ha. Jag har påpekat exempel av yttrandebrott som kan ha mycket
allvarliga skadeverkningar, brott där individers liv och välfärd har varit på spel.
Det verkar vara förnuftigt att ha balans här på det sätt att eftersom möjliga
skadeverkningar blir allvarligare så skulle man göra mindre beviskrav. Som jag
har redan påpekat i detta sammanhang tycker jag att man ska vara försiktig med
att göra tjänsteleverantörerna ansvariga för att avlägsna yttranden som angår
politiska och samfundsmässiga saker. I såna fall skulle man göra särskilt stränga
beviskrav. När man ska värdera vilka löpande brott är uppenbara, eller med andra
ord ska stoppas, kan man alltså enligt mina generella idéer ta hänsyn till både
bevis och möjliga skadeverkningar. Som jag har påpekat behöver man i lagstift-
ning och rättspraxis bestämma dessa kriterier som man ska ta hänsyn till i detta
sammanhang.

Referent, lovrådgiver Ørnulf Rønnebæk, Norge:

Referenten tackade för en spännande diskussion. Han var särskilt glad över att få
höra att systemet med ensamansvaret, som en längre tid varit i bruk i Sverige,
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visat sig vara ett lyckat och användbart system. Till yttrandefrihetens forhållande
till upphovsrättsskydd konstaterade referenten att skyddet av yttrandefriheten vid
politisk debatt måste gå fore upphovsrättsskyddet.

Korreferent, advokat Ragnar Tomas Árnason        Island:

Jag vill understrecka att det är så att jag är enig med referenten på många
områden. Jag är t.ex. enig med honom att det skulle vara bättre att ha en rättslig
avgörelse från en domstol om vare sig ett yttrande på Internet skulle avlägsnas
eller inte, där en domstol skulle ta beslutet på det processuella sätt som vi känner.
Jag är också enig med honom om att det är bättre att parterna i den tvisten skulle
vara den faktiska avgivaren av ett yttrande på den ena handen och den som tänker
sig vara kränkt på den andra handen, eftersom det är ju dem som tvisten reellt är
mellan. Tjänsteleverantören behöver normalt inte delta eftersom vi ju har avgrän-
sat vår diskussion till den situation att tjänsteleverantörens medverkan endast är
teknisk. Men vad jag har försökt sätta fram är synpunkten att vi har ju också så
allvarliga yttrandebrott på Internet, inte bara diskussioner om samfundsmässiga
och politiska meningar. Vi har löpande brott som kan sätta både individers liv och
välfärd på spel och då kan man enligt min mening helt enkelt inte vänta efter en
traditionell rättsavgörelse. Problemet är att det kan ta många dagar eller veckor att
fa fram en sådan avgörelse.

Men då kan man fråga sig: Varför utarbetar vi inte ett offentligt förfarande i
detta syfte? Vi kan ju göra som de "down under" i Australien och ha en särskild
administrativ myndighet som bestämmer centralt och koordinerat om material är
uppenbart olagligt och om det bör avlägsnas eller göras oåtkomligt. Då kan man
eventuellt genom en sådan administrativ myndighet skaffa en rättslig avgörelse
rätt snabbt. Det skulle ju ha många praktiska fördelar att ha en sådan myndighet,
men mitt personliga svar, som är kanske präglat av rättspolitiska åsikter och smak,
är att det skulle verkligen störa mig att ha en särskild administrativ myndighet
som har den roll att censurera publicerat material på Internet, även om det bara
kan hända efter anmälan. Kanske skulle jag dock inte ställa mig lika starkt emot
denna slutsats, om man kan finna ett demokratiskt sätt att utnämna individer i en
sådan myndighet. Man kunde eventuellt ha representanter från NGOs, staten och
tjänsteleverantörer i en nämnd. Men så finns det andra nackdelar vid ett dylikt
förfarande. Om vi har en myndighet som måste komma samman och parterna
måste eventuellt ställa sina argument före myndigheten, så tar det längre tid än att
helt enkelt skicka en anmälan direkt till tjänsteleverantören som är den part som
faktiskt håller på med att distribuera det omstridda materialet i sitt tekniska
system. Därför har jag varken föreslagit eller diskuterat den här idén, om en
särskild administrativ myndighet som man har i Australien, och jag är rätt nöjd
med att inga dylika förslag har kommit fram här i dag.


