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Sedan hæstaréttardomari ÅRNI TRYGGVASON intagit ordföran-
deplatsen, behandlades härefter:

BESKYTTELSE

AF EN AFDÖDS PERSONLIGHED.

(Se bil III.)

Referenten, hæstaréttardomari E>ÖRDUR EYJOLFSSON (Reykja-
vik) : Herr president, mine damer og herrer. Jeg går ud fra at
det emne, der her foreligger, hovedsagelig vil blive behandlet
ud fra et lovgivningssynspunkt, og at forhandlingerne ikke vil
holdes alt for strengt på gældende rets grundlag. I den korte
tid jeg her har til min rådighed, er der ikke lejlighed til nær-
mere at gøre rede for de positive bestemmelser i de nordiske sta-
ters ret, der angår dette emne. På den anden side bør der selv-
følgelig tages hensyn til bestemmelserne ved undersøgelsen af,
hvilke hovedlinjer bør følges på disse områder i fremtidens lov-
givning.

Som bekendt er det ret almindeligt, at folk interesserer sig for
forskellige ting, der vil ske, eller formodes at ville ske efter deres
dødelige afgang, og at de træffer forskellige foranstaltninger,
der først skal komme til udførelse efter den tid. Folk træffer
ofte testamentariske bestemmelser med hensyn til deres formue,
fordeler den mellem slægtninge eller andre personer eller op-
retter legater til støtte for anliggender, som de har interesse for,
og ofte skal bære deres navn og bevare erindringen om dem.
Samfundet anerkender overhovedet sådanne foranstaltningers
berettigelse og giver dem retsgyldighed, idet erfaringen har vist,
at de som oftest er godt forenelige med samfundets interesser.
Jeg skal ikke yderligere beskæftige mig med sådanne foranstalt-
ninger forsåvidt som de angår økonomiske forhold, da det falder
udenfor det foreliggende emnes ramme.

Men det er ikke blot på det økonomiske område at folk in-
teresserer sig for, hvad der sker efter deres dødelige afgang.
Dette udstrækker sig til de mest forskelligartede anliggender,
der er af personlig art og angår folks personlige forhold. I al
almindelighed vil folk vel nære det ønske, at efterkommernes
dom over dem bliver så god som muligt, og at erindringen om
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dem holdes i ære efter deres bortgang, og selvfølgelig er det et
gode for samfundet at folk lever deres liv i overensstemmelse
dermed. Folk kan have hemmeligheder, som de har betroet
andre, f. eks. deres læge eller præst, og som oftest vil de nære
det ønske, at hemmeligheden ikke åbenbares efter deres død.
Ophavsmænd interesserer sig for, at deres ophavsmandsære ikke
fortrædiges ved utilbørlig behandling af deres værker efter at
de er afgået ved døden. Det er også almindeligt at folk i levende
live har forskellige ønsker om en bestemt behandling af deres
lig efter døden, således som om det skal begraves eller brændes,
hvor det skal begraves, f. eks. overførsel til hjemlandet, dersom
vedkommende dør udenlands, o. s. v. De interesser, disse ønsker
dækker, vil måske synes ret ubetydelige, men erfaringen har vist,
at for mange er dette en hjertesag, og at forvisningen om, at
deres dispositioner i denne henseende vilde blive udført, vilde
ofte skaffe dem åndelig tilfredsstillelse.

I den nordiske lovgivning er der nogle eksempler på, at in-
teresser, der på denne måde er knyttet til en afdøds personlig-
hed, nyder retsbeskyttelse. Jeg tænker her først og fremmest på
beskyttelsen af personlige interesser, der ydes af hensyn til den
afdøde, men ikke af hensyn til bestemte efterlevende personer,
således som børn eller andre nære slægtninge. Et af de tyde-
ligste eksempler på en sådan beskyttelse er at finde i den
finske og norske lov om ophavsmandsret, ifølge hvilke en op-
havsmand i levende live kan træffe dispositioner til at visse per-
sonlige interesser, der angår hans ophavsmandsret, kommer til
at nyde beskyttelse efter hans død, og det ikke mindre mod hans
børn og slægtninge end overfor andre personer. Denne beskyttelse
synes ene og alene at være ydet af hensyn til den afdøde, men
ikke af hensyn til nogen bestemte efterlevende personers inte-
resser. I de fleste nordiske staters straffelove findes der også
bestemmelser om beskyttelse af en afdød persons ære, men her
træder det dog ikke ligeså tydelig frem, i hvis interesse beskyt-
telsen ydes, og forskellige forskere har været af den opfattelse,
at beskyttelsesobjektet her er efterlevende slægtninges pietets-
følelse. Det kan her også fremhæves, at ifølge nordiske love
tillades ligbrænding aldrig, dersom den afdøde har nedlagt for-
bud mod den.

Ud fra et lovgivningsstandpunkt er der ikke noget i vejen
for at personlige interesser, der er knyttet til en afdød, kan nyde
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retsbeskyttelse. Erfaringen har vist, at det er muligt at yde så-
danne interesser beskyttelse med sædvanlige retsmidler. Her må
det kun for hvert enkelt interesseforhold afvejes, om de er så
vigtige, at der er grund til at yde dem retsbeskyttelse, og om
andre vigtigere samfundsinteresser skulde være til hinder for
det. I forbindelse med lovgivning om disse forhold, kommer der
dog et vigtigt spørgsmål i betragtning, som det er vanskeligt at
finde en heldig løsning på, og det er hvorledes rettighederne skal
opretholdes. Da den person interesserne er knyttet til er afgået
ved døden, må en anden have påtaleret, dersom der kommes
interesserne for nær. Ved et hastigt blik kunde det synes natur-
ligst, at selve samfundet opretholdt beskyttelsen umiddelbart,
og at f. eks. strafbare forseelser mod interesserne ubetinget skul-
de gøres til genstand for offentlig anklage. Det forekommer mig
dog, at en sådan løsning ikke skulde anvendes som hovedregel,
men kun subsidiært. Således som jeg har antydet i den trykte
redegørelse, forekommer det mig at være den heldigste løsning,
at en person i levende live kan overdrage det til en bestemt per-
son eller institution at opretholde rettighederne, men dersom
ingen er blevet udnævnt dertil, skal påtaleretten tilfalde børn og
andre nære pårørende. Endelig burde det offentlige, sandsyn-
ligvis et bestemt ministerium, have påtaleret, dersom der i hen-
hold til det foran anførte ikke findes nogen, der skal opretholde
rettighederne, eller når rettighederne må beskyttes mod selve
de personer, der skal varetage dem, f. eks. børn og pårørende.

Jeg vil nu med nogle ord berøre de enkelte forhold vedrørende
personlige interesser, der især kan være spørgsmål om, hvor-
vidt de skal nyde retsbeskyttelse efter at vedkommende er død.
Selvfølgelig kan der være tale om flere arter af interesser end
dem jeg her berører, og det vil blive taget i betragtning efter-
hånden som ny og mere fuldkomne love angående personlige
rettigheder i almindelighed vil blive udstedt. I den trykte redegø-
relse har jeg anført det vigtigste herhen hørende, og vil derfor
her kun berøre det i en sammendraget oversigt.

Først bliver der tale om beskyttelse af afdøde personers ære. Be-
stemmelser om en sådan beskyttelse findes nu i de nordiske lan-
des lovgivning, Sverrig undtaget. Jeg går ud fra, at en sådan
beskyttelse vil blive ydet i fremtidens lovgivning og det uden
hensyn til, om den afdøde efterlader sig børn eller andre nære
pårørende. Det forekommer mig rettest, at afdøde personers
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ære beskyttes mod samme angreb som levende personers ære,
det vil sige både mod ærerørige beskyldninger og fornærmelige
handlinger. Naturligvis kommer her kun angreb på den objek-
tive ære i betragtning, da angreb på en af døds subjektive ære
ikke er tænkelig. Der kan heller ikke være tale om at straffe
udtalelser, der ikke angår en moralsk vurdering, men kunne
være egnede til at forrykke stilling eller forhold, dersom de ret-
tedes mod en levende person. Jeg finder ikke grund til at gøre
strengere subjektive krav end når der er tale om injurier mod
en levende person. Den finske straffelovs regel, at injurier mod
afdød person kun er strafbare når de er fremsat mod bedre
vidende, forekommer mig alt for streng. Straffen burde være
mildere end når der er tale om injurier mod en levende person,
allerede af den grund, at der ikke er tale om angreb på selv-
agtelse. Der kan være spørgsmål om, hvorvidt beskyttelsesti-
den skal begrænses. En tidsubegrænset beskyttelse vilde efter
manges skøn være en for stor hindring for historiske under-
søgelser. Det forekommer mig som om en tidsbegrænsning
vilde være noget på må og få. Når det tages i betragtning at
påtaleretten for værgens og for børns og andre pårørendes ved-
kommende bortfalder ved deres død, og at påtaleretten efter den
tid kun vilde være i et bestemt ministeriums hænder, kan jeg
ikke se tilstrækkelig grund til at knytte beskyttelsestiden til en
bestemt periode efter vedkommendes död, f. eks. 20, 30 eller
50 år.

For det andet kan der være spørgsmål om, hvorvidt en af-
døds minde skal beskyttes mod krænkelse af privatlivets fred,
således at der fastsættes straf for offentlige meddelelser om for-
hold, som i vedkommendes levende live tilhørte hans privatliv.
Efter min opfattelse er der her ikke nær så stort behov for be-
skyttelse som når der er tale om ærekrænkelse. Det lader sig
ganske vist ikke bestride, at mange sådanne privatsager kan
være pinlige for folk, og at de ofte i levende live måtte ønske,
at de gik i glemmebogen efter deres død, f. eks. berettelser om
kærlighedsforhold, offentliggørelse af kærlighedsbreve o. s. v.
Men forbud mod offentlige meddelelser om en afdøds private for-
hold vilde være en utilbørlig hemning af den historiske menings-
frihed, særlig når der tages hensyn til, at meddelelsen blev straf-
bar, selvom dens indhold var i overensstemmelse med sandhe-
den. Ifølge de nordiske staters nugældende ret er der ikke fastsat



128 1)ÖRDUR EYJÖLFSSON.

straf for offentlige meddelelser om afdøde personers privatliv,
og det vilde sikkert blive vanskeligt her at finde passende græn-
ser, hvis sådanne handlinger skulde straffes på en eller anden
måde.

I de nordiske staters straffelove er der fastsat straf for, dersom
en embedsmand eller andre personer, der anføres i loven, over-
træder deres tavshedspligt for så vidt angår hemmeligheder, der
er blevet dem betroet eller de er kommet til kundskab om gen-
nem deres stilling. Overtrædelse af tavshedspligten er antagelig
strafbar, selvom den, der har krav på hemmeligholdelse, er af-
gået ved døden. Her har man således et eksempel på beskyttelse
af personlige interesser, der er knyttet til en afdød. Dersom
vedkommende ikke i levende live har givet sit samtykke til at
hemmeligheden bliver åbenbaret efter hans død, vil ingen, hver-
ken hans børn eller andre, være beføjet til at give et sådant
samtykke. Overtrædelser af tavshedspligt burde, når den for-
urettede er død, alletider påtales af det offentlige.

Hvad angår spørgsmål om beskyttelse af navneret, da fore-
kommer det mig utilbørligt, at en afdøds familienavn skal være
genstand for fri bemægtigelse. Den sidste bærer af et velkendt
familienavn må i levende live vide sig sikker for, at hans navn
ikke straks efter hans død antages af hvem som helst. Noget
lignende kan siges om anvendelsen af en afdød persons navn
i erhvervsøjemed, som reklame, varemærke o. s. v. Jeg kan ikke
finde nogen argumenter for, at man skulle kunne anvende en
afdøds navn på denne måde uden særskilt tilladelse fra vedkom-
mende selv i hans levende live.

Med hensyn til beskyttelse af ophavsmandsretten efter ophavs-
mandens død vil jeg lade mig nøje med at henvise til den trykte
redegørelse. Disse anliggender er nu blevet ordnet på tilfreds-
stillende måde i de fleste af de nordiske landes love om ophavs-
mandsretten.

Til sidst vil jeg omtale det forhold, at der gives retsgyldighed
til de dispositioner, som folk træffer i levende live med hensyn
til behandlingen af deres lig. I de nordiske staters straffelove er
der bestemmelser om straffe for krænkelse af gravfreden og
usømmelig behandling af lig. Jeg anser det for givet at sådanne
bestemmelser vil blive bibeholdt og har intet særligt dertil at
bemærke. For øvrigt vilde jeg anse det for hensigtsmæssigt at
der blev udstedt en helhedslovgivning om desangående forhold
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som ligsyn, obduktion, begravelse og ligbrænding. I en sådan
lovgivning burde der findes bestemmelser om, at folks testa-
mentariske dispositioner på dette område havde retsgyldighed,
for så vidt som de ikke var i strid med lovens præceptive be-
stemmelser eller almindelig velanstændighed. Arvinger måtte
finde sig i at omkostningerne ved sådanne foranstaltninger blev
betalt af den afdødes efterladenskaber. Testator burde og være
berettiget til at udnævne en person eller institution til at be-
sørge foranstaltningernes gennemførelse.

Korreferenten, professor ÅKE MALMSTRÖM (Uppsala): Herr
ordförande, mina damer och herrar. Det har fallit på min lott
att med några ord ytterligare diskutera ämnet. Detta har ju
redan på ett ingående och värdefullt sätt behandlats av inleda-
ren i hans anförande. Det är utan tvivel intressant och givande
att undersöka våra rättsregler på spridda områden ur en sådan
enhetlig synpunkt. Samtidigt vill jag emellertid redan nu säga,
att det förefaller mig som om det inte finnes något alltför starkt
sammanhang bakom alla de detaljproblem och specialregler som
man stöter på.

Det förefaller mig med andra ord svårt, både de lege lata och
de lege ferenda, att konstruera fram något enhetligt rättsinsti-
tut, någon »den dödes allmänna personlighetsrätt» eller dylikt.
Det blir för mig mera en serie spörsmål, som har ett visst mycket
allmänt sammanhang med varandra men som dock i huvudsak
ter sig som tämligen fristående.

Först skall jag tillåta mig några korta, ytterst allmänna re-
flexioner, som kanske i och för sig går utanför ramen för ämnet
men som har en viss betydelse för diskussionen, kanske inte för
diskussionen i dag men för den mera allmänna debatten om hit-
hörande ting.

Det finns en kort antydan i början på inledarens tryckta refe-
rat, där han säger något om, att man har brukat skilja mellan
personliga och ekonomiska rättigheter. Jag tror att man inte
behöver fördjupa sig i detta. Inledaren har med all rätt ställt
sig kritisk till sådana tankegångar. Det har, som inledaren
nämner, ibland förekommit ett sådant resonemang i rättsveten-
skapen. Man har sagt ungefär så, att rättskapaciteten upphör
vid människans död. De ekonomiska rättigheter, som kan över-
låtas, tillfaller då andra personer enligt arvsrättens regler. Men
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personliga rättigheter, som inte kan överlåtas, måste falla bort,
eftersom det berättigade subjektet inte längre finns till. Detta
kan ju låta bestickande, men det är såvitt jag förstår ganska
meningslöst att föra fram detta allmänna resonemang. Det är ju i
grunden så, att detta med en rättighet som överlåtes endast är
en bild och en ganska ofullkomlig sådan. Redan när man över-
låter en ekonomisk rättighet, så kan det i vissa hänseenden in-
träda modifikationer. Vad som sker är att A förlorar sina hit^
tillsvarande förmåner och att B i stället får i stort sett samma
förmåner, dock inte nödvändigt alldeles desamma. Inte ens den
s. k. ekonomiska rättigheten är någon självständig storhet, obe-
roende av rättighetshavaren. Om nu A i stället har en personlig
rättighet, så må det ju vara sant, att inte han genom sina dis-
positioner kan flytta över den på B med den verkan att B får
en likartad personlig rättighet, men detta hindrar ju inte att,
sedan A inte längre finns till, lagstiftaren kan ge B vissa befo-
genheter, som har något slags sammanhang med de intressen,
som låg bakom de befogenheter, som A hade.

Det är alltså, menar jag, alldeles som inledaren själv säger,
en allmän rättspolitisk intresseavvägning, som det här måste
vara fråga om. När man gör denna intresseavvägning så kanske
man emellertid -— det skulle jag också vilja tillfoga bland dessa
allmänna synpunkter — bör vara något försiktig med att pressa
in sitt resonemang i den där formeln, att det gäller att söka
reda på rättsregelns skyddsobjekt. Det är ju så, att tanken om
skyddsobjekten och angreppsobjekten spelar en stor roll inom
den straffrättsliga doktrinen. Åtminstone för den, som mera ut-
ifrån nalkas straffrättens domäner, ter det sig emellertid så, att
denna idé om skyddsobjekt är en konstruktion, som inte får
drivas för hårt, därför att man då binder sina händer onödigt,
när det gäller både att tolka och att skriva lag. Skall man ä tout
prix konstruera fram ett skyddsobjekt, så blir detta en formel-
artad sammanfattning av huvudsyftena med en regel och knap-
past mera.

Detta betyder att jag menar, att man här inte behöver göra
sig några bekymmer med att fråga sig, om den avlidnes minne
eller något sådant är ett självständigt existerande objekt, som
det kan riktas angrepp emot. Det är tekniskt fullt möjligt att
konstruera bestämmelser, som skyddar emot ärekränkningar i
fråga om avlidna, och då får man göra en sedvanlig rättspolitisk
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intresseavvägning. Konstigare är det teoretiskt inte, såvitt jag
förstår.

Inledaren har, efter sin allmänna introduktion i den tryckta
skriften, utvecklat sina synpunkter beträffande olika särskilda led
och han har samlat dem i två huvudavsnitt. Det första och största
handlar om en avdöds minne och det andra handlar om be-
handlingen av hans kropp efter döden. Det är riktigt att man
måste skilja på dessa två saker. För mig är det dock åtminstone
svårt att här tala om två olika sidor av en och samma person-
lighetsrätt. Det är egentligen två ganska skilda spörsmål. Jag
hade nu tänkt att gå förbi den sista frågan om behandlingen
av lik och uteslutande hålla mig till den första — om en avdöds
minne.

Även den frågan faller sönder i ett antal självständiga spörs-
mål, där man också enligt min mening måste hålla sakerna
isär, när man gör den rättsliga regleringen. Det är mycket svårt
att tänka sig några allmänna övergripande regler. Det förelig-
ger inte nu något enhetligt rättsinstitut, och det är lika svårt att
de lege ferenda konstruera fram ett enhetligt rättsinstitut. Detta
betyder, att jag ställer mig tvivlande till nyttan av att exempelvis
ställa upp enhetliga regler om vem som har talerätt i fråga om
skyddande av död mans minne. Skall man begränsa talerätten
— skall man alltså ha bestämmelser om att endast vissa skall få
föra talan — då tror jag att man har anledning att närmast
tänka sig att läget kan vara olika i olika hithörande fall. Läget
kan exempelvis vara ett annat, när det gäller ärekränkning, än
när det gäller författarrätten eller något annat spörsmål. Det
kan vara intressant att granska våra rättsregler ur den enhet-
liga synvinkel, som inledaren har anlagt, men därvid stannar väl
också enhetligheten.

Skulle man göra en fullständig sådan granskning, så skulle
man ju f. ö. kunna ta med ytterligare en del spörsmål som in-
ledaren inte har nämnt. Det förefaller mig t. ex. att, om man
vill tala om skyddet för den avlidnes personliga intressen, hans
personliga strävanden och sådant, man egentligen borde i diskus-
sionen dra in också testamentsrätten och framhäva den mycket
långt drivna respekt, som där åtminstone än så länge hyses för
den avlidnes önskningar. Där går vi ju mycket långt i att för-
söka så vitt möjligt förvalta hans egendom efter de regler, som
han själv har bestämt, även om det därvidlag kan vara fråga om
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bestämmelser, som är uttryck för en kuriös och högst originell
personlighet hos testator.

Inledaren har behandlat fem särskilda spörsmål, när det gäller
den avlidnes minne. Han har talat om äran i snävare mening;
han har talat om privatlivets fred; han har berört vissa fall av
rättsstridigt yppande av hemligheter; han har berört namnrät-
ten och han har slutligen berört auktorrätten (ophavsretten).

De tre första fallen hör naturligtvis nära ihop och av dessa
förmodar jag att frågan om ärekränkning är den praktiskt vik-
tigaste. Namnrätten förefaller mig att stå en smula för sig och
vad auktorrätten beträffar, så rör det sig om problem som är
rätt annorlunda beskaffade än ärekränkningsfrågorna. Vad auk-
torrätten angår, tycker jag f. ö. att »en avlidens minne» är en
litet för snäv rubrik för de intressen det gäller och de allmänna
kultursynpunkter, som lagstiftaren där vill värna om.

Om jag skall gå in på några av dessa särskilda frågor, så lig-
ger det nära till hands att säga något om äran. Det har för mig
vissa svårigheter, eftersom jag inte i vanliga fall sysslar med
straffrätt och det ju här gäller en straff rättslig fråga. Det är
inte bara så, att jag inte är någon straffrättsexpert; jag är än
mindre någon specialist på ärekränkning. Jag har inte alls sär-
skilt arbetat med detta mycket omstridda och svårbemästrade
rättsinstitut — ett institut vars allmänna värde man dessutom
ibland kan känna sig litet tveksam om, också när det gäller
levande personer.

Angrepp på en avlidens ära straffas till en viss grad i alla
nordiska länder utom i Sverige. Om man bör ha ett sådant
straffskydd eller inte, det är en rättspolitisk fråga, där känslo-
mässiga argument till en viss grad måste spela in. Jag kan i så
måtto instämma med inledaren, att jag personligen tycker att
det kunde vara rimligt med ett visst straffskydd på detta om-
råde, fastän jag är väl medveten om att en del rationalise-
rande argument för detta straff skydd ibland kan förefalla litet
konstruerade.

Jag betraktar det egentligen inte heller som någon alltför stor
fråga. Antag nu att man skulle införa ett straffskydd för död
mans ära (man får dock göra det endast inom vissa gränser,
jag kommer till det strax). Då frågar man sig ibland (och den
frågeställningen skymtar litet i inledningsskriften också; : är
detta verkligen ett skydd direkt för den dödes ära, för den dödes
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personlighet, eller är det ett skydd för de efterlevandes pietets-
känslor? Först och främst beror ju svaret på hur inan anordnar
skyddet. Man kan inte ge ett abstrakt svar. Man kan tänka
sig en straffrättsreglering, som är så konstruerad, att det bara rör
sig om de efterlevandes pietetskänslor, och man kan tänka sig
en straffrättsreglering, som går därutöver. Men vidare visar
det sig här, att det är riskabelt att pressa in hela resonemanget i
det tankeschema, där man enbart frågar efter angreppsobjektet
och liksom tror att allting är löst, bara man har pekat ut ett
angreppsobj ekt.

Om man straffar vissa angrepp på en död persons ära, så är
otvivelaktigt i viss mening denna ära angreppsobjekt (skydds-
objekt). Detta låter emellertid säga sig, oavsett hur man mo-
tiverar straff budet närmare. Man kan, såvitt jag förstår, som
exempelvis Borum säga, att ärekränkning mot en avliden natur-
ligt uppfattas som ett angrepp på personligheten. Men vad har
man därmed sagt? Straff för vissa angrepp på den dödes ära,
det betyder, att inan vill motverka sådana angrepp — om det nu
går -— och det betyder att den dödes ära tekniskt sett är an-
greppsobjekt för den kriminaliserade handlingen. Vidare kan man
möjligen säga, att resultatet av en sådan straffregel blir ett visst
skydd för personligheten i vidare mening. Men motiveringen för
att man inför och uppehåller regeln kan trots det vara ganska
varierande. I motiveringen kan lika fullt ingå väsentliga moment
av hänsyn till de efterlevande, f. ö. inte bara familjemedlemmar;
det kan vara moment som bygger på hänsyn till den dödes vän-
ner, hans kamrater, hans politiska meningsfränder och andra
sådana. Och så kan det mycket väl vara, även om inte lagstif-
taren tekniskt sett har gjort dessa pietetskänslor till angrepps-
objekt i lagregeln.

Det kan också samtidigt vara så, att man menar, att straff -
budet kan vara nyttigt för att medborgarna skall känna ett an-
svar för sitt eget eftermäle — en synpunkt som har förts fram
och vars praktiska betydelse är mycket svår att bedöma. Sverige
saknar som sagt skydd mot ärekränkning av avliden. I littera-
turen har ett visst straffskydd nyligen förordats av Nelson, och
jag föreställer mig, att det är sannolikt, att den svenska straff-
rättskommittén kommer att föreslå någon sådan regel. Hur den
kommer att se ut, det vet jag ingenting om, eftersom jag inte
har någon närmare inblick bakom straffrättskommitténs kulis-
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ser. Jag har redan antytt, att jag finner en sådan regel rimlig,
om den hålles inom måttliga gränser, men jag vill inte påstå att
jag finner saken vara bland de mest trängande lagstiftnings-
problemen. Vad motiveringen beträffar, så utgör den för mig
en kombination av flera hänsyn. Det förefaller mig svårt och
onödigt att renodla en enda tankegång. Det är rimligt att tänka
på de efterlevande, inte bara på (släktingarna utan, som jag sade,
också på meningsfränder, medlemmarna i ett parti eller annan
gruppbildning som den döde har tillhört. Vi hade en gång ett
svenskt rättsfall, där det var fråga om ärekränkning mot en av-
liden statsminister. Det var naturligtvis en sak, som intresserade
det stora parti, som han hade varit ledare för. Skulle man vidare
kunna visa, att människor känner en bättre trivsel i tillvaron,
om de vet, att de inte fritt kan baktalas efter döden, så är väl
också en sådan känsloinställning något att beakta. Och skulle
det vara så, att regeln kunde bidraga till att människor kände
något ansvar för sitt eftermäle, så kunde det ju också vara bra.
Om regeln har någon praktisk betydelse i det avseendet, det vill
jag lämna därhän. Men synpunkten har skymtat i litteraturen.

Under alla förhållanden vill jag starkt stryka under behovet
av något slags direkt eller indirekt tidsbegränsning. Den be-
höver inte vara direkt, men indirekt måste vi dock ha något slags
begränsning. Det förefaller mig meningslöst och orimligt att
straffa angrepp på en person som avlidit för låt oss säga 100
år sedan — han må ha varit kung eller statsminister eller för-
fattare eller vad som helst eller en föga känd man i de djupa
leden. Inte vore det väl rimligt, om någon nu skulle kunna fällas
för ärekränkning mot exempelvis den kände svenske författaren
Carl Jonas Love Almqvist. Eller tag något annat liknande exem-
pel, vilket som helst. Den ståndpunkten tycker jag nog att man
kan försvara, inte bara därför att det är opraktiskt och svårt
att genomföra ett sådant skydd, utan även därför att skyddet
principiellt är mindre tilltalande.

Om man menar som jag, så betyder detta, att man inte utan
vidare är beredd att skydda en avlidens ära för dess egen skull
så att säga. Nelson har i sin avhandling framhållit, att den fre-
dade tiden borde vara så lång, att de personliga bevekeisegrun-
derna för och ändamålen med det äreröriga angreppet träder i
bakgrunden. Det kan ju vara riktigt, att tiden bör vara så
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pass lång, men å andra sidan bör den fredade tiden enligt min
mening inte heller vara nämnvärt längre än som fordras för
det syftet. Begränsningen kan mycket väl göras indirekt, t. ex.
genom en lämplig begränsning av talerätten. Om man begränsar
de efterlevandes talerätt, så att den utslocknar inom en viss
tid — när det gått någon generation — och om man inte medger
någon alltför långvarig talerätt för andra personer, institutio-
ner e. d., så faller ju spörsmålet bort, och detta är kanske det
enklaste sättet att begränsa.

Jag vet inte riktigt hur långt den ärade inledaren vill gå i
detta avseende. Han vill i sin tryckta inledning inte räkna med
någon bestämd tidsgräns. I hans anförande här skymtade, att
man ändå fick något slags gräns genom talerätten. Men ser man
på hans eget förslag beträffande talerätten i allmänhet för per-
sonliga kränkningar, så följer av detta förslag, att var och en
skulle genom testamente kunna utse inte bara en viss person
utan också en viss institution att framdeles upprätthålla skyd-
det av hans personlighet. På den punkten hyser jag mycket star-
ka betänkligheter. Det förefaller mig som om skyddet på det
sättet skulle kunna utsträckas alldeles för långt. Nog vore det
väl betänkligt ur allmän synpunkt och särskilt plågsamt för
vederbörande institution, om en avliden person genom testa-
mente lade på institutionen bördan att utan någon tidsbegräns-
ning i all framtid uppträda som den avlidnes riddare och för-
svara honom mot alla äreröriga angrepp. Låt oss säga, att den
döde är en person som skaffat sig en rätt stor förmögenhet,
kanske genom en affärsverksamhet av mer eller mindre disku-
tabel art. Så tycker han, att det är tilltalande, att dessa pengar
dock skall komma till nytta, och därför skänker han pengarna
till en akademi eller ett universitet. Men samtidigt förklarar han,
att institutionen skall försvara hans ära i framtiden. Jag tycker
inte, att det skulle bli uteslutande trevligt med en sådan anord-
ning.

Förmodligen kan emellertid en smidig begränsning nås genom
en lämplig utformning av talerättsreglerna. Hur detta skall ske
beror delvis på om ärekränkning i allmänhet endast skall ligga
under enskilt åtal eller om man också skall kunna tillåta allmän
åklagare att föra talan i vissa fall, antingen efter angivelse eller
av egen drift. Man kunde kanske tänka sig, att en offentlig åtals-
rätt finge sin naturliga begränsning genom att det stadgades,
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att inskridanden skulle få ske endast när det var påkallat av ett
allmänt intresse. Å andra sidan är det så, att begreppet »allmänt
intresse» är ganska tänjbart. Man vet, att under vissa politiska
förhållanden ett sådant begrepp kan tänjas ut på ett sätt, som
åtminstone vi f. n. tycker är ganska orimligt. Därför intar jag
inte någon bestämd ståndpunkt — jag bara sätter ett litet fråge-
tecken för den typen av begränsning.

Jag skall inte gå närmare in på privatlivets fred. Jag vet inte
om det är motiverat med någon särskild lagstiftning där. Skulle
man försöka göra en fullständig genomgång av situationen nu i
svensk rätt, så skulle man väl behöva gå in på våra tryckfrihets-
regler och de sekretessregler, som modifierar dessa och som
fungerar som ett visst skydd i en del fall, när en persons delikata
privatangelägenheter figurerar i domstolsprotokoll eller i offent-
liga papper på ett eller annat sätt.

Jag har ingen särskild anledning att heller säga något om
rättsstridigt röjande av hemligheter. Jag har ingenting i princip
att invända mot vad som är sagt av inledaren på den punkten.
Vad namnrätten beträffar, så är läget i Sverige en smula oklart.
Jag vet inte om jag skall upptaga tiden med det.

Vad auktorrätten beträffar, så är situationen inte riktigt bra
f. n. i Sverige. Men vi väntar med spänning på ett svenskt lag-
förslag, motsvarande de danska och norska, som redan har
publicerats. Det är väl anledning antaga, att det blir en mera
tillfredsställande reglering av auktorrätten i det förslag som
kommer.

Det har redan sagts, att testamentsrätten faller utanför inleda-
rens framställning, och jag gjorde i det avseendet bara den
reflexionen, att om man skulle göra en fullständig genomgång
av alla de punkter, där man tar hänsyn till den dödes personliga
intressen, man kanske också skulle ta upp en diskussion av
testamentsrätten. Det kan jag emellertid på grund av tiden inte
inlåta mig på. Det jag har sagt får kanske vara nog. Jag hoppas,
att det belyser min mening, att här föreligger en serie intres-
santa spörsmål men att man inte alltför mycket får betona en-
hetligheten. I varje fall är det enligt min åsikt inte på detta
område fråga om någon enhetlig personlighetsrätt. Det är en
ganska vag allmän likhet som sammanhåller vårt diskussions-
ämne.
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Højesteretssagfører POUL JACOBSEN (København) : Hr. ordførende,
mine damer og herrer. Jeg er ganske enig i de første og de sidste
udtalelser af den ærede korreferent. Jeg mener heller ikke, at man
kan opstille nogle almindelig fælles regler. De spørgsmål, som her er
fremsat, bør behandles hver for sig, og man kan ikke se det hele som
en enhed. Jeg skal gøre nogle enkelte bemærkninger til de vigtigste
af de punkter, den ærede referent har fremsat i sit trykte foredrag,
og hvad han sagde her i dag, og der må jeg først sige, det vigtigste
spørgsmål, det er det om ophavsret, forfatterret, og det er jo løst
tilfredsstillende, i hvert fald efter min mening, i Danmark og Norge,
og dette spørgsmål har det derfor ikke større betydning at diskutere.

Så er der derimod spørgsmålet om ærekrænkelser over for afdøde.
Der har, som referenten har fremdraget, teorien jo været uenig om,
hvorvidt der er tale om en beskyttelse for de efterlevende, eller hvor-
vidt der er tale om en beskyttelse for den afdøde. Jeg' mener, at det
er rigtigt, som også fremført af referenten, hvad Borum allerede i
1942 skrev i sin »Personret», at ærefornærmelser mod en afdød na-
turligt må opfattes som beskyttelse for personligheden i videre for-
stand, og i hvert fald hensynet til de efterlevende kun kan være et
sekundært synspunkt. Når man er klar over det, så fører det til, at
jeg i hvert fald kan godkende referentens ønske om, at man skulle
indføre en regel om, at personer ved testamentarisk beslutning kan
gøre noget i samme retning, som en forfatter, nemlig at indsætte en
person, der kan varetage hans personlige rettigheder efter døden. Jeg
vil derimod ikke gå så vidt, som den ærede referent, når han, også
når der ikke er indsat en sådan person, vil lade det offentlige op-
træde, og der er jeg enig med den ærede korreferent, det fører efter
min mening for vidt. Men med hensyn til selve dette spørgsmål om
straf for fremsættelse af ærefornærmende udtalelser over for afdøde
mener jeg egentlig, at den danske straffelovs § 274 har truffet det
rette, og jeg mener, at den ærede referent i nogen grad har misfor-
stået denne paragraf, når han siger, at man har begrænset beskyttelsen
til 20 år, medens han ønsker en ubegrænset beskyttelse. Dette er ikke
rigtigt, idet den danske straffelovs § 274 blot siger dette, at efter de
tyve år kan fornærmelsen kun påtales, når der er tale om bagvas-
kelse. Det vil altså sige, at man stiller strengere krav efter de tyve
års forløb, men dog ikke at man ikke kan påtale grove ærefornær-
melser efter de tyve års forløb. Og det mener jeg, er den rette vej
at gå på dette punkt. Jeg kan ikke følge den ærede referent i, at man
skulle udstrække beskyttelsen til privatlivets fred. Jeg tror, man
kommer alt for langt, og det bliver alt for vanskeligt at lave lov-
regler, hvor man skulle udstrække denne beskyttelse, og jeg mener,
at § 274 i den danske straffelov er den passende grænse, og1 at man
ikke skal gå videre.

Med hensyn til navneret mener jeg, at den ærede referent har fuld-
stændig ret i, at der er trang til beskyttelse. Der er trang till beskyttel-
se mod misbrug af afdødes navne, hvadenten de benyttes som efter-
navne, eller benyttes som fornavn eller mellemnavn. Og her vil jeg lige
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gøre opmærksom på, at der nylig er udkommet betænkning fra en
dansk kommission, der har været nedsat, om civilstandsregistrering,
og at der i denne kommisisonsbetænkning findes et lovforslag med en
særlig paragraf, hvori det udtrykkeligt står, at som fornavn må ikke
vælges et navn, der for det første kan blive til byrde for barnet, og
at man ikke må tillægge barnet et navn, der er i brug som familie-
navn, med mindre det efter sin oprindelse er et fornavn. Altså hvis
dette lovforslag bliver til lov, vil der i Danmark være beskyttelse af
den art, som referenten ønsker. Jeg vil også gøre opmærksom på, at
den norske navnelov af 4 1923 har en tilsvarende bestemmelse i
dens § 17.

Tiden tillader ikke at gå nærmere ind på de øvrige enkelte spørgs-
mål, men jeg har syntes, at det havde en del interesse at undersøge
hvorledes man ser på hele dette forhold i England, fordi man jo
netop i England med hensyn til injurielovgivning og synet på for-
nærmelser i det hele jo er særlig strenge. Jeg har spurgt en forbin-
delse i England herom og fået et ganske interessant svar. Og det går
ud på, at der med hensyn til injurielovgivning i England intet rets-
middel eller i hvert fald ikke noget sikkert retsmiddel står til disposi-
tion for nære slægtninge i tilfælde af injurier mod en afdød. En
civil retssag der blev anlagt, for erstatning og straf, for bagvaskelse
af en afdød, vil givet ikke kunne gennemføres i England. Men der
foreligger en vis tvivl om, hvorvidt der under visse omstændigheder
ved anlæggelsen af en straffesag fra det offentliges side vil kunne
opnås et gunstigt resultat. Men den betingelse, man stiller derfor, er
den, at hvis ærekrænkelsen kan tænkes at medføre et fredsbrud, så-
ledes at sagen anlægges af det offentlige med det formål at bevare
den offentlige fred, så kan det gøres. Man har i England en ledende
dom om et sådant forhold, et afgørende præjudikat, og det er en dom
fra 1884, en sag, anlagt af det offentlige mod en mand ved navn
Labouchére. Dommen er afsagt af Queen's benchs division, der svarer
jo nu til King's bench division, for det var i 1884, og Labouchére var
indehaver af en velkendt engelsk avis ved navn »Truth» (sandhed)
og i denne avis havde redaktøren offentliggjort en udtalelse om, at
hertugens af Vallombrosa fader havde været leverendør til hæren og
nær var blevet hængt, anklaget for at have forsynet et fransk armé-
korps med kød, som hidrørte fra kødet af soldater, som var døde
på hospital, eller var blevet dræbt i slag. Til alt held for ham ophørte
det første kejserdømme med at eksistere, før retsforhandlingen kun-
ne finde sted, og leverandøren, altså hertugens fader, trak sig tilbage
til Italien, hvor han købte en hertugtitel, blev friherre og en ivrig
tilhænger af Bourbonerne.

Forsøget på at gennemføre en straffesag over for ham mislykke-
des imidlertid, men en av grundene hertil var den, at den nuværende
hertug af Vallombrosa boede uden for England og at der jo derfor
ikke var nogen virkelig fare for, at der kunne foreligge et brud på
den offentlige fred. Man akcepterede forsåvidt, at man kunne have
rejst sag for ærekrænkelse mod en afdød, men betingelsen efter det
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anførte, at den offentlige fred dermed bringes i fare, kan man vel
formode, kun vil eksistere i et fåtal af tilfælde, og der er næppe
nogen større udsigt til, at man ad denne vej kan opnå nogen effektiv
beskyttelse af afdødes gode navn og rygte.

Konklusionen af min forbindelses mening er den, at i det store
og hele må man erkende, at engelsk ret ikke giver nogen effektiv be-
skyttelse for afdødes gode navn og rygte, og den faktiske konse-
kvens heraf er den, at man i praksis er mindre forsigtig med hensyn
til udgivelsen af afdødes biografier end med hensyn til biografierne
vedrørende endnu levende personer. Jeg kan ikke sige andet end, når
man ser sådan på det i det land, hvor bedømmelsen er strengest på
dette område, så tror jeg i hvert fald ikke, at man skal gå videre,
end vi er gået i Danmark ved straffelovens § 274 med hensyn til ære-
fornærmelser over for afdøde.

Professor G. J. ARNHOLM (Oslo): Herr ordförande, mine damer og
herrer. For meg står det som et særskilt fortjenstfullt trekk i refe-
rentens opplegg at han sondrer så sterkt mellom vernet for den av-
dödes interesser og vernet for de etterlevendes. Når jeg taler om den
avdödes interesser, tar jeg det som et rent henvisningsord. Hvorvidt
og hvordan den döde selv reagerer, vet vi jo ikke noe sikkert om;
her får enhver tro som han vil, men vi kan ikke bygge rettsregler
på dette. Jeg skal straks komme tilbake til hva jeg mener ligger bak
det man kailer hensynet til den avdöde.

Naturligvis er det så at den avdödes og de etterlevendes interesser
ofte faller sammen, slik at den avdöde får vern — indirekte men til-
strekkelig —• ved de reaksjoner som krenkelsen mot de etterlevende
kan fremkalle. Men det slår ikke alltid til. Vi har nylig i Norge opp-
levet at en kunstnerisk höytstående og dypt alvorlig roman med
konsens av forfatterens arvinger ble gjort til filmmanuskript for en
flau og flat folkekomedie. Forfatteren ville neppe ha vært glad over
dette — arvingene fikk pengene.

Når korreferenten professor Malmström understreket ulikheten i
de hensyn som bærer regiene om vern for den avdöde, har han sik-
kert åtskillig rett i dette. Men jeg tror det også er nyttig å se sammen-
hengen mellom dem. Et stykke er den nok nærmest negativ — det
felles er at man har så vanskelig for å presse disse regler inn i et
system av rettigheter med et bestemt subjekt. Jeg vil forresten sky te
inn at jeg tror denne konstruksjon er et nyttig hjelpemiddel på
svært mange områder. Det er ikke tjenlig på alle. Går det galt når
man vil bruke konstruksjonen overalt, er feilen ikke konstruksjonens,
men de personers, som bruker den i utide: Gjör man dårlige erfa-
ringer hvis man forsöker å spise suppe med gaffel, skal man ikke
gi gaffelen skylden.

Skal man finne frem til de hensyn som binder sammen regiene
om det man kaller personlighetsvern for avdöde, tror jeg det er nyt-
tig å utvide horisonten og ta med regiene om testamentsarv — som
professor Malmström nevnte, men som tiden ikke tillot ham å utvikle
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nærmere. Ikke bare er de uten sammenligning de som har störst
praktisk rekkevidde, men jeg tror de også gir oss noe av en nokke!
til det hele.

Når vi — innen visse grenser — respekterer testamentet som ut-
trykk for den avdödes önske om hvordan hans formue skal fordeles,
er det vanlig å begrunne det omtrent slik: Det har betydning for
våre disposisjoner og vårt velvære i levende live at vi kan stole på at
våre dödsdisposisjoner blir respektert. De levende respekterer de
dödes önsker fordi de venter og önsker at deres egne disposisjoner i
sin tid skal bli respektert. Og noe slikt er det vel også som bærer
oppe de andre regler om det vi kaller vern for den avdödes person-
lighet. Nå er det naturligvis riktig som det har vært nevnt, at vi
ikke vet så sikkert hvor stor betydning vernet etter döden har for
våre disposisjoner i levende live. At de har en viss betydning i så
mate, og at de betyr noe for vårt velvære, tror jeg nok allikevel er
sikkert. Og selv om dette ikke skulle slå til, står det for meg slik at
hensynet til alminnelig renslighet må være nok til at det ikke er full
frihet til å trampe på den avdöde så lenge man bare ikke går de
etterlatte for nær.

Et viktig sammenbindende trekk er også det særlige behov for vern
som ligger i at den döde ikke selv kan verge seg. Når vi i levende
live stort sett får gjelde for det vi er verd — eller kanskje for mer
— og stort sett får ha vårt privatliv i fred, har jeg' en mistanke om
at en ganske vesentlig grunn er frykten for at vi kan slå igjen
hvis vi blir angrepet. Muligheten for dette — for å »bebæe ham igjen»,
som dikteren Wessel sier — har den avdöde ikke. Derfor er han
særlig utsatt.

På den annen side er jeg klar over at behovet for vern på de
fleste områder er mindre etter döden, og at det avtar med tiden.
Hvordan det blir talt om en etter et par hundre år, vil vel de fleste
finne nokså likegyldig.

Men behovet er der — og det er lett å supplere eksemplene ut over
de områder referenten særskilt har behandlet. Den förste konflikt-
situasjon oppstår umiddelbart etter dödsfallet og knytter seg til
begravelsen. Jeg tenker ikke særskilt på vernet for den dödes le-
geme; den siden av saken er viktig nok, men her har man allikevel
et ganske effektivt vern i den rent instinktive avsky som iallfall de
groveste pietetsbrudd vil vekke. Men de fleste av oss har vel måttet
være til stede i begravelser som har gitt oss gysninger når vi har
sett hvor langt höytideligheten har fjernet seg fra det vi har opp-
fattet som vår döde venns personlighet og livssyn.

Og la oss gå videre: Hvilket vern har man mot dem sorn etter
ens död under navn av litteraturhistorie beskylder en for å ha myr-
det sin far og stått i forhold til sin mor — det er jo slik det skal
være etter oppskriften — og likefrem gjör seg en næring av dette?
Hvilket vern har man mot dem som i vinnesyk hensikt offentliggjör
ens mest intime brev? Hvilket vern har man mot å bli tätt til inntekt
for en oppfatning som var en fremmed eller direkte motbydelig? Det
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er ikke mange sekter som ikke söker stötte hos Goethe — han er
endog blitt inntektsfört gjennom et særskilt Goetheanum. Nå —
Goethe skrev meget, og ikke alt var like klart; det er tilknytnings-
punkter å finne for mangt og meget. Han kunne unngått åtskillig ved
å skrive klarere. Han kunne ha unngått alt sammen ved ikke å
skrive noe som helst. Men hadde verden egentlig vært tjent med
det? Når tunge tanker plager meg, har det alltid vært meg' en tröst
at jeg ikke risikerer at noen etter min död oppretter et Arnholmia-
num. Men selv den som ikke er noen Goethe, kan risikere at hans
minne knyttes til litt av hvert. En av de tristeste og gråeste gater i
Oslo er oppkalt etter en av våre mest kresne estetikere, og den folke-
kjære prins Christian August har fått sitt navn knyttet til en tvangs-
arbeidsanstalt.

Jeg har villet trekke frem dette for å antyde at problemet har
ganske mange sider. Men jeg er naturligvis klar over at hovedtyng-
den faller på de momenter referenten særlig har trukket frem — den
rene opphavsrett, navneretten og vernet for æren.

Et hovedspörsmål blir det hvordan man rent teknisk skulle kunne
gjennomföre et personlighetsvern for den döde. Her er jeg ikke helt
enig med referenten. Jeg har liten tro på den utvei å la folk innsette
en ettermålsmann ved testament. I hovedsaken blir man vel nödt
til å bygge på den påtalerett man kan tenke seg å gi de etterlatte,
supplert med en rett og plikt for det offentlige til å gripe inn dels mot
angrep fra de etterlatte selv, dels når det gjelder dem som ingen
ettermålsmenn har, og dels når krenkelsen er særlig grov. Men jeg
tror på den annen side også at man kan komme et godt stykke på
dette område ved bare å gi de materielle regler, fordi det i så hoy
grad gjelder å skape en opinion mot det som referenten kaller an-
grep på den avdödes personlighet.

Professor BRYNOLF HONKASALO (Helsingfors): Jag är av samma
uppfattning som frågans referent därom, att man vid anordnandet av
rättsskydd för en avliden människas personlighet utgår från en allt-
för trång synvinkel, ifall detta anordnande sker enbart med beak-
tande av de efterlevande anförvanters och makes eller makas intressen.
Även samfundets intressen, närmast de, som man i doktrinen plägat
kalla för kulturintressen, kräva, att den avlidnes personlighet åtnju-
ter rättsskydd.

1. Finlands strafflag stadgar straff för kränkning av avliden per-
sons ära endast försåvitt den förverkligar rekvisitet för mot bättre
vetande förövad smädelse (27:4). Smädelse föreligger, då en person
påbördar en annan ett visst brott, ett visst slag' av brott eller en an-
nan sådan handling, som kan ådraga honom missaktning eller vara
menlig för hans näring eller utkomst, eller därom utsprider falsk
uppgift eller osant rykte. Smädelse, som icke har skett mot bättre
vetande, liksom även annan kränkning av avliden persons ära, äro
icke belagda med straff. Dock tala giltiga skäl för den omständig-
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heten, att kränkning av avliden persons ära även i sistnämnda for-
mer borde beläggas med straff, såsom fallet är t. ex. i den danska
och norska rätten. Det är svårt att förete bevisning därom, att smä-
delsen skett mot bättre vetande; på förhand är det i regel omöjligt
att veta huruvida bevisning därom kan erhållas. Med avseende å den
avlidnes minne kunna även andra kränkningar än de, som skett i
form av smädelse, vara menliga. Man må tänka sig, att en hedervärd
avliden person ofta omnämnts i en viss tidning och att ordet »ka-
nalje» fogats till hans namn.

Ifall man utgår från den enligt vår uppfattning fullt godtagbara
ståndpunkten, som referenten tagit till utgångspunkt och enligt vilken
även samfundets intresse kräver att den avlidnes ära skyddas, kunna
den avlidnes nära släktingar icke tillerkännas dispositionsrätt med
avseende å vad man får yttra om den avlidne utan att utsättas
för risken att bliva dömd till straff. Alldenstund efterlevande anför-
vanters samt makes eller makas ära dock står i det allra närmaste
samband med den avlidnes ära och en mot den sistnämnda riktad
kränkning ofta innefattar en kränkning av de förstnämndas pietets-
känsla, borde anförvanterna samt maken eller makan, i enlighet med
vad hittills gällt, tillerkännas målsäganderätt. Den avlidne har icke
alltid anförvanter i de led, som lagen förutsätter, samt icke heller
make eller maka och därjämte hava de, även om de skulle finnas,
ingalunda alltid en önskan att skydda den avlidnes ära, i vilket fall
även offentlig åklagare borde berättigas att utföra talan i saken. Re-
dan i lagen om upphovsmannarätt till alster av andlig verksamhet har
offentlig åklagare förlänats makt att framställa straffyrkande, ifall
avliden persons verk utgivits så bearbetat eller stympat, att det kan
skada upphovsmannens anseende. Det skulle sålunda förefalla inkon-
sekvent, ifall statens åklagarmyndighet icke finge medverka till skyd-
dandet av den avlidnes personliga ära. Men beträffande utövandet av
nu ifrågavarande talerätt vore det skäl att göra undantag från den
styva legalitetsprincip, som i finsk rätt blott med obetydliga undan-
tag råder med avseende å utövandet av offentlig åklagares talerätt,
och giva åklagaren prövningsrätt in casu, m. a. o. opportunitetsprin-
cipen borde tagas i bruk. För ett opportunt utövande av berörda tale-
rätt talar, förutom övriga skäl, den omständigheten, att man genom
att göra åtalet till en obligatorisk plikt för åklagaren skulle utsätta
den avlidnes ära och rykte för fara i sådana fall, där den, som för-
övat kränkningen, kan förete tillräcklig bevisning för riktigheten av
sitt kränkande påstående. Enligt vår uppfattning kunde man upptaga
till prövning spörsmålet därom, huruvida även en sådan person, som
den avlidne i sitt testamente utsett att försvara sin ära, skulle kunna
berättigas att utföra talan i nämnda avseende, vilket ock referenten
föreslagit. Med avseende å bevakande av upphovsmannarätt kan dylik
talerätt enligt redan gällande lag givas.

2. Härefter skola vi behandla spörsmålet, huruvida privatlivets fred
skall åtnjuta straffrättsligt skydd även efter det vederbörande person
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avlidit. Med avseende å finsk rätt är besvarandet av frågan antingen
jakande eller nekande så mycket svårare, som vår rätt icke ens un-
der den avlidnes livstid skyddar nämnda rättsgoda i större omfatt-
ning än vad straffstadgandena rörande ärekränkning göra. Beträf-
fande vår rätt bör man först avgöra spörsmålet därom, huruvida be-
rörda rättsgoda kräver annat skydd än det som nämnda straffstad-
ganden innehålla. Vårt rättsliv har näppeligen under forna tider li-
dit men därav, att sådana kriminaliseringar som de, vilka ingå i
263 § av Danmarks strafflag, 229 § av Islands strafflag och 390 § av
Norges strafflag, icke funnits i vår strafflag. Men det bör medgivas,
att behovet av privatlivets fredande har i allt större omfattning fram-
trätt sedan det i vårt land börjat utkomma underhaltiga tidningar,
som redigeras av vissa obskura personer, vilka förtjäna penningar
genom att tillfredsställa människornas skandalhunger. Det skulle så-
lunda förefalla motiverat, att vår strafflag bifogades en kriminalise-
ring av det innehåll, som finnes i 390 g av Norges strafflag, vilken
med böter eller lindrigt fängelsestraff bestraffar den, »som krenker
privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller
huslige forhold». Till handlingens rekvisit hör, att den även objektivt
sett utgör en kränkning och att den sker offentligt. Handlingen kan
vara straffbar även i det fall, att meddelandet om en annans person
och hemförhållanden är med sanningen överensstämmande.

Hæstaréttardomari Eyjölfssons åsikt kan enligt min mening godkän-
nas även därutinnan, att försåvitt nämnda rättsgoda åtnjuter rätts-
skydd också efter vederbörande persons död, rättsskyddet bör medde-
las inom snävare gränser än under personens livstid. Vore det skäl att
straffa en person, som för att i historiskt eller estetiskt-psykologiskt
intresse giva en grundlig framställning av någon känd persons: för-
fattares, konstnärs eller statsmans personlighet efter dennes död av-
slöjar hans perversa sexuella böjelser, såsom det i vissa fall under
de senaste tiderna skett hos oss? Det historiska eller estetiska intres-
set avlägsnar från analysen ärekränkningens karaktär, försåvitt den
är med sanningen överensstämmande. Flera sakliga synpunkter tala
onekligen för att en dylik analys icke skall beläggas med straff;
känslosynpunkterna åter skulle kräva, att dylika avslöjanden om den
avlidne icke skulle få ske strafflöst. Enligt min mening borde ett så-
dant meddelande ej föranleda straff, om den som givit meddelandet
kan visa ett beaktansvärt intresse av detsamma. Den av referenten
uttalade tanken, att man medelst testamentariskt förfogande kunde
förbjuda offentliggörandet av vissa privatangelägenheter efter veder-
börande persons död, kan enligt min uppfattning ej realiseras. För-
såvitt straffrättsligt skydd under vissa i lagen omnämnda förutsätt-
ningar efter vederbörande persons död i allmänhet icke meddelas,
torde det icke vara riktigt, att dylikt skydd kunde skapas genom pri-
vaträttslig rättshandling. Däremot kan en person komma i åtnjutande
av effektivt skydd för de uppgifter, som ingå i hans efterlämnade
dokument, genom att uppställa såsom villkor för att testamentstaga-
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ren må kunna tillgodonjuta testamentet, att dokumenten icke få pub-
liceras före en viss tidpunkt.

3.—5. Vad beträffar rättsstridigt yppande av hemligheter (retsstri-
dig röbelse af hemmeligheder), förenar jag mig i stora drag om de
tankar, som referenten anfört. Enligt finsk rätt torde rätten till namn
även efter vederbörande persons död vara tillräckligt skyddad ge-
nom bestämmelserna angående antagande och förändring av släkt-
namn. Enligt min uppfattning skulle det föra för långt, ifall jag här
skulle beröra spörsmålet om det rättsskydd, som upphovsmannarät-
ten åtnjuter efter vederbörande persons död.

Däremot vore det skäl att säga några ord om det rättsskydd, som
en avliden persons lik åtnjuter. I vårt land har det icke hörts klago-
mål därom, att stadgandena rörande likets behandling och begrav-
ning icke vore i ett eller annat avseende tillräckliga att trygga dess
bringande till sitt sista vilorum. Vår strafflag har i 4 § 24 kapitlet
kriminaliserat olovligt borttagande av lik eller del därav från graven
ävensom förstörande, undanskaffande eller styckande av lik, som
icke är jordat. Vidare har strafflagen i 3 § 44 kapitlet kriminaliserat
de fall, då någon jordats förrän man äger visshet att han är död, då
lik jordats innan behörig anmälan om dödsfallet skett samt då lik
förstöres eller undanskaffas av den, på vilken dess jordande ankom-
mer. Bestämmelserna angående jordande av lik och eldbegängelse
skola icke här beröras.

De rättsliga stadgandena hava befunnits vara såtillvida bristfälliga,
att det ingenstädes bestämts, under vilka förutsättningar obduktion
kan ske i vetenskapligt intresse. En läkare dömdes nyligen till ett
lindrigt straff för att han i nämnda intresse obducerat ett lik utan
att den avlidnes närmaste anhöriga samtyckt därtill. För undanrö-
jande av nämnda missförhållande har det nyligen uppgjorts ett för-
slag. Ovisshet har i någon mån varit rådande därom, huruvida frågan
kan regleras genom förordning eller om det måste ske genom lag;
bestämmelserna om rättsmedicinsk obduktion hava givits genom lag.
I förslaget har man utgått därifrån, att obduktion bör av vetenskap-
liga skäl tillåtas oberoende av den avlidnes anhörigas samtycke, men
att de närmaste anhöriga dock borde erhålla underrättelse därom,
försåvitt det utan dröjsmål kan ske.

Direktör KNUT TVEDT (Oslo) : Herr dirigent. Den ærede innieder
har kort berört et forhold vedkommende opphavsretten. I den trykte
översikten og i sitt foredrag nevner innlederen at opphavsmannen i
levende live kan bestemme at i et bestemt tidsrom etter hans död,
skal det icke være tillatt å offentliggjöre hans skrifter, og at det er
ham tillatt å utpeke en person som skal sörge for at hans bestem-
melser overholdes. Foredragsholderen kommer ikke i sine teser og
heller ikke her i sitt foredrag nærmere inn på emnet, idet han hen-
viser til at det ved de nevnte bestemmelser er ytet opphavsmannen,
hans personlige interesser, god rettsbeskyttelse med hensyn til hans
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verker. Dette er det da også gitt uttrykk for hos referenten og förste
innieder.

Siden spörsmålet her er reist, og siden spörsmålet er særlig aktu-
elt i Norden, fordi opphavsrettslovgivningene er under revisjon, vil
jeg gjerne få lov til å komme med et par bemerkninger om det spörs-
mål, under henvisning også til at det — som nettop innlederen nevnte
— bare er en liten side av et stort kompleks av spörsmål hvor det
kan være plass for mange andre synspunkter enn dem som her er
kommet til uttrykk.

Det er min opfatning at på dette punkt har opphavsrettslovgiv-
ningen ikke vært tilfredsstillende, eller er så tilfredsstillende og hel-
ler ikke de nye utkast så tilfredsstillende som de burde være. Det er
selvfölgelig full enighet om at opphavsmannen selv skal bestemme
om hans verk skal offentliggjöres, — og i tilfelle på hvilken mate.
Det må også gjelde hvis verket ikke er utgitt ved hans död. Har han
da truffet bestemmelser om offentliggjörelsen, må disse respekteres.
Men er först verket utgitt og offentliggjort, og det er det som i over-
veiende grad er tilfellet, er jeg ikke så helt sikker på om det er
riktig at opphavsmannen i alle tilfelle skal ha eller bör ha absolutt
enerett til å bestemme over bruken av åndsverket. Det er naturlig
for meg, som kringkastingmann, å tenke på verkets offentliggjörelse
gjennom kringkasting eller gjennom radio, — også fordi kringkas-
tinginstitusjonene jo for öyeblikket er de viktigste formidlere av
kunst i vårt samfunn og også fordi de står i en spesiell stilling, som
monopolbedrifter og som statlige virksomheter. Det er klart at kring-
kastingens bruk av verket må betales. Om det er det ingen menings-
forskjell. Men er först betalingsspörsmålet på det rene, ser jeg det
slik at det ikke er helt rimelig, at en opphavsmann skal kunne nekte
bruken av verket. Jeg tenker da spesielt på slike tilfelle hvor opp-
havsmannen har skiftet standpunkt og ikke lenger föler seg knyttet
til det idéinnhold som verket representerer. Björnstjerne Björnsons
dikt fra den tid han representerte et kristent livssyn horer til det
skjönneste i Björnsons produksjon. En rekke forfattere står i samme
stilling, også i forhold til andre idéer og meninger. Er det da ube-
tinget riktig at f. eks. Björnson i det öyeblikk han forlot dette kristne
livssyn eller rimelig at de andre forfatterne i liknende situasjon, så
å si skal ha fritt slag til å trekke hele sin produksjon tilbake?

De nordiske radioinstitusjoner har reist dette spörsmål i forbin-
delse med revisjon av åndsverkloven. De har funnet det urimelig at
en forfatter, hvis böker er utgitt og leses av almenheten og som til
eksempel ikke kan unndras en vitenskapelig, litteraturhistorisk forsk-
ning, ut fra de forskjelligste motiver skal kunne nekte verkenes frem-
foring for almenheten gjennom kringkastingen. Vi er imidlertid klar
over at det kan være saklige innvendinger mot et så radikalt skritt
som det vil være å begrense opphavsretten på denne maten — vi vil
i ethvert fall ikke gå inn for det för opphavsmennene selv er med
på det — og vi har derfor foreslått at kringkastingene skal være for-
pliktet til å respektere en levende opphavsmanns önske om at hans
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produksjon eller deler av den ikke skal brukes. Men på den anneii
side har vi foreslått at kringkastingene skal ha en obligatorisk rett
til å bruke åndsverket i forhold til opphavsmennenes arvinger eller
i forhold til hans rettsetterfölgere når bare disse sikres godtgjörelse
for bruken. Det er meget sjelden at vi har det tilfelle som foredrags-
holderen har bygget sitt synspunkt på, at en forfatter oppnevner
en bestemt person til å vareta hans interesser. Det er arvingene,
barna, ektefellen og deres arvinger fremover som representerer opp-
havsmannen. Etter vår oppfatning er det helt urimelig at opphavs-
mannens arvinger skal ha rett til å nekte bruk av åndsverker når det
ikke har sammenheng med deres ökonomiske rettigheter, når vel å
merke en ordner helt den ökonomiske side av saken og opphavsman-
nens droit moral respekteres.

De nordiske delegerte har ikke funnet det rimelig eller nödvendig
å ta opp noe forslag i den retning som kringkastingene har foreslått.
I sine motiver til det danske utkast har imidlertid professor Torben
Lund uttalt at han ikke anser »den av radiofonien begrensede rett
moderate regel som særlig skadelig for opphavsmennenes interesser»,
og derfor ikke finner det betenkelig at den opptas i loven. Professor
Lund forutsetter da at opphavsmannen ikke innen sin död har for-
budt en sådan anvendelse av sitt verk etter sin död. For meg står
det slik at en lovregel i denne retning vil være i samsvar med den
tankegang som ligger til grunn for innlederens syn og at en slik
endring gir opphavsmannen en riktigere og bedre beskyttelse etter
döden, enn den opphavsmannen i dag har. Jeg tör ikke tilläte meg
å gå ut fra at professor Arnholm er enig i dette synspunkt, men jeg
vil få lov til å være enig med ham i hvert fall: at det er ikke minst
overfor arvingene at man trenger beskyttelse.

Professor Bo PALMGREN (Helsingfors): Både referenten och korre-
ferenten har på ett mycket sunt sätt tagit avstånd från alla konstruk-
tioner i den riktningen, att det på något sätt vore fråga om den av-
lidnes rätt som i någon form levde vidare efter hans död. Jag ber
att få anmäla min anslutning till dessa synpunkter och likaså till det
som här sades om att man icke får lägga tankar om angreppsobjekt
eller skyddsobjekt till grund för den rättsliga regleringen av dessa
saker.

Det är många olika frågor som diskussionen rör och många olika
intressen som gör sig gällande. Vad främst beträffar den avlidnes
minne, så vill jag för min del uttala, att hela begreppet »ära» är
något imaginärt, på vilket man icke kan uppbygga de straffrättsliga
reglerna. Man behöver bara se hur svårt det har varit att på ett
förnuftigt sätt tillämpa stadgandena om förtalsbrotten på juridiska
personer. Man har ofta förklarat att de juridiska personerna icke äger
någon ära — därför finge man förtala en juridisk person hur mycket
man önskar.

När det gäller skyddandet av den avlidnes minne, så vill jag liksom
flera tidigare talare lägga tyngdpunkten på det som Borum har kallat
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personlighetsskydd och det som korreferenten här kallar kultursyn-
punkter och någon annan kallar allmän ridderlighet. Det, att man
bestraffar förtal av en död, bör väl i första hand bero på den akt-
ning vi skall hysa för människovärdet. Vår aktning för människo-
värdet kräver att vi inte tillåter att någon i oträngt mål förtalar
en död.

Förtalet av en död kan emellertid samtidigt inverka på andras rätts-
ställning. Om man t. ex. talar illa om någons fader eller moder så
inverkar detta på den sociala värderingen av den efterlevande. Såsom
professor Malmström framhåller, kan förtal av en avliden person
inom ett politiskt parti eller inom en ideell rörelse samtidigt verka
som ett förtal mot detta parti eller denna ideella rörelse. När det
gäller rättsstridigt röjande av en hemlighet så kan det hända att rö-
jandet av hemligheten har ett direkt inflytande på rättsinnehavarnas
ekonomiska rättigheter och skyldigheter. Om man röjer någon av den
avlidnes hemligheter, så kan det hända, att de förlorar en rättegång,
som de annars kanske hade vunnit. Då ha de ett helt självständigt
intresse i saken.

Därför lämpar sig kanske inte alla dessa frågor för en enhetlig
reglering. När man går in på frågan om vem som skall ta vara på
den avlidnes intressen, så gör sig många synpunkter gällande. Det
är klart att det finns många fall, då de efterlevande bör få föra denna
talan. De står närmast till hands att skydda den dödes människo-
värde och de ha närmast ett behov av skydd mot den ofördelaktiga
återverkan som förtal mot den döde kan ha ifråga om dem själva.
Jag är härvid beredd att i någon mån utvidga kretsen av de personer,
som enligt punkt B skulle få göra detta.

Ett offentligt åtal kan givetvis härvid spela en viss roll. Att åtals-
rätt ges åt en offentlig myndighet, är emellertid inte alltid tillfyllest
—- särskilt inte om det råder ideella eller politiska motsättningar
inom ett samhälle. Det kan då hända att företrädarna för det offent-
liga inte är så villiga att åtala ett sådant förtal i den utsträckning,
som kanske ur andra synpunkter vore nödvändig.

Såsom professor Honkasalo framhöll är det också så, att ett offent-
ligt åtal i många fall kan vara till nackdel för den som man vill
skydda. Det kan hända att ett åtal ger en större publicitet åt förtalet,
än det eljest hade fått.

Jag beklagar att frågan om obduktion inte vid detta tillfälle kunnat
bli föremål för en grundligare debatt. Ett förslag föreligger just nu
i Finland, där man har att ta ställning till den principiella frågan
om vetenskapens intresse av att företaga obduktion mot de anhörigas
vilja. Detta är ju ett principiellt problem av ganska stor betydelse.
För egen del anser jag att man bör vara mycket försiktig i detta av-
seende. Man bör inte i onödan utveckla möjligheterna till obduktion
utöver det som är oundgängligt. Aktningen för människovärdet krä-
ver att man tar hänsyn — större än man kanske är benägen att taga>
om man är fången av ett vetenskapligt intresse.
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Korreferenten, professor MALMSTRÖM (Uppsala): Som kanske fram-
gick av mitt inledningsreferat, var tiden så begränsad, att jag inte
hann behandla alla spörsmål. Jag skall inte göra något försök att
komplettera på alla de punkter som jag då måste förbigå, men jag
ville med några korta ord tillfoga ett par reflexioner.

Jag är glad åt att min vän Arnholm på sitt personliga, eleganta
och spirituella sätt belyste dessa frågor. Jag skulle emellertid vilja
göra den erinringen, att man dock inte från lagstiftarens sida kan
beakta alla de synpunkter han framhöll. Det må vara riktigt, att det
kan vara ett hårt öde för en man, att det efter hans död inträffar, att
en institution lägger sig till med hans namn och att denna institution
sedan tillåter sig både det ena och det andra. Men en annan fråga
är väl, om man skall ha en lagstiftning, som förbjuder folk att upp-
rätta institutioner, som heter Goetheanum eller Arnholmianum eller
något sådant.

Jag är alltså litet osäker, när det gäller vissa spörsmål, som faller
under rubriken namnrätt. Detta gäller även vissa former av namnets
merkantila användning. Jag vet inte, om man skall lagstifta om allt,
som kan ta osmakliga former. Det kan man ju diskutera om.

Beträffande auktorrätten nämnde jag redan från början, att jag
inte hade tid att gå in på den. Jag är mycket glad över de syn-
punkter, som kom fram från kringkastningshåll, därför att de är
mycket betydelsefulla. Hur man än, när man teoretiskt sysslar med
auktorrätten, är inställd på att man skall beakta det förändrade läget
på grund av de nya tekniska landvinningarna, så sitter man vid
skrivbordet och har inte full överblick över alla de nya verkliga
situationer som uppkommer. Därför är det utomordentligt värdefullt
att sådana saker kommer fram och diskuteras.

Beträffande svensk rätt är det ju så, att på många punkter, som
jag inte berört, vissa av en persons intressen kan tillgodoses efter
hans död genom testamentariska föreskrifter. Genom de möjligheter
till s. k. testamentariska ändamålsbestämmelser, som man har, kan
man redan nu nå en hel del. Där finns det f. ö. i svensk rätt en an-
ordning med talerätt, som kanske borde nämnas här, nämligen bo-
utredningslagen 5 kap. 7 §. Jag har redan antytt, att jag inte tror
att man kan ha en schematisk regel om talerätt, som passar för alla
fall av personlighetskränkning — det får vara litet olika i olika fall.
När det gäller den respekt för den dödes vilja, som skall komma till
uttryck, när man tillämpar hans testamente, så har man i det nyss
nämnda lagrummet gått ganska långt för att tillgodose hans intressen.
Om det är någon, som underlåter det som åligger honom, när det
gäller att verkställa en s. k. ändamålsbestämmelse i testamente, så
kan talan enligt stadgandet alltid föras av testators arvinge, antingen
han äger del i boet eller inte. Talan kan vidare föras av efterlevande
make, av arvinges avkomling, av universell testamentstagare, av en
av rätten förordnad boutredningsman och tillika av den testaments-
exekutör, som den döde kan ha insatt. Då fråga är om allmännyttigt
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ändamål, så kan talan också ske på förordnande av länsstyrelsen i
det län, där verkställigheten huvudsakligen skall ske.

Det är alltså fullt möjligt att även efter flera hundra år en offentlig
talesman uppträder och ser till, att donationsvillkoren i en gammal
testamentsurkund är respekterade. Där ser vi en form för att an-
ordna talerätten, som kan passa för sådana situationer. Däremot tyc-
ker jag det är uppenbart, att man inte kan gå lika långt, när det
gäller andra fall, exempelvis ärekränkning. Jag har velat nämna
denna talerätt, som i många här diskuterade situationer faktiskt kan
tänkas, och det är även enligt gällande svensk rätt fullt möjligt att
låta en hel del bestämmelser angående publikation av skrifter och
sådant ta denna form av testamentariska ändamålsbestämmelser.

Docenten ALVAR NELSON (Uppsala): Jag tänker bara göra ett par
reflexioner kring några av de ämnen, som berörts av de tidigare
talarna.

Först vill jag då säga, att jag gärna instämmer med professor
Malmström, om jag fattade honom rätt, däri, att det är svårt att finna
någon enhetlig anknytningspunkt i den enskilde medborgarens per-
sonlighet och att dessa svårigheter icke minst göra sig gällande, då
det gäller en avlidens personlighet.

Därnäst vill jag framhålla, att vår lagstiftning saknar en generell
förklaring om skydd för den enskildes personlighet. Detta gäller även
det vanskligaste området, nämligen privatlivets fred. Det äger sålunda
icke fullt ut sin riktighet att tala om en princip eller lagstiftning om
privatlivets fred, såsom saken nyligen framställts på mycket fram-
stående håll. Vad vi äga är blott ett antal splittrade lagregler, som
på ett mycket ofullständigt sätt skyddar den enskilde mot insyn i
hans privata leverne.

Därefter vill jag något uppehålla mig vid de skilda motiveringar
som här framställts till förmån för rättsskydd åt avliden. Av dem
förtjäna två särskild uppmärksamhet. Professor Arnholm framhöll
med rätta, att det är ett renlighetsintresse i samhället att ha sådana
regler, ty den enskilde bör icke vara rättslös, när han icke längre
kan försvara sig. Därtill skulle jag gärna också foga Thyréns reflexion,
att den enskilde kanske blir mån om att uppföra sig litet bättre,
om han vet, att hans ära efter döden skyddas efter förtjänst. Mera
vittgående är professor Palmgrens ståndpunkt, att rättsskyddet åt
en avliden bör uppfattas såsom en manifestation av människovärdet.
Därutinnan vill jag gärna instämma med honom.

Man kan med manifestationen av människovärdet antingen mena,
att man därigenom uttrycker tron på människosläktets fortlevande
eller att man därigenom erkänner det bestående värdet av intellek-
tuella eller konstnärliga prestationer eller moraliska ställningstagan-
den. Man kan emellertid också däri se ett erkännande av varje en-
skilds värde oavsett samhällsställning, prestationer eller moralisk halt.
Jag tror icke att man kan kasta bort någon av dessa förklaringar med
en hänvisning till deras mer eller mindre metafysiska karaktär. Vi
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kunna mycket väl finna dem vara rättspolitiskt verksamma och an-
taga en lag på grundval av en sådan i samhället erkänd åskådning.

Lagstiftningen är emellertid icke i första hand ett uttryck för
rättspolitiska ståndpunktstaganden, den kommer till för praktiska
behov. För min del har jag icke känt mig övertygad om det nöd-
vändiga behovet av en lagstiftning med vidsträckt rättsskydd åt
avliden, ty åtskilliga olägenheter synas kunna följa. Jag har icke
här funnit tillräckligt många konkreta exempel på problemets bety-
delse och generella räckvidd. Om man emellertid önskar gemensamma
nordiska lagregler, är detta icke en sak, där det ena landet skall
driva den ideologiska linjen gentemot det andra landets praktika-
bilitetssynpunkter. Om denna fråga kunna vi säkert gott nå enighet.

SEKTION II.

Under ordförandeskap av høyesterettsdommer SVERRE GRETTE

behandlades ämnet:

ADVOKATERS OCH LÄKARES

TYSTNADSPLIKT I RÄTTEGÅNG.

(Se bil. IV.)

Referenten, professor TAUNO TIRKKONEN (Helsingfors): Såsom
grund för vårt överläggningsämne om advokaters och läkares
tystnadsplikt i rättegång föreligger ett av mig utarbetat referat.
Då detta referat redan i förväg tillställts mötesdeltagarna, så har
väl envar, som intresserar sig för överläggningsämnet, haft till-
fälle att närmare sätta sig in i saken. Därför och för att även
spara på vår dyrbara tid lär det ej vara behövligt att här re-
kapitulera referatet. I det följande vill jag endast framföra vissa
synpunkter, vilka enligt mitt förmenande äro av speciellt in-
tresse. Dessa synpunker kunna kanske i viss mån vara vägle-
dande för den efterföljande diskussionen.

Den processrättsliga eller processuella tystnadsplikten, som
påbjudits med hänsyn till rättegång, har nog sin största prak-
tiska betydelse vid vittnesbeviset. Vad speciellt läkare beträffar,
så är det dock lätt att konstatera, att en läkare kan i en och
samma rättegång fungera såsom ett vanligt vittne, såsom ett
s. k. sakkunnigt vittne och såsom sakkunnig. Möjligheten att på
dessa olika sätt använda läkaren såsom kunskapskälla verkar


