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dömari Tryggvason så vackert uttryckte. Urgamla dikter och sägner,
sagorna, äro inte de enda kännetecken för detta lands gamla kultur.
Även de gemensamma nordiska rättsprinciperna har redan i urminnes-
tider slagit rot och i många fall haft sitt ursprung här i Island. Frihets-
tanken har alltid varit en bärande idé i isländskt rätts- och kulturliv och
utgör kanske Islands största bidrag till den nordiska rättskulturen. Vi
äro övertygade om, att Islands starka och särpräglade kulturella och
ekonomiska utveckling alltjämt skall berika hela Nordens rättsliv.

Med dessa ord har jag å de övriga nordiska gästernas vägnar velat
tacka våra isländska kolleger för att de genom att ordna detta möte
ytterligare befäst de starka band, som redan binda samman juristerna
i våra nordiska länder.

Till mötets ordförande ber jag få föreslå hæstaréttardomari Ärni
Tryggvason.

Förslaget bifölls med acklamation.
Hæstaréttardomari Årni Tryggvason: Jag ber att få tacka för den

heder, som visats mitt land och mig genom detta val, och jag skall söka
att efter bästa förmåga motsvara förtroendet.

Ordföranden yttrade vidare: Enligt § 7 i stadgarna för de nordiska ju-
ristmötena skall fyra vice ordförande utses. Den gemensamma styrelsen
har beslutat hemställa, att till dessa poster utses från Danmark höjeste-
retssagförer Bernt Hjejle, från Finland justitiekanslern Olavi Honka,
från Norge professor Carl Jacob Arnholm och från Sverige professor
Ragnar Bergendal.

Förslaget bifölls med acklamation.
Till sekreterare utsagos därefter enligt den gemensamma styrelsens för-

slag från Danmark byretsdommer Henning Krog, från Finland vicehä-
radshövdingen, advokaten Åke Roschier-Holmberg, från Island profes-
sor Årmann Snævarr, från Norge höyesterettsadvokat Helge Haavind
och från Sverige lagbyråchefen Sten Rudholm. Till mötets generalsekre-
terare hade den isländska lokalstyrelsen utsett domarefullmäktig Sigur-
Sur Lindal.

Sedan övergick mötet till behandling av dagens överläggningsämne:

Privatlivets fred.
(Se bil. I)

Referenten, statsrådet, f.d. professorn, Gunnar Thoroddsen (Reykjavik):
Forseti Islands, herra Åsgeir Åsgeirsson.
VirSulega forsetafrü.
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Herr ordförande.
Ærede forsamling.

En islandsk professor har i sin biografi beskrevet sit besøg på en bonde-
gård her i landet og slutter med disse ord: Ingen steder har jeg ventet
så længe på kaffe og pandekager.

Det må indrømmes, at gæsten ikke udtrykte sig på noget særlig høflig
måde. På den anden side kan man næppe antage, at professoren kunne
straffes for ærefornærmelse på grund af disse ord. Men det er blevet
diskuteret, om de er krænkelse af privatlivets fred. Mon ikke trakterin-
ger i et privat hjem til en træt og tørstig rejsende er et privatlivet til-
hørende forhold, som med al rimelighed kan forlanges unddraget offent-
ligheden?

En anden islandsk professor holdt for nogle år siden et foredrag i
Universitetets aula og kritiserede med stærke og strænge ord, hvordan
de besøgende ofte stjæler og dræber ens dyrbare arbejdstid med unyttige,
tidsødende besøg.

Professoren lagde så stor vægt på denne sabotage mod privatlivets
fredhellighed, at han nævnte sit foredrag »manddrab«. Det fremgik ikke
af foredraget, om han æskede straf for denne opførsel. Det ville også
næppe være i overensstemmelse med gammel og god islandsk gæstfrihed
at straffe folk for at komme på besøg.

Privatlivets fred er det foreliggende forhandlingsemne i dag.
Verdenserklæringen om menneskerettigheder som blev vedtaget af de

forenede nationers plenarforsamling den 10. december 1948 har sålyden-
re artikel 12:

»Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold,
familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og om-
dømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller
angreb«.

Denne bestemmelse er en utvetydig viljeserklæring, om hvilken vægt
man lægger på det private livs beskyttelse.

Af national lovgivning i denne henseende er sikkert mest berømt den
schweiziske civillovsbog art. 28, som fastslår en generel personligheds-
beskyttelse:

»Wer in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt
wird, kann auf Beseitigung der Störung klagen«.

I skandinavisk lovgivning findes spredte bestemmelser vedrørende det-
te emne, nogle i grundlove, andre i almindelige love, specielt straffelove.
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I den juridiske litteratur har man diskuteret, om disse spredte bestem-
melser er udtømmende, om de kan anvendes analogisk på andre om-
råder, om de skal opfattes som udslag af en generel retsregel om privat-
livets fred. Findes der for personligheden en almindelig retsbeskyttelse,
som går over de eksisterende lovbestemmelser?

Jeg er kommet til følgende resultat:
I nordisk ret findes der ikke nogen generel bestemmelse om særtil-

værelsens uforstyrrethed eller privatlivets fred. Det er også nordiske for-
fatteres overvejende mening, at der ikke ud fra almindelige retsgrund-
sætninger, analogi eller forholdets natur, kan udledes en sådan generel
regel, men på den anden side, at de enkelte lovbestemmelser ikke må
forstås som udtømmende, men at man ud fra disse bestemmelser og for-
holdets natur må drage den slutning, at der findes personlighedsbeskyt-
telse på flere, specifike områder, som rækker ud over de positive lovbud.

Det må derfor undersøges, hvilke enkelte sider af privatlivet der kom-
mer i betragtning som et retsbeskyttet gode, som der værnes om, enten
ifølge grundlov, almindelig lov, retsgrundsætninger eller forholdets natur.

Systematisk kan det tjene til vejledning at dele krænkelser af privat-
livets fred i følgende 3 hovedgrupper:

1. Direkte angreb på og forstyrrelse af en persons sjælelige, psykiske
fred, f.eks. trusler, forfølgelse, forulempelse, selvtægt, brud på hus-
freden ved at trænge ind i et hus og forblive der.

2. At skaffe sig på ulovlig måde kendskab til andre menneskers pri-
vate forhold. Herunder falder krænkelser af breves og gemmers
hemmelighed, husundersøgelser, aflytning af telefonsamtaler, opta-
gelser på lydbånd.

3. At meddele, udbrede på ulovlig måde, kendskab til andres privat-
liv. Herunder falder offentlige meddelelser om privatlivet, offent-
liggørelse af billeder, brud på tavshedspligt, m.m.

Denne inddeling er ikke udtømmende, og nogle tilfælde berører flere
end en gruppe.

Idet jeg henviser til den trykte afhandling vedrørende citater i love og
litteratur, vil jeg kort gennemgå disse hovedtyper for krænkelser af privat-
livets fred.

Trusler kan være led i mange forbrydelsers gerningsindhold, f. eks.
røveri, pengeafpresning, voldtægt, tvang, og medføre strafansvar efter
vedkommende specialbestemmelse. Men uden for disse tilfælde kan trus-
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ler forstyrre privatlivets fred. Derfor opfattes fremsættelse af trusler i
mange straffelove som selvstændigt delikt.

Den danske straffelov af 1930 har sålydende paragraf: »Den, som på
en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget
eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar
handling, straffes . .«.

Beskyttelsesobjektet er den truede persons fred, hans ret til en tilvæ-
relse, der ikke foruroliges af alvorlige trusler om påtænkte forbrydelser.

De andre nordiske lande har også straffelovsbestemmelser om trusler,
og i den svenske straffrättskomités Förslag till brottsbalk findes der in-
teressant redegørelse for forslag til udvidelse af de svenske bestemmelser.

Hvis en mand forfølger og forulemper en anden med forsendelser,
opringninger, dørbanken, kan det være et sådant fredsforstyrrende for-
hold, at retsordenen bør beskytte vedkommende imod det.

Som eksempler kan nævnes fra praksis:
En dame foretog en mængde telefonopringninger til sin fraskilte mand.

bl.a. med trusler og ukvemsord.
En mand indfandt sig gentagne gange på trappen til sin tidligere for-

lovedes lejlighed og prøvede nøgle i døren.
En kvindes tidligere forlovede lagde i dagevis blomster ved hendes dør,

efter at hun var gift med en anden.
De danske og islandske straffelove indeholder bestemmelser om disse

forhold, nemlig at den straffes, der krænker nogens fred, ved trods forud
af politiet given advarsel at trænge ind på ham, forfølge ham med skrift-
lige henvendelser eller på anden lignende måde forulempe ham.

I de andre nordiske straffelove findes der ikke tilsvarende bestem-
melser.

Selvtægt, det vil sige: ulovligt at tage sig selv til rette, er en gruppe
fredskrænkelser.

Den kan systematisk henføres under forbrydelser mod den offentlige
fred, orden og myndighed, eller under formuekrænkelser eller under
krænkelser mod den private fred.

Straffebestemmelser for selvtægt findes både i den danske og islandske
straffelov. De har sin rod i Danske lov og endnu ældre retskilder, og
stammer for Islands vedkommende allerede fra den gamle islandske
lovbog »Jönsbok« fra 1281.

I overensstemmelse med det gamle engelske retsordsprog »My home is
my castle« har mange nationer optaget i deres grundlove bestemmelser
om boligens ukrænkelighed. De tager sigte på at sikre den private borger
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mod offentlig myndigheds husundersøgelse, uden retskendelse eller speciel
lovhjemmel.

Sådanne brud på husfreden, voldelig indtrængen i anden mands hus,
har fra gammel tid i mange lande medført straffeansvar, skønt grundlove
først i det sidste århundrede begyndte at værne herom.

De nordiske grundlove, regeringsformer og straffelove har bestemmel-
ser om hjemmets fredhellighed og forbud mod husundersøgelse.

Vi går så over til den anden gruppe krænkelser af privatfreden: at
skaffe sig på ulovlig måde kendskab til andre menneskers private forhold.

Der kommer først

I. Brevhemmeligheden

I de danske og islandske grundlove har der allerede fra det 19. århun-
drede været bestemmelser om forbud mod beslaglæggelse og undersøgelse
af breve og andre papirer, undtagen efter særlig lovhjemmel eller efter
retskendelse.

Ifölge Finlands regeringsform er brevhemmeligheten »okränkbar, så
vitt ej i lag undantag stadgats«.

De norske og svenske grundlove indeholder ikke tilsvarende bestem-
melser.

Men alle fem lande har straffelovsbestemmelser for åbning af breve etc.

2. Husundersøgelser

nævnte jeg før i forbindelse med brud på husfreden og hjemmets fred-
hellighed.

3. Brud på telegraf- og telefonhemmeligheden,
aflytning af telefonsamtaler

Finlands regeringsform har fra 1919 en bestemmelse om, at telegraf- og
telefonhemmeligheden er ukrænkelig, så vidt undtagelse ikke gøres ved
lov. Og den danske grundlov indførte i 1953 at »brud på . . telegraf- og
telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undta-
gelse, alene ske efter en retskendelse«.

I Norges, Sveriges og Islands grundlove findes derimod ikke tilsvarende
bestemmelser om telegraf og telefon som i de danske og finske.
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Det er interessant at se på udviklingen i straffelovene angående aflyt-
ning af telefonsamtaler.

I den danske straffelov findes, til trods for grundloven, ikke bestem-
melse om straf for brud på telegraf- og telefonhemmeligheden, udenfor
tjenesteforseelser. Men straffelovens paragraf om brevhemmeligheden er
i praksis fundet analogisk anvendelig på den, der aflytter telefonsamtaler
ved tilslutning af en hemmelig lytteanordning.

Den islandske straffelov har ingen bestemmelse om dette emne. Der
findes i anden islandsk lovgivning en bestemmelse, som berører dette
problem. I strafferetsplejeloven af 1951 fastsættes at »dommeren kan, når
statens sikkerhed kræver eller det drejer sig om vigtige kriminalsager,
bestemme aflytning i telefon, som den anklagede har eller må formodes
at bruge«.

I Norge blev der i 1958 vedtaget en ny paragraf i straffeloven, som
sætter straf for den, »som ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter
telefonsamtale eller anden samtale mellom andre eller forhandlinger i
lukket møde som han ikke selv deltar i«. Bestemmelsen rammer også
hemmelig aflytning af ens egen telefon.

I den svenske straffelov findes ingen bestemmelse herom. Men i straff-
rättskommitténs förslag till brottsbalk 1953 foreslås sålydende paragraf:

»Där någon olovligen bereder sig tillgång till meddelande, som annor-
ledes än med radio är under befordran genom allmän befordringsanstalt,
såsom postförsändelser, telegram eller telefonsamtal, dömes for brott mot
post-, telegraf- eller telefonhemlighet till böter eller fängelse i högst sex
månader«.

4. Lydbånds-optagelser fra privatlivet

At lytte til andre personers samtale uden deres vidende og samtykke,
at ligge på lur, er i og for sig ikke strafbart. Hvis den viden, man skaffer
sig på sådan måde, bliver offentliggjort, kan offentliggör elsen pådrage
straf som krænkelse af privatlivets fred.

Men er en sådan aflytning retstridig?
Hvis en person sidder i en park eller have og hører andre mennesker

tale sammen i nærheden, er hans lytning dertil ikke retsbrud fra hans
side. Hvis en stuepige i sit arbejde hører herskabets skænderi, er det må-
ske taktfuldt af hende at forsvinde, men det er ikke et retsbrud, at hun
hører samtalen.
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Men aflytning af samtaler kan ske på den måde, at den uden tvivl
enten er retstridig, eller både retstridig og strafbar.

I de foran nævnte tilfælde sker aflytningen direkte. Den lyttende hører
selv og direkte på samtalen. Men aflytning kan også ske indirekte, på den
måde, at samtalen bevares til fremtidigt brug for optageren selv og andre
interesserede. Her drejer det sig om optagelse på lydbånd eller lignende
tekniske metoder.

Ingen af de nordiske grundlove indeholder bestemmelse om lydbånds-
optagelser. Hvis denne metode bruges i forbindelse med telefon, må
grundlovsbestemmelser om brud mod telefonhemmeligheden, i de lande
sådanne findes, overhovedet kunne anvendes direkte eller analogisk om
lydbåndsoptagelser.

I de nordiske straffelove findes ikke bestemmelser herom, undtagen fra
1958 i den norske straffelov. Da blev der efter straffelovrådets indstilling
vedtaget en ny paragraf, hvor det bestemmes:

»Med böter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller
annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket möte,
som han ikke selv deltar i, eller

2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig
gjör opptak av samtale, som foran nevnt, eller av forhandlinger i
lukket möte, som han enten ikke selv deltar i, eller som han har
skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg
inn, eller

3. anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i
i öyemed som foran nevnt».

Vi kommer så til den tredje gruppe krænkelser: at meddele på ulovlig
måde kendskab til andres privatliv.

En sådan meddelelse behöver ikke at være offentlig, f.eks. tjeneste-
mænds udlevering af hemmeligheder.

De, som virker i offentlig tjeneste, får ofte i deres gerning oplysninger
om ting, som ifølge lov eller reglement eller sagens natur skal holdes
hemmelige. Røbelse af sådanne hemmeligheder er overhovedet retstridige
og strafbare. Hvis det drejer sig om statshemmeligheder, straffes røbelse
af dem som brud mod statslige interesser. Men røbelse af en privat hem-
melighed er krænkelse af privatlivets fred.

En del af dette emne blev indgående behandlet på det nittende nordi-
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ske juristmøde i Stockholm 1951, nemlig »Advokaters och läkares tyst-
nadsplikt i rättegång«, hvortil jeg henviser.

Hovedtypen for krænkelser af privatlivets fred er offentlige meddelelser
om privatlivet vedrørende forhold. En række lovbestemmelser i forskellige
lande handler om disse krænkelser.

Tre af de nordiske lande, Danmark, Island og Norge, har i deres straf-
felove bestemmelser herom, men Finland og Sverige ikke, udover det,
som bestemmelserne om ærekrænkelser kan omfatte.

Den danske straffelov siger, at med bøde eller hæfte straffes den, som
»krænker nogens fred ved offentlig meddelelse om nogens rent private
hjemlige forhold eller om andre privatlivet tilhørende forhold, som med
rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden«.

Den islandske straffelov:
»Den, der giver offentlig meddelelse om en anden mands privatfor-

hold, uden at der er tilstrækkelig grund til stede, der retfærdiggør hand-
lingen, skal straffes med bøde eller hæfte indtil ét år«.

Norsk straffelov:
»Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker

privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige
forhold«.

Til klarlæggelse af, hvad man forstår ved privatlivet, er det måske
hensigtsmæssigt til belysning at nævne et par eksempler, både på klare
og på tvivlsomme tilfælde.

En politiker holder en tale på et offentligt, for alle tilgængeligt, vælger-
møde. Derefter sidder han og snakker med sin kone og børn inden for
hjemmets vægge. Det sidste tilfælde er utvivlsomt privatlivet tilhørende
forhold, det første utvivlsomt ikke.

Men hvordan forholder det sig, hvis samme person holder en tale i en
snæver kreds af politiske meningsfæller, eller taler i sit hjem med nogle
journalister? Det er muligt at det første tilfælde anses for tilhørende pri-
vatlivet, men det sidste ikke.

Lad os begynde med begyndelsen: Er et menneskes fødsel et privat-
anliggende?

Eller for at nævne slutakten: Er et menneskes død et privatanliggende
eller ikke?

Med hensyn til begge disse begivenheder må man huske, at skønt de er
familie-begivenheder af stor og følelsesmæssig betydning, har de også stor
samfundsmæssig betydning. Derfor er det i de fleste lande lovbestemt, at
fødsel og dødsfald skal anmeldes og indregistreres hos offentlige myndig-
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heder. A priori kan det ikke anses som krænkelse af privatlivets fred, at
disse begivenheder omtales og meddeles offentlig.

Men alligevel kan forholdene i forbindelse med livets ophav og ophør
vække tvivl. Et barns fødsel meddeles i en avis således, at dets forældre
er en gift mand og en anden dame end hans hustru.

Som almindelig vejledning nævner straffelovene »personlige og huslige
forhold« og »rent private hjemlige forhold« og »andre privatlivet til-
hørende forhold«.

Under personlige og huslige forhold og rent private hjemlige forhold
falder navnlig, efter prof. Hurwitz mening, følgende: interne familiefor-
hold, seksualforbindelser, forlovelser, der ønskes hemmeligholdt, private
stridigheder, der er holdt indenfor hjemmets eller den private virksom-
heds rammer, skilsmisser, sygdom, selvmordsforsøg m.v.

Hvad der sker i familielivet inden for hjemmets vægge, skal beskyttes.
Det vedkommer ikke andre. Familien har ret til at kunne leve sit liv
i hjemmet og i familien uden at risikere, at dette interne liv gøres til
genstand for offentlig omtale. Der er ingen samfundsinteresser, som kræ-
ver det modsatte. Avisernes sladrespalter er ikke en samfundsinteresse.

Det er først og fremmest det daglige, sædvanlige familieliv, som skal
beskyttes. Hvad familiemedlemmerne spiser i hjemmet, deres spisevaner,
husmoderens dygtighed til madlavning. Hvad de læser og lærer, om en
mand anvender sin fritid hjemme til at læse klassisk litteratur, detektiv-
romaner eller dubiøs litteratur. Fritidsbeskæftigelse, tidsfordriv, musik,
spil, lege. Alt dette interne familieliv, som leves i hjemmet, kræver rets-
beskyttelse mod offentliggørelse.

Men »huslige« og »personlige« forhold behøver ikke at have samme
indhold, er ikke ensbetydende. Det »huslige«, »hjemlige« sigter på det,
som sker inden for hjemmet. Det »personlige« rækker videre, passer også
på forhold og begivenheder udenfor hus og hjem. Familiemedlemmers
kærlighedsaffærer med andre personer uden for hjemmet er ikke huslige,
hjemlige forhold, men vistnok personlige og private forhold for vedkom-
mende. Det samme gælder om hemmelige forlovelser, om private stridig-
heder og skænderi med andre personer.

Foruden dette personlige, hjemlige, huslige privatliv kommer også er-
hvervs- og formueforhold i betragtning. En udtalelse om, at en person
intet ejer, eller at han har mistet sin gode stilling, kan anses som kræn-
kelse af privatlivets fred, hvad enten den in concreto ville henhøre under
ærefornærmelse eller ikke.

Ikke alle privatlivet tilhørende forhold kan med rimelig grund forlan-
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ges unddraget offentligheden. Den samme grundsætning må anerkendes
her, som gælder ærefornærmelser, at de udtalelser er straffrie, som er
fremsat pligtmæssigt eller til berettiget varetagelse af almeninteresse eller
af eget eller andres tarv. Den, der har udtalt sig om en anden persons
privatforhold, kan have handlet således som vidne, som syns- eller skøns-
mand, eller som sagfører. Hensynet til ytringsfriheden og pressens opgave
kræver en vis frihed, og dermed en vis begrænsning af den almene be-
skyttelse for privatlivets fred.

Hvad der med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden
vil i stor udstrækning bero på skiftende tiders opfattelse, skik og brug.
Den herskende offentlige mening vil få stor indflydelse herpå. Disse af-
gørelser må måske i større omfang end på de fleste andre juridiske om-
råder henvises til domstolens skøn.

Domstolene vil i disse tilfælde som i så mange andre blive de organer,
hvorigennem den offentlige mening får sit udtryk.

Den særlige lovgivnings indhold kan også være bestemmende. Love
om fabrikstilsyn og sikkerhedsforanstaltninger i erhvervslivet, om sund-
hedstilsyn, gæstgiverier, lærlingeforhold o.s.v. viser, at mange sider af
erhvervslivet anses for at vedkomme offentligheden.

Redegørelse for, hvem der nyder privatlivets retsbeskyttelse, indeholder
spørgsmålene om

1. levende personer
2. afdødes minde
3. foreninger og andre kollektive enheder.

Beskyttelsen angår i første række levende personers privatliv. Men det
er omtvistet, om beskyttelsen også skal omfatte afdødes privatliv.

På det nittende nordiske juristmøde i Stockholm i 1951 var »beskyt-
telse af en afdøds personlighed« et af forhandlingsemnerne. Der var delte
meninger. Referenten, højesteretsdommer Pårdur Eyjolfsson sagde bl.a.,
at teoretisk er det muligt at lade beskyttelsen vedvare efter personens
død, men de reale grunde grunde ikke er helt igennem træffende, efter
at denne er afgået ved døden. Den offentlige meddelelses strafbarhed
vil efter den betræffendes død i højere grad indskrænke historieskrivnin-
gens muligheder end beskyttelsen mod æresfornærmelser, hvor sandheds-
beviset diskulperer. Derimod kan det ikke benægtes, at der består et al-
mindeligt ønske blandt folk om, at deres delikate privatanliggender ikke
offentliggøres efter deres død. Han foreslår, at der ydes hjemmel for, at
det ved testamentarisk bestemmelse kunne fastsættes, at angivne privat-
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anliggender ikke kunne offentliggøres indenfor en bestemt årrække fra
vedkommendes død.

Om dette spørgsmål siger professor Hurwitz i sin Kriminalret, at of-
fentlige meddelelser om afdøde kan virke som grove krænkelser af privat-
livet og bør efter forholdets natur kunne påtales af de pårørende, og i
betragtning af den vide skønsmyndighed, som domstolene i øvrigt har til
at afgøre, hvad der skal anses som strafbar krænkelse af privatlivet, vil
det være rimeligt at lade denne skønsmyndighed omfatte også udtalelser
om afdøde.

Offentlige organer kan næppe anses for at have et privatliv. Dette må
gælde om domstole, forvaltnings-myndigheder, lovgivende forsamlinger,
kommunale myndigheder.

Men foreninger og andre kollektive enheder af privatretlig natur kan
være beskyttelsesobjekter. Herunder falder private foreningers, selskabers
og organisationers indre, almenheden uvedkommende forhold. Fra dansk
retspraksis kan nævnes f.eks. studenterforening, journalistforening, kon-
servativ klub, venstreforening, smøreksportforening.
Unavngivne personer kan være udsat for krænkelse af privatlivets fred.
Dette forekommer ofte i litteratur, teater og film, - man taler om brug
af levende model. Det afgørende kriterium for retstridigheden må være,
om det er kendeligt for en videre kreds, at meddelelsen, skildringen, tager
sigte på en bestemt person. Endvidere kan det have betydning, om skri-
benten havde den hensigt, at den unavngivne skulle blive identificeret
med en bestemt person. Men dette punkt vil ikke have stor praktisk be-
tydning, fordi en sådan hensigt overhovedet ikke indrømmes og som
oftest er ubeviselig.

Fra de islandske domsamlinger har vi et eksempel på, hvordan den
digteriske form kan anvendes for at dølge et angreb på en vis person.

I en avis publiseredes et orientalsk eventyr, som handlede om en høv-
ding ved navn Rani Esui Calrot. Over navnet, ligesom selve eventyret,
lå et skær af Tusind og een nat - ja, navnet kunde sagtens minde om
Harun Al Raschid.

Denne høvding var skildret som en uretfærdig dommer og en grusom
tyran.

Sysselmanden på stedet, hvor avisen udkom, påstod, at eventyret var
rettet mod ham personlig, og han rejste en injuriesag mod avisen.

Det viste sig, at hvis man læste det orientalske høvdingenavn baglængs,
blev det til Einar Thorlacius, men det var netop sysselmandens navn. I
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avisens næste nummer blev det meddelt, at det var forbudt at læse nav-
nene i eventyret baglængs. Syv vidner bekræftede, at de ikke var i tvivl
om at det var sysselmanden, som eventyrets mening rettedes imod. Re-
daktøren blev dømt for ærekrænkelse om sysselmanden.

Efter de fleste landes lovbestemmelser er det en betingelse, at med-
delelsen er offentlig.

Herhen hører i første række meddelelser i pressen. Dette gælder dag-
blade og ugeblade, men også andre periodiske skrifter, f.eks. måneds-
skrifter, årsskrifter. Det samme gælder trykte bøger, som udkommer
offentligt og sælges i boghandler. Skønt hovedkriteriet er, om meddelel-
sen er udgivet på tryk, kan ikke alle trykte meddelser anses for offent-
lige. Det afgørende må være, om den trykte publikation er bestemt for
en videre kreds. Det, som trykkes kun til brug i en snæver, fortrolig
kreds, er ikke offentlig meddelelse. Trykte oplysninger inden for forenin-
ger og selskaber betragtes snart som offentlige, snart ikke offentlige, under
hensyn til foreningens omfang og meddelelsens udbredelse. En fortegnelse
over uefterrettelige betalere, alene udsendt til en faglig kreds, er i Dan-
mark ikke blevet anset som offentlig.

Ikke alene trykte meddelelser, men også på anden måde mangfoldig-
gjorte, kan være offentlige.

Meddelelser, som er mundtlige, kan komme til almenhedens bevidst-
hed i langt større grad en trykte, f.eks. i radio og fjernsyn, ikke mindst,
hvis de bliver transmitteret over stationer i flere lande, måske over hele
verden.

Vedrørende meddelelser på møder, må der skelnes i mellem offentlige
og private møder. Er pressen indbudt til mødet, må meningen i reglen
antages at være, at mødeledelsen ønsker forhandlingerne refereret eller
omtalt i pressen. I så fald må mødet, selv om offentligheden i øvrigt ikke
har adgang dertil, formentlig anses som offentlig.

Den enkelte er beskyttet mod omtale af hans privatliv på de møder,
som efter disse kriterier bestemmes som offentlige, men ikke på private
møder.

Oplysnings- og detektivbureauer har den særlige opgave at skaffe op-
lysninger om private anliggender og give dem videre til en anden privat-
person, deres klient. De af disse bureauer til deres abonnenter givne med-
delelser om økonomiske og forretningsmæssige forhold kan ikke anses for
offentlige og må i det hele taget, når de holder sig indenfor gængse
rammer og er afgivet med tilbørlig omhu, anses for retsmæssige. Ikke
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alene oplysninger om økonomiske og forretningsmæssige forhold må være
retmæssige, men også oplysninger om »personlige« forhold, som f.eks. om
ægteskabelig troskab i forbindelse med eventuel skilsmisse.

Meddelelser om privatlivet vil ligesom ærekrænkelser som regel have den
ordlige ytringsform, en ordtekst. Men andre ytringsformer kan også be-
nyttes og være ligeså ærekrænkende og forstyrrende for vedkommendes
fred, f.eks. billeder, enten de er kunstværker eller fotografier.

I sit store maleri i det sixtinske kapel i Vatikanet, visede Michel-An-
gelo en samtidig kardinal så tydeligt at alle kunne genkende ham, - og
placerede ham på maleriet nede i helvede.

Billedgengivelser har, med pressens voksende brug af billedreportage,
fået en voksende betydning for privatlivets fred.

Det drejer sig her om det spørgsmål, hvorvidt personer har retsbeskyt-
telse imod at deres portrætbillede offentliggøres, eller »retten til eget
billede», »Recht am eigenem Bilde«.

I nordisk ret er der meget forskellige bestemmelser om den portræt-
teredes ret til eget billede i forfatter- og kunstnerretslove og fotografilove.
Jeg vil henvise herom til den trykte afhandling. I udkast til fællesnordisk
lov om ophavsret er der ikke optaget bestemmelser om den portræt-
teredes ret.

Udover positive lovbestemmelser i forfatter-, kunstner- og fotografi-
love kan billedgengivelser være retstridige og strafbare i henhold til de
særlige straffelovsbestemmelser om privatlivets fred, eller ulovlige ifølge
almindelige retsregler. Her kommer i betragtnig, at personer, som træder
offentligt frem, må finde sig i offentliggørelse af deres eget billede i langt
større grad end privatpersoner.

Den blotte portrætgengivelse af en person i pressen må i almindelighed
anses som tilladelig og kan næppe rammes som strafbar krænkelse af
privatlivets fred. Men forholdet stiller sig anderledes, hvor billedet efter
sit eget indhold eller den ledsagende tekst giver oplysning om en begiven-
hed eller situation, der er krænkende for den portrætterede person.

Hvis den portrætterede giver sit samtykke, er billedgengivelse ikke ret-
stridig overfor ham, og dette samtykke kan være stiltiende. Carl Ricard
nævner i sin afhandling i Juristen som eksempel herlige billeder fra en
badestrand, hvor skønne, unge kvinder stiller deres legemspragt til skue.
Ricard mener, at når damen smiler til fotografen, må smilet antages
som stiltiende samtykke.

Til slut vil jeg gerne sammenfatte nogle af disse tanker i theses de lege
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ferenda, dog med det forbehold, som fremgår af det følgende, at det ikke
er nødvendigt eller endog ønskeligt at fastsætte dem alle ved positiv lov.

De hovedpunkter, jeg vil nævne, er følgende:

1. Forfølgelse og forulempelse, d.v.s. forstyrrelse af en anden mands
fred, ved trods advarsel fra politiet at trænge ind på ham, forfølge ham
med breve eller forulempe ham på anden lignende måde, skal være
strafbar.

2. Aflytning af andres telefonsamtaler uden samtykke, skal være ret-
stridig og strafbar, hvadenten den aflyttende er offentlig tjenestemand
eller privatmand. Offentlige myndigheder, først og fremmest politiet, må
kun ved særlig retskendelse aflytte telefonsamtaler og en sådan retsken-
delse skal kun gives når statens sikkerhed kræver eller i vigtige kriminal-
sager. Det samme skal gælde forhandlinger i lukket møde.

3. Optagelse på lydbånd eller anden teknisk indretning af samtale
mellem andre uden deres vidende og samtykke, eller af forhandlinger i
lukket møde, skal være retstridig og strafbar.

Angående 2. og 3. punkt tjener den norske straffelovs § 145 a fra
1958 til forbillede.

4. Det skulle overvejes, om ikke telefon- og tele graf-hemmeligheden
skulle som i Danmark og Finland i selve grundloven sidestilles med brev-
hemmeligheden, som principerklæring fra grundlovgiverens side.

5. Krænkelse af nogens fred ved offentlig meddelelse om hjemlige,
personlige eller andre private forhold, som med rimelig grund kan for-
langes unddraget offentligheden, skal være retstridig og strafbar.

Jeg synes, at de gældende danske og islandske straffelovsbestemmel-
ser herom, og i hovedtræk de norske, er tilfredsstillende.

6. Om billedgengivelser og retten til eget billede vil det efter min
mening være ønskeligt, at man i love om forfatter- og kunstnerret, og om
fotografier fik udførligere og mere ensartede bestemmelser end vi nu har
i de nordiske lande, særlig om den portrætteredes ret.

7. Hvis den offentlige meddelelse er fremsat i god tro pligtmæssigt
eller til berettiget varetagelse af almen interesse eller af eget eller andres
tarv, bliver gerningen retmæssig og straffri.

Her tænkes bl.a. på vidnepligt, på videnskab, historieskrivning, littera-
tur, billedkunst og pressen.

8. Ved siden af strafansvar har erstatningsansvar en betydelig præven-
tiv og oprettende funktion. Det anses for ønskeligt, at domstolene i større
udstrækning end hidtil tildømmer den krænkede erstatning, ikke blot
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for økonomisk skade eller tab, men også for lidelse, tort og ulempe, samt
for ødelæggelse eller forstyrrelse af stilling og forhold.

Derimod kan jeg ikke anbefale efter engelsk mønster et almindeligt
bods- eller erstatningsansvar i stedet for og til afløsning af strafansvar.

9. I en retssag om offentlig meddelelse om privatlivet skal, hvis den
krænkede ønsker det, retsmøderne holdes for lukkede døre, og referat fra
retsforhandlingerne forbydes og dommen ikke publiceres uden i doms-
samlinger og i anden juridisk interesse og da uden navne.

Det er nemlig egentlig en paradoks, da krænkelsen netop består i
offentliggørelse af en meddelelse om privatlivet, at så skulle skaden og
smerten kunne forøges ved måske endnu større offentliggørelse og pub-
licitet gennem retssagen.

10. Pressens egen moral er måske det mest afgørende. Pressen bør selv
holde justits, ikke for at journalister derigennem skal undslippe fra lovens
arm, men for at stimulere en pressemoral, hvor den findes, og skabe den,
hvor den ikke findes. En kollegialt sammensat pressedomstol bør kunne
udøve disciplinærmyndighed ved tilkendelse af advarsel eller misbilligelse,
eventuelt udstødelse af organisationen. Hvis pressen selv ønsker, skulle
der gives statslig autorisation af en sådan faglig domstol eller nævn.

Ved løsningen af disse delikate spørgsmål bliver den rolige, logiske af-
vej else af modstridende interesser det afgørende.

Afgørelsen må i højere grad end på de fleste andre områder overlades
til domstolenes skøn. Det kan vi Nordens folk trygt gøre med vore solide,
lærde og upartiske domstole. Det er ikke altid en let sag at dømme efter
skøn uden positive lovbestemmelser. Men man kan understrege professor
Andenæs' ord i hans fortræffelige foredrag om privatlivets fred, hvor
han siger:

»Dyktige jurister kan greje så mangt, når bare viljen er god.«
Ved afvejelsen af disse modstridende interesser, er vi alle klare over,

hvor tungt vejer på den ene side ytringsfriheden, frihed for videnskab,
kunst, kritik, presse, disse fundamentale rettigheder for et demokratisk,
folkestyret samfund. Men på den anden side må rettens tjenere og hånd-
hævere se med ligeså klare og forstående øjne på nødvendigheden af
retsbeskyttelse for individets privatliv. Denne interesse er ikke blot private
personers interesse, den er også en vigtig samfundsinteresse. En af grund-
pælene for et fornuftigt folkestyre, fredeligt samkvem og koexistens mel-
lem mennesker og folk, er beherskede, sunde mennesker, som overvejer,
beslutter og handler ved brug af den forstand, som Gud har givet dem.
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Gudskelov sålænge vore samfund ikke domineres og dirigeres af en
hysterisk menneske-masse, som uden sans og samling kan ophidses til
ugærninger, vold og krig, nårsomhelst en hensynsløs og dygtig demagog
behager at hælde olie på den ulmende ild.

I denne tempoets tidsalder trues det normale menneske i sit legemlige
og psykiske helbred af uro, spænding, nervøsitet, avissensationer. Tilsyne-
ladende sunde og raske mennesker i deres bedste alder rammes af hjerte-
fejl, blodprop, mavelidelser og nervesammenbrud. Medvirkende årsag til
alle disse krankheder er det daglige livs nervepirrende ufred og uro.

Mennesket bør beskyttes i sin personlige ro, sin private fred, sit hjems
hygge. Retsordenen må anerkende og virke for dette.

Der er måske større behov nu end før, at lovgivning og domstole vær-
ner i voksende grad om privatlivets fred.

Islands President och Presidentska avlägsnade sig, varefter förhand-
lingarna avbröts för en stunds paus.

Korreferenten, professor BO PALMGREN (Helsingfors):

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Det är helt säkert ingen tillfällighet, att dagens överläggningsämne har
upptagits till behandling på samtidiga förslag av två lokalstyrelser — den
norska och den finländska. Frågan om privatlivets fred har i själva verket
i vår tid vuxit till ett samhällsproblem av allmän betydelse.

Detta beror väl inte egentligen på folkökningen och på den allt tätare
bosättningen. Det är väl tvärtom så, att människorna i en storstad med
dess många hyreshus vet mycket mindre om sina grannar och deras pri-
vatliv än småstädernas inbyggare eller folket i en by på landet. Inte har
väl heller människonaturen och människornas intresse för nästans liv och
leverne blivit så avsevärt förändrade. Nyfikenheten är lika gammal som
nyckelhålet. Skadeglädjen fanns redan på sagornas tid. Och avundsjukan
har gamla anor.

Men den moderna tekniken har lämnat människorna nya och effekt-
iva möjligheter att tränga sig in i andras privatliv och att sedan sprida
ut sina iakttagelser till vidsträckta kretsar i när och fjärran. Samtidigt har
också det kommersiella intresset vaknat. Förut hade man mest att göra
med rena amatörer, som kunde fröjdas över att ge sällskapslivet dess salt
och kafferepet dess krydda. Nu vimlar det av professionella, som tjänar
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pengar på att skaffa sig insyn i andras privatliv och utlämna det till all-
mänt beskådande.

Ved sidan härav kan man inte alldeles förbise, att den offentliga sek-
torn har vuxit i dagens samhälle. Detta har kunnat medföra ökade krav
från det allmännas sida på insyn i medborgarnas enskilda angelägenheter.
Hår måste man vara på sin vakt när det gäller att införa nya metoder
och att utnyttja dem. Man får se till att man inte i ett ovist nit uppoffrar
dyrbarare intressen än dem som man vill främja.

Till slut kan man säga, att frågan om privatlivets fred inte enbart
angår skydd mot insyn, utan också skydd mot andra störningar, t.ex. oljud
och närgångenhet. Också i dessa avseenden har den moderna tekniken
kunnat leverera nya störningsinstrument.

Innan jag går in på några grupper av rättsfrågor, som anknyter sig till
privatslivets fred, skall jeg be att få fästa uppmärksamheten vid två olika
betraktelsesätt eller arbetsmetoder, som kan komma i fråga inom det
rättsliga tänkandet och inom lagstiftningen. Ibland riktar man huvud-
uppmärksamheten direkt på de rättsliga intressen som skall skyddas. Man
talar t.ex. inom straffrätten om brotten mot individens liv, kroppsliga
integritet, ära, hemfrid o.s.v. Men stundom fäster man huvuduppmärk-
samheten vid det medel, som kan användas vid en rättskränkning, eller
det sätt, på vilket en rättskränkning kan begås. Jag tänker t.ex. på för-
falskningsbrotten, som bildar en särskild brottstyp, oberoende av det
slags intressen som i det enskilda fallet är i fara eller blir kränkta. Straff-
bud av det senare slaget bidrar ofta till att skydda de mest skiftande
intressen - kanske t.o.m. sådana som lagstiftaren inte uttryckligen har
haft i tankarna.

Olikheten mellan dessa tvo betraktelsesätt eller arbetsmetoder gör sig
i hög grad gällande just när det är fråga om en sådan sak som privat-
livets fred. Man kommer t.ex. i diskussionen in på bruket av fotografier.
Men de rättsregler, som angår bruket av fotografier kan endast till en
ringa del hänföras till privatlivets fred. Låt oss t.ex. tänka på frågan
därom, i vilken utsträckning en person skall ges rätt att bestämma om
bruket av en bild av honom själv. Så snart man kommer in på bilder i
annonser och varuförpackningar, har man inte längre att göra med en
fråga om privatlivets fred, utan med en fråga om en persons rätt att
själv ekonomiskt utnyttja sitt fördelaktiga utseende eller sin framstående
ställning. Rättsreglerna härom kan kanske i någon mån vara ägnade att
indirekt skydda privatlivet. Men reglerna för reklam med personbilder
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bör väl åtminstone i huvudsak vara de samma, vare sig bilden har tagits
i privatlivet eller vid en offentlig tillställning.

Låt oss vidare tänka på telefonavlyssning och bruk av ljudinspelnings-
apparater. I viss utsträckning har man här att göra med en fråga om
skydd för privatlivet. Men i kanske lika stor utsträckning är det här en
fråga om skydd för det offentliga livet eller yrkes- och affärslivet. En
gemensam och enhetlig reglering av rättsfrågorna kan kanske vara den
bästa.

Allt detta gör att det, såsom referenten har framhållit, inte är så lätt
att i diskussionen om privatlivets fred dra upp gränsen mot andra om-
råden av rättslivet. Ämnets vidlyftighet kräver emellertid, att man radi-
kalt skär bort det som inte direkt hor till saken och håller sig till privat-
livets fred i egentlig mening. De frågor, som faller inom denna trängre
ram, ville jag för min del indela i tre grupper: privatpersoners rätt att
inte bli ofredade eller störda, rätt att vara för sig själva och rätt att ha
egna hemligheter.

Referenten har i sitt tryckta referat fattat begreppet privatlivets fred
i en något vidsträcktare mening. För enkelthetens skull skall jag i stort
sett följa referentens uppställning, men inrikta mitt intresse på det som
jag själv räknar till privatlivets fred i en mera begränsad mening.

Ännu en påminnelse ville jag göra förrän jag går in på enskildheterna.
Mänsklighetens historia ock rättshistorien visar oss på många sätt, hur
man i äldre tider ofta har hållit sig till det kroppsliga eller handgripliga,
medan det osynliga eller själsliga ofta har varit svårare att koppla in i
tankebanorna och i det rättsliga systemet. Endast långsamt - och ofta
genom fiktioner - har det skett en utvecklingsprocess i riktning mot en
allt större allmängiltighet för rättsreglerna. Ett typiskt exempel var den
stora tvekan som till en början rådde därom, huruvida den som olovligen
tillägnade sig elektrisk ström kunde bli straffad för stöld. Ett annat exem-
pel visar stadgandena om misshandelsbrotten, som ursprungligen upp-
byggdes endast med tanke på kroppslig skada och smärta, men som i vår
tid finner tillämpning också på själslig skada och kannske också på själs-
lig smärta. Alla som det minsta har sysslad med skadeståndsrätt känner
till de svårigheter som under tidernas lopp gjort sig gällande när det
gällde att utfå skadestånd för icke- ekonomiska skador och lidanden. Vi
vet också, att dessa svårigheter inte ens i vår tid kan betraktas såsom
övervunna. I fråga om privatlivets fred kan man lägga märke till en
motsvarande företeelse. De störningar, som går under namnet hemfrids-
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brott räknade lagstiftaren till början endast sådana synbara störningar,
som förekomma, da någon tränger in i en annans bostad eller skjuter
eller kastar något dit in. Senare har tillkommit sådana störningar som
t.ex. oljud utanför bostaden eller telefonpåringningar. Men ännu har
man inte kommit så långt som i straff för den som på störande sätt ställer
sig och kikar in genom fönstret eller tar ett fotografi genom fönstret.

Också i övrigt omfattar privatlivets fred så många intressen av ideel
och rent personligt art, att det har varit svårt att inpassa den i de tanke-
figurer och de lagstadganden, som juristerna har att arbeta med. Ofta
finner man hos domarekåren en obenägenhet att hämta lösningen ur
allmänna rättsgrundsatser och analogier. Också domarna vill ha något
handgripligt att stödja sig på. Därför kan det vara av utomordentlig
betydelse att inventera och komplettera det förråd av rättsregler, som kan
tjäna till skydd för privatlivets fred.

Referenten har i sitt tryckta referat i stort sätt åtnöjt sig med att ge
en översikt av det gällande rättstillståndet i de nordiska länderna och lit-
teraturen. När jag i anknytning till vissa avsnitt av hans framställning,
har gjort anmärkningar, så har jag försökt i något högre grad fästa upp-
märksamheten vid önskemål och riktlinjer för den kommande rättsut-
vecklingen.

De teser som referenten uppläste i sitt muntliga anförande kom kanske
mig litet för sent till hända, men referenten var vänlig nog att också
själv levera mig den replik, som jag skulle ställa, liknelsen med kaffet
och pannkakorna.

Island och Finland ligger längst borta från varandra av de nordiska
länderna. Därför hade jag egentligen haft anledning att i många punk-
ter komplettera referentens översikter med några tilläggsuppgifter om lag-
stiftningen i Finland. Men jag skall inte trötta mina åhörare med sådant.

Jag börjar nu med referatets § 4, sida 13, »Trusler« d.v.s. hotelser.

Frågan om hotande med brott är i våra dagar ett aktuellt problem,
som inte enbart angår privatlivet, men ändå gott förtjänar att behandlas
i dagens diskussion, därför att sådana brott ofta förekommer inom famil-
jelivet och då förstör freden i hemmet, kanske oftast när den ena maken
missbrukar alkohol eller lider av någon själslig rubbning. Men hotelser
kan också göras av försmådda friare, de kan förekomma efter uppslagna
förlovningar eller upplösta äktenskap. Och dessvärre har det ofta hänt
att sådana hotelser har gått i verkställighet. Åtskilliga tragiska händelser
under de senaste åren utvisa hur allvarlig frågan är, men också hur
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stora svårigheter man möter när det gäller att ta ställning till sådana
hotelser.

Den första svårigheten framträder redan i fråga om bevisningen. Nå-
gon gång kan visserligen ett hotelsebrev finnas till hands såsom bevis.
Men vanligen sker väl sådana hotelser mündigen och utan vittnen - ofta
kanske per telefon. Offret för hotelsen har ofta svårt att få hjälp av polis-
myndigheterna, därför att dessa är obenägna att inskrida utan tillräckliga
bevis - de måste alltid räkna med att polisanmälan kan vara en hämn-
dakt eller bero på någon själslig rubbning hos anmälaren själv och en
därmed sammanhängande känsla av att vara förföljd. Den försiktighet,
som polismyndigheterna i allmänhet helt rutinmässigt lägger i dagen,
har ibland visat sig vara ödesdiger — många familjetragedier hade kanske
kunnat undvikas, om man i tid hade insett faran.

Men den andra och minst lika betydande svårigheten ligger i de åt-
gärder, som borde vidtagas om man verkligen finner att det ligger allvar
bakom hotet. De straff, som lagarna utsätter för hotande med brott, är
i allmänhet så låga, att de inte nämnvärt torde bekymra den som på
allvar går och bär på tankar att döda eller stympa en annan. Och ett
straff kan inte ådömas förrän efter en rättegång, som blott kan öka för-
bittringen och ge den ondsinte god tid att sätta hotelsen i verkställighet.

Den enda effektiva åtgärden vore ögonblicklig häktning och sedan
skyddsförvar under en tid tills faran kan anses vara över. Men ett så
betydande ingrepp i den personliga friheten kan väcka betänkligheter
- därför att det alltid måste vara mer eller mindre vanskligt att bedöma,
hur allvarligt menad en hotelse är, samt att bedöma när faran är over.

Det förefaller önskvärt att problemet uppmärksammas av lagstiftaren.
För egen del har jag redan föreslagit att detta ämne skulle upptagas till
särskild behandling vid det nordiska kriminalmöte som skall hållas i Hel-
singfors 1962.

Påtagligen borde man också tänka på att stadga straff för den som
gör sådana hotelser utan någon tanke på att sätta dem i verkställighet,
men endast för att plåga eller störa den andra.

Jag hoppar nu vidare till § 7 - sida 16 - till det som referenten kallar
»Husfreden«, d.v.s. de traditionella hemfridsbrotten och de därmed sam-
manhängande stadgandena om husrannsakan.

I stort sätt får man väl säga att stadgandena om hemfridsbrotten
är rätt väl inarbetade i lagstiftningen och att de rätt väl fyller det förelig-
gande behovet nu, när också oljud utan för hemmet har blivit straffbart.
Till straffbart oljud får man ibland räknad sådant som andra skulle
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räkna såsom välljud. Det hände för något år sedan att franska journalister
i samband med en känd filmstjärnas vigsel ville hämnas på henne för
att hon hade undandragit sig publicitet och hade begärt polisskydd mot
journalisterna. De svarade med att köra upp sin bil till hennes villa och
spela grammofon för henne. Skivorna var inspelade av en gitarrist med
vilken hon hade varit förlovad föregående sommar. En sådan händelse
skulle uppenbarligen falla under våra nu gällande stadganden om hem-
fridsbrott. Men såsom jag redan tidigare antydde, kunde det vara lämp-
ligt att uppmärksamma några mera stillsamma, men rätt otrevliga sätt
att störa hemfriden.

Ett är att taga fotografier genom en annans fönster. I sammanhang
med en celeber romans - där den interesserade allmänheten inte med
säkerhet visste hur landet låg till — hände det att en pressefotograf klät-
trade upp i ett träd utanför den unga damens fönster och tog ett foto-
grafi, där hennes skrivbord syntes tydligt med den unge mannens por-
trätt på en synlig plats. Denna fotografering i och för sig skulle jag
anse vara en ganska grov kränkning av hemfriden och av privatlivets
fred - oberoende av om fotografiet togs för publicering eller för eget
nöje. Men jag tror inte att man i de nordiska ländernas strafflagar kan
hitta något lagrum, som kunde tillämpas på en sådan händelse. Behovet
av rättskydd i detta avseende är desto mera påfallande, då den moderna
tekniken har medfört att man inte ens behöver kliva upp i ett träd,
utan kan taga fotografier på långt håll med teleobjektiv.

Till publiceringen av sådana fotografier skall jag återkomma senare
vid § 12. Fotografering genom fönster är kanske särskilt förargelseväck-
ande därför att bilden kan få stor spridning. Vanligt tittande genom
fönster är inte fullt i samma klass, därför att den tittande får synin-
trycket blott för sig själv, men endast muntligen eller skriftligen kan föra
vidare vad han sett. Likväl förefaller det mig som om lagstiftningen
borde inskrida mot vissa störande former av tittande. Självfallet kan det
inte vara otillåtet att en förbipasserande kastar en blick genom ett fön-
ster - och kanske till och med stannar några ögonblick och spärrar upp
ögonen eller drar på munnen, om han ser någonting interessant eller
pikant. Inte kan det väl heller gärna förklaras otillåtet att den som bor
vid en gata ställer sig i sitt eget fönster och tittar in till dem som bor
mittemot. Den som bor så, att andra alldeles lätt kan titta in måste
rimligen anses få lov att skydda sig genom gardiner.

Men däremot borde det vara straffbart att kliva upp i ett träd eller
upp på en stege för att titta in till andra. Om vi i stället för den press-
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fotograf som jag nyss talade om, skulle tänka oss en vanlig reporter utan
kamera - eller t.o.m. en vanlig nyfiken människa utan publicistiska eller
kommersiella syften — så skulle tillvägagångssättet ändå enligt min me-
ning innebära ett sådant störande ingrepp i hemfriden, att detta icke
borde vara enligt lag tillåtet,. Hur gränsen skall dragas mellan tillåtet
och otillåtet tittande, är rätt vanskligt att säga. I varje fall borde endast
grövre fall av tittande kriminaliseras, - men i all synnerhet sådant stör-
ande tittande, där gärningsmannen står i det offentliga ordets tjänst.

Nu skulle jag gärna skjuta in i vår diskussion en ny § 7 a, som jag
skulle kalla fritidens fred. Det gäller här rätten att få vara för sig själv
också på sådana platser som inte faller under husfriden, t.ex. att få
tillbringa sin fritid ute i naturen utan att bli utsatt för närgången ny-
fikenhet eller andra störingar.

Jag erinrar mig t.ex. en händelse för några år sedan när pressfoto-
grafer med teleobjektiv följde den engelska kungafamiljens ensamma
vandringar i de skotska högländerna. Sådant burde inte vara lovligt.
Också personer i framstående offentlig ställning måste kunna få någon
gång vara för sig själva ute i det fria - utan att behöva ständigt känna
sig iakttagna av nyfikna ögon. Det offentliga ordets frihet kan inte
rättfärdiga den ställföreträdande nyfikenhet som pressens män utöver
för läsekretsens räkning.

Vi har i dag den 11 augusti - Susanna har namnsdag! Och vi måste
kanske också tänka på det rättsskydd som våra lagar ger Susanna i badet.
I tidningspressens bildreportage representera badbilderna ju, såsom re-
ferenten framhöll, en framträdande roll. Ofta ser man bilder som har
tagits med teleobjektiv utan den badandes vetskap. Den som hyser in-
tresse för privatlivets fred, reagerar väl vanligen med blandade känslor
inför sådana kameraskott. Kanske inte så mycket när det gäller Brigitt
Bardot — som själv tjänar pengar på att oförbehållsamt visa sina bästa
sidor. Eftertänksamheten gör sig mera gällande om det är fråga om
Greta Garbo - som lever skyggt och tillbakadraget - eller om kungliga
damer eller andra celebriteter — som helst vill vara i fred och när de
har mindre kläder på sig än vad som hör till deras sedvanliga kontakt
med allmänheten.

Vilka vägar lagstiftningen skall angripa detta ämne, kan vara i någon
mån tveksamt. För egen del tycker jag att lagstiftaren generellt kunde
börja med att låta de regler, som finnas angående husfriden bli tillämp-
liga också på enskilda badplatser samt också på avskilda platser i na-
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turen, där någon för en stund slagit sig ned för att rasta eller tillbringa
sin fritid.

Härmed är det lämpligt att vi kastar oss ett stycke framåt till § 12.
»Billedgengivelser«, sida 29. I anslutning till vad jag framhöll i början
av mitt inlägg ville jag nu helt skjuta åt sidan frågan om bruket av
personbilder i reklamsyfte - i annonser och på varuförpackningar. Kvar
blir då bruket av personbilder i tidningsreportage och i böcker.

I vår tid tror jag att det inte vore realistiskt att generellt kräva den
avbildades samtycke för publicering av personbilder. När pressfotogra-
fer vandrar omkring med sin kamera och sitt blixtljus vid större och
mindre festligheter, på restauranger och teatrar, vid idrottstävlingar eller
folknöjen, eller t.o.m. på allmänna badstränder, så kan man inte begära
att de samtidigt skall samla på namnteckningar för att få tillståndsbevis.
T.o.m. oönskad fotografering måste i viss utsträckning anses tillåten. -
Det är någonting som envar måste underkasta sig när han rör sig på
en mer eller mindre allmän plats. I detta avseende tycker jag att man
borde ställa sig mycket liberal till pressfotografernas och pressens önskan
at servera läsarna aktuellt bildmaterial av sällskapslivet och folklivet.
Jag tycker icke ens man behöver vänta på det vänliga smilet. Här är
det ju inte fråga om privatlivets fred eller om någon otillbörlig insyn.

Inte heller tycker jag att man borde ställa skrankor för publiceringen
av bilder som en privatperson tagit i enskilda sammanhang utan att
ursprungligen haft någon tanke på offentliggörande. Om någon får an-
ledning att publicera ett lyckat amatörfoto så finns det ingen orsak att
kräva att han skall införskaffa samtycke av den eller dem som är med
på bilden.

Men desto strängare tycker jag att man bör förhålla sig till bilder
som kommit till genom ett fridsbrott. Jag har redan nämnt ett par
exempel — fotografering genom fönster, fotografering med teleobjektiv
av badande eller av andra som vill vara för sig själva. Ytterligare kan
jag nämna ett exempel: Det hände en gång i Stockholm att pressfoto-
grafer utan tillstånd trängde sig in i ett hotellrum för att taga bilder av
barnen till en känd skådespelerska. Jag kommer inte ihåg, om de lycka-
des få några bilder - men om de fick dem så måste en publicering av
sådana bilder utan tvivel anses rättsstridig.

Viktigt är att ansvaret härvid drabbar tidningsföretaget och inte en-
bart fotografen. Enligt de konfiskationsbestämmelser som finns i Fin-
land, SL 2:16, kan den ekonomiska nyttan av ett brott dömas förbruten
hos den till vars förmån gärningsmannen har handlat. Men rättsreg-



Privatlivets fred 41

lerna borde utvecklas, så att också någotslags bot skulle drabba tidnings-
företaget. I den punkt så är jag av någon annan mening än som refe-
renten var i sitt muntliga anförande. Jag menar att tidningsföretaget
ofta är en juridisk person, som man ogärna straffar med böter i samma
form som fysiska personer. Där kunde ett straff under namnet bot vara
bättre på sin plats.

Viktigt är också enligt min mening att sådana händelser underlyder
allmänt åtal. Det är för mycket begärt att celebriteterna själva skall be-
höva föra en försvarsstrid mot tidningspressen i alla länder. Tvärtom bör
det vara så, att det är en allmän angelägenhet att hålla rent och att se
till att ingen blir utsatt för detta slags plågsam publicitet. Liksom vid
djurplågeri får ett sådant mäniskoplågeri inte ses såsom en fråga om
den plågades rätt, utan som en fråga därom, hur människor bör upp-
föra sig.

Nu vill jag gärna hoppa tillbaka till § 10, sida 10, »Lydbånds-Op-
tagelser jr a Privatlivet«.

Referenten börjar med att säga att det icke i och för sig är straffbart
att ligga på lur och lyssna till andra personer utan deres vetskap och
samtycke. Kanske det är så. Men jag har sett ett tidningsurklipp där det
står att en viss mr. John Abort dömdes i London till fjorton dagars
fängelse för att han hade lurat och lyssnat vid sin grannes dörr. Det
säges i tidningsurklippet att domaren stödde sig på en lag från år 1360.
Nu har jag inte varit i tillfälle att se detta rättsfall eller den lag som
domaren kunde ha stött sig på. Men det synes mig som om det här
kunde vara fråga om en rättstradition som man burde taga vara på och
försöka plantera in i nordisk rätt med tanke på de nya avlyssningsmöj-
ligheter som den moderna tekniken har att bjuda på. Det måste väl
anses vara en tveksam fråga i vilken mån våra lagars stadganden om
hemfridsbrott kan tillämpas på den som i hemlighet installerar en lyss-
nar apparat i en annans hus. Helt uteslutet anser jag det alls inte, att
en sådan gärning kunde bestraffas såsom hemfridsbrott. Men den norska
strafflagen kan i varje fall ges ett fullt erkännande för att den tagit
steget ut och infört uttryckliga stadganden om lyssnarapparater. På
detta sätt kan man nå också sådana situationer som icke faller under
husfriden.

Jag går nu till § 11 som handlar om offentliga meddelanden om per-
sonliga och privata förhållanden. Jag är fullt ense med referenten om
att äreskränkningsbrotten bör hållas på sidan om diskussionen - också
om det er klart att lagens stadganden om förolämpning kan bli tillämp-
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liga på sanningsenliga men i kränkande syfte framförda uppgifter om
en persons privata förhållanden. Den nu aktuella diskussionen borde
framför allt ta sikte på sådana uttalanden som inte kan sägas ha skett
i syfte att kränka den berörde, utan snarast i syfte att tillfredsställa
andras nyfikenhet eller skadeglädje.

För egen del tror jag inte att det kan vara realistiskt att försöka draga
alltför snäva gränser för tidningernas och författarnas rätt at omtala
privata förhållanden eller händelser i privatlivet. Men det är framför
allt två synpunkter som här borde anläggas.

Den första är, att det icke bör vara tillåtet att offentliggöra material
som har åthunnits genom hemfridsbrott eller annan straffbar kränkning
av privatlivets fred, t.ex. straffbar avlyssning av samtal. Liksom när det
gäller bilder, borde huvudansvaret, — åtminstone det ekonomiska an-
svaret - här läggas på tidningsföretaget eller på annan som utnyttjar
det olagligen anskaffade materialet.

Beträffande material, som har anskaffats på lovligt sätt, men vars
publicering eljest kan vara störande för privatlivets fred, synes det vara
svårt att draga en konkret gräns för det tillåtna och det otillåtna. Det
förfaller riktigt att här såsom dansk, isländsk och norsk strafflagstiftning
arbeta med ett normativt brottskännetecken, som lämnar rum för en
värdering. Kriminaliseringen av oönskade offentliggörelser bör taga fasta
på den omständigheten, huruvida en sådan offentliggörelse kan anses
vara en kränkning av privatlivets fred. Det måste vara åtskilliga olika
faktorer som inverkar på bedömningen — för min del tror jag t.ex. att
man i ett vänligt och välvilligt omtalande av privata förhållanden kan
gå oändligt mycket längre än i ett mindre vänligt omtalande. Med andra
ord skulle jag säga att det kan vara mera tillåtet att offra åt allmän-
hetens vänliga interesse för andras privatliv, än att tillfredsställa hyenor-
nas och de skadegladas glupande aptit. Det samma gäller bruket av
levande modell. Jag tror att det är oändligt stor skillnad om man av-
bildar en kardinal i helvetet eller i himlen.

Vid den helhetsbedömning som härvid måste göras, kan det också
vara anledning att taga med i räkningen det sätt på vilket uppgifterna
ha anskaffats. Även om det kanske inte i och för sig kan förklaras olag-
ligt och straffbart att man ställer frågor till barn eller hushjälp och en-
skilda tjänare, så borde lagstiftningen ändå förhindra pressen att låta
sina reportrar genom sådan utfrågning försöka tränga in i privatlivets
fred. Detta kan man bäst förhindra genom att begränsa offentliggörandet
av så anskaffat material.
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Härmed har jag avslutat en huvudgrupp inom ämnet. Nu återstår
ännu alla de frågor som i egentlig mening har att göra med rätten att
ha egna hemligheter.

Jag går nu tilbaka till § 8, sida 18, till brevhemligheten som hör till
de ting, som redan tidigt uppmärksammades av lagstiftaren, men refe-
rentens översikt hade — så förefaller det mig — krävt en belysning genom
de processrättsliga stadganden som angår editionsplikten i fråga om
brev. Brevhemlighetens värde blir nämligen avsevärt förminskat i den
mån mottagaren eller en annan laglig innehavare av ett brev kan av
domstol tvingas att framlämna brevet. Likaså beror brevhemlighetens
värde i betydande mån av stadgandena om beslag och husrannsakan -
särskilt i fråga om polismyndigheternas rätt att kvarhålla och taga hand
om brev samt att öppna dem.

I denna fråga — liksom med avseende å några andra frågor — är det
angeläget att framhålla vikten därav, att man inte invaggar medborgarna
i den föreställningen att de åtnjuter ett rättskydd, som i realiteten - när
det verkligen kommer till kritan - kan visa sig alldeles illusoriskt.

I fråga om editionsplikten måste jag här hålla mig endast til några
funderingar med anledning av stadgandena i Finlands rättegångsbalk.
I vilken mån dessa funderingar kan ha någon tillämplighet i de övriga
nordiska länderna, måste jag lämna åt övriga deltagare att uttala sig
om. Det förefaller mig som om stadgande som finnes i Finlands RB
17:12, vore avfattat så att det kan leda till betydande ojämnheter i
skyddet för brevhemligheten och kan leda till att en person i de mest
oväntade fall enligt lag kan bli förklarad skyldig att förete ett brev som
både för avsändaren och mottagaren måste synas högst personligt.

Om man frånser de allmänna reglerna om tystnadsplikt och tystnads-
rätt - vilka gäller också i fråga om editionsplikt - så kan man säga att
frihet från editionsplikt i Finland endast förekommer för part och för
en person som till parten står eller stått i sådant skyldskapsförhållande,
som närmare anges i RB 17:20. Dessa kan inte tvingas att förete brev
mellan personer som står i sådant förhållande til varandra.

En sådan formulering av friheten är redan i och för sig ologisk. Var-
för skall en utomstående, som inte står i något skyldskapsförhållande till
parterna alls, vara pliktig att förete brev mellan denna utomstående och
hans egna anhöriga?

Med därtill kommer, att den av lagen gjorda uppräkningen av anhöri-
ga inte gör rättvisa åt det sakförhållandet, att vänskap och kärlek ofta
ger upphov åt en mera personlig och intim brevvexling än skyldskap-
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ofta också ett större behov av att anförtro sig åt varandra. Den tanken
förefaller högst motbjudande, att förtroliga vänner eller älskande skulle
kunna åläggas att inför domstol framte de brev som de fått av varandra.
Men lagen ställer inte hinder i vägen för något sådant åläggande. Man
vill kanske invända, att sådana brev inte kan antas äga betydelse såsom
bevis i en rättegång. Men hur skulle mina ärade åhörare ställa sig till det
lilla tankeexperimentet att någon i ett äktenskapsskillnadsmål skulle kräva
att en person, som misstankes för att ha stått i intim förbindelse med
mannen eller hustrun, skulle åläggas att inför domstolen förete de brev
som hon eller han har fått mottaga. Lagen svarar att detta är möjligt -
så otroligt det än låter. Ty vännen eller väninnan står inte till part i så-
dant skyldskapsförhållande som avses i 17:20. Här har lagstiftaren nog
inte lyssnat til den tanke som Ärni Tryggvason gav uttryck åt: att hjärtat
borde stå bakom hjärnan.

Om brevhemligheten verkligen skall vara någon hållbar realitet, så
kräves det en översyn och revision av reglerna om editionsplikten.

Finland har år 1959 fått en lag om beslag och rannsakan i brottmål
som bl.a. innehåller ingående stadganden om beslag å brev och andra
skriftliga handlingar. Dessa är betydligt mera närgångna än stadgan-
dena om editionsplikten. Den åtalade och hans närstående kan aldrig
åläggas att förete en skriftlig handling. Men sådana handlingar kan
tagas i beslag hos dem. Den enda begränsningen är att skriftliga med-
delanden mellan den misstänkta och någon honom närstående eller mel-
lan dylika närstående inbördes, inte kan tagas i beslag hos dem, om inte
det är fråga om ett brott på vilket kan följa tukthus i sex år eller mera.
Så länge brev eller annan postförsändelse till och från den misstänkte
ännu är i post- och telegrafverkets värjo, kan de tagas i beslag så snart
det är fråga om ett brott på vilket tukthusstraff kan följa. Allt detta
innebär såsom synes mycket betydande ingrepp i brevhemligheten. Dess-
utom innehåller lagen samma konstruktionsfel som RB 17:12 — så att de
icke — närstående har lämnats utan allt rättsskydd, åtminstone om man
läser lagen efter bokstaven, så som det ofta nu till dags är vanligt.

Det förefaller mig som om stadgandena om beslag å skriftliga handlin-
gar skulle vara ett typiskt exempel på ett fall där statsmakten — i det i
och för sig vällovliga syftet att bekämpa brottsligheten — av ren obe-
tänksamhet har skapat möjligheter till att förstora intrång i privatlivets
fred. Mycket beror naturligtvis på hur dessar långt gående fullmakter til-
lämpas av polismyndigheter, åklagarmyndigheter och domstolarna. Kan-
ske faran för närvarande inte är så stor i de nordiska länderna. Men
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jag har den bestämda känslan av att lagen har gått mycket för långt.
Ett land som har legaliserat så långt gående ingrepp i brevshemligheten,
står inte väl rustat för hårdare tider, när rättssamhällets bestånd kanske
kan ställas på prov.

Det som här blivit sagt om brevhemligheten gäller oskså telegrafhem-
ligheten. Stadgandena om editionsplikt och om beslag gäller också
telegram.

Gemensamt för beslag av brev och telegram, som ännu är i post- och
telegrafverkets värjo, är att mottagaren och avsändaren skall underrät-
tas om beslaget, så snart detta kan ske utan men för utredningen av
brottet. Rätten att taga en försändelse i beslag innebär sålunda inte
någon rätt öppna en försändelse på ett sådant sätt att det inte blir några
synliga spår och sedan låta den gå vidare till mottagaren utan att denne
får veta om saken. Också om beslagsmyndigheten skulle dröja något med
underrättelsen, så bör det sålunda vara möjligt för mottagaren att snart
märka att hans post har stannat på vägen.

I detta avseende är telefonavlyssning farligare- därför att avlysningen
under en lång tid kan ske oförmärkt — utan att de samtalande märker
någonting. Man har med goda skäl i Finland avstått från att legalisera
telefonavlyssning i fredstid. All sådan avlysning är straffbar enligt stad-
gandena i SL 38:8 och 38:9 a samt 40:15 och 40:19 a. Jag har inte
några informationer om att sådan avlysning skulle utnyttjas på sidan om
lagen.

Helt uteslutet finner jag det inte att avlysning i vissa fall skulle kunna
anses berättigad och laglig - nämligen i den mån stadgandena om nöd-
värn kan bli tillämpliga. Låt oss t.ex. tänka oss att en person per telefon
blir utsatt för allvarliga hotelser - sådana »Trusler« som det tidigare
varit fråga om. Vill man då anordna telefonavlyssning till förebyggande
av ett överfall eller dylikt, så tror jag att detta kunde anses vara i över-
enstämmande med gällande lag. Men då bör det verkligen vara fråga
om en trängande fara.

När jag till sist går över till § 13 sid. 31 - brott mot tystnadsplikt och
tjänstemans röjande av hemligheter - så finner jag att vi är nära ett av
kärnproblemen - frågan om rätten att ha privata hemligheter. Här kan
man göra den allmänna iakttagelsen att rättsutvecklingen har lett till en
betydande minskning i rättsskyddet för privata hemligheter. Detta åter-
speglas framförallt i de moderna processlagarnas stadganden om vittnes-
mål. Nu har nästan alla vittnesjäv avskaffats. Rätten att undandraga sig
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vittnesmål är förhållandevis begränsad. Rätten att förtiga någonting i
vittnesmålet är mycket kringskuren. Och plikten att tiga är ännu mera
inskränkt.

Framför allt fäster man sig vid att statshemligheter och tjänstehem-
ligheter samt till och med yrkes- och affärshemligheter åtnjuter ett be-
tydligt större rättsskydd än privata hemligheter. Jag nämner att Finlands
lagstiftning har almänna stadganden om yrkes- och affärshemligheter,
bland annat i lagen om arbetsavtal, i lagen om illojal konkurrans och i
rättegångsbalken. Men för privatlivets hemligheter finns egentligen bara
de stadganden som angår tystnadsplikt för advokater och deras biträden,
samt för läkare, apotekare och barnmorskor och deras biträden. Åt dem
kan man med ganska stor trygghet anförtro sina privatliga hemligheter
och familjehemligheter. Men inte alls på samma sätt åt anhöriga och
vänner. Vissa närstående - de som omtalas i RB 17:20 - har visserligen
rätt att undandraga sig vittnesmål. Men de äro ingalunda pliktiga att
göra det. Parten har ingen rätt att kräva, att hans närmaste anhöriga
icke skall höras som vitne. Har man anförtrott en hemlighet åt en nära
anhörig, så han man intet rättsskydd, om den anhörige senare vill yppa
hemligheten. Har man anförtrott en hemlighet åt en vän, så är det värre
ställt. Den moderna processrätten hänvisar inte till den »Vännskapens
Lov«, som domsmålaråsherra Bjarni Benediktsson talade om i går kväll.
En vän är enligt lag pliktig att vittna om alt - till och med om det som
uttryckligen har anförtrotts under fyra ögon.

Jag tror för min del att processrätten här har gått mycket för långt.
I längden kan det inte vara lyckligt för ett land, om rättsordningen inte
ger någon trygghet åt förtroendet mellan enskilda människor i deras pri-
vata liv. Det uppstår också ett ständigt spänningstillstånd med samvets-
konflikter mellan den lagstadgande vittnesplikten på den ena sidan och
vänskapens oskrivna bud på den andra. Redan nu tycker jag mig kunna
skönja någonting som kunde kallas den moderna tidens häxprocesser —
de menedsmål, där statsmakten strävar att visa, att dess myndighet och
dess rätt till insyn i privatlivet är starkare än förtroendet mellan vänner.

Till de grundläggande önskemål, som kan framföras i diskussionen om
privatlivets fred, hör en begäran om ett bättre rättsskydd för privata hem-
ligheter och för det som blivit sagt under fyra ögon.

Någon sammanfattning av mina förslag skall jag inte göra - det bleve
väl en onödig upprepning. Om referentens teser, som jag haft tillfälle att
närmare läsa igenom under pausen — ville jag säga att jag i stort sätt
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kan biträda dem, dock med några undantag som egentligen framgår re-
dan av det som jag tidigare har anfört.

Särskilt är det kanske så, att vi sett något olika på rätten till den egna
bilden och på användningen av bot i stället för straff. Men detta är ju
små ting i en stor sak där samma ledstjärnor visa vår väg till frihet och
fred.

Professor JOHS. ANDENÆS (Oslo):

Ja, noen må jo bryte isen og få diskusjonen i gang. - Det var bare et en-
kelt punkt jeg ville nevne, et punkt, hvor jeg kunne supplere litt av det
som inniederen har sagt i sitt trykte referat og i sin innledning i dag om
norsk rett. Han nevner i det trykte referat, side 15, den danske og island-
ske straffelobs bestemmelser om den som krenker en annens fred ved, -
tross forut av politiet gitt advarsel — å trenge inn på ham, forfölge ham
med skriftlige henvendelser o.s.v. Jeg ville da nevne at vi for noen år
siden fikk en ny liknende noe videregående bestemmelse i norsk rett. Bak-
grunnen for den tilföyelse som der fant sted var en sak som vakte åtskil-
lig oppsikt, om plagsomme telefonoppringninger. Det var en mann som
etter at hans forlovelse var blitt hevet og hans forlovede var blitt gift med
en annen fortsatte å ringe til henne opp til 25-30 ganger om dagen. Han
begynte tidlig på morgenen og fortsatte siden med jevne mellemrum til ut
på kvelden en tid. Og som rimeligt kunne være satte hverken damen el-
ler hennes nye mann noen særlig pris på denne form for oppmerksomhet.
Damen ble visst noe henimot nervevrak. Politiet grep inn og satte
fredforstyrreren under tiltale etter en forseelsesbestemmelse i straffeloven,
par. 350. Men resultatet ble frifinnelse. Det var nemlig vilkår for dom-
fellelse etter denne bestemmelse, enten at det forelå en forstyrrelse av
den almindelige fred og orden - og det fant Höyesterett - (saken gjalt
Höyesterett) — ikke kunne sies å foreligge all den tid det var en opring-
ning som bare hadde forstyrret freden innenfor det enkelte hjem. Det
alternative vilkår var, at dette var en forstyrrelse av omgivelsernes nat-
tero, men det var ikke påvist at tiltalte hadde fortsatt opringningen len-
gere enn til ca. 10-11 - tiden om kvelden og da kunne man ikke si at han
hadde forstyrret natteroen og resultatet ble frikjennelse, en avgjörelse som
fikk åtskillig publisitet og vakte en viss reaksjon blant publikum. Det var
endog en av våre bulevardaviser som henstillet til sine lesere at de burde
ringe opp til den höyesterettsdommer som hadde vært förste voterende i
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denne sak og forteile ham hva de mente om avgjörelsen. Og den arme
höyesterettsdommerfamilie ble naturligvis så plaget av disse stadige opp-
ringninger at dommeren til slutt måtte rykke ut i avisen og si, at han nok
mente det forelå et hul her i vår lovgivning, men at han syntes det ikke
var rettferdigt at det skulle gå ut over ham og hans familie. - Resultatet
ble så at man tok opp spörgsmålet om en supplering av lovgivningen her
i förste rekke med sikte akkurat på et slikt tilfelle som det som hadde
foreligget, med sjikanöse telefonoppringninger, men straffelovsrådet som
fikk saken til behandling og siden de lovgivende myndigheter fant at man
- når man först tok saken opp - burde gi rettsvernet en videre ramme
og resultatet ble en ny par. 390a i straffeloven. - Jeg har dessverre ikke
teksten med mig, men den rammer sig mot den som gjennom skremmen-
de eller plagsom adferd eller ved skremmende eller plagsom opptreden
eller ved annen utilbörlig adferd forstyrrer en annens fred. Så forstyrrelse
av en annens fred ved utilbörlig adferd, det er det som er belagt med
straff, og man vil se at bestemmelsen går videre enn den danske og island-
ske bestemmelse om liknende forhold, ved at den ikke setter som vilkår
for straff at det foreligger noen advarsel på forhånd fra politiet. Det ble
dröftet nokså inngående under arbeidet om man burde sette noe slikt
vilkår, men man fant at det ville redusere bestemmelsens effektivitet. Be-
stemmelsen rammer da slikt som utidige telefonoppringninger, likedan
ulykkesbud, man får f.eks. ikke ringe til en kvinne og forteile at hennes
man har vært utsatt for et ulykkestilfelle. Tilsvarende vedvarende forstyr-
relser gjennom musik eller annen stöy, om jeg får uttrykke mig slik, eller
det å folge etter en annen fra sted til sted på en sjenerende mate. Det er
naturligvis en höy grad av skjönns-myndighet som her er lagt til dom-
stolen. Den kan være vanskelig å trekke grensen mellem det som man
kan si at er en utidig påtrengenhet, uten å falle innenfor lovens grenser.
og det som virkelig er rettstridig, men jeg tror ikke det er noen særlig
fare for misbruk av en slik paragraf. Men det er et vilkår etter bestem-
melsen at gjerningsmannen forstår at dette er en forstyrrelse som oppfat-
tes av den annen, altså en krenkelse av den annens fred. Det foreligger
forhold hvor gjerningsmannen regner med å få bli uopptaget f.eks. dette
med kikning gjennom andres vinduer eller fotografering med teleobjek-
tiv og slike ting, hvor gjerningsmannen ikke regner med at dette skal bli
offentlig kjent, det faller ikke innom området for denne bestemmelse.
Det ble også dröftet under forarbeidene, men man fant at det fikk bli en
skjal for sig å utforme bestemmelser om det.

Med hensyn til innlederens teser kan jeg som korreferenten si, at så-
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vidt jeg har vært i stand til å oppfatte dem her ved den muntlige gjen-
nomgåelse, kan jeg i alt vesentlig gi dem min tilslutning. I motsetning til
korreferenten er jeg også enig med referenten med hensyn til spörgsmålet
om retten til eget bilde. Det er forholdet at vi i Norge fra gamle dager
- i fotografiloven fra 1909 - har en bestemmelse om at det som utgångs-
punkt er forbudt å offentliggjöre fotografier av en annen uten hans sam-
tykke. Det er ganske vidtgående unntagelser, som visselig kan være, men
det er utgangspunktet. Jeg kan nevne det at under arbeidet med nye
nordiske fotografilover var det tale om å slöyfe denne bestemmelse for
de andre lande som ikke hadde slike bestemmelser fra för og ikke
önsket å oppta det, og i et utkast så var det slöyfet også fra norsk side,
men ved nærmere overveielser kom man til at man hadde bruk for å be-
holde denne bestemmelsen, slik at i den nye fotografilov som nu har af-
löst den gamle av 1909, har man fremdeles dette prinsipp, forbudet mot
å gjengi en annens portrett uten hans samtykke, en lösning som jeg for
mitt vedkommende er helt ut enig i.

Eftersom andra ej begärde ordet, förklarade ordföranden förhandlin-
garna i ämnet avslutade.
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