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§ 1.

STOFFETS OMFANG OG SYSTEMATIK

I. Det foreliggende diskussionsemne er: »Privatlivets fred«, »privatlivets
skydd«.

Mange spørgsmål dukker straks op. Hvad er privatliv? Hvordan skal
det defineres og nærmere afgrænses? Hvad er privatlivets fred? Er dette
privatliv og dets fred et retsgode, som beskyttes eller fortjener at beskyt-
tes? Og mod hvilke angreb eller krænkelser? Hvem skal beskyttes, kun
de levende, eller har også en afdød og en kollektiv enhed sit privatliv,
som retsordenen skal værne om?

Alle disse spørgsmål og mange flere må undersøges og, om muligt,
besvares.

II. De fleste andre af retsordenens felter er blevet nøjere undersøgt i
litteraturen og udførligere behandlet i lovgivningen end privatlivets fred.

I skandinavisk lovgivning findes spredte bestemmelser vedrørende dette
emne, nogle i grundlove, andre i almindelige love, specielt straffelove,
men også i enkelte særlige love.

I litteraturen er det blevet diskuteret, om disse spredte lovbestemmel-
ser er udtømmende, om de på andre områder kan anvendes analogisk,
eller om de skal opfattes som udslag af en generel retsregel om privatli-
vets fred. Findes der for personligheden en almindelig retsbeskyttelse, som
går ud over de eksisterende lovbestemmelser?

Den schweiziske civillovbog fastslår en generel personlighedsbeskyttelse
i art. 28:

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

Nogle tyske forfattere har hævdet, at der består et ganske generelt
retsprincip, en uskrevet retsregel, der beskytter et individs personlige in-
teresser i alle de henseender, hvor der kan blive tale om retsbeskyttelse
for personligheden.
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Vinding Kruse fremsætter i Retslæren II s. 534 ff. sin teori om »retten
til uforstyrret særtilværelse« som en under menneskerettighederne hø-
rende personlige ret. »Ethvert menneske har et naturligt krav på at have
sit private personlige liv og sin livsførelse i fred for andre menneskers
indblanding og ligeledes også normalt i fred for statsmagtens indgriben«.
Men vi møder »kun enkelte spredte retsregler om visse sider af retten
til særtilværelse«. »Men retten til uforstyrret særtilværelse rækker langt
videre end disse særreglers område og må i det hele gå ud på en rets-
beskyttet adgang til at leve sit eget private — sjælelige og legemlige —
liv uforstyrret af fremmed indblanding. Denne almene ret ytrer sig for-
mentlig navnlig på følgende hovedpunkter«, og disse er efter Vinding
Kruses fremstilling:

a. Den private boligs fred.
b. Den private meddelelses fred.
c. Retten til eget navn.
d. Retten til eget billede.
e. Retten til almen sjælelig fred. Beskyttelse mod psykisk forulem-

pelse.

O.A. Borum siger i Personretten s. 9, at en regel som den i Z.G.B.
art. 28 indeholdte næppe bør søges opstillet ud fra forholdets natur, idet
betydningen og rækkevidden af den er vanskelig, for ikke at sige umulig
at overskue.

Torben Lund, Retsbeskyttelse, s. 268, henholder sig til Borums ud-
talelse for dansk rets vedkommende.

R. Knoph, Åndsretten, s. 576 ff mener, at det måske er tvivlsomt, om
der i Norge gælder et helt almindeligt personlighedsværn, men at der
utvivlsomt i mange relationer gælder en personlighedsret, der rækker
videre end specialbestemmelserne i lovgivningen.

C. J. Arnholm, Personretten, s. 88 ff. tager afstand fra tanken om en
personlighedsret, idet de forhold, der hører ind herunder, er for forskel-
lige til, at en samlet eller ensartet behandling lader sig foretage. Men han
anerkender existensen af et vist personlighedsværn.

Dr. jur. Pordur Eyjölfsson siger i sin »Persönuréttur«, side 7:
»Man må dog betænke, at de personlige rettigheder, der beskyttes af

den almindelige straffelovs bestemmelser, kan kræve anden og større
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beskyttelse, end der kommer til udtryk i denne. Endvidere kan det fore-
komme, at personlige rettigheder kan være beskyttet af loven selv om
der ikke er fastsat straf for forstyrrelsen af dem. Der er særlig grund til
at formode, at forskellige handlinger, der forstyrrer privatlivets fred, kan
anses for ulovlige, selv om den almindelige straffelovs kap. 25 eller andre
udstedte love ikke omfatter dem.«

Det fremgår af det foran sagte og citerede, at der i nordisk lovgivning
ikke findes nogen generel bestemmelse om særtilværelsens uforstyrrethed
eller privatlivets fred, kun spredte og sporadiske lovbestemmelser. Det
må også siges at være nordiske forfatteres overvejende mening, at der
ikke ud fra almindelige retsgrundsætninger, analogi eller forholdets natur
kan udledes en sådan generel regel. På den anden side er der enighed
om, at de enkelte lovbestemmelser om privatlivets beskyttelse 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.

III. Det må derfor undersøges, hvilke enkelte sider af privatlivet der
kommer i betragtning som et retsbeskyttet gode, som der værnes om, en-
ten ved grundlov, almindelig lov, retsgrundsætninger eller forholdets na-
tur.

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

1. At skaffe sig på ulovlig måde kendskab til andre menneskers private
forhold. Herunder falder krænkelser af breves og gemmers hemme-
lighed, husundersøgelser, aflytning af telefonsamtaler, optagelse på
lydbånd.

2. At meddele, udbrede på ulovlig måde, først og fremmest offentligt,
kendskab til andres privatliv. Men meddelelsen behøver ikke at være
offentlig, f. eks. tjenestemænds røbelse af hemmeligheder. Herunder
falder offentlige meddelelser om privatlivet tilhørende forhold, be-
nyttelse af ens person som levende model i litteratur, film etc., offent-
liggørelse af privatbreve, dagbøger, offentliggørelse af billeder — brud
på tavshedspligt, røbelse af tjenstlige hemmeligheder.

3. Direkte angreb på og forstyrrelse af en persons sjælelige, psykiske
fred, uden at det er spørgsmål om at skaffe sig eller meddele kend-
skab om ens privatliv, f. eks. trusler, forfølgelse, forulempelse, selv-
tægt, brud på husfreden ved at trænge ind i et hus og forblive der.
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Denne inddeling i 3 grupper er ikke udtømmende, og nogle tilfælde
berører flere end en gruppe, — men tjener til vejledning.

IV. Inden de enkelte, forskellige former og typer for krænkelse af
privatlivets fred bliver nærmere drøftet hver for sig, er det hensigtsmæs-
sigt at fremsætte nogle få almindelige betragtninger om den offentlige
og den private fred.

Fredskrænkelser kan være rettet mod den offentlige orden. I andre til-
fælde er de rettet mod den private fred.

De førstnævnte fredskrænkelser sigter til at forstyrre udøvelsen af of-
fentlig myndighed, det vil sige myndigheden til på det offentliges vegne
at træffe afgørelser og bringe dem til udførelse over for borgerne. Som
eksempler herpå kan nævnes vold eller trussel om vold for at hindre fore-
tagelse af lovlig tjenestehandling, endvidere bestikkelser, hån, skældsord
og fornærmelig tiltale mod offentlige tjenestemænd.

Angreb, som rettes mod og forstyrrer den offentlige fred, den fred,
som offentlige myndigheder må nyde i udførelsen af deres hverv, falder
udenfor denne afhandlings ramme. Ikke den offentlige fred, kun den
private fred, skal gøres til genstand for nærværende undersøgelse.

Her må man straks gøre opmærksom på to punkter. For det første fin-
des der ikke nogen almindelig definition af, hvilke forhold i det hele taget
skal opfattes som fredskrænkelser, og en sådan definition er meget van-
skelig og tvivlsom. Og for det andet er afgrænsningen mellem offentlige
og private fredskrænkelser på flere punkter tvivlsom.

Om disse punkter udtaler Hurwitz: »nogen almindelig anerkendt sy-
stematik i så henseende foreligger ikke« (Kriminalr. spec, del, s. 296).

Undersøgelsen bliver begrænset til privatlivets fred og beskyttelse.
Uden for den falder således krænkelser af den offentlige fred. Men skønt
man begrænser sig til den private fred, opstår der mange grænsespørgs-
mål, f. eks. med hensyn til husfreden, selvtægt, o. fl.

§ 2.

NORDISK LOVGIVNING

Som nævnt under § 1 findes der ingen generel lovgivning om privatlivets
fred og beskyttelse, kun spredte og sporadiske bestemmelser.

De nordiske grundlove har bestemmelser om husfreden og brevhem-
meligheden.
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Danmarks grundlov af 1953 § 72 lyder:
»Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersø-

gelse af breve og andre papirer, samt brud på post-, telegraf- og telefon-
hemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene
ske efter en retskendelse«.

Regeringsjormen for Finland — fra 1919 — § 11:
»Finsk medborgares hemfrid är okränkbar. Om förutsättningarna av

husrannsakan stadgas genom lag.«
§ 12:
Brev-, telegraf- och telefonhemligheten är okränkbar, så vitt ej i lag

undantag stadgas.
Den islandske grundlov af 17. juni 1944 § 66 lyder:
»Hjemmet er fredhelligt. Husundersøgelse eller beslaglæggelse og un-

dersøgelse af breve og andre papirer må alene ske efter retskendelse eller
efter særlig lovhjemmel.«

Norges grundlov af 17. maj 1814 § 102:
»Hus-Inquisitoner må ikke finde sted, uden i kriminelle tilfælde.«
Sveriges regeringsform, § 16:
»Konungen bör . . . . ingens fred i dess hus störa eller störa låta . . . . . .
Om husundersøgelser og ransagning af breve og gemmer findes også

overhovedet bestemmelser i love om told og postvæsenet, spirituslovgiv-
ningen og i straffelovene.

Straffelovsbestemmelser om offentlige meddelelser om privatlivet til-
hørende forhold findes blandt andet i:

Dansk straffelov af 1930 § 263, Stk. i. jfr. ændring 1939:
»Med bøde eller hæfte indtil 6 måneder straffes den, som krænker

nogens fred
1. ved at bryde brev eller i øvrigt skaffe sig nogen til en anden rettet

lukket meddelelse eller unddrage nogen en sådan,
2. ved uden rimelig grund at skaffe sig adgang til en andens gem-

mer,
3. ved offentlig meddelelse om nogens rent private hjemlige forhold,
4. ved offentlig meddelelse om andre privatlivet tilhørende forhold,

som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden«.
Islandsk straffelov af 1940, § 229:
»Den, der giver offentlig meddelelse om en anden mands private an-

liggender, uden at der er tilstrækkelig grund til stede, der retfærdiggør
handlingen, skal straffes med bøde eller hæfte indtil ét år.«
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Norsk straffelov af 22. maj 1902, § 390 (ændret 1939):
»Med böter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker

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

Af andre love, som har betydning for emnet kan bl. a. nævnes:
Dansk lov nr. 131 af 13. maj 1911 om eneret til fotografiske arbejder,

og
lov om forfatter- og kunstnerret, nr. 149, 26. april 1933.
Finsk lov om forfatter- og kunstnerret af 3. juni 1927 med ændringer

af 31. januar 1930.
Islandsk lov af 1905 om forfatterret.
Norsk lov av. 11. maj 1909 om ret til fotografier og
lov af 6. juni 1930 om åndsverker.
Svensk lov 30. maj 1919 om retten til fotografiske billeder og lov

samme dato om »rätt till verk av bildande konst.«

§ 3.

LITTERATUR

Den litteratur, som citeres i denne afhandling, er følgende:

Advokaters och läkares tystnadsplikt i rättegång. Forhandlingarne å det nittonde nor-
diska juristmötet. Stockh. 1952, s. 150-181 og bil. IV

Johs. Andenæs: Privatlivets fred i Tidsskrift for rettsvitenskap 1958, s. 369-404.
Poul Andersen: Dansk statsforfatningsret. København 1954.
C. ]. Arnholm: Forelæsninger over norsk personrett. Oslo 1947.
Bjarni Benediktsson: Ägrip af islenzkri stjornlagafræSi II. Reykjavik 1940.
O. A. Borum: Personretten, 1942.
Frede Castberg: Norges Statsforfatning. II. Oslo 1935.
PorÖur Eyjölfsson og flere: Beskyttelse af en afdöds personlighed, i förhandlingarna

å det nittonde nordiske juristmötet i Stockholm 1951, s. 124-150 og Bil. III, s.
3-13.

Erik Fahlbeck: Trykfrihätsrätt. Ny översedd upplaga. Helsingfors 1954.
Stephan Hurwitz: Lovgivningens Stilling til Pressens Behandling af Retssager. Över-

läggningsämne vid det sjuttonde nordiska juristmötet 1937.
Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Speciel del. Kbh. 1955.
Stephan Hurwitz: Den danske Strafferetspleje, 3. udg., Kbh. 1959.
Knud Illum: Den kollektive Arbejdsret, 1939.
Ölafur Johannesson: Stjornskipun Islands. Rvik 1960.
P. Kjerschow: Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902, utgitt med kommen-

tar. Oslo 1930.
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Ragnar Knoph: Åndsretten. Oslo 1936.
Oluf H. Krabbe: Borgerlig straffelov. Tredje udgave. Kbh. 1941.
Vinding Kruse: Retslæren. II. Kbh. 1943.
Torben Lund: Retsbeskyttelse mod afbildning. I Festskrift til professor dr. juris Poul

Andersen 12. juni 1958, side 254-273.
Torben Lund: Billedkunsten i retlig belysning. Kbh. 1944.
Robert Malmgren: Sveriges grundlagar. Fjärde upplagan. Stockholm 1942.
Nordstedts juridiska handbok. Stockholm 1959.
Carl Rasting: Presseretten. Kbh. 1951.
Carl Ricard: Beskyttelse for eget billede. Juristen 1947.
Adolf Schönke: Strafgesetzbuch. Kommentar. 6. neubearbeitele Autlage. München

und Berlin 1952.
Jon Skeie: Om æreskrænkelser efter norsk rett. Kristiania, 1910.
Statens offentliga udredningar 1953: 14 Förslag till brottsbalk. Stockholm 1953.
Ärni Tryggvason: pagnarskylda. Timarit IögfraeÖinga 1952.

§ 4.

TRUSLER

Trusler kan være led i mange forbrydelsers gerningsindhold, f. eks. rø-
veri, pengeafpresning, voldtægt, tvang, og medføre strafansvar efter ved-
kommende specialbestemmelse. Men uden for disse tilfælde kan trusler
forstyrre privatlivets fred således, at saglige grunde kræver retsbeskyttelse
mod dem. Derfor opfattes fremsættelse af trusler i mange straffelove som
selvstændigt delikt.

I dansk ret fandtes ikke før 1930 bestemmelser om straf for sådanne
trusler. De var derfor straffri, uden for særlige forhold, f. eks. trusel om
vold mod offentlige tjenestemænd. Men ifølge straffelov 1866 kunne der,
når nogen undsagde en anden eller truede ham med brand eller anden
ulykke, gives dom for, at den undsigende skulle stille sikkerhed eller i
mangel heraf hensættes i varetægtsfængsel (Krabbe 552).

Ved dansk straffelov af 1930 indførtes sålydende paragraf 266:
»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.

Kun trusel om strafbar handling rammes af bestemmelsen.
Den blotte trusel om at foretage en strafbar handling straffes ikke som
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forsøg på denne handling. Netop af den grund er der trang til en selv-
stændig kriminalisering af særlig foruroligende trusler.

Det er kun virkelig grove trusler, som kommer i betragtning, ikke tru-
sel om simpel vold.

(Hurwitz Kriminal r. spec. del. s. 313—314).
Islandsk strfl. har i § 233 en bestemmelse, som svarer til den danske,

undtagen ordet »frygt« i stedet for »alvorlig frygt«. Paragraffen er så-
lydende :

»Den, der fremsætter en trusel om at ville begå en strafværdig hand-
ling, og truslen er af en sådan art, at den hos en anden mand vækker
frygt for liv, helbred eller hans eller andres velfærd, straffes med bøde,
hæfte eller fængsel indtil 2 år.«

Den norske straffelov har længe haft en generel bestemmelse om straf
for trusler. Strfl. § 227, som findes i kapitlet om forbrydelser mod den
personlige frihed, lyder så:

»Med böter eller med fengsel inntil 3 år straffes den, som i ord eller
handling truer med et straffbart foretagende , der kan medföre höjere
straff enn 1 års hefte eller 6 måneders fengsel, under sådanne omstæn-
digheter, at truslen er skikket til å fremkalle alvorlig frykt . . . .«

Om fortolkningen: Kjerschow s. 571—572.
Svensk straffelov kap. 15:23 siger:
»Hotar man annan, mundtligen eller skriftligen, med misshandel eller

brottslig gärning, och sker det på sådant sätt eller under sådane omstän-
digheter, att anledning er att befara, det hotet verkställas skal, domes
där ej det hot med särskilt straff belagt er, till böten eller fängelse i högst
sex månader.«

Og kap. 14,15 siger att »har någon emot annan dragit kniv eller
svärd, spänt bössa eller rest annat livsfarligt vapen« og den skyldige
ikke er »förfallen till straff för misshandel eller försök därtill, dömes till
böter eller fängelse i högst sex månader.«

Straffrättskommitén har foreslået en udvidelse af disse bestemmelser,
se nærmere Förslag till brottsbalk s. 163—167.
  

  

                              
§ 5



FORFØLGELSE OG FORULEMPELSE

Hvis en mand forfølger og forulemper en anden med breve, forsendelser,
telefonopringninger, dørbanken, gentagne, ubegrundede besøg, kan det
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være et sådant fredsforstyrrende forhold, at retsordenen bør beskytte ved-
kommende imod det.

De danske og islandske straffelove indeholdt ikke før henholdsvis 1930
og 1940 bestemmelser om disse forhold. I praksis var det i begge lande
antaget uden særlig lovhjemmel, at politiet kunne give personer, som
vedvarende virkede fredsforstyrrende for andre, tilhold om at undlade
sådan adfærd med dertil knyttet arbitrært strafansvar for overtrædelse af
tilholdet.

Den danske straffelov af 1930 har legaliseret denne praksis. § 265
siger:

»Den der krænker nogens fred ved trods forud af politiet given advar-
sel at trænge ind på ham, forfølge ham med skriftlige henvendelser eller
på anden lignende måde forulempe ham, straffes med bøde eller hæfte
indtil 6 måneder.«

Om fortolkning og domspraksis se Hurwitz Krim. r. sp. del. s. 310—
312, og Krabbe 552.

Den islandske straffelov af 1940 har tilsvarende bestemmelse, § 232:
»Den, der til trods for advarsel fra politiet, forstyrrer en anden mands

fred ved at trænge ind på ham, forfølge ham med breve eller forulempe
ham på anden lignende måde, straffes med bøde eller hæfte indtil 6
måneder.«

Som eksempler på sådanne forfølgelser og forulempelser kan nævnes:
En dame foretager en mængde telefonopringninger til sin fraskilte

mand, eventuelt med trusler og ukvemsord. (Juristens domssamling 1939,
s. 70).

En mand indfinder sig gentagne gange på trappegangen til sin tid-
ligere forlovedes lejlighed og prøver nøgle i døren, tillige trusler og blu-
færdighedskrænkelse ved skriftlige henvendelser. (Ugeskr. f. Retsvæsen
1935, s. 1130 ( 0 ) ) .

En kvindes tidligere forlovede lægger i dagevis blomster ved hendes
dør, efter at hun er gift med en anden.

I de finske, norske og svenske straffelove findes der ikke tilsvarende
bestemmelser om sådanne forfølgelser og forulempelser.

§ 6.

SELVTÆGT

En gruppe af fredskrænkelser er selvtægt. Om den findes straffebestem-
melser i den danske straffelov af 1930 § 294: »Den, som ulovligt tager
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sig selv til rette, straffes med bøde.« Denne bestemmelse har sin rod i
Danske lov og endnu ældre retskilder. En lignende bestemmelse findes
i den islandske straffelov af 1940 og stammer allerede fra den gamle is-
landske lovbog fra år 1281 »Jonsbok«.

Selvtægt kan systematisk henføres under forbrydelser mod den offent-
lige fred, orden og myndighed, eller under formue-krænkelser eller un-
der krænkelser mod den private fred. Herom siger Hurwitz, Krim. r.
spec. del. 318: »Mest karakteristisk for de forhold, den omfatter, er dog
disse præg af fredsforstyrrelser . . . . som forulempelser overfor den en-
kelte person, mod hvem en rettighed gøres gældende.«

Selvtægt og dens enkelte grupper af typetilfælde behandles udførligt
af Hurwitz Kriminalr. sp. del 317—326.

HUSFREDEN § 7.

I overensstemmelse med det gamle engelske retsordsprog »My home is
my castle« har mange nationer allerede i det 19. århundrede optaget i
deres grundlove bestemmelser om boligens ukrænkelighed, skønt den
franske revolutions erklæring om menneske- og borgerrettighederne ikke
omtalte den. Disse bestemmelser tager sigte på at sikre den private bor-
ger 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 strafansvar, skønt grundlove
først i det sidste århundrede begyndte at værne herom.

Danmarks grundlov af 1953 har i § 72 sålydende bestemmelse:
»Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersø-

gelse af breve og andre papirer, samt brud på post-, telegraf- og telefon-
hemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene
ske efter en retskendelse«.

Udførlig redegørelse for denne grundlovsparagraf findes i Poul Ander-
sens Statsforfatningsret, side 619—627.

Efter borgerlig dansk straffelov af 1930 § 264 straffes den, som kræn-
ker husfreden ved at trænge sig ind i fremmed hus, husrum eller skib
eller på andet ikke frit tilgængeligt sted, og den, som vægrer sig ved på
opfordring at forlade fremmed grund.
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Herom handler Hurwitz Krim. r. spec. del. 307—310, og Krabbe
550-551.

Finlands regeringsform, § 1 1 :

»Finsk medborgares hemfrid är okränkbar. — Om forutsättningarna
för och verkställandet av husrannsakan stadgas genom lag.«

Islands grundlov af 17. juni 1944 § 66 lyder:
»Hjemmet er fredhelligt. Husundersøgelse eller beslaglæggelse og un-

dersøgelse af breve og andre papirer må alene ske efter retskendelse eller
efter særlig lovhjemmel.«

Om denne grundlovsparagraf se Bjarni Benediktsson: StjornlagafræSi,
s. 101 —102 og Ölafur Johannesson: Stjörnskipun Islands, s. 442—445.

Den islandske straffelov af 1940, § 231, rammer krænkelse af hus-
freden.

Norges grundlov af 17. maj 1814, § 102, lyder:
»Hus-inquisitioner må ikke finde sted, uden i kriminelle tilfælde.«
Se Castberg Norges Statsforfatning II, 398—400.
En almen erklæring om boligens ukrænkelighed findes ikke i den nor-

ske grundlov. Men nogle bestemmelser i den norske straffelov værner
om husfreden, § 147 om at bane sig uberettiget adgang til hus etc. § 355
om uberettiget at snike sig eller tross forbud at trenge sig inn i hus etc.,
se nærmere Kjerchow, s. 407—412, 843—845.

Sveriges regeringsform, § 16:
»Konungen bör . . . . ingens fred i dess hus störa eller störa låta.«
»Det er hemfriden, som här garanteras«, siger Malmgren: Sveriges

grundlagar, s. 21—22.
Den svenske straffelov har bestemmelser om hemfridsbrott i 15:26—29.
SL 15:26: »Bryter man annans hemfrid, i ty att man med våld in-

tränger i hans hemvist eller vägrar att därifrån efter tillsägelse sig be-
giva . . .«.

SL 15:27: Brytes hemfrid genom husrannsakan.
SL 15:28: . . . . slår in fönster, kastar in sten eller anna t . . . .
For disse bestemmelser bliver der redegjort i Stat. off. utretdn. 1953:

14, s. 167—168, og Norstedts juridiska handbok, s. 926—7.
På grund af de anførte bestemmelser i grundlove og straffelove om

husfreden og den udførlige litteratur, som findes i de nordiske lande,
er der ikke anledning til at komme nærmere ind på dette spørgsmål.
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§ 8-

BREVHEMMELIGHEDEN

I de danske og islandske grundlove har der allerede fra det 19. århun-
drede været bestemmelser om forbud mod beslaglæggelse og undersø-
gelse af breve og andre papirer undtagen efter særlig lovhejmmel eller
efter retskendelse. Jfr. nu Danmarks grundlov af 1953 § 72 og Islands
grundlov af 1944 § 66. (Citeret foran.).

Om den danske paragrafs fortolkning henvises til Poul Andersen,
Statsforfatningsret, s. 624—627 og om den islandske til Bjarni Benedikts-
son, Stjornlagafrædi, s. 101 — 102 og Ölafur Johannesson, Stjornskipun
Islands, s. 442-445.

Finlands regeringsform af 1919 art. 12 siger:
»Brev-, telegraf och telefonhemmeligheten er okränkbar, så vitt ej i

lag undantag stadgats.«
De norske og svenske grundlove indeholder ikke tilsvarende bestem-

melser.
Ifølge den danske straffelov af 1930, § 263, stk. 1, straffes den, som

krænker andens fred, 1) ved at bryde brev eller i øvrigt skaffe sig nogen
til en anden rettet lukket meddelelse eller unddrage nogen en sådan, 2)
ved uden grund at skaffe sig adgang til en andens gemmer. En straffe-
skærpelse er ifølge § 264 a foreskrevet for den, der skaffer sig adgang til
fremmed hus med det formål at tilegne sig dokumenter og lignende eller
at gøre sig bekendt med disses indhold.

Om fortolkningen se Hurwitz Krim. r. spec, del., s. 297—300.
Den finske straffelovs 38. kap. § 8 straffer den som »uppsåtligen, utan

lov, öppnar annans tillslutna brev eller skrift, eller förstör, undanskaffar
eller undanhåller brev eller skrift, som honom veterligen är ställd till
annan såsom mottagare.«

Islandsk straffelov af 1940 § 228 lyder så:
»Hvis en mand kigger i breve, dokumenter, dagbøger eller andre lig-

nende papirer, der indeholder oplysninger om en anden mands privat-
forhold, og hvis han er kommet i besiddelse af papirerne på uretmæssig
vis, åbnet breve eller låste gemmer eller benyttet anden tilsvarende frem-
gangsmåde, straffes han med bøde, hæfte eller fængsel indtil ét år.

Samme straf gælder for tilintetgørelse eller tilbageholdelse af sådanne
privatpapirer, der er omtalt i stykke 1.

Den, der uden tilstrækkelig grund undersøger en anden mands gem-
mer, straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder.«



Privatlivets fred 19

Den norske straffelov har fra gammel tid haft straffebestemmelser for
brud på brevhemmeligheden, nu § 145.

Den svenske straffelov af den 16. februar 1864 (ændret ved lov 30.
juni 1948) sætter straf for »den som, sig eller annen till nytta eller att
därmed skada göra, olovligen brytar eller öpnar annans förseglade brev
eller handling eller annat, som honom enskilt angår och med försegling
eller på annat sätt tillslutet är,« . . . . eller som »tager någon olovligen
från posten ut annans brev och det uppsåtligen förstör eller undan-
håller!«

BRUD PÄ
TELEGRAF- OG TELEFONHEMMELIGHEDEN

AFLYTNING AF TELEFONSAMTALER

Enkelte grundlove har i lang tid indeholdt bestemmelser til beskyttelse
for telegraf- og telefonhemmeligheden. Men talrige grundlove har op-
taget sådanne paragraffer i de sidste fire årtier.

Den Danske grundlov indførte i 1953 en sådan klausul i § 72, at
»brud på . . . . telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov
hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.«

Hos Poul Andersen, Statsforfatningsret s. 624—627 findes der en ud-
førlig fortolkning heraf.

Ifølge Finlands regeringsform af 1919, § 12 er telegraf- og telefon-
hemmeligheden ukrænkelig, så vidt undtagelse ikke gøres ved lov.

I Norges, Sveriges og Islands grundlove findes derimod ingen tilsva-
rende bestemmelse om telegraf og telefon som i de danske og finske.

I den danske straffelov findes, til trods for grundlovens § 72, ikke be-
stemmelse om straf for brud på telegraf- og telefonhemmeligheden, uden-
for tjenesteforseelser. Men straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1, om brev-
hemmeligheden, er i retspraksis fundet analogisk anvendelig på den, der
aflytter telefonsamtaler ved tilslutning af en hemmelig lytteanordning til
telefonanlægget, men om aflytning gennem tilfældig fejlindkobling, på
fremmed telefonforbindelse eller ved misbrug af partstelefon og lignende
vil kunne rammes af samme analogi er tvivlsomt, Hurwitz Krim. r. spec,
del., s. 298.

Om politiets adgang til telefonaflytning blev der ved lov nr. 202 1954
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indsat bestemmelser i retsplejeloven, § 750 a og 750 b, se Hurwitz
Strafferetsplejen, s. 523 ff.

I den finske straffelovs 40. kap. § 15 sættes straf for »telegraftjänste-
man, vilken förfalskar eller ulovligen öppnar telegram . .. eller om inne-
hållet utan lov underrätter tredje person . ..«

1953 blev der foreslået ændring af straffelovens 38. kap. § 8 om brev-
hemmeligheden, således, at der tilføjes som strafbar handling at »för-
skaffa sig vetskap om innehållet i telefonsamtale, som förmedlas af tele-
grafanstalten.«

Den islandske straffelov af 1940 har ingen bestemmelse om dette emne.
Der findes i anden islandsk lovgivning en bestemmelse, som berører dette
problem. I strafferetsplejeloven nr. 27, 5. marts 1951 § 47 fastsættes at
»dommeren kan, når statens sikkerhed kræver eller det drejer sig om vig-
tige kriminalsager, bestemme aflytning i telefon, som den anklagede har
eller må formodes at bruge.«

Ifölge forslaget til loven om strafferetsplejen måtte aflytning kun be-
sluttes, hvis straffen for den mente forbrydelse var mindst to år. Men
dette blev ændret i Altingets behandling.

I Norge blev der i 1958 vedtaget en ny paragraf i straffeloven, § 145 a,
som sætter straf for den, »som ved hjelp av hemmelig lytteapparat av-
lytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre eller forhandlin-
ger i lukket mode som han ikke selv deltar i«. Bestemmelsen rammer også
hemmelig aflytning af ens egen telefon.

Om norsk rets stilling, se nærmere Andenæs, s. 396 ff.
I den svenske straffelov findes ingen bestemmelse herom. Men i straff-

rättskommitténsforslag till brottsbalk 1953 foreslås sålydende paragraf:
»Där nogon olovligen bereder sig tillgång till meddelande som annor-

ledes än med radio är under befordran genom alman befordringsanstalt
såsom postförsändelser, telegram eller telefonsamtal, dornes for brott mot
post-, telegraf- eller telefonhemlighet till boter eller fängelse i högst sex
månader«.

Generelt må det antages, at uden positive lovbestemmelser, er aflyt-
ning fra private menneskers side af telefonsamtaler retstridig. Men det
samme må også gælde for offentlige myndigheder; i det mindste har man
i mange lande syntes, at der behøvedes en særlig lovhjemmel for at det
offentlige, f. eks. politiet, skulle kunne aflytte, og da kun efter retsken-
delse, hvis afsigelse er bundet til strenge betingelser, jfr. den citerede
danske og islandske lovgivning.
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§ 10.

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. Men hvis den viden, man skaf-
fer sig på sådan måde, bliver offentliggjort, kan offentliggørelsen pådrage
straf som krænkelse af privatlivets fred.

Men er en sådan aflytning retstridig? Herom siger Vinding Kruse i
sin Retslære II, side 535—536:

»Det er af største vigtighed, at de enkelte borgere privat kan meddele
sig til hinanden 1) skriftlig eller 2) mundtlig, uforstyrret af andres ind-
blanding.«

». . . . må det hævdes, at alle krænkelser af den private meddelelses
fred er retstridige — og må være retstridige også efter nordisk ret — gan-
ske uanset om de er særlig omtalt i en grundlovsbestemmelse eller straffe-
lovsbestemmelse. Således må også aflytning af telefonsamtaler og andre
samtaler uden de samtalendes samtykke være retstridig.«

Hvis denne teori principielt anerkendes, må der sikkert gøres adskillige
undtagelser fra dem.

Hvis en person sidder i en park eller have og hører andre menneskers
samtale i nærheden, er hans lytning dertil ikke retsbrud fra hans side.
Hvis en stuepige i sit arbejde hører herskabets skænderi, er det måske
taktfuldt af hende at forsvinde, men det er ikke et retsbrud, at hun hører
samtalen.

Men aflytning af andre personers samtaler kan ske på den måde, at
den uden tvivl enten er retstridig, eller både retstridig og strafbar, f. eks.
per telefon, jfr. det i § 9 anførte.

I de foran nævnte tilfælde sker aflytningen direkte. Den lyttende hører
selv og direkte på samtalen. Men aflytningen 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
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fra 1958 i den norske straffelov. Da blev der efter straffelovrådets ind-
stilling vedtaget en ny paragraf, umiddelbart efter bestemmelsen om
brevbrud, § 145 a, 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
öyemed som foran nevnt.
Medvirkning straffes på samme mate.

Offentlig påtale finner bar sted når det kreves av almene hensyn.«
Denne bestemmelse rammer ikke det tilfælde, at en deltager i samtale

eller møde uden samtykke tager det som foregår på lydbånd. Argumen-
tationen herfor er den, at i dette tilfælde skaffer deltageren sig ikke kend-
skab til noget, som skulle være skjult for ham; han kun opbevarer til
fremtidigt brug det som er sagt i hans nærværelse. Men hvis nogen »gjör
opptak« på et møde, som han har skaffet sig adgang til ved falske fore-
givender eller ved at snige sig ind, så ligestilles det med aflytning. (Ande-
næs, s. 396-397).

§ 11-

OFFENTLIGE MEDDELELSER
OM PERSONLIGE OG PRIVATE FORHOLD

I. Hovedtypen for krænkelser af privatlivets fred er offentlige meddelel-
ser om privatlivet vedrørende forhold. En række lovbestemmelser i for-
skellige lande handler om disse krænkelser.

Dansk straffelov af 7866 fastsatte straf for den, der ved offentlige med-
delelser om personlige og huslige forhold krænker privatlivets fred. Den
danske straffelov af 1930 bestemmer i § 263, stk. 1. jfr. ændring fra
1939, at med bøde eller hæfte straffes den, som »krænker nogens fred
ved offentlig meddelelse om nogens rent private hjemlige forhold eller
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om andre privatlivet tilhørende forhold, som med rimelig grund kan for-
langes unddraget offentligheden.«

Den islandske straffelov af 1869 havde følgende § 223:
»At give offentlig meddelelse om enkeltpersoners forhold eller hjemlige

forhold på en sådan måde, at det krænker privatlivets fred, straffes med
bøde fra 5 rd. til 100 rd. eller simpelt fængsel indtil 3 måneder.«

Den isl. strfl. 1940 § 229:
»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 af 1902 § 390, med ændring 1939, lyder så:
»Med böter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker

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

II. Genstanden for beskyttelsen. Til klarlæggelse af, hvad man forstår
ved privatliv, ville man naturligvis gerne søge og finde frem til en almin-
delig, objektiv definition. Men på grund af dettes vanskelighed er det
måske hensigtsmæssigt til belysning at begynde med at nævne et par eks-
empler, både på klare, utvetydige tilfælde og på de næsten utallige græn-
sespørgsmål og tvivlsomme tilfælde.

En politiker holder en tale på et offentligt, for alle tilgængeligt, væl-
germøde. 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.

Blandt de momenter, som kommer i betragtning og bliver bestemmen-
de, er disse:

Den pågældendes samfundsmæssige stilling, stedet for begivenheden,
hvilke tilhørerne eller de tilstedeværende er, deres familie eller venskabs-
forhold til pågældende, diskussionsemnets natur og indhold.

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

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
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stor samfundsmæssig betydning. Derfor er det i de fleste lande lovbe-
stemt, at fødsel og dødsfald skal anmeldes og indregistreres hos offentlige
myndigheder. 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. Her bortses fra
spørgsmålet om æresfornærmelse, f. eks. på grund af sandhedsbevis.

Offentlig meddelelse om et menneskes død kan være retstridig som
krænkelse af privatlivets fred over for den dødsanmeldte, — enten mod
hans minde eller mod ham selv, hvis anmeldelsen er urigtig, — og over
for pårørende, f. eks. den meddelelse, at man har begået selvmord.

Som almindelig vejledning gav den danske straffelov af 1866 udtryk-
ket: »personlige og huslige forhold«, og straffeloven af 1930: »rent pri-
vate hjemlige forhold« og »andre privatlivet tilhørende forhold.«

Under personlige og huslige forhold og rent private hjemlige forhold
falder navnlig »interne familieforhold, seksualforbindelser, forlovelser,
der ønskes hemmeligholdt, private stridigheder, der er holdt indenfor
hjemmets eller den private virksomheds rammer, skilsmisser, sygdom,
selvmordforsøg m. v.« (Hurwitz, Krim.r., spec, del., s. 301).

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 gen-
stand for offentlig omtale. Der er ingen samfundsinteresser, som kræver
det modsatte. Avisernes sladerspalter 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 en persons
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helbred og sygdom, om private stridigheder og skænderi med andre per-
soner.

Foruden det foran nævnte personlige, hjemlige, huslige privatliv kom-
mer også erhvervs- og formueforhold i betragtning. På disse tilfælde er
der særlig tænkt ved ordene »andre privatlivet tilhørende forhold« i den
danske straffelov af 1930. En udtalelse om, at en person intet ejer, eller
at han har mistet sin gode stilling, kan anses som krænkelse af privat-
livets fred, hvad enten den in eoncreto ville henhøre under ærefornær-
melse eller ikke.

Ikke alle privatlivet tilhørende forhold kan med rimelig grund for-
langes unddraget offentligheden. Den samme grundsætning må aner-
kendes her, som gælder for ærefornærmelser, at de udtalelser er straffrie
som er fremsat pligtmæssigt eller til berettiget varetagelse af almeninter-
esse 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 skønsmand, eller som sagfører. Hensynet til ytringsfriheden og pres-
sens opgave kræver en vis frihed og dermed en vis begrænsning af den
almene beskyttelse 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 domstolenes 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 frabrikstilsyn og sikkerhedsforanstaltninger i erhvervslivet om sund-
hedstilsyn, gæstgiverier, lærlingeforhold o. s. v. viser, at mange sider af
erhvervslivet anses for at vedkomme offentligheden (jfr. Rasting, Presse-
ret, s. 30).

III. Beskyttelsesobjektet. Redegørelse for, hvem der nyder privatlivets
retsbeskyttelse, indeholder spørgsmålene om

1. levende personer
2. afdødes minde
3. foreninger, kollektive enheder.
Beskyttelsen angår selvfølgelig i første række levende personers privat-

liv. Men det er overhovedet ubestemt i lovgivning og omtvistet i teori
og domspraksis, om beskyttelsen også omfatter eller skal omfatte offent-
lige udtalelser om afdødes privatliv.
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I Krim. r. sp. del., s. 302 kritiserer Hurwitz den hidtidige danske an-
tagelse, at kun meddelelser om levende personers forhold kan rammes af
den danske straffelovs bestemmelse, og siger, at rigtigheden af denne an-
tagelse er tvivlsom. »Offentlige meddelelser om afdøde, specielt om selv-
mord og de nærmere omstændigheder i forbindelse hermed, kan virke
som endog grove krænkelser af privatlivet og bør efter forholdets natur
kunne påtales af de pårørende, og i betragtning af den vide skønsmyn-
dighed, som bestemmelsen i øvrigt giver domstolene 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.«

På det nittende nordiske juristmøde i Stockholm i 1951 var »beskyt-
telse af en af døds personlighed« et af forhandlingsemnerne. Referenten,
dr. Pordur Eyjolfsson, siger i sit indlæg, bilag III, s. 8:

»Offentlige meddelelser om privatanliggender kan forstyrre vedkom-
mendes virksomhed, planer og samfundsstilling. Teoretisk er det muligt
at lade beskyttelsen vedvare efter personens død, men de reale grunde,
der ligger bag bestemmelsen, er ikke helt igennem træffende efter at
denne er afgået ved døden. Den offentlige meddelelse er også strafbar,
selv om den indeholdsmæssigt er overensstemmende med sandheden, og
da vil dens strafbarhed efter den betræffendes død i højere grad ind-
skrænke historieskrivningens muligheder end beskyttelsen mod æresfor-
nærmelser, hvor sandhedsbeviset diskulperer. Derimod kan det ikke be-
nægtes, at der består et almindeligt ønske blandt folk om, at deres delikate
privatanliggender ikke offentliggøres efter deres død.«

Endvidere siges der:
»Dersom personers privatanliggender skulle nyde beskyttelse efter deres

død, måtte beskyttelsen i henhold til det ovenanførte være langt mere
indskrænket end den, der ydes levende personer. Det kunne være spørgs-
mål om at yde hjemmel for, at det ved testamentarisk bestemmelse kunne
fastsættes, at angivne privatanliggender ikke kunne offentliggøres inden-
for en bestemt årrække fra vedkommendes død.«

Side 127 siger referenten:
»Efter min opfattelse er der her ikke nær så stort behov for beskyttelse

som når der er tale om ærekrænkelse.«
løvrigt henvises til diskussionen på juristmødet 1951, side 124—150.
Foreninger og andre kollektive enheder kan være beskyttelsesobjekter

for krænkelser af privatlivets fred, hvis de har en privatretlig natur. Men
offentlige organer kan næppe anses for at have et privatliv, som skal vær-
nes. Dette må gælde om domstole, forvaltnings-myndigheder, lovgivende
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forsamlinger, kommunale myndigheder, kommissioner, »og i klasse der-
med formentlig politiske partier og partiorganer«, Hurwitz Krim. r. sp.
d., s. 302.

Men foreninger og andre kollektive enheder af privatretlig natur er
beskyttelsesobjekter. Dette er anerkendt, f. eks. i Danmark, både i teori
og praksis. Herunder falder private foreningers, selskabers og organisa-
tioners indre, almenheden uvedkommende forhold, f. eks. studenterfor-
ening, journalistforening, konservativ klub, venstreforening, smørexport-
forening (domme citerede hos Rasting, Presseret, s. 30, note 87). Det
samme gælder private møder, hvis der fra ledelsens eller talernes side har
været nedlagt forbud mod referat af forhandlingerne.

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 of-
test er ubevislig.

Se nærmere Andenæs, s. 380 ff.
IV. Offentlige meddelelser. Efter de fleste landes lovbestemmelser om

beskyttelse af privatlivets fred er det en betingelse for strafbarhed eller
retstridighed, at meddelelsen om et privatlivet tilhørende forhold er of-
fentlig.

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 of-
fentligt og sælges i boghandler. Skønt hovedkriteriet er, om meddelelsen
er udgivet på tryk, kan ikke alle trykte meddelelser anses for offentlige.
Det bestemmende 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 foreninger og
selskaber betragtes snart som offentlige, snart ikke offentlige, under hen-
syn 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.

Den norske straffelovs § 7,2 siger:
»En handling anses forøvet offentlig, når den er forøvet ved udgivelse
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av trykt skrift eller i overvær av et større antal personer, eller under så-
danne omstændigheder, at den let kunde iagttages fra et offentligt sted
og er iagttaget af nogen der eller i nærheden værende.«

Rasting Presseretten, s. 28—29, siger:
»Offentlig er meddelelsen naturligvis, når den foreligger som egentlig,

navngiven eller unavngiven, meddelelse i avis, ugeblad eller tidsskrift, som
løbeseddel eller reklameplakat.. .

Tvivlsomt kan forholdet være, når meddelelsen findes i fagblade, hvis
læserkreds er begrænset, ofte således, at bladet kun udsendes til en bestemt
fagorganisations medlemmer.«

Ikke alene trykte meddelelser, men også på anden måde mangfol-
diggjorte, kan være offentlige. Meddelelser, som er mundtlige, kan kom-
me til almenhedens bevidsthed i langt større grad end trykte, f. eks.
meddelelser i radio, i 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. Ved afgørelsen af, om møder er offentlige eller pri-
vate, vil det kunne være af afgørende betydning, om det er forenings-
møde eller ikke, og om der er tilkendegivet forbud mod pressereferat.
Den enkelte er beskyttet mod omtale af hans privatliv på de møder, som
efter disse kriterier bestemmes som offentlige, men ikke på private mø-
der. Herom siger Hurwitz Krim. r. spec, del, s. 306: »Må mødet betrag-
tes som offentligt, vil en trediemand, hvis private forhold gøres til gen-
stand for omtale, efter omstændighederne kunne gøre ansvar gældende
i anledning af meddelelsen og dens referat i pressen.«

Rasting siger, s. 33: »Forsåvidt angår foreninger og forsamlinger, kan
man i disse ansvarsfrit drøfte tredjemands private forhold, hvis forenin-
gen eller forsamlingen virkelig er en privat kreds . . . 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
»offentligt« i forhold til Strl. § 263 . . .«

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
meddelelser om økonomiske og forretningsmæssige forhold kan ikke an-
ses for offentlige og må i det hele taget, når de holder sig indenfor gængse
rammer og er afgivet med tilbørlig omhu, anses for retmæssige,« Hur-
witz, Krim. r. sp. del, s. 306.
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Vedrørende oplysningsbureauer må oplysninger ikke alene om økono-
miske og forretningsmæssige forhold være retmæssige, men også oplysnin-
ger om »personlige« forhold, som f. eks. en ægteskabelig troskab i for-
bindelse med eventuel skilsmisse.

§ 12.

BILLEDGENGIVELSER

Meddelelser om privatlivet tilhørende forhold vil ligesom ærekrænkelser
som regel have den ordlige ytringsform, form af en ordtekst. Men andre
ytringsformer kan også benyttes og være ligeså krænkende og forstyr-
rende for vedkommendes fred, f. eks. billeder.

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

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

I dansk ret bestemmer loven af 1933 om forfatterret og kunstnerret,
§ 27, at eneretten til offentliggørelse af kunstværker og gengivelser af
disse kan af kunstneren overdrages til andre. Ved portrætter og portræt-
buster kan retten til offentliggørelse ikke udføres uden samtykke af den
portrætterede, eller hvis de er bestilt af den portrætteredes ægtefælle,
børn, forældre, adoptivforældre eller søskende, da af bestilleren. Er den
portrætterede død, udøves retten af hans efterlevende ægtefælle etc.

Vedrørende fotografiske billeder, som ikke omfattes af forfatterloven
som kunstværker, indeholder den danske fotografilov af 1911 ingen
regler om retten til eget billede.

Den finske forfatter- og kunstnerretslov af 3. juni 1927, med ændrin-
ger af 31. januar 1930, bestemmer for ikke bestilte portrætters vedkom-
mende, at de ikke må offentliggøres, såfremt den afbildedes, eller når
han er død, hans nærpårørendes interesser derigennem krænkes. Men
angående bestilte portrætter kræves både den afbildedes og bestillerens
samtykke.

Den finske fotografilov af 3. juni 1927 indeholder derimod ingen reg-
ler om fotografiske portrætter.

Den norske lov om åndsværker af 6. juni 1930 fastsætter, at ophavs-
manden kun kan gøre brug af sin ret ved bestilte gengivelser af en an-
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den person når, foruden den afbilledes også bestillerens samtykke er ind-
hentet. Den afbildedes ret til at forbyde offentliggørelse af ikke bestilte
portrætter, som betegnes som åndsværker, er ikke lovbestemt.

Den norske lov om ret til fotografier af 11. maj 1909 bestemmer i §
3, at eneretten til personfotografier kun kan udøves med den afbildede
persons samtykke. I § 6 siges det om personfotografier, hvor der ikke
eksisterer eneret, at de heller ikke kan offentliggøres uden den afbildedes
samtykke.

Men denne ret gælder ikke med hensyn til 1) portrætter af aktuel og
almindelig interesse, 2) billeder, i hvilke de afbildede personer kun er
biting i forhold til det iøvrigt fremstillede, 3) eller billeder, som fremstil-
ler forsamlinger, optog i det fri samt forhold og begivenheder af almen
interesse.

Den svenske lov om »rätt till verk av bildande konst« af 30. mai 1919
bestemmer i § 10, at er et portrætbillede udført efter bestilling, må det
ikke af kunstneren gengives uden tilladelse af bestilleren eller, efter den-
nes død, af hans efterlevende ægtefælle eller arvinger.

Retten til at forhindre offentliggørelse tilkommer således efter den
positive lovbestemmelse ikke den portrætterende selv, men kun bestille-
ren.

Den svenske lov af 30. mai 1919 om retten til fotografiske billeder
indeholder ingen specielle regler om personbilleder.

I udkast til fællesnordisk lov om ophavsret er der ikke optaget bestem-
melser om den portrætteredes ret.

Udover positive lovbestemmelser i forfatter-, kunstner- og fotografilove
kan billedgengivelser være retstridige og strafbare i henhold til de sær-
lige straffelovsbestemmelser om krænkelse af privatlivets fred, eller ulov-
lige ifølge almindelige retsregler, f. eks. i strid med indgået aftale. Her
kommer i betragtning, at personer, som træder offentligt frem, må finde
sig i offentliggørelse af deres eget billede i langt større grad end privat-
personer.

»Medens den blotte portrætgengivelse af en person i pressen i almin-
delighed må anses som tilladelig og næppe kan rammes som strafbar
krænkelse af privatlivets fred selv i tilfælde, hvor den af særlige grunde
er retsstridig i forhold til den pågældende, stiller forholdet sig anderle-
des, hvor billedet efter sit eget indhold eller den ledsagende tekst giver
oplysning om en begivenhed eller situation, der er krænkende for den
portrætterede person«, Hurwitz, s. 306.

Af nyere litteratur om disse spørgsmål skal her nævnes Lund: Rets-
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beskyttelse mod afbildning, i Festskrift for Poul Andersen, s. 254—273;
samme: Billedkunsten, s. 308—310: Ricard: Har vi retsbeskyttelse for
eget billede, i Juristen 1947, s. 205-224; Rasting: Presseretten, s. 112—
118; Hurwitz: Krim.r. spec, del., s. 306; Andenæs: Privatlivets fred i
Tidsskrift for rettsvitenskap 1958, s. 370-404.

§ 13.

BRUD PÄ TAVSHEDSPLIGT

TJENESTEMÆNDS RØBELSE AF HEMMELIGHEDER

De, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, får ofte i deres gerning i
embedsmedfør oplysninger og kendskab 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 stats-
lige interesser. Men røbelse af en privatlivet tilhørende hemmelighed er
krænkelse af privatlivets fred.

En del af dette emne blev indgående diskuteret og belyst på det nit-
tende nordiske juristmøde i Stockholm 1951, nemlig »Advokaters och
läkares tyssnadsplikt i rättegång« og henvises til forhandlingerne på dette
møde, s. 150-181 og bilag IV.

Blandt andet siger højesteretsdommer Årni Tryggvason i denne diskus-
sion :

»Rätten att få åtnjuta ett ostört privatliv anses vara en av varje in-
divids fundamentala rättigheter i ett kultursamhälle . . . En betydelsesfull
sida av denna är rätten till sekretäss om private angelägenheter. Lag-
stiftaren har ännu icke givit den enskilde allmänt skydd av denna rätt,
även om många anser det mycket önskvärt, utan har begränsat det till
vissa betydelsesfulla yrkesutövare, som på grund av sin verksamhet få
kännedom om personers privata angelägenheter. Bland dem äro advo-
kater och läkare.« Jfr. også Ärni Tryggvason: J)agnarskylda, timarit
logfrædinga 1952.

Dansk straffelovs § 263, stk. 2. lyder således:
»På samme måde straffes personer, som virker eller har virket i of-

fentlig tjeneste eller hverv, eller som i medfør af offentlig beskikkelse el-
ler anerkendelse udøver eller har udøvet et erhverv, såvel som sådanne
personers medhjælpere, når de røber privatlivet tilhørende hemmelig-
heder, der er kommet til deres kendskab ved udøvelsen af deres virksom-
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hed, medmindre de har været forpligtede til at udtale sig eller har hand-
iet i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller an-
dres tarv.«

Handlingssubjektet er personer, som virker eller har virket i offentlig
tjeneste eller hverv, eller udøver eller har udøvet et hverv i medfør af
offentlig beskikkelse eller anerkendelse og medhjælpere hos disse perso-
ner.

Pligt til hemmeligholdelse kan være begrundet i lov, forskrift eller
sagens natur.

Visse undtagelser fastsættes fra ansvaret for røbelse af hemmelighed,
d. v. s. pligtmæssige udtalelser, f. eks. vidnepligt, og berettiget varetagelse
af eget eller andres tarv.

Den islandske straffelov har i § 230 lignende bestemmelse som dansk
strl. § 263, stk. 2.




