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KAPITEL 1

Introduktion til retten og medieretten

1. Ret er normer for god opførsel

Alle samfund har normer for, hvordan man bør opføre sig. Sådanne normer 
kan være mere eller mindre præcise, og de kan indeholde mere eller mindre 
klare sanktioner, hvis der er nogen, der ikke gør, som man bør. Og det er der 
jo altid. Normer er på den måde ikke en beskrivelse af, hvordan et samfund 
fungerer, eller hvordan bestemte aktører såsom medier forholder sig. Normer 
er derimod forskrifter for, hvad man bør, kan, ikke bør eller ikke kan. I dansk 
medieret har vi fx en regel, der sådan cirka siger, at det er strafbart at videre-
give private oplysninger. I virkeligheden bliver der videregivet millionvis af 
oplysninger af privat karakter, uden at nogen bliver straffet, eller i hvert fald 
uden at ret mange bliver straffet eller på anden måde sanktioneret. Måske op-
dager den omtalte ikke, at der videregives private oplysninger, måske opda-
ges det, men vedkommende orker ikke at gøre noget ved det; eller måske er 
vedkommende interesseret i at være genstand for interesse og helt indforstået 
med, at der løbende bringes billeder og oplysninger fra privatlivet. Men det 
betyder ikke noget for retten: Normen er der stadigvæk, og hvis man ønsker 
at gøre noget, kan man søge autoriteters hjælp til at stoppe videregivelsen 
af de private oplysninger eller søge erstatning og måske få gerningsmanden 
straffet. Det er der en del journalister og redaktører, der har måttet sande, fx 
blev en redaktør idømt fængselsstraf, fordi hans avis bragte et eksplicit nø-
genbillede af en ung, myrdet pige på forsiden. 

Normerne har en form for autoritet. De er vedtaget af institutioner, der 
er udstyret med en særlig samfundsmæssig autoritet, og processen, der leder 
frem til normen er typisk reguleret på en måde, der sikrer et vis mål af interes-
serepræsentation og faglighed. Love er vedtaget af Folketinget og regeringen, 
der er demokratisk valgte, og love bygger ofte, måske især tidligere, på et 
fagligt forarbejde. Reglerne om privatlivets fred fra 1971 bygger således på 
først et fagligt arbejde af jurister og interessenter og dernæst på flere behand-
linger og overvejelser i Folketinget efter procedurer, der bl.a. er foreskrevet 
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i grundloven. Afgørelser om god presseskik træffes af Pressenævnet, der er 
nedsat i henhold til en lov med repræsentanter fra medier i nævnet og med 
procedurer, der tilstræber en balance mellem grundig behandling og rimeligt 
hurtige afgørelser. Domme afsiges ved domstole, der typisk består af fagligt 
udnævnte jurister, men hvor processen er nøje reguleret, og hvor parterne spil-
ler en vigtig rolle. Hermed er ikke sagt, at love altid er gode og fornuftige, at 
domme altid er rigtige, eller at Pressenævnets afgørelser altid er rimelige og 
velafbalancerede. Men det er en pointe, at disse medieretlige normer er skabt 
af særlige institutioner, der har et samfundsmæssigt baseret mandat, og som 
typisk har garanteret en vis grundighed og repræsentation i sagsbehandlingen. 

Retlige normer, herunder medieretlige, udmærker sig således ved:
– at blive dannet ved særlige samfundsmæssigt autoriserede institutioner;
– at have særlige procedurer, der skulle sikre både faglighed og interes-

serepræsentation; og
– at kunne resultere i sanktioner fra irettesættelser og små bøder til mærk-

bare erstatninger og fængselsstraf.

Det er således hverken op til den enkelte journalist eller til den samlede re-
daktion at afgøre, om man bør videregive private oplysninger, ikke i retlig 
forstand i hvert fald, og hverken journalister eller redaktører kan bestemme, 
hvem der bør betale erstatning, eller hvem der straffes. Og det er ikke nok, at 
man har overvejet situationen. Hvis man kommer til et retligt forkert resultat, 
kan man blive straffet eller sanktioneret alligevel. Højst kan man slippe lidt 
billigere, hvis det er oplagt, at man har bestræbt sig på at overholde alle regler 
og normer og ikke bevidst ignoreret eller tilsidesat love og regler.

Man kan selvfølgelig være uenig i de gældende normer. Man kan mene, at 
en regel er tåbelig, hvad enten den kommer fra Folketinget, EU eller et inter-
nationalt organ, og man kan mene, at en afgørelse er forkert, hvad enten den er 
afsagt af en dansk domstol, af pressenævnet, af EU-Domstolen eller af andre 
internationale organer. Hvad man så vil gøre i en sådan situation ligger uden 
for denne bogs rammer at afgøre. Traditionelle aviser skriver ledere, journa-
lister bryder til tider bevidst loven for at fremskaffe relevant information, og 
universitetsjurister skriver faglige artikler, hvor love, domme og afgørelser 
jævnligt kritiseres. Hvilken strategi man her vil vælge, er op til en selv og 
vel i nogen grad det miljø, man færdes i. Men også her – eller måske netop 
her – kan det være nyttigt at vide, hvad normerne indeholder. Det er vigtigt 
at vide mere præcist, hvad de relevante normer egentlig går ud på, og hvilken 
sanktion der kan være forbundet med normbrud. Og målet med denne bog er 
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2. Regler, domme og principper

netop at fremstille de gældende medieretlige normer, således at daglige ak-
tører så nogenlunde kan få kendskab til og gebærde sig i dem – hvad enten 
man så er opsat på altid at opføre sig pænt og normmæssigt, er opsat på at 
rykke grænser, er ligeglad eller måske netop indstillet på at bryde normerne.

2. Regler, domme og principper

Groft set kan man sige, at retlige normer kan fremstå på tre forskellige må-
der: For det første består retten af generelle regler, der inden for deres område 
dækker alle tilfælde. Fx bestemmer medieansvarsloven, at redaktøren som 
udgangspunkt er ansvarlig for unavngivet stof, og straffelovens § 264 a be-
stemmer, at »den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et 
ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder«. 
En generel regel gælder for alle,1 men reglen siger ikke noget om, hvorvidt 
en konkret situation falder ind under reglen, eller om en konkret person kan 
straffes eller sanktioneres for at have overtrådt reglen. I U 2010.1859 H (Møl-
len)2 bestemte Højesteret, at en fotografering foretaget af en person på ikke 
frit tilgængeligt sted ikke skulle straffes bl.a. med henvisning til det journali-
stiske øjemed. Og hermed er vi inde på den anden måde, retten fremstår på, 
nemlig via konkrete afgørelser. En sådan er i princippet kun bindende for de 
involverede parter, og det var kun den involverede fotograf, der blev frifundet 
i den nævnte sag. Men en konkret afgørelse har typisk virkninger ud over de 
involverede: Når en domstol, eller et andet organ, der træffer konkrete afgø-
relser som fx Pressenævnet, senere skal tage stilling til en lignende sag, er det 
forventeligt, at den nye sag afgøres på samme måde. På den måde har konkrete 
sager både en virkning for de involverede parter, der kan blive frikendt, dømt, 
e.l., og for andre, der kan forvente at blive frikendt henholdsvis dømt osv.

1. Reglen gælder selvfølgelig ikke i hele verden, men i Danmark. Der kan til tider opstå 
spørgsmål, om en handling falder under, hvad man kalder dansk jurisdiktion. Dette 
behandles kort i kap. 3, afsnit 5.

2. Ugeskrift for Retsvæsen. Her trykkes alle domme fra Højesteret (angives med H) og 
en del øvrige domme fra Østre (Ø) og Vestre (V) Landsret, fra Sø- og Handelsretten 
(SH) og en gang imellem en dom fra byretten (B eller U for underret). Her i bogen 
angives endvidere et huskenavn. Sagen angår skjulte optagelser i forbindelse med 
en fingeret indlæggelse på behandlingshjemmet »Møllen«.
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De tre typer af normer: 
– Regler: Fx love, Vejledende regler for god presseskik, direktiver fra EU, 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
– Domme: Fra danske domstole, fra Den Europæiske Menneskerettigheds-

domstol (EMD) og EU-Domstolen.
– Principper: Mere grundlæggende juridiske principper, der i et vist om-

fang kan findes i og på tværs af regler og domme.

Man kan også tale om en tredje måde, som retten fremstår på, nemlig i form 
af mere grundlæggende principper. Disse kommer nok til udtryk i generelle 
regler og konkrete afgørelser, men det særlige er, at der netop er noget grund-
læggende ved sådanne principper, og at de derfor kun vanskeligt eller måske 
umuligt kan ændres via regler. Som eksempel på et sådant princip kan næv-
nes, at man ikke må bruge personer som reklame, hvis ikke de selv har givet 
samtykke. Tilbage i 1965 fandtes hverken regler eller afgørelser herom, men 
Højesteret fandt, at en skuespillers optræden som klovn ikke måtte bruges 
som reklame uden skuespillerens samtykke, jf. U 1965.126 H (Cirkus Buster). 
Dette grundlæggende princip er gentaget i senere domme og har siden fun-
det vej til forskellige nedskrevne regler, fx i reklamebekendtgørelsens § 10: 
»Reklamer i radio og fjernsyn må ikke afbilde eller referere til personer ... 
medmindre forudgående tilladelse er opnået.«3 At sådanne grundlæggende 
principper vanskeligt kan ændres, kan illustreres ved en bestemmelse i den 
danske straffelovs § 267 a, der blev vedtaget i 1939 og afskaffet i 2004. Pa-
ragraffen var noget kluntet formuleret, men gik ud på, at der i injuriesager 
ikke måtte tages hensyn til, at den fornærmede var politiker. Imidlertid blev 
lovbestemmelsen aldrig brugt, retsstillingen var – og er fortsat – den mod-
satte, nemlig at politikere som udgangspunkt må tåle mere end ukendte bor-
gere. Dette kan så netop forstås som et grundlæggende medieretligt princip, 
der i et demokratisk samfund i en vis forstand gælder af sig selv. I hvert fald 
havde hverken indførelsen af bestemmelsen eller den senere ophævelse nogen 
betydning for retsstillingen. Princippet er kommet til udtryk både i domme 
og i den juridiske litteratur og er måske specielt kendt fra en dom fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), Lingens v Østrig 8.7.1986. 

3. Bkg. nr. 801/2013 om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn 
og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.
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3. Nogle medieretlige principper

Man kan næppe opstille en endelig liste med relevante medieretlige princip-
per, men nogle kan dog klart identificeres.

3.1. Mediernes ret til videregivelse af andres ytringer
Allerede den nu afdøde danske pressejurist Knud Aage Frøbert opererede med 
»pressens referatprivilegium« som et udtryk for det princip, at medierne har 
ret til at referere ytringer mv., der i anden sammenhæng ville være ulovlige.4 
Princippet er klart efter aktuel gældende ret: EMD har gentagne gange un-
derstreget mediernes rolle mht. spredning af information af offentlig interesse 
og herunder statueret krænkelse af EMRK art. 10, hvis et medie dømmes for 
(rimeligt) neutrale videregivelser af andres retsstridige udtalelser. Den ledende 
dom på området er Jersild v Danmark 23.9.1994: Nogle unge mænd, kaldet 
»Grønjakker«, kommer med racistiske udtalelser, og journalisten Jens Olaf 
Jersild laver et indslag i tv herom. Jersild dømmes for medvirken til fremsæt-
telse af forhånende udtalelser efter straffelovens (STL) § 266 b, U 1989.399 H 
(med dissens), mens flertallet i EMD statuerer krænkelse af art. 10 og dermed 
understreger vigtigheden af, at medier kan bringe interviews om emner af of-
fentlig interesse, uden at journalister, redaktører eller andre kan ifalde ansvar 
for indholdet af de interviewedes ytringer (pr. 35). Udsendelsen var, bemærker 
EMD, ikke beregnet på at udbrede racistisk propaganda, men på at »expose, 
analyse and explain« (pr. 33). Princippet kan også findes i den tidligere dan-
ske dom, U 1980.1065 V: En redaktør havde foranstaltet et dobbeltinterview 
med henholdsvis en person, der kom med klart strafbare ytringer efter STL 
§ 266 b, og en person, der havde anmeldt den første for de strafbare ytringer. 
Interessant i nærværende sammenhæng er, at redaktøren blev frifundet for de 
strafbare ytringer, der på hans initiativ stod at læse i hans avis.

3.2. En særlig beskyttelse af emner af almen interesse
Den nu afdøde juraprofessor Peter Germer lancerede i 1973 sin teori om 
ytringsfrihedens væsen i bogen af samme navn. Ideen var, at der i ytrings-
friheden er et væsen eller i hvert fald noget væsentligt, som må slå igennem 
over for bredt formulerede grundlovsbestemmelser som § 77, og at dette 
væsen er fuld ytringsfrihed om offentlige anliggender. En retstilstand, hvor 
man ikke frit kan debattere og informere om emner af almen interesse, er 
forkert og uden ytringsfrihed. Uanset at teorien fik en ganske hård medfart 

4. Knud Aage Frøbert, Massemediernes frihed og ansvar, 2. udg., Akademisk Forlag 
1992, s. 103 f.
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af andre forfattere og ikke umiddelbart blev anvendt af domstolene, har den 
en umiskendelig overbevisende kraft: Fuld eller i hvert fald en klar og vid 
ytringsfrihed om offentlige anliggender er en forudsætning for demokrati og 
hele vores retsstat. Princippet ses tydeligt i U 1980.1037 H (svineplakat), 
hvor forbud mod en plakat med teksten »Danske svin er sunde – de strutter 
af penicillin« blev afvist, selvom kunstneren ikke kunne bevise rigtigheden 
af sin beskyldning. Højesteret henviser til »hensynet til den frie meningsud-
veksling om et sådant væsentligt samfundsanliggende«. På samme måde i 
U 1989.926 H (Nordvang) hvor et forbud mod en kritisk reportage fra et ho-
spital for sindslidende ligeledes blev afvist med henvisning til, at der var tale 
om »en saglig reportage af betydelig nyheds- og informationsværdi«. Princip-
pet er også klart hos EMD: Information og debat om offentlige anliggender 
nyder en særlig beskyttelse, og ved afgrænsningen til privatlivsbeskyttelse 
anvendes det kriterium, om udtalelsen, artiklen, udsendelserne, e.l. er egnet 
til at bidrage til en offentlig debat. 

Det ovenfor anførte princip om politikere, der må tåle mere, kan siges 
at være en underkategori til princippet om særlig beskyttelse af emner af al-
men interesse. 

3.3. Ingen brug af personbilleder mv. i reklamer uden samtykke
Personbilleder mv. må ikke bruges til at give indtryk af, at den pågældende står 
inde for noget, et produkt, en politisk opfattelse el.lign., som den pågældende 
ikke står inde for. Som ovenfor nævnt henviste Højesteret til almindelige rets-
grundsætninger som grundlag for at give en skuespiller medhold i, at brugen 
af hans billede som reklame var uberettiget, jf. U 1965.126 H. Beskyttelsen 
er fulgt op i en række senere sager, og en del af disse vil nu kunne opfanges 
af markedsføringslovens (MFL) § 1. Det er dog fortsat oplagt, at der ud over 
den beskyttelse, som lovgivningen giver, er en personlighedsbeskyttelse, her-
under specielt ved gengivelse af billeder. Se fx U 1986.428 Ø (Pædagogisk 
Kartel), hvor der ikke var tale om markedsføring i lovens forstand, men hvor 
billedanvendelsen fandtes retsstridig. Omfanget af beskyttelsen kan ikke an-
gives præcist ud fra en grundsætning eller et princip, mens det på den anden 
side er klart, at der er en beskyttelse. Beskyttelsen ligner den ophavsretlige 
beskyttelse af ideelle rettigheder, behandlet i kap. 12.

3.4. Privat brug
Henrik Udsen opererer i sin afhandling fra 2009, De informationsretlige 
grundsætninger, med en længere række informationsretlige grundsætninger, 
herunder retten til privat brug. Princippet genkendes fx inden for forskellige 
områder: Kun offentlige fremførelser er ophavsretligt beskyttet, jf. ophavs-
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retsloven (OHL) § 2, stk. 3, nr. 3, ligesom privatkopiering er undtaget fra ek-
semplarfremstillingsforbuddet, § 12. Persondataloven gælder ikke for behand-
linger, som en fysisk person foretager med henblik på udøvelse af aktiviteter 
af rent privat karakter, jf. § 2, stk. 3, og forhånende udtalelser straffes kun, 
hvis de fremsættes med henblik på udbredelse i videre kredse, STL § 266 b.

Uanset at den rene private brug jævnligt ikke vil være reguleret, gælder 
princippet ikke undtagelsesfrit: Fotografering af personer, der befinder sig på 
ikke frit tilgængeligt sted, er også forbudt for privatpersoner, jf. STL § 264 a, 
ligesom æreskrænkelser ikke behøver fremsættes offentligt for at være straf-
bare, jf. STL § 267. Selvom medieretten i sin natur ikke beskæftiger sig med 
det rent private, kan spørgsmålet have betydning fx for mediers brug af pri-
vate fotos, herunder af personer fotograferet på ikke frit tilgængeligt sted, 
idet også videregivelsen af sådanne er strafbar, jf. STL § 267 c. Endvidere 
kan afgrænsningen netop mellem private og offentlige fora på sociale medier 
være relevant.

3.5. Konsumption
Man taler om, at en ret kan konsumeres, dvs. forbruges, hvorefter retten ikke 
længere gælder. På det medieretlige område vil indholdet af oplysninger ty-
pisk blive konsumeret, når oplysningen er gjort tilgængelig af den, der har 
rettigheden. Har man selv lagt en oplysning fra ens private liv på en åben net-
side, er oplysningen ikke længere privat og kan typisk videregives frit. Udsen 
formulerer det således, at der er »en ret til at behandle beskyttet information, 
der kan kræves unddraget offentligheden, når informationen er offentliggjort 
med rettighedshaverens samtykke«.5 Ideen om, at information, der er offent-
liggjort med rettighedshaverens samtykke, derefter frit kan bruges, virker 
naturlig og har støtte i forskellig praksis.6 

Det skal understreges, at der ikke er tale om et princip om »public do-
main« på den måde, at når en oplysning eller billede først er offentliggjort, er 
al videregivelse tilladt. Princippet gælder kun, hvis oplysningen er offentlig-
gjort med den pågældendes samtykke. Endvidere er det således, at viderean-
vendelsen kan være krænkende, fx hvor et billede eller en udtalelse bruges i 
politisk eller kommercielt øjemed.7 Endelig skal man være opmærksom på, 
at oplysningens form meget vel kan være ophavsretligt beskyttet. Hvis en 

5. Udsen, De informationsretlige grundsætninger, 2009, s. 332.
6. Fra EMD se fx Hachette Filipacchi »Ici Paris« v Frankrig 23.7.2009 og Krone Verlag 

v Østrig 26.2.2002; fra Pressenævnet sag 4/1999.
7. Se fx U 1986.428 Ø (Pædagogisk Kartel) om brug af billeder og udtalelser i poli-

tisk kampagne.
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person under et interview har videregivet en privat oplysning, er retten til at 
holde oplysningen privat herefter konsumeret, men ved videregivelse skal 
ophavsret naturligvis fortsat respekteres.8

3.6. Afvejning
Når ytringsfriheden er på spil, kan man overveje, om sagerne bør afgøres efter 
en afvejning eller efter mere præcise og skarpe kriterier. Især Peter Germer 
har advokeret for anvendelse af et klart kriterium ud fra den opfattelse, at en 
afvejning altid indeholder et skøn, hvorved retsstillingen bliver uklar med en 
uønskværdig »chilling effect« til følge, hvilket er specielt uheldigt på ytrings-
frihedens område.9 Preben Stuer Lauridsens Pressefrihed og personlighedsret 
kan på den anden side siges at være et langt forsvar for en afvejningstilgang, 
idet han mener, at man må afveje to legitime interesser, nemlig pressefrihe-
den på den ene side og personlighedsbeskyttelsen på den anden. Dansk rets-
praksis hælder klart mod en afvejningsmodel, jf. fx U 2010.1859 H (Møllen) 
hvor Højesteret eksplicit taler om »afvejningen af hensynet til ytringsfrihe-
den over for andre hensyn«, og også EMD anvender jævnligt afvejning, jf. 
fx Heinisch v Tyskland 21.7.2011, pr. 64, om afvejning af en ansats forplig-
telse til at afsløre ulovligheder hos arbejdsgiveren på den ene side over for 
arbejdstagerens loyalitetsforpligtelse og arbejdsgiverens ret til beskyttelse af 
omdømme og kommercielle interesser. Kritisk kan bemærkes, at EMD med 
to domme, henholdsvis von Hannover  (sag nr. 2) og Axel Springer, begge 
mod Tyskland og begge fra 7.2.2012, opstiller seks til tider løst definerede 
kriterier, der taler i den ene og den anden retning. Her risikerer afvejningen 
at drukne i over- og undermomenter af forskellig karakter.

I medieretten gælder visse grundlæggende principper:
– Mediernes særlige ret til videregivelse (Jersild-princippet).
– En særlig beskyttelse af emner og oplysninger af offentlig interesse.
– Krav om samtykke til brug af personbilleder o. lign. i reklamer mv.
– En stor tilbageholdenhed med at regulere ren privat brug.
– Konsumption: Ret til videregivelse af oplysninger, som den berettigede 

selv har offentliggjort.
– Afvejning af modsatrettede hensyn, ytrings- og informationsfriheden 

over for privatlivets fred eller andre involverede hensyn.

8. Se nedenfor kap. 12 om ophavsret, hvor visse rettigheder også i et begrænset om-
fang konsumeres.

9. Germer (1973), s. 123.
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4. Retlig og ikke-retlig regulering

Man må sommetider sondre mellem retlige normer og ikke-retlige normer, 
også selvom forskellen ikke altid er ganske klar. Inden for mange brancher 
findes der etiske standarder, og det gælder også for mediebranchen, hvor 
Dansk Journalistforbund og Danske Medier er enedes om et sæt »Vejledende 
Regler for God Presseskik« med seneste udgave fra 2013. Reglerne angiver at 
være vejledende, men dette skal ses i lyset af, at medieansvarsloven (MAL) 
bestemmer, at »massemediernes indhold og handlemåde skal være i overens-
stemmelse med god presseskik«, jf. § 34, stk. 1, og at der er nedsat et særligt 
Pressenævn til i konkrete sager at afgøre, om god presseskik er overholdt, 
jf. MAL kap. 7, §§ 41-52. Pressenævnet tager i vidt omfang udgangspunkt 
netop i De Vejledende Regler, når der skal træffes afgørelser. Det skal dog 
bemærkes, at Pressenævnet kun kan afgøre, hvorvidt et medie har optrådt i 
strid med god presseskik, mens nævnet ikke kan pålægge sanktioner i form 
af straf eller erstatning. Endvidere har Højesteret klart tilkendegivet, at der 
ikke kan nedlægges et forbud mod fx en tv-udsendelse, udelukkende fordi den 
måtte være i strid med god presseskik, jf. U 2010.1859 H (Møllen). 

Der er dog også sammenhænge mellem det retlige og det ikke-retlige. 
EMD har i adskillige domme understreget, at der gælder en særlig udvidet 
ytrings- og informationsfrihed for medierne, men at denne særlige frihed kun 
gælder, hvis medierne overholder »ethics of journalism«,10 herunder fx kra-
vet om forelæggelse af belastende oplysninger for den omtalte, en regel, vi 
kender fra de danske vejledende regler, regel A.3. På denne måde kan ikke 
retlige normer alligevel få en retlig betydning.

Ofte er der overensstemmelse mellem den retlige og den ikke retlige re-
gulering. Således er det i strid med både straffeloven og de presseetiske regler 
at videregive private oplysninger, hvis der ikke er givet samtykke, eller hvis 
oplysninger ikke har nogen almen interesse. Men sommetider er det tydeligt, 
at der er tale om forskellige typer af regulering med forskellige vurderinger: 
Det er således strafbart også for journalister at forfalske dokumenter, men hvis 
dette gøres for at oplyse om problemer af almen karakter, og det i øvrigt gøres 
uden at genere involverede privatpersoner, vil det ikke være i strid med god 
presseskik, formentlig tværtimod eftersom journalister har en forpligtelse til 
at bringe »hurtig og korrekt information«, jf. De Vejledende Regler, regel A.1.

En del medier har helt lokale regler og klageprocedurer, der kun gælder 
for det pågældende medie. Disse vil typisk være i overensstemmelse med både 

10. Fx Bergens Tidende v Norge 2.5.2000.
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love og presseskik, men behøver i princippet ikke at være det. Denne bog vil 
kun i meget begrænset omfang berøre sådanne lokale ordninger. 

5. Danmark, Europa og verden

For dansk medieret kan man groft set sige, at den retlige regulering er delt i 
tre geografiske områder: Danmark, Europa og verden.

Dansk lovgivning gælder som udgangspunkt kun i Danmark. Der kan 
opstå komplicerede spørgsmål om, hvilket lands lovgivning der skal anven-
des hvornår, men det klare udgangspunkt er, at dansk lovgivning gælder i 
Danmark og ikke i Tyskland og omvendt. Der er en længere række love af 
betydning for det medieretlige område, især straffeloven, medieansvarsloven 
og ophavsretsloven. Også danske domme og afgørelser er som udgangspunkt 
kun relevante i Danmark på den måde, at danske domstole og andre myndig-
heder er fokuserede på danske afgørelser, mens udenlandske afgørelser fra 
andre stater nok kan tjene til inspiration, men netop ikke er en del af dansk 
ret. Også her kan der naturligvis opstå komplicerede spørgsmål om fx hånd-
hævelse af danske domme i udlandet, spørgsmål der ikke nærmere behand-
les her. Danske domstole har afsagt omkring 400 offentliggjorte domme og 
kendelser af større eller mindre betydning for medieretten.

Hvad grundlæggende retsprincipper angår, er disse også som udgangs-
punkt knyttet til en geografisk gældende ret, men i hvert fald på det medieret-
lige område vil sådanne principper lettere flyde på tværs af grænser. Princippet 
om ikke at bruge andre personer som reklame, hvis de ikke har samtykket, 
genfindes både i EMD’s praksis og som en fastsat regel i Det Internationale 
Handelskammers kodex, art. 14, og princippet, at politikere må være mere 
tykhudede over for kritik, har rod både i dansk retspraksis, U 1938.576 V 
(Steincke), og i europæisk menneskeret, jf. den ovenfor nævnte Lingens v 
Østrig 8.7.1986.

Europa er retligt set delt i to områder, EU (Den Europæiske Union) med 
pt. 28 medlemslande og Europarådet med pt. 47 medlemslande.11 

EU er en særlig international organisation med en tæt knytning af med-
lemsstaterne, en mellemting mellem en forbundsstat som fx USA og Tysk-
land og en sammenslutning af stater som fx NATO. EU omtales ofte som 

11. Terminologien kan være en smule forvirrende. Europarådet (eng.: Council of 
Europe) er en selvstændig organisation. Det Europæiske Råd (eng.: The European 
Council) er en af de syv institutioner under EU, jf. Traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) art. 13.
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supranational netop på grund af sin særlige organisation med mulighed for 
at lovgive med direkte virkning for og i staterne. EU har også en domstol, 
Den Europæiske Unions Domstol, ofte omtalt som EU-Domstolen, EUD el-
ler Luxemburg-domstolen efter dens sæde i Luxemburg, en domstol med stor 
betydning for organisationens udvikling via sine aktive og integrationsvenlige 
afgørelser. Organisationen voksede ud af Kul- og Stålfællesskabet fra 1952 og 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab fra 1957 og med dannelsen af Den 
Europæiske Union i 1993. Både medlemstallet og de involverede områder er 
vokset betragteligt, medlemstallet fra oprindeligt 6 til nu 28 – Danmark til-
trådte pr. 1.1.1973 – og involverede områder fra oprindeligt et økonomiske 
fællesskab til nu en union, der er involveret i rigtig mange retlige områder. 

EU-retten spiller efterhånden en betydelig rolle på det medieretlige om-
råde. På traktatniveau er bestemmelser om forbud mod karteldannelse, mis-
brug af dominerende stilling og om statsstøtte12 relevante for medier, og 
EU-Charteret om Grundlæggende Rettigheder med bestemmelser om bl.a. 
ytrings- og informationsfrihed og beskyttelse af privatliv tillægges stigende 
betydning ved EU-Domstolen. Der er en række relevante direktiver, fx direk-
tivet om audiovisuelle medietjenester (2007/65), persondatadirektivet, 95/46/
EC, der fra 2018 afløses af en forordning,13 og direktiver inden for det ophavs-
retlige område. Og endelig har EU-Domstolen afsagt flere domme af betyd-
ning, fx den meget omtalte Google Spain,14 lidt misvisende omtalt som »retten 
til at blive glemt«, men som egentlig drejer sig om retten til at blive afnote-
ret, dvs. at det gøres vanskeligere fx via Google at søge en personoplysning.

Europæisk menneskeret er af stor vigtighed på det medieretlige område. 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), vedtaget af Euro-
parådet (Council of Europe, ikke at forveksle med EU eller med Rådet, the 
Council of the European Union), beskytter ytrings- og informationsfriheden 
i art. 10 – og privatlivet i art. 8 – og den tilknyttede domstol, EMD eller 
Strasbourg-domstolen, har afsagt omkring 1.000 domme af betydning for 
medieretten. Danmark er forpligtet til at rette sig efter denne internationalt 
forpligtende konvention, og i 1992 blev konventionen desuden inkorporeret 
i dansk ret, dvs. vedtaget som egentlig lov på linje med anden lovgivning. 
EMD overlader i et vist omfang et skøn til de nationale institutioner, og i me-
diesager henvises jævnligt til god presseskik (»ethics of journalism«), som på 

12. TEUF art. 101, 102, og 107.
13. Både direktiver og forordninger er bindende for medlemslandene, men en forordning 

gælder umiddelbart, mens et direktiv skal »oversættes« via national lovgivning.
14. Sag C-131/12 Google Spain SL m.fl. mod Agencia Española de Protección de Datos 

m.fl. afsagt 13.5.2014.
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denne måde får en betydning på det retlige plan. Inden for den europæiske 
menneskeret findes også anbefalinger fra Ministerråd og Den Parlamentariske 
Forsamling, men disse har netop karakter af anbefalinger, og har derfor ikke 
samme tyngde som domme fra EMD. Disse er, som andre domme, i princippet 
kun bindende for parterne, men de får reelt en virkning langt herudover, fordi 
andre lande typisk vil indrette deres lovgivning på en måde, der ikke strider 
mod domme fra EMD, ligesom nationale domstole inklusive de danske vil 
tage domme fra EMD i betragtning, også selvom Danmark ikke var part i sa-
gen. Som eksempel kan nævnes Unabhängige Initiative Informationsvielfalt 
v Østrig 26.2.2002, hvor straf mod en journalist for en beskyldning mod en 
østrigsk politiker for at bedrive »racistisk hetz« blev kendt i strid med art. 10 
om ytrings- og informationsfriheden. Denne sag blev nævnt af Højesteret i 
U 2003.2044 H, hvor én politiker beskyldte en anden for at have »racistiske 
synspunkter«. Den pågældende blev dømt i by- og landsret, men frifundet i 
Højesteret, der bl.a. henviste til dommen fra EMD.

Endelig er der en række internationale normer (folkeret) i form af kon-
ventioner (traktater mellem lande), især menneskeretlige konventioner, hvoraf 
nogle har betydning for medieretten. Dette område står svagere i dansk ret, 
for det første fordi de ikke udgør en direkte del af dansk ret i modsætning til 
EMRK, der som nævnt tillige er vedtaget som lov. For det andet er der til de 
internationale menneskeretlige konventioner ikke tilknyttet nogen domstol, 
der autoritativt kan fortolke konventionsteksten. For nogle af konventionerne 
er der et forum for individuelle klager, men der er netop ikke tale om dom-
stole, og disse internationale organer kan derfor ikke træffe bindende be-
slutninger, men kun afgive »views«. Dog kan sådanne internationale retlige 
forpligtelser have en betydning for dansk medieret, og de vil blive omtalt, 
hvor dette er tilfældet.

Det siger sig selv, at det ikke altid er let at finde rundt i alle de systemer, 
og det kan være svært at vide sig på sikker grund, hvis det er det, man er 
interesseret i. På den anden side skal man ikke lade sig afskrække. Faktisk 
er der mange regler, domme og principper, der trækker i samme retning, og 
et overordnet billede står tydeligt frem: En stærk beskyttelse af ytrings- og 
informationsfriheden, men med betydningsfulde undtagelser – ytringsfrihe-
den er retligt set ikke absolut – især hvor det drejer sig om hensynet til andre 
mennesker, privatlivets fred og beskyttelse mod groft krænkende udtalelser og 
især beskyldninger, og når det drejer sig om hensynet til statens og den fæl-
les sikkerhed. Desuden vil de involverede afgørelsesorganer såsom domstole 
typisk bestræbe sig på at harmonisere de forskellige regelsystemer. Som ek-
sempel kan nævnes, at EMD i sagen Jersild v Danmark 23.9.1994 bemærker, 
at en frifindelse af journalisten for videregivelse af forhånende ytringer ikke 
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strider mod Danmarks forpligtelse efter Racediskriminationskonventionen 
(CERD), der nok kræver straf for groft racediskriminerende udtalelser, men 
også kræver hensyn til ytrings- og i informationsfriheden.

6. Retskilder og juridisk metode

Jurister betegner ofte de relevante regler, afgørelser og principper som ret-
skilder. Ligesom journalister har deres kilder til fremskaffe af de nødven-
dige oplysninger og vurderinger, har jurister deres kilder til at fremskaffe 
de nødvendige retlige oplysninger og vurderinger, når gældende ret skal 
findes. Disse retskilder har som nævnt et vist autoritativt præg. Et lovfor-
slag kan omtales og debatteres i medierne, og medierne kan efterfølgende 
informere om og debattere en vedtagen lov. Dette er en vigtig funktion i et 
demokrati, men det er ikke medierne, der autoritativt fastsætter retten. Dette 
gøres bl.a. i Folketinget, hvor drøftelserne (som hører under, hvad juristerne 
kalder forarbejder) er autoritative bud på forståelsen af loven, og hvor loven 
efter dens formmæssige vedtagelse i Folketinget og behørige kontrasigne-
ring af regeringen bliver til en autoritativ retskilde. For at kunne svare på et 
medieretligt spørgsmål – fx om en journalist må nægte at angive sin kilde, 
om man på baggrund af indsamlede oplysninger må betegne en person som 
alfons, eller om man må bruge en mindre del af en allerede skreven tekst på 
sin egen blog – må man derfor for det første kunne identificere de relevante 
retskilder. Dette kræver et vist overblik over, hvilke retskilder der kan være 
relevante, og denne bog søger netop at bibringe et sådant overblik. Desuden 
kræves der et ofte detaljeret kendskab til de faktiske omstændigheder. Fx må 
man have nærmere oplysninger for at kunne vurdere, om man straffrit kan 
kalde en person for »alfons«, eller om dette kan straffes efter STL § 267 som 
en æreskrænkelse. Man må vide nærmere om personen og dennes aktivite-
ter, og man må faktisk også vide, om journalisten eller hvem, der påtænker 
at bruge betegnelsen, har tjekket sine oplysninger og søgt at belyse sagen. 
Den retlige vurdering forudsætter således et kendskab til og rimeligt overblik 
over de relevante retskilder, et kendskab til de relevante fakta og en evne til 
at kunne vurdere fakta i lyset af de relevante retskilder. Denne proces kaldes 
ofte »juridisk metode«, og den er selvfølgelig ikke kun forbeholdt jurister, 
selvom de formodningsvis vil være bedre til metoden end andre. Denne bog 
sigter på at bibringe medieinteresserede og medieaktører en evne til at bruge 
juridisk metode, således at de nogenlunde kan gebærde sig i et normfyldt 
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område. Hvis spørgsmålene bliver mere komplicerede, kan man søge mere 
detaljeret litteratur15 – eller man kan spørge en jurist. 

Juridisk metode. For at kunne vurdere det juridiske resultat i en konkret 
situation må man 1) kende og kunne udvælge de relevante retskilder, 2) 
kende og udvælge de relevante fakta og 3) på baggrund heraf vurdere 
situationen.

7. Straffesager, civile sager og sager for internationale domstole

En handling er kriminel, hvis den falder ind under en lovbestemmelse, der 
pålægger straf. Den vigtigste lov er her selvfølgelig straffeloven, men der 
foreskrives straf i et utal af andre love, så som færdselsloven, ophavsretslo-
ven og persondataloven. Disse sidste kaldes speciallovgivning, når talen er 
om straf. En handling kan også være retsstridig, og heri ligger, at handlingen 
strider mod retten eller loven, men handlingen behøver ikke være strafbar. 
Det kan fx være retsstridigt at bringe billeder af kvinder, der bader topløs, i et 
ugeblad, jf. U 1986.405 Ø (sangerinde) og U 2010.2448 H (tv-værtinde). Det 
blev ikke fundet strafbart at bringe billederne, men retsstridigt, og redaktøren 
blev i begge tilfælde pålagt at betale en såkaldt godtgørelse til den afbildede.

Forskellen mellem »kriminel« og »retsstridig« går igen i det processuelle 
system: Hvis en person skal straffes, skal der normalt anlægges en straffesag. 
I mindre sager kan der dog også udstedes et såkaldt bødeforlæg, som den 
pågældende så enten kan vælge at betale eller afvise, hvorefter straffesag vil 
blive anlagt. En længere række forhold gør sig gældende, når der er tale om 
straffesager, jf. nedenfor. Hvis der derimod ikke er tale om straf, men at én 
person mener at have et krav mod en anden, fx en afbildet mod den, der bruger 
billedet, kan der anlægges såkaldt civilt søgsmål. Her kan parterne selvfølge-
lig også aftale sig frem, men hvis det ikke er muligt for dem at enes, må der 
anlægges sag, hvis kravet fastholdes. Dette foregår som såkaldt civilt søgsmål.

Ved danske domstole er der således to hovedprocesformer, straffesag og 
civil sag, og desuden en hybrid, hvor private kan anlægge en straffesag. Den 
sidste er ikke almindelig i dansk ret, men højst relevant inden for medieretten.

15. Fx Medieretten, 2013, samme forfattere som nærværende bog.
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7.1. Civilt søgsmål
Sag mellem to for retten ligestillede parter. Der er altid en sagsøger, den der 
rejser sagen, og en sagsøgt. Parterne er som regel repræsenteret ved hver 
deres advokat.

Sager kan rejses af en fysisk eller juridisk person, som fx et selskab, mod 
en fysisk eller juridisk person. Sager kan også anlægges mod en offentlig myn-
dighed, fx en kommune eller Finansministeriet. Som det hedder i grundlovens 
§ 63, stk. 1: »Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om 
øvrighedsmyndighedens grænser.«

En offentlig myndighed vil derimod typisk ikke kunne anlægge sag mod 
en person. Offentlige myndigheder kan så meget andet: udstede forbud og 
påbud, pålægge skatter og anden betaling og undlade at udbetale en ydelse, 
som myndigheden mener, borgeren ikke er berettiget til. Hvis borgeren er 
utilfreds med en myndigheds afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes 
for en domstol – i civilprocessens former. Ofte vil der være mellemliggende 
administrative ankeinstanser. Bemærk, at myndigheden også vil kunne fore-
tage anmeldelse til politiet, hvis myndigheden mener, at der er begået noget 
strafbart, jf. nedenfor afsnit 7.2 om straffesager.

Krav i et civilt søgsmål vil ofte gå ud på betaling, herunder i form af er-
statning for økonomisk tab eller godtgørelse for ikke økonomisk skade. Men 
sagsøger kan også kræve andre ting – eller som det hedder i juridisk sprog-
brug: nedlægge påstand om fx:

– forbud, fx mod at bringe en udsendelse,
– mortifikation (en udtalelse erklæres ubeføjet) og
– anerkendelse, fx at ens nabo tilpligtes at anerkende, at hækken er for høj, 

eller at en offentlig myndighed tilpligtes at anerkende, at man er berettiget 
til at modtage en bestemt ydelse.

I et civilt søgsmål er parterne principielt ligestillede, og her gælder det, jurister 
kalder dispositionsmaksimen: Parterne disponerer selv over sagen. Sagsøge-
ren kan vælge at kræve erstatning eller forbud, som man nu synes, og hvis 
man har valgt kun at kræve erstatning, kan domstolen ikke nedlægge et for-
bud, selvom betingelserne herfor måtte være opfyldt. Det betyder, at parterne 
i høj grad kan aftale sig frem, og det betyder også, at en part, der undlader at 
gøre et krav gældende, ikke bliver hjulpet af retten.

I sager om krav om erstatning (for økonomisk tab) eller godtgørelse (for 
ikke økonomisk skade, fx at ens billede uberettiget er blevet anvendt), skal 
sagsøgte normalt have optrådt uagtsomt, dvs. handlet på en måde, som den 
pågældende ikke burde. Inden for medieretten gælder der dog også et objektivt 
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ansvar (dvs. et ansvar, uden at der er begået fejl eller optrådt uagtsomt) for 
redaktøren, der kan blive erstatningsansvarlig for indholdet af massemedie, 
selvom han eller hun intet kendskab havde til artiklen, billedet, udsendelsen 
etc. Og i civile sager har sagsøgeren som udgangspunkt bevisbyrden for sit 
krav, men kravet til bevis er ikke så tungt som i straffesager.

Sager om krænkelse af privatliv og omdømme, såkaldte freds- og ære-
skrænkelsessager, kan føres som rent civile sager. Dette sker til tider i sager 
om uberettiget brug af kommercielt billede (U 1965.126 H: Brug af Buster 
Larsen som klovn i reklame for fjernsyn; U 1996.624 H: Spørgsmål om hono-
rar for ny brug af modelfoto): Sagsøgeren kan i så fald naturligvis ikke kræve 
(»nedlægge påstand om«) straf. Fordelen ved et civilt søgsmål er for det før-
ste, at man selv disponerer over sagen, og at kravene til bevis og sagsøgtes 
dadelværdige adfærd ikke er så skrappe. Ulempen er den økonomiske: Man 
må selv betale retsafgift og egen advokat, og hvis man taber sagen, vil man 
typisk blive pålagt at dække i hvert fald en del af modpartens omkostninger. 
Man kan dog søge at få dækket sine omkostninger enten via fri proces-reg-
lerne eller via en forsikring. 

7.2. Straffesag
Her anklager det offentlige via anklagemyndigheden en person (evt. en ju-
ridisk person i selskabsform). Parterne i sagen er således anklageren og den 
tiltalte, den sidste typisk bistået af en forsvarsadvokat. Forurettede er ikke 
part i sagen, men vidne. Vedkommende kan dog i nogle sager blive repræ-
senteret ved advokat, ligesom forurettede kan »indtale« sit erstatningskrav i 
straffesagen. Dette sker ofte i fx voldssager, hvor retten, lidt som en biting, 
kan behandle spørgsmål om erstatning for ødelagt tøj mv.

Kravet i en straffesag går ud på straf, i form af bøde eller fængsel – det 
sidste kun meget sjældent i freds- og æreskrænkelser – og eventuelt andre 
retsfølger som konfiskation eller inddragelse af en sendetilladelse, som det 
skete i U 2014.1540 H (Roj TV). 

For straffesager gælder særligt:

– Tiltalte skal have handlet imod en bestemmelse i loven, der foreskri-
ver straf. Der er krav om tydelig hjemmel i en lovbestemmelse. (Et så-
dant krav gælder ikke i civile sager. Se som eksempel den ovennævnte 
sag U 1965.126 H, hvor Buster Larsen blev tilkendt en godtgørelse på 
3.000 kr. for uberettiget brug af billede ud fra »almindelige retsgrundsæt-
ninger« og uden en lovbestemmelse). Dette ville være helt utænkeligt i 
en straffesag.
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– Sag rejses af anklagemyndigheden, typisk efter en efterforskning foretaget 
af politiet. Den anklagede står således over for et stort apparat af efterfor-
skere og juridisk ekspertise. 

– Det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden, og beviskravene er i 
princippet skrappere end i civile sager. 

– I straffesager gælder officialmaksimen (i modsætning til dispositionsmak-
simen). Dette betyder, at dommeren skal se til, at det hele foregår rigtigt, 
og hvis en tiltalt skal frifindes efter loven, skal dommeren sørge for det, 
også selvom tiltalte (eller tiltaltes advokat) ikke får fremført argumen-
tet for retten.

– Hvis der straffes efter straffeloven, kræves som udgangspunkt forsæt, 
altså at handlingen skal være begået med vilje. I erstatningsretten er der 
kun krav om uagtsomhed. Der kan være bestemmelser i straffeloven, der 
kun kræver uagtsomhed, fx uagtsomt manddrab efter § 241 med en langt 
mildere straframme end ved forsætligt drab.

– Straf efter speciallovgivningen, altså straffebestemmelser uden for straf-
feloven, kræver som udgangspunkt kun uagtsomhed. Dette gælder fx op-
havsretsloven og persondataloven.

Som nævnt skal anklagemyndigheden i princippet rejse tiltale, hvis der er be-
gået et strafbart forhold, og når det kan forventes, at den pågældende vil blive 
idømt straf. I nogle tilfælde rejses der dog kun tiltale, hvis der sker anmeldelse, 
såkaldt betinget offentlig påtale. Dette gælder efter loven i fredskrænkelsessa-
ger og efter praksis i sager om overtrædelse af STL § 266 b (om forhånelser 
af grupper). Fredskrænkelser kører således normalt som straffesager, men kun 
hvis der sker anmeldelse. Systemet giver god mening: Politiet skal efterforske 
et mord og rejse tiltale i en straffesag, hvis det er muligt, mens politiet ikke 
skal beskæftige sig med krænkelser af privatlivets fred, medmindre nogen 
mener sig krænket. 

Æreskrænkelser kan i nogle tilfælde køre som offentlige straffesager, 
nemlig 1) hvis den krænkede er i offentligt hverv, og sigtelsen kan medføre 
fortabelse af hvervet (fx en korrupt embedsmand), og 2) hvis æreskrænkelsen 
fremsættes anonymt. I praksis anlægges der æreskrænkelser med offentlig 
påtale, fx U 1999.122 H (Politiets blinde øje), mens politiet, så vidt vides, 
hverken efterforsker eller påtaler æreskrænkelser fremsat anonymt.

Fordelen ved offentlige straffesager er, at man som forurettet kan over-
lade arbejdet og omkostningerne til en offentlig myndighed. Ulempen er, at 
man slipper taget om sagen.
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7.3. Hybrid: Private straffesager
På meget få områder er der mulighed for, at private kan anlægge en straffesag. 
Dette gælder for æreskrænkelser og ophavsretskrænkelser (og enkelte andre 
områder som fx selvtægt efter STL § 294).

Sag anlægges som i civilt søgsmål af en person mod en anden person. 
Sagsøgeren kan være en juridisk person, selvom juridiske personer har meget 
svært ved at komme igennem krav om æreskrænkelse, og den sagsøgte kan 
også være en fysisk eller juridisk person. Sagsøgte kan imidlertid ikke være 
en offentlig myndighed. Hvis en offentlig myndighed har begået noget, der 
for andre ville være strafbart – her bemærkes, at fx politiet har en længere 
række beføjelser til at gøre noget, som for andre ville være strafbart – kan 
der kræves erstatning.

Processen foregår som et civilt søgsmål med dispositionsmaksime. Det be-
tyder, at der kan handles med straffen på den måde, at sagsøgeren kan frafalde 
krav om straf mod en større erstatning eller godtgørelse, jf. U 1999.963 H. 
Men hvad det indholdsmæssige angår, er det fortsat en straffesag, dvs. med 
krav om klar lovhjemmel og krav til forsæt, hvis det handler om freds- el-
ler æreskrænkelser eller andre overtrædelser af straffeloven, eller krav om 
uagtsomhed, når det drejer sig om overtrædelse af speciallovgivningen, fx 
ophavsretsloven.

Den, der mener sig krænket i en freds- eller æreskrænkelsessag, kan så-
ledes vælge mellem 1) at foretage anmeldelse (hvis betingelserne herfor er 
til stede, jf. ovenfor), 2) at anlægge privat straffesag og 3) at anlægge almin-
deligt civilt søgsmål med krav om fx betaling, men uden krav om straf. Den 
påståede krænker må tage sagen, som den kommer, som tiltalt i en straffesag 
eller sagsøgt i et civilt søgsmål. Den, der mener sig krænket, kan naturligvis 
også bruge andre klageorganer, som fx Pressenævnet (se nærmere kap. 7) og 
Datatilsynet (omtalt i kap. 9) eller vælge slet ikke at gøre noget.

7.4. Sager for internationale domstole
Der findes en lang række internationale domstole, men her behandles kun de 
to vigtigste for medieretten i Danmark, Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol (EMD) og Den Europæiske Unions Domstol (EUD).

For EMD gælder, at sager kun kan anlægges mod medlemsstater, dvs. 
kun mod stater, der er medlem af Europarådet, og kun mod stater. Hvis et 
medie eller en journalist er utilfreds med et indgreb, kan der ved EMD kun 
anlægges sag mod den (medlems)stat, der har foretaget indgrebet, og som 
udgangspunkt først når nationale retsmidler har været prøvet. Som eksempel 
kan nævnes Jersild v Danmark 23.9.1994, hvor journalist Jens Olaf Jersild af 
en dansk domstol blev idømt en mindre bøde for at videregive strafbare ud-
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talelser. Jersild anlagde sag mod Danmark – og fik medhold, da EMD fandt, 
at indgrebet udgjorde en krænkelse af EMRK art. 10.

Hvis en privatperson ved et medlemslands domstol ikke har kunnet komme 
igennem med krav mod fx et medie, kan den pågældende søge at anlægge sa-
gen ved EMD mod den stat, der menes ikke at have opfyldt sine forpligtelser 
efter EMD. Som eksempel kan nævnes von Hannover v Tyskland 24.6.2004, 
hvor den omtalte prinsesse Caroline von Hannover ikke ved tyske domstole 
kunne gennemføre sit krav om forbud mod videregivelse af private billeder. 
Den relevante modpart for EMD er den tyske stat, der har forpligtet sig efter 
konventionen, og ikke den private part, fx et medie, der har bragt billederne. 
Hvis staten bliver dømt, som det skete i den nævnte sag, har den en forplig-
telse både over for den konkrete klager, der så vidt muligt skal stilles, som 
om der ikke var sket konventionsbrud, og generelt ved skulle sørge for, at den 
interne retstilstand ændres. Dette vil undertiden kræve en lovændring. EMD 
kan også pålægge staten at betale en kompensation, hvilket dog ikke skete i 
Hannover-sagen. En domstolsafgørelse er som udgangspunkt kun bindende 
for de involverede parter, men for de stater, der ikke er part i en sag, følger 
der indirekte en forpligtelse til at indrette lovgivning mv. således, at EMRK 
kan overholdes.

For god ordens skyld bemærkes, at medlemsstater også kan anlægge sag 
imod hinanden. I praksis sker dette uhyre sjældent.

Sager for EU-Domstolen omfatter primært de såkaldte traktatbrudssager, 
hvor EU-Kommissionen eller (i sjældne tilfælde) en anden EU-medlemsstat 
anlægger sag med påstand om, at lovgivningen i en medlemsstat ikke er i 
overensstemmelse med EU-retten, fx fordi en medlemsstat ikke har gennem-
ført et direktiv rettidigt eller har gennemført det forkert, eller har vedtaget en 
lov, der krænker EU-traktaterne. Det er således kun EU-Kommissionen og 
medlemsstaterne, der kan anlægge traktatbrudssøgsmål, ikke den enkelte bor-
ger eller virksomhed i EU. EUD kan sanktionere et traktatbrud med en bøde, 
hvis størrelse afhænger af overtrædelsens grovhed og varighed samt med-
lemsstatens betalingsevne. Derimod har EUD ikke kompetence til at erklære 
en national regel, der måtte stride imod EU-retten, for ugyldig. Men bringer 
medlemsstaten ikke selv sin lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, 
kan det resultere i en ny traktatbrudssag og en ny bøde.

Hvis en medlemsstat eller – under visse, forholdsvis strenge betingelser 
– en borger eller virksomhed mener, at en given EU-retsakt (fx et direktiv 
eller en forordning) er ugyldig, fx pga. kompetencemangler eller fordi den 
strider mod en anden, højererangerende EU-retsakt, kan der anlægges et så-
kaldt annullationssøgsmål. Her er påstanden, at den pågældende EU-retsakt 
annulleres og dermed kendes ugyldig.
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Opstår der i forbindelse med en national retssag tvivl om forståelsen af en 
underliggende EU-regel eller forholdet til EU-traktaterne, kan den nationale 
domstol vælge at forelægge tvivlsspørgsmålet for EUD, et såkaldt præjudi-
cielt søgsmål. Her er det altså en national domstol, der spørger EU-Domsto-
len til råds om forståelsen af EU-retten. Formålet er at sikre, at det er EUD, 
der som et samlet element og med bindende virkning for medlemsstaterne 
afgør spørgsmål om fortolkning af EU-retten. EUD kan kun tage stilling til 
de forelagte spørgsmål om forståelsen af EU-retten, men kan ikke tage stil-
ling til anvendelsen af national ret. Dette tilkommer de nationale domstole. 
Det er den relevante nationale domstol, der beslutter, om den vil forelægge 
sagen for EUD. Er den nationale domstol sidste instans, dvs.dommen i sagen 
kan ikke appelleres, er den dog forpligtet til at forelægge sagen, hvis der er 
tilstrækkelig usikkerhed om forholdet til EU-retten.
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