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HØRINGSSVAR
BESTEMMELSER OM ÆREKRENKELSER I STRAFFELOVEN 2005

Den Norske Fagpresses Forening, Fagpressen, fremmer her våre synspunkter på
Justisdepartementets utsendte høringsutkast til nye bestemmelser om
ærekrenkelser i Straffeloven 2005. Våre synspunkter sammenfaller i all hovedsak
med synspunkter som fremmes av bl.a. Norsk redaktørforening, NR, og
Magasin- og ukepresseforeningen, MUF.

Ærekrenkelser til sivil rett
Fagpressen mener det er gode grunner for at bestemmelsene om ærekrenkelser
bør overføres fra straffeloven til det sivilrettslige området, ikke minst det faktum
at Norge er blant et mindretall land i Europa som fremdeles har disse
bestemmelsene i straffeloven. Vi mener, som NR, at "æresfølelse" - eller snarere
"ære og verdighet" som vi støtter MUF i at er et bedre begrep - er tilstrekkelig
vernet gjennom bestemmelser om vern av privatlivets fred og bestemmelser om
rasistiske ytringer. Disse bestemmelser bør fortsatt være del av straffeloven.

Diskusjonen omkring grensedragning mellom ærekrenkelser og overtredelse av
privatlivets fred berøres i MUFs høringsbrev; i forhold til medienes "allmenn
interesse"-perspektiv på offentliggjøring. Dette er en viktig diskusjon som foruten
å være stadig aktuell i PFU-sammenheng, også bør videreføres i forhold til den
helhetlige medieansvarslov som også Fagpressen ønsker.

Mortifikasjon
Fagpressen støtter argumentasjonen fra NR og MUF for at
mortifikajsonsinstituttet bør utgå fra loven.

Erstatningsansvaret
Vi viser til og støtter alternativt lovforslag utarbeidet av Norsk redaktørforening.
Dette forslaget tar opp i seg hvordan erstatningsansvaret for utgivere fortsatt kan
gjøres gjeldende, ut fra for eksempel skadeerstatningsloven.
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Redaktøransvaret
Avslutningsvis berører departementets høringsbrev forholdet til redaktøransvaret.
Fagpressen er av den oppfatning at redaktøransvaret har ett av sine ankere i den
tankegangen som ligger til grunn for at grensene er blitt definert gjennom
straffeloven. Vi mener likevel at dette ansvaret ikke endres ved at straffeansvaret
for ærekrenkelser overføres til det sivile rettsområde.

Fagpressen støtter, som nevnt ovenfor, NRs initiativ og MUFs understrekninger
av at det bør prioriteres å utarbeide en helhetlig medieansvarslov. Viktigheten av
dette er godt belyst i NRs eget punkt om redaktøransvaret.

Vennlig hilsen
DEN NORSKE FAGPRESSES FORENING

Even Trygve Hansen Berit Nyman
adm. direktør redaktør, redaltsjonell kompetanse
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