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Bedre beskyttelse når privatlivet krænkes
Oversigt over initiativer i lovforslaget:
Skærpe sanktioner for krænkelse af borgerne
-

Tredoble bødestraffen for overtrædelser af straffelovens bestemmelser
om freds- og ærekrænkelse.

-

Femdoble bødestraffen til chefredaktører, som har et særligt ansvar for,
at mediet ikke krænker privatlivets fred.

-

Femdoble straffen for at overtræde bl.a. navneforbud i en straffesag, så
en overtrædelse af et navneforbud i førstegangstilfælde fremover som
udgangspunkt straffes med en bøde på 25.000 kr.

Styrke ofrenes forhold
-

Give en dommer mulighed for at pålægge den person, som har krænket
en anden, at slette det krænkende materiale fra internettet. Hvis andre
har rådigheden over materialet på internettet, vil pligten til at slette
kunne pålægges dem.

-

Tredoble niveauet for tortgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven for
freds- og ærekrænkelser, så ofrene får en økonomisk kompensation, der
bedre afspejler den krænkelse, som de har været udsat for.

-

Give adgang til at anklagemyndigheden i videre omfang kan føre sager om
grove ærekrænkelser. I dag skal man som udgangspunkt selv føre sagen
og eventuelt betale omkostningerne.

-

Tydeliggøre i retsplejeloven, at man også i private straffesager kan nedlægge navne- og/eller referatforbud inden sagen begynder i retten. Forslaget har til formål at gøre det mere attraktivt at anlægge en privat straffesag om freds- og ærekrænkelser.

-

Sikre at elektroniske massemedier, f.eks. internetnyhedshjemmesider,
som modtager mediestøtte, automatisk omfattes af medieansvarsloven,
uanset om de har anmeldt sig til Pressenævnet. Det vil bl.a. indebære, at
medierne underlægges medieansvarslovens særlige ansvarssystem, og
det bliver dermed tydeligt, hvem der er ansvarlig for en krænkelse i mediet.
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Ulovliggøre at overvåge andre med GPS
-

Gøre det ulovligt uberettiget at overvåge en persons færden ved hjælp af
en gps eller andet apparat. Den digitale udvikling har skabt et behov for,
at der i straffeloven er en beskyttelse mod en sådan overvågning. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel på indtil 6 måneder.
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