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 1. Inledning 

 

1.1 Ärekränkningslagstiftning – ett hot mot yttrandefriheten? 

I november 2003 höll OSSE:s representant för frihet i media och organisationen 

Reportrar utan gränser en konferens i Paris om förtals- och förolämpningslagar.
1
 På 

konferensen diskuterades vilket hot ett missbruk av just ärekränkningslagstiftning utgör 

mot den fria journalistiken. Konferensen utmynnade i en rad rekommendationer till 

regeringar och myndigheter, lagstiftare och rättstillämpande organ. Konferensdeltagarna 

uppmanade regeringarna i OSSE:s medlemsstater att avkriminalisera förtal och 

förolämpning, i synnerhet om dessa ger ett extra skydd mot förtal för högt uppsatta 

politiker och tjänstemän.  

 

Konferensdeltagarna framhöll att det är vikigt att värna om rätten att granska och 

kritisera makthavarna, det vi på svenska kallar för ”den allmänna kritikrätten”. När det 

gäller frågor av allmänt intresse är det därför viktigt att journalisterna kan försvara sig 

med att de har tillräcklig grund för sina påståenden, även om påståendena senare visar 

sig vara oriktiga. Konferensdeltagarna ansåg också, då det gällde civilrättliga 

skadestånd för förtal, att det är viktigt att det införs ett tak i hur höga skadestånden kan 

bli, ett tak som tar hänsyn till den ekonomiska situationen i landet. 

 

Europarådets parlamentariska församling konstaterar i en rekommendation samma år att 

det är utbrett att ärekränkningslagstiftning missbrukas som en form av ”legal 

harrassement”, och att oproportionerligt höga böter och skadestånd döms ut som ett sätt 

att driva medier till ekonomisk ruin.
2
 Särskilt nämns Azerbajdzjan, Vitryssland, 

Kroatien, Ryssland och Turkiet. 

 

OSSE Representative on the Freedom of the Media uppmärksammar regelbundet fall 

och uppmanar regeringar av avkriminalisera ärekränkning eller åtminstone avskaffa 

fängelsestraff för det. Fortfarande år 2009 är ärekränkning en brottslig handling i de 

flesta av OSSE:s medlemsländer. Regelbundet döms journalister tillfängelse, i 

                                                 
1
 www.osce.org/press_rel/2003/pdf_dokuments/11-3714-rfm.pdf 

2
 Europarådets paramentariska församling, rekommendation 1589 (2003) 
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synnerhet i centralasiatiska länder så som Azerbajdzjan om Kirgizistan används 

lagstiftningen av politiker för att tysta journalister. Samtidigt är ärekränkning 

kriminaliserat i flera av de länder som räknas till de gamla demokratierna, så som 

Frankrike och Sverige, utan att det tycks användas som ett politiskt redskap för att 

minska pluralismen på mediemarknaden och utan att det tycks ha en ”chilling effect” på 

yttrandefriheten.  

 

I denna uppsats skall jag titta närmare på situationen i Ryssland, ett land där lagstiftning 

om ärekränkning har används flitigt under de senaste åren. Både fängelsestraff och 

skyhöga skadestånd har utdömts. Ett flertal fall har tagits upp i Europadomstolen. 

 

1.2 Syfte, avgränsning och disposition 

Min övergripande fråga är varför så många fall av ärekränkning går till domstol i 

Ryssland. Jag koncentrerar mig i första hand på fall i massmedia. Beror det på 

lagstiftningen, praxisen eller kanske till och med på journalisterna själva? För att ta reda 

på detta analyserar jag den ryska lagstiftningen och ett antal fall i ljuset av Europarätten. 

 

Jag frågar mig också om Europakonventionen haft en påverkan på rättstillämpningen i 

Ryssland. 

 

I den inledande delen går jag igenom grundläggande rättsprinciper om yttrandefrihet 

och tryckfrihet. Efter det (del 2) ger jag läsaren en historisk tillbakablick på sovjetisk 

rätt och realia angående yttrandefrihet. Därefter (del 3) går jag igenom den nutida ryska 

konstitutionella rätten och dess förhållande till folkrätten. 

 

I del fyra definierar jag brottet ärekränkning genom att gå igenom svensk och europeisk 

lagstiftning. I del fem går jag igenom den ryska lagstiftningen gällande ärekränkning 

och massmedia. 

 

Därefter (del 6) refererar och kommenterar jag ett antal rättsfall från Ryssland och ryska 

fall från Europadomstolen. 

 

I del sju för jag en rättspolitisk diskussion kring 1)sanningsbevisning, 2)kritikrätten, 
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3)hur ärekränkning bör regleras (i straffrätten, civilrätten eller både och) samt 4)kring 

huruvida både fysiska och juridiska personer skall ha talerätt i ärekränkningsmål. 

 

I den avslutande delen (del 8) presenterar jag mina svar på frågorna varför det 

förekommer så många förtalsfall i ryska domstolar och huruvida Europarätten haft 

någon påverkan på rysk rättstillämpning.  

 

 

1.3 Terminologi 

I europarättens engelska terminologi skiljer man på civil och criminal defamation. I 

brittisk och amerikansk juridik finns en uppsjö av olika ärekränkningssituationer: libel, 

defamation, calumny, slander och vilification. På svenska så har vi endast en 

straffrättslig reglering av ärekränkning och därför egentligen inga ord för de 

civilrättsliga motsvarigheterna. Detta gör att det ibland är ganska svårt att hålla isär 

begreppen. 
 

När jag använder ordet ärekränkning i denna uppsats avser jag både straffrättslig och 

civilrättslig reglering. 

  

När jag använder ordet förtal avser jag strikt straffrättsliga normer, det som på ryska 

heter kleveta.  

 

Det som man i rysk doktrin kallar ofta diffamatsija (jämför engelskans defamation), 

men som i lagtexten heter skydd för ära, värdighet och verksamhetsrenommé
3
 kallar 

jag för civilrättsligt förtal.  

 

1.4 Yttrandefrihet 

I den Internationella konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter slås 

yttrande- och informationsfriheten fast i artikel 19.2: 

 

‖Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall 

                                                 
3
 Det ryska begreppet ”delovaja reputatsija” kan översättas till affärsrenommé, men jag väljer att översätta 

det till verksamhetsrenommé, eftersom det inte bara inbegriper affärsmän och affärsdrivande företag utan 

även andra yrkesverksamma personer och organisationer. 
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include the right to seek, recieve and impart information and ideas of all 

kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the 

form of art or through any other media of his choice.‖  

 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, EKMR, som Ryssland och Sverige är parter till, slår fast att 

yttrandefriheten är en mänsklig rättighet, som medlemsstaterna har skyldighet att 

respektera och skydda (Artikel 10). 

  

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet 

samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentliga 

myndigheters inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna 

artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio- televisions- eller 

biografföretag. 

 

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och 

skyldigheter, får de underkastas sådana formföreskrifter, villkor, 

inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella 

säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, 

till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, 

till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att 

förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla 

domstolarnas auktoritet och opartiskhet. 

 

Möjligheten att tänka och uttrycka sig fritt är viktig för det demokratiska samhällets 

själva överlevnad. När åsikter öppet och obehindrat bryts mot varandra blir det lättare 

att hitta de lösningar och kompromisser som passar hela samhället. Europadomstolen 

skriver i målet Lopes Gomes da Silva mot Portugal: 

 

‖Yttrandefriheten utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett 

demokratiskt samhälle, en av de grundläggande förutsättningarna för dess 

framsteg och för varje människas utveckling. /…/ den omfattar inte endast 

information och idéer som mottas positivt eller anses ofarliga utan också 
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de som kränker, chockerar eller stör. Detta är de krav som ställs av den 

pluralism, den tolerans och den vidsynthet utan vilka inget demokratiskt 

samhälle kan existera‖.  

Yttrandefriheten är i första hand en negativ rättighet. Med det menas att den inte är en 

rättighet som ålägger staten att göra något. Staten skall avhålla sig från att hindra eller 

bestraffa fri spridning av tankar och idéer, staten skall så långt som möjligt avhålla sig 

från att handla.
4
 Artikeln kan dock sägas kräva vissa positiva åtgärder från statens sida, 

till exempel som att hindra att meningsmotståndare genom hot eller sabotage förhindrar 

att någon når ut med sin åsikt.  

 

1.5 Tryckfrihet 

Yttrandefriheten kan utövas på olika sätt, man kan skriva, tala, måla, filma, dansa, 

sjunga, regissera… sätten att markera sin åsikt är oändliga, och yttrandefriheten 

innefattar egentligen alla sätt på vilka en människa kan förmedla sin åsikt eller 

ståndpunkt till en annan människa. Att skriva i tidningar och böcker är ett av sätten och 

det faller under tryckfriheten. 

 

Tryckfriheten är alltså en del av yttrande- och åsiktsfriheten, på samma sätt som 

demonstrationsfriheten och föreningsfriheten; det är olika sätt att uttrycka eller markera 

sin åsikt. I Sverige har tryckfriheten en särställning och uttalanden som faller under 

tryckfrihetslagstiftningen har ett särskilt, starkare grundlagsskydd än andra 

åsiktsyttringar. Det beror på att skyddet för tryckfriheten tillkom tidigare än ett generellt 

skydd för yttrandefriheten i Sverige. Kungamakten var under 1700- och 1800-talen 

tvungen att gå med på en viss frihet för pressens aktörer – egentligen mer som en 

eftergift till sina motståndare för att nå samhällsfred, än som ett resultat av ett 

rättighetstänkande.  

 

I de ovan nämnda internationella konventionerna har tryckfriheten inte någon 

särställning, till skillnad från mötesfriheten och föreningsfriheten, som har egna artiklar. 

Det hindrar inte att Europadomstolen i sina domar tar hänsyn till de speciella 

förhållandena och den speciella roll som en fri press spelar i ett demokratiskt samhälle. I 

                                                 
4
 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik, 1997, s 307 
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fallet Colombani m.fl. mot Frankrike (2002) skriver domstolen: 

The press plays an essential role in a democratic society. Although it must 

not overstep certain bounds, in particular in respect of the reputation and 

rights of others and the need to prevent the disclosure of confidential 

information, its duty is nevertheless to impart – in a manner consistent 

with its obligations and responsibilities – information and ideas on all 

matters of public interest. /…/. Not only does the press have the task of 

imparting such information and ideas: the public also has a right to 

receive them. Were it otherwise, the press would be unable to play its vital 

role of ―public watchdog‖   

 

1.6 Begränsningar av yttrandefriheten 

Yttrandefriheten är inte absolut utan kan begränsas för att skydda enskilda och allmänna 

intressen. Enligt Europakonventionen kan yttrandefriheten underkastas formföreskrifter, 

villkor, inskränkningar eller straffpåföljder i den utsträckning som är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle (artikel 10:2). Begränsningar i yttrandefriheten måste alltså vara 

föreskrivna i lag, detta gäller såväl rätten att yttra sig med ett visst innehåll (sekretess, 

lagar om uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal) som att hindra någon från att yttra sig 

överhuvudtaget eller i ett visst sammanhang (till exempel störande av allmän 

sammankomst).  

 

Formuleringen ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” är ett uttryck för kravet på 

proportionalitet. Proportionalitetskravet kräver att begränsningar av yttrandefriheten 

måste syfta till att uppfylla ett legitimt mål, samt vara ändamålsenliga och 

nödvändiga för att uppnå det målet.  

 

Grovt kan man säga att människors möjligheter att sprida information och åsikter – dvs 

att utöva sin yttrandefrihet – kan begränsas på två sätt: Dels genom att rent praktiskt 

begränsa tillgången på tekniska hjälpmedel; reglera användningen av tryckpressar och 

sändningsfrekvenser eller till och med skrivmaskiner och kopiatorer (något som skedde 

i till exempel DDR och Sovjet). Dels genom att förbjuda och kriminalisera vissa 

yttranden; censur, tystnadsplikt och materiella inskränkningar i yttrandefriheten, såsom 

lagar om hets mot folkgrupp, uppvigling och slutligen ärekränkning, det som denna 
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uppsats handlar om.  
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2. Sovjetisk rätt 
 

2.1 Ett omformat rättssystem 

Rysslands rättssystem är inte ett nytt rättssystem – de är ett omformat rättssystem. 

Många lagstiftare och rättstillämpare som verksamma idag är utbildade och arbetade i 

rättssystemet redan under Sovjettiden. Den ryska högsta domstolen ser sig inte heller 

som en ny institution, utan som en fortsättning av ryska rådsrepublikens högsta domstol. 

När det gäller till exempel trafikförseelser eller till och med viss straffrätt så kan 

rättstraditioner från Sovjettiden ha betydelse, när det gäller tolkning av begrepp (men 

prejudikat är inte en rättskälla i rysk rätt). Därför skall vi här titta lite kort på 

yttrandefriheten i Sovjet, på den sovjetiska konstitutionen samt massmediesituationen i 

det postsovjetiska Ryssland. Jag vill dock understryka att högsta domstolen i sin 

juridiska argumentation aldrig hänvisat till sovjetisk rätt i de fastställandena som jag läst 

rörande ärekränkning. Att sovjetisk rätt saknar legitimitet på området som rör de 

mänskliga rättigheterna yttrandefrihet och rätt till skydd för privatlivet och ens goda 

namn är en självklarhet för ryska jurister.  

 

2.2 Yttrandefrihet och media 

Jag har tidigare nämnt att yttrandefrihet kan inskränkas på i princip två olika sätt. Dels 

genom monopolisering av de tekniska hjälpmedel som krävs för att producera och 

distribuera tidningar, sända radio och teve och trycka böcker. Dels genom materiella 

inskränkningar i yttrandefriheten, det vill säga förbjuda vissa typer av uttalanden och 

ståndpunkter. 

   

De materiella inskränkningarna varierade (de facto) under de 70 år som Sovjet 

existerade. Officiellt rådde hela tiden yttrandefrihet, men periodvis bedrevs en ren 

häxjakt på oliktänkande, som under den stora terrorn under Stalin före och efter andra 

världskriget, då människor inte vågade uttrycka sig fritt ens i den allra innersta kretsen 

av vänner. De som inte var lojala mot den sovjetiska staten dömdes för spionage, 

kontrarevolutionär verksamhet eller blev helt enkelt klassade som ”folkets fiender”. 

Rent faktiskt handlade det om yttrandefrihetsinskränkningar och politiskt förtryck. 

Periodvis gavs det mer utrymme för att dryfta samhällskritik och missnöje, framförallt 

från 60-talet och framåt. 
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Med undantag för tjugotalet, då Sovjetstaten ännu inte var slutgiltigt centraliserad, var 

regleringen av användandet av tekniska hjälpmedel mycket hård. Den snabba tekniska 

utvecklingen inom den grafiska industrin under efterkrigstiden gjorde Västeuropas 

länder till informationssamhällen och olika intressegrupper och enskilda personer fick 

ökade möjligheter att delta i debatten.
5
 Men i Sovjet låg hela den grafiska 

produktionsapparaten, enlighet med den marxistiska principen om kollektivt ägande av 

produktionsmedlen, i de kommunistiska makthavarnas händer, och formerna för deras 

användning kontrollerades hårt.
6
 När jag studerade på universitetet i Sankt Petersburg år 

2003 förundrades jag över att undervisning och examinering i så hög grad byggde på 

föreläsningsanteckningar. Många lärare mer eller mindre dikterade från ett papper och 

studenterna skrev ordagrant av. Som i de medeltida skolorna för romersk rätt. Jag 

förstod inte varför läraren inte kunde kopiera upp den där stencilen han stod och läste 

från och istället använda undervisningstiden till något mer interaktivt. En lärare 

berättade sedan för mig att på 80-talet, när kopiatorerna dök upp på universitetet, var 

hon tvungen att få underskrift av fyra personer för att få kopiera något.
7
 ”Och det var 

ändå under Gorbatjov”, poängterade hon. Sovjet var inget informationssamhälle, staten 

och partiet hade informationsmonopol. Böcker som blivit stoppade av censuren skrevs 

ofta av för hand på maskin och kunde cirkulera i en begränsad krets (samizdat). Detta 

sätt att kringgå censuren betecknades som statsfientlig verksamhet och hade sträng 

straffpåföljd. 

 

När det statliga monopolet på informationsspridning släppte efter kommunismens fall 

drabbades de före detta sovjetmedborgarna av en fullkomlig informationsexplosion. 

Man fick plötsligt skriva vad som helst. Och det skrevs verkligen vad som helst. För 

många människor, som var vana vid sovjettidens tillrättalagda nyheter, blev alla nya 

sanningar, de infekterade politiska diskussioner och den smaskiga 

kriminaljournalistiken en chock. Detta är en av anledningarna till att många tappade 

förtroendet för media och faktiskt en av anledningarna till att många tycker att det var 

                                                 
5
 Ordet informationssamhälle får oss nu att i första hand tänka på internet, men även innan internets 

genomslag var de västeuropeiska staterna informationssamhällen. 
6
Ejvegård, Rolf Sovjetunionens konstitution - En analys Scaninavian University Books 1981, s 69 

7
 Jag vill minnas att det var bland andra institutionssekreteraren och fakultetens materialansvarige. 
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bättre förr.
8
 

 

Under 1990-talet rådde vad man nu i efterhand brukar kalla för den ”kaotiska 

pluralismen”. De flesta åsikter kom fram, och om man läste fem tidningar och tittade på 

nyheterna på alla tre kanalerna så kunde man bilda sig en bild av vad som verkligen 

hände. Sedan ledde den ekonomiska krisen 1998 till att massmediesituationen i landet 

försämrades. Möjligheten för medieföretag att finansiera sig med reklamintäkter 

minskades och de blev i hög grad beroende av oligarker, guvernörer och andra politiker 

som finansiärer. Tidningar används ofta som ett vapen i kampen mellan politiska och 

ekonomiska intressen. Sedan Putin kom till makten har tevemediet centraliserats, och 

när man ser på nyheterna får man ofta känslan av att de mer eller mindre är dikterade av 

Kremls presstjänst. 

  

2.3 De sovjetiska konstitutionerna 

Under Stalin var det politiska förtrycket som värst i Sovjetunionen: målet för förtrycket 

var att rent fysiskt tillintetgöra oliktänkande. Hela folkslag deporterades och massvält 

användes som ett politiskt redskap för att kväsa motstånd. Med stöd i brottsbalkens 

regler om ”antirevolutionär agitation och propaganda” och ”brottsliga grupper” 

avskaffades i praktiken yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten.
9
 

”Stalinkonstitutionen” som antogs 1936 hade som klart syfte att dölja det verkliga 

statskicket i Sovjetunionen. Konstitutionen använde begrepp och uttryck lånade från 

den demokratiska världen, där fanns avsnitt om fri- och rättigheter, om unionens 

ställning och om den lagstiftande, förvaltande och dömande makten, men i själva verket 

var landet totalitärt och styrdes av ett auktoritärt och starkt centraliserat parti.
10

  

 

Även den följande konstitutionen, Brezjnevkonstitutionen som antogs 1977, såg till det 

yttre ut som konstitutionerna i de demokratiska länderna. Det skulle råda frihet för 

vetenskapligt, tekniskt och konstnärligt skapande (§ 47) och man skulle ha rätt att 

kritisera myndigheterna (§ 49). Det skulle råda yttrande-, tryck-, mötes-, och 

                                                 
8
 Naturligtvis ledde de stora samhällsomvälvningarna till nya former av kriminalitet, men samtidigt fick 

många Sovjetmedborgare en skev bild av verkligheten under sovjettiden, då det sällan skrevs om till 

exempel våldsbrottslighet.  
9
 Baglaj, M V, Konstitutsionnoe pravo Rossijskoj Federatsii, sid 49.  

10
 Nordenstam, Gunnar och Ennerfelt, P Göran, Introduktion till Sovjetsamhället, Alqvist & Wiksell, 

1967  
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demonstrationsfrihet. Men det fanns ett generellt förbehåll. Rättigheter och friheter 

skulle utövas i enlighet med målen för byggandet av kommunismen. Dessa mål 

formulerades naturligtvis av partiet som enligt § 6 i konstitutionen hade den ledande 

rollen i det sovjetiska samhället. Vidare sägs i § 59 att fri- och rättigheter inte kan 

skiljas från de skyldigheter som medborgaren har. En av dessa skyldigheter är att 

respektera det socialistiska umgängets regler. Det är ganska vaga formuleringar, och 

nog för att konstitutioner ofta är vaga, svepande och deklarativa till sin karaktär, och att 

rättigheter alltid skall utövas under ansvar, men i det här fallet handlade det i realiteten 

om en total urholkning rättigheterna.  

 

Förutom de tomma orden om rättigheter och friheter, var konstitutionen i praktiken en 

formell beskrivning av statsapparatens officiella struktur. Den var inte omgärdad av 

garantier mot snabba ändringar i eller överträdelser av dess regler utan kunde ändras på 

samma sätt som vanlig lag. När små förvaltningsreformer genomfördes gjordes 

konsekvensändringar i konstitutionen av Högsta Sovjet. Konstitutionen spelade inte 

någon som helst självständig och reglerande roll.  

 

Rättsnormerna i Sovjet tolkades formellt, man lade vikten vid den yttre manifestationen 

av normtillämpningen, medan normernas faktiska nyttovärde och etiska dimension inte 

beaktades. Anders Fogelklou kallar detta för ’law as an ornament of power’. 

Rättssystemet var totalt underkastat parti- och statsorganen. Man talade om telefonrätt: 

När domaren drog sig undan för överläggning, gick han i själva verket och ringde till 

den lokala partichefen och frågade hur han skulle döma.
11

  

 

                                                 
11

 Fogelklou, Anders: ”Rättsstat och rättskultur: Exemplet Ryssland” (Artikel), s. 81-101, Retfærd 59, 15. 

Årgång, 1992 s. 88 
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3. Rysk rätt 

3. 1 Konstitutionell rätt och statsrätt 

M V Baglaj, ledamot i Rysslands konstitutionsdomstol delar i sin lärobok ”Ryska 

federationens konstitutionella rätt” upp utvecklingen i tre historiska etapper: Den 

förrevolutionära konstitutionella (stats-) rätten, den totalitära konstitutionella (stats-) 

rätten och den demokratiska konstitutionella rätten. Han anser att de ryska rättssystem 

som fanns före 1991 inte hade några inslag av konstitutionalism, och därför är det mer 

korrekt att kalla dem för statsrätt än för konstitutionell rätt. Den demokratiska 

konstitutionella rätten började ta sin form på 80-talet redan innan Sovjet föll samman. 

Det viktigaste steget, enligt Baglaj, var upphävandet av artikel 6, den som fastslog att 

partiet skulle ha en styrande roll i samhället och i staten.
12

 Detta steg mot pluralism är 

onekligen det som satte omformningsprocessen i rullning. 

 

Den konstitutionella rätten som vetenskap går nu igenom en komplicerad 

period. Den metodologiska basen måste i grunden förändras och befrias 

från den totalitära metodologin. För att detta skall ske, tycks det behövas 

ett generationsskifte, eftersom majoriteten av dagens statsvetare antingen 

inte lärt sig något om andra länders konstitutionella rätt, eller ägnat sig åt 

att medvetet förfalska densamma. 

 

Mängder av arbeten av marxist-leninistiskt slag tillhör nu historien. De 

förblir minnesmärken över vad som händer när vetenskapen förlorar sin 

frihet.
13

 

 

När ryska domare skall tillämpa lagar har de mycket lite att luta sig tillbaka på; 

rättsystemet har nyligen genomgått en radikal omformning, ryska lagarna inte några 

förarbeten som kan ge vägledning om hur en lag skall tolkas, samtidigt som rättspraxis 

inte är bindande.
14

 Domstolarna skall döma utifrån lagens bokstav, konstitutionen och 

                                                 
12

 Baglaj, sid 57 
13

 Baglaj, sid 59 
14

 Rysk rätt är till formen mycket inspirerad av tysk rätt. Ett inflytande som går långt tillbaka i tiden; Den 

första juridiska fakulteten i Ryssland, under Peter den Stores tid, hade inte bara tyska lärare, utan till och 

med tyska studenter! 
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internationella avtal.
15

 Ofta hänvisas också i domar och inlagor till högsta domstolens 

klargörande beslut
16

 i rättstillämpningsfrågor. (Konkret laglighetsprövning av lagar görs 

av konstitutionsdomstolen).  

 

3.2 Rysslands rättighetsskydd 

Rysslands konstitution (antagen vi den folkomröstning 1993) har de mänskliga 

rättigheterna uppräknade i andra kapitlet. Nedan följer de stadganden som är relevanta 

för den här uppsatsen. 

 

Artikel 23 

1. Var och en har rätt till privatlivets okränkbarhet, personliga hemligheter 

och familjehemligheter, samt skydd för sin ära och sitt goda namn. 

2. /…/ 

 

Artikel 24 

1. Inhämtande, förvaring, användning och spridande av information om en 

enskilds privatliv utan dennes samtycke är förbjudet. 

2. /.../ 

 

Artikel 29 

1. För alla garanteras tanke- och yttrandefrihet. 

2. Propaganda eller agitation som väcker hat eller fiendskap på grund av 

social tillhörighet, nationalitet, ras, eller religion är inte tillåten. 

Propaganda om social, raslig, nationell, religiös eller språklig 

överlägsenhet är förbjuden. 

3. Ingen kan tvingas att yttra sin mening eller övertygelse eller tvingas att 

avsäga sig dem. 

4. Alla har rätt att fritt söka, ta emot, överlämna, framställa och sprida 

information på lagliga sätt. Lista på information, som utgör statshemlighet 

fastställs i federal lag. 

5. Massmedias frihet garanteras. Censur är förbjudet. 

 

                                                 
15

 Konstitutionens 15 artikel. 
16

 Enligt konstitutionens 126 artikel och den konstitutionella lagen om domstolssystemets artikel 19 p. 
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Artikel 55 

1. Uppräkningen av de grundläggande rättigheterna och friheterna i Ryska 

Federationens Konstitution får inte tolkas som förnekande eller 

inskränkning av andra allmänt erkända mänskliga och medborgerliga 

rättigheter.  

2. I den Ryska Federationen får lagar som upphäver eller inskränker de 

mänskliga och medborgerliga rättigheterna inte stiftas. 

3. De mänskliga och medborgerliga rättigheterna får inskränkas, genom 

federal lag endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att skydda 

statsskicket, moralen, hälsan, enskildas rättigheter och lagliga intressen, 

landets försvar och statens säkerhet. 

  

Formuleringarna i den ryska konstitutionen påminner alltså starkt om Europarätten. Det 

finns proportionalitetshänsyn och rättigheterna får endast inskränkas genom lag. I 

artikel 15.3 preciseras att lagar måste publiceras för att vinna laga kraft, och att inga 

rättsakter som påverkar utövandet av de mänskliga rättigheterna kan tillämpas om de 

inte är publicerade. På så vis har man dubbelförsäkrat sig om att laglighetskravet inte 

skall kunna missförstås. 

 

Formuleringen nödvändigt i ett demokratiskt samhälle finner man inte, men väl 

nödvändigt för att skydda statsskicket (art. 55 p.3), och eftersom statsskicket enligt 

konstitutionen är demokratiskt, så torde det ha samma innebörd. Konstitutionen slår i 

artikel 1 och 13 fast att landet har ett demokratiskt och pluralistiskt statskick och i 

artikel 18 slås fast att de mänskliga rättigheterna har direkt effekt och att de definierar 

syftet och innehållet av lagar, av de lagstiftande och verkställande makternas 

verksamhet, och av skipandet av rättvisa. 

 

3.3 Ryssland och Europarådet 

Ryssland har skrivit under ICCPR, är medlem i OSSE och medlem i Europarådet. 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna trädde ikraft i Ryssland den 5 maj 

1998. Att författarna till Rysslands konstitution hade europarätten och ett medlemskap i 

Europarådet i åtanke då de utformade rättighetsskyddet i syns tydligt i artikel 46.3 i 

Ryska federationens konstitution. 
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Artikel 46 Ryska federationens konstitution 

/…/ 

3. Var och en har rätt, att i enlighet med Ryska federationens folkrättsliga 

avtal, vända sig till mellanstatliga organ för skydd av sina mänskliga 

rättigheter och friheter, om alla inomstatliga rättsmedel är uttömda. 

 

Rysslands förhållande till Europarådet har inte varit friktionsfritt. Landet ansökte om 

medlemskap 1992. På grund av kriget i Tjetjenien stoppade Europarådets 

parlamentariska församling behandlingen av Rysslands medlemsansökan under en 

period 1995. Efter ett fredsavtal i Tjetjenien (som senare skulle visa sig vara ett dött 

dokument) återupptogs medlemsansökan och landet blev medlem 1996. Ryssland och 

det ryska rättssystemet var nog egentligen inte mogna att tas in i Europarådet 1996, men 

av geopolitiska skäl och på grund av att den inrikespolitiska situationen var så instabil, 

ansågs det vara viktigt att knyta Ryssland till Europa genom ett medlemskap.
17

 

Ryssland hade genomfört en rad förbättringar då det gällde till exempel förhållandena 

på fängelserna, civilprocessen, brottmålsprocessen, åklagarmyndigheten och 

minoritetsskydd. Men redan fyra år senare, år 2000, hotades Ryssland av uteslutning, 

och i den parlamentariska församlingen suspenderades den ryska delegationens rösträtt. 

Precis som under medlemskapsförhandlingarna berodde konflikten på kriget i Tjetjenien 

och situationen för de mänskliga rättigheterna där.
18

  

 

Jag är övertygad om att viljan att leva upp till Europarådets standard har påverkat 

rättssystemet i positiv riktning. Medlemskapet i Europarådet sågs av många som den 

logiska följden av Sovjets sammanbrott och själva sinnebilden för att vara en 

demokratisk stat. Konventionen har fått ett oåterkalleligt genomslag i ryska 

rättsprinciper och synen på rättskällor. På juristlinjen i vid Sankt Petersburgs statliga 

universitet, till exempel, är studiet av Europakonventionen en integrerad del av 

undervisningen redan första terminen. 
19

 

                                                 
17

 Se opinion 193 (1996) on Russia´s request for membership of the Council of Europe. 
18

 Se resolution 1055(1995)  on Russia´s request for membership in light of the situation in Chechnya, 

samt resolution 1444 (2000)  The conflict in Chechnya och resolution 1456 (2000) Conflict in the 

Chechen Republic – implementation by the Russian Federation of Recommendation 1444 (2000) 
19

 För en del av de äldre lärarna där var dagen då Ryssland ratificerade Europakonventionen en lika 
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Hur Ryssland lever upp till domarna från ED är en mer komplicerad fråga. Det första 

ryska fallet togs inte upp i Europadomstolen förrän 2002, det vill säga fyra år efter att 

Ryssland ratificerat konventionen, men sedan dess har antalet fall från Ryssland ökat 

kraftigt.  

 

Man kan föra fram flera exempel på när domar från ED har lett till att individer fått 

upprättelse, rättegångar återupptagits och skyldiga till övergrepp ställts in för rätta. I 

fallet Michejev mot Ryssland
20

 ledde det till att poliser som gjort sig skyldiga till tortyr 

blev dömda, och enligt en av Michejevs advokater så ledde detta till att anmälningarna 

mot poliser i staden Nizjnij Novgorod sjönk efter domen, något hon menar beror på att 

domen hade en avskräckande effekt och att polisövergreppen verkligen minskade.
21

 

Frälsningsarmén
22

 slogs länge med Moskvas domstolar för att bli registrerade som ett 

religiöst samfund och inte förbjudna för att de klassades som en ”främmande paramilitär 

organisation”. När de fick rätt i Europadomstolen blev de registrerade och kan nu verka 

lagligt i Ryssland. Beslut från Europadomstolen har också lett till att förhållandena i 

ryska häkten förbättrats.  

 

När det gäller utbetalande av skadestånd verkställer Ryssland Europadomstolens domar 

utan fördröjning. När det gäller att uppfylla domarna från ED i den del det krävs mer 

politiska beslut för att genomföra mer långsiktiga reformer av rättssystemet så går det 

trögare, och det blir alltmer tydligt allteftersom tiden går och antalet domar mot 

Ryssland ökar. De största problemen mellan Ryssland och Europarådet har varit på den 

politiska nivån. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sa 2006 vid en presskonferens 

i Strasbourg: ”We consider some of the rulings of the European Court to be  politicized, 

but I repeat that despite the fact that we do not agree with certain rulings of the court in 

principle, we do comply with them.”
23

 Sedan 2002 har domstolen avgjort över 

åttahundra domar där Ryssland varit svaranden – till skillnad från 89 svenska, 149 tyska 

och 760 franska under hela den tiden dessa länder varit med i konventionen. Ryssland 

                                                                                                                                               
fantastisk dag som den dag Sovjet skickade ut första människan i rymden - något ouppnåeligt som man 

knappt vågat drömma om. 

 
20

Mikheyev vs. Russia, 2006 
21

 Washington Post, 23 october 2006, Peter Finn 
22

 Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, 2006 
23

 Washington Post, 23 oktober 2006, Peter Finn 
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slås endast av Turkiet och Italien, som båda har över två tusen fall (men också varit 

medlemmar mycket längre). Naturligtvis är det även relevant att se i hur många av dessa 

som staten verkligen befanns ansvarig, men antalet fall som domstolen anser kvalificera 

för att tas upp är också en indikator på hur rättssystemet fungerar. Och om man räknar 

från 2002, så utgör de ryska fallen ungefär 15% av alla fall domstolen dömer, vilket är i 

nivå med Turkiet. Enligt organisationen Russian Justice Initiative (som tillsammans 

med andra MR-organisationer, till exempel svenska Civil Rights Defenders – fd.  

Helsingforskommittén, har drivit flera av de fall från Tjetejnien som kommit upp i ED) 

gjordes under år 2008 inte mindre än 6950 nya anmälningar mot Ryssland till ED och 

totalt är det nu 27 250 ryska fall som väntar på att behandlas. Det gör att Ryssland har 

överlägset flest fall mot sig i Europadomstolen.
24

 

 

I Ryssland hör man ofta folk säga, när man talar om den sociala situationen eller om 

infrastrukturen: ”Det finns Moskva och Sankt Petersburg – och så finns det resten av 

Ryssland”. När det gäller mänskliga rättigheter bör man nog bygga ut uttrycket med en 

nivå: ”Det finns Moskva och Sankt Petersburg, det finns resten av Ryssland – och så 

finns det Norra Kaukasus.” Officiellt är det nu fred i Tjetjenien, och den ryska 

centralmakten låtsas ha kontroll över situationen. Men i själva verket är situationen för 

befolkningen katastrofal, korruptionen och rättslösheten är total. De senaste åren har 

fallen från Tjetjenien till Europadomstolen ökat lavinartat, och de rör nästan alltid mord 

och försvinnanden, för vilka den ryska federala armén, de tjetjenska myndigheterna 

eller kriminella ligor och såkallade rebeller är ansvariga. Enligt rapporten Who will tell 

me what happened to my son?
25

 från Human Rights Watch har domstolen hittills avgjort 

115 fall som rör Tetjenien. De första fallen kom år 2005 och rör händelser som inträffat 

från år 1999 och framåt (domstolen har ju inte jurisdiktion över det som skedde innan 

Ryssland ratificerade Europakonventionen 1998). De allra flesta fallen har avgjorts 

under 2008 och 2009. Ryssland verkställer domarna till den del det gäller att betala ut 

skadestånd, men inte till den del det handlar om att bringa de skyldiga in för rätta. Av de 

33 domar som HRW studerade närmare så fanns det inget fall där förövarna förts inför 

rättvisa, inte ens i de fall då Europadomstolen namngett de misstänkta.  

 

Det är inte ovanligt att Rysslands medlemskap i Europarådet ifrågasätts. Vid PACE:s 

                                                 
24

 http://www.srji.org/en/echr/russia/ 
25

 http://www.hrw.org/en/reports/2009/09/28/who-will-tell-me-what-happened-my-son 
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höstsession i oktober 2009 lyftes återigen frågan om att suspendera den ryska 

delegationens rösträtt, då var det kriget med Georgien ett år tidigare som föranledde 

ifrågasättandet av Rysslands plats i Europarådet. Men förslaget om att suspendera 

rösträtten röstades ner.
26

  

 

3.4 Monistisk princip 

Ryssland slår i konstitutionen fast att folkrätten är en integrerad del av det ryska 

rättssystemet, och ger uttryck för en radikal monism, som skiljer sig starkt från 

sovjettidens klart dualistiska princip: 

 

Artikel 15 Ryska federationens konstitution 

/…/ 

4. De allmänna folkrättsliga principerna och Rysslands folkrättsliga avtal är en 

grundläggande del av Rysslands rättssystem. Om ett av Ryssland ingånget 

folkrättsligt avtal fastställer andra regler än rysk lag, skall det folkrättsliga 

avtalets regler tillämpas. 

 

I lagen om Rysslands internationella avtal art.5 p. 3 förtydligas att internationella 

offentliggjorda avtal inte behöver publiceras i Ryssland för att få direkt verkan.
27

 Och i 

ett uttalande från 2003 konstaterar högsta domstolens plenum att rätten att försvara sina 

rättigheter i domstol (art. 46 i konstitutionen) även gäller de rättigheter man har genom 

ryska federationens internationella avtal och grundläggande rättsprinciper.28 

 

Detta att konstitutionen och internationella avtal skall tillämpas direkt och stå över 

annan lag är kanske den största förändringen i och med omformningen av det ryska 

rättssystemet efter Sovjets fall.  

 

                                                 
26

 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Doc. 12045, 29 September 2009, Reconsideration 

on substantive grounds of previously ratified credentials of the Russian delegation (Rule 9 of the Rules of 

Procedure of the Assembly) 
27

 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73283 
28

 Beslut från högsta domstolen 10 oktober 2003 nr 5 om Allmänna domstolars tillämpning av allmänna 

folkrättsliga principer och Ryska federationens internationella avtal. 

(http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=1177) 
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4. Svensk och europeisk reglering av ärekränkning 

4.1 Ärekränkning 

Enligt Europakonventionens får yttrande- och informationsfriheten underkastas 

formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder till skydd för annans goda 

namn och rykte (art 10.2). En majoritet av de fall i Europadomstolen som rör artikel 10 

är väckta av personer som har blivit straffade för att de har förtalat eller förolämpat 

någon.
29

 

 

Att försvar för den personliga integriteten är ett legitimt skäl att inskränka 

yttrandefriheten, framgår inte bara av artikel 10.2, utan även av artikel 8 i konventionen 

som stadgar att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv - alla rättigheter skall ju 

tolkas i ljuset av de andra rättigheterna.  Formuleringen i 10:2 ”skydd för annans namn 

och goda rykte” är dock bredare än så, eftersom den inkluderar även juridiska personers 

rätt till försvar för sitt namn och rykte. ED har utvecklat en standard för hur långt en stat 

får gå när den inskränker yttrandefriheten på grund av ärekränkning. Jag har tittat 

närmare på tio fall.
30

 

 

4.2 Svensk rätt och europarättslig praxis 

Presslagstiftningen i demokratiska stater med tradition av yttrandefrihet bygger i 

betydande utsträckning på att pressens aktörer skall vara självreglerande. Tidningar 

skall avhålla sig från övertramp eftersom de värnar om sitt anseende bland läsarna och 

allmänhetens förtroende för dem. Staten skall bara ingripa när det är absolut nödvändigt. 

Lagar som innebär materiella inskränkningar i yttrandefriheten finns för att stoppa 

grova övertramp, grova missbruk av yttrandefriheten. Lagarnas allmänpreventiva 

verkan är troligen inte så stor; vad som är rätt och riktigt avgörs mer av moraliska regler 

                                                 
29

 Clare Ovey, Robin C.A White, Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, Forth 

Edition, Oxford University Press 2006, sid 323. 
30

 The Sunday Times mot Storbritannien (1979)  

Lingens mot Österrike (1986) 

Barfod mot Danmark (1987) 

Oberschlick mot Österrike (1997) 

Dalban mot Rumänien (1999)  

Lopes Gomes da Silva mot Portugal (2000) 

Colombani m.fl mot Frankrike (2002) 

Perna mot Italien (2001) 

Perna mot Italien (2) (2003) 

Pedersen och Baadsgaard mot Danmark (2003) 
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och yrkesetik än av rättsregler.
31

   

 

I massmediebranschen i Sverige finns välutvecklade mekanismer för självreglering
32

 

och reglerna om ärekränkning tillämpas sällan. I andra europeiska länder har domstolar 

mycket oftare fått göra rättsliga bedömningar av var gränserna för journalisters och 

debattörers yttrandefrihet går.
33

  

 

I svensk rätt finns ärekränkningsbrotten samlade i 5 kapitlet brottsbalken. Det är förtal, 

förtal av avliden och förolämpning. Av skadeståndslagens (1972:207) 2 kapitel §§1 och 

3 framgår att man inte kan föra ren civilrättslig talan om ärekränkning. Som jag tidigare 

nämnt så skiljer sig lagstiftning, definitioner och praxis kraftigt mellan olika länder, så 

man ska inte se den svenska lagstiftningen som en ”typisk västeuropeisk reglering” i 

jämförelse med den ryska. För att få en struktur på genomgången av förtalsbrottets 

grundläggande rekvisit tänker jag nu ändå gå igenom svensk rätt på området och sätta 

den i ljuset av Europarätten. Jag kommer alltså parallellt diskutera svensk lag och 

EKMR:s krav. 

 

Brottsbalkens 5 kapitel handlar om ärekränkningsbrott. Första och andra paragrafen 

handlar om förtal.   

 

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt 

levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för 

andras missaktning, dömes för förtal till böter. 

 

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till 

omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att 

uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till 

ansvar. 

 

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas 

till böter eller fängelse i högst två år. 
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Brottsoffer, uppgift och missaktning (Steg 1) 

Det måste handla om en uppgift och inte bara värdeomdömen. Med uppgift menas 

uppgift om fakta och omständigheter som skulle kunna bli föremål för bevisning och ett 

objektivt bedömande.
34

 Samma uttalande kan bedömas olika beroende på 

omständigheterna. Att till exempel säga att någon är ”sjuk i huvudet” kan, om det sägs 

som ett skällsord i ett gräl, vara ett värdeomdöme, medan det i ett annat sammanhang, 

om det anspelar på att en person faktiskt har psykiska problem, kan vara en uppgift. 

Viktigt är också att uppgiften måste lämnas till någon, det måste finnas minst en 

åhörare eller läsare (som inte är den utpekade själv). 

 

När det gäller brottet förolämpning (BrB 5:3) finns det inget krav på att det skall vara en 

uppgift, utan uttalandet kan mycket väl vara ett värdeomdöme. Inte heller behöver en 

förolämpning väcka missaktning hos tredje part, utan det handlar bara om att en person 

utsatts för en verbal kränkning, det kan vara mellan fyra ögon. Förolämpning tillämpas 

sekundärt till förtal, det vill säga, man dömer i första hand för förtal, om rekvisiten för 

det brottet är uppfyllda.  

 

Av formuleringen ”om annan” framgår dels att det måste vara en identifierbar person, 

dels att det måste vara en fysisk person, enligt svensk rätt kan man inte förtala en 

juridisk person. Däremot kan naturligtvis ägaren/ägarna eller ledaren/ledarna för ett 

företag känna sig personligen utpekade om deras företag anklagas för kriminell eller 

omoralisk verksamhet. Det skall dock vara de fysiska personerna som i och med 

anklagelserna utsätts för missaktning, inte bara företaget.  Man behöver alltså inte 

nämna en person vid namn, det räcker att det är uppenbart vem eller vilka man syftar på. 

 

Formuleringen ”som är ägnad att” leder lätt till missuppfattningen att det krävs direkt 

uppsåt. Det krävs emellertid inte. Vad som menas är snarare ”som kan leda till att denne 

utsätts för missaktning”.  

 

Vad som menas med missaktning beror mycket på omständigheterna. Det är avgörande 

vilka värderingar den berörde och hans omgivning har. För det mesta handlar det om 
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beskyllningar om brottslighet eller omoraliskt handlande. Ofta gäller saken en uppgift 

som blir kränkande i och med den utpekades yrke.
35

 Som exempel kan tas: att vara 

homosexuell är inget brott, och inte heller omoraliskt enligt de flestas uppfattning. Men 

om en manlig präst blir anklagad för att springa på bögklubbar och dra med sig 

främmande män hem på nätterna så kan det utgöra förtal. Axberger skriver: [det är] av 

vikt att understryka att bedömningen skall göras utifrån den utpekades situation; det är 

således förfelat att anlägga ett ‖upplyst‖ perspektiv av typen ‖detta är då inget att 

skämmas för”. 

 

Om de tre rekvisiten i steg 1 är uppfyllda, det vill säga; om det är frågan om lämnande 

av uppgift om annan som är ägnad att väcka missaktning går man vidare till steg 

två. Om det brister i något av dessa rekvisit kan det inte bli fråga om förtal.  

 

Försvarlighetsgrunder (Steg 2) 

I steg två frågar man sig om det var försvarligt att fälla yttrandet, trots att det var ägnat 

att utsätta annan för missaktning. Lagtexten rymmer tre typer av straffrihetsgrundande 

situationer. 1) Fall då gärningsmannen varit skyldig att yttra sig (till exempel 

vittnesplikt eller lämnande av betyg), 2) intressekollisioner, det vill säga fall då 

gärningsmannen kan åberopa ett allmänt eller enskilt intresse som bedöms vara 

viktigare än de intressen som förtalsbestämmelsen värnar och 3) vissa fall som inte är 

att bedöma som intressekollisioner men där det likväl kan anses försvarligt att 

uppgiften lämnas. Till den sista gruppen hör till exempel ”det vardagliga livets 

yttrandefrihet”. Till den gruppen kanske man även kan hänföra ett argument som 

Europadomstolen använder sig av som en försvarlighetsgrund (kanske inte tillräcklig i 

sig, men bidragande till att uttalandena ansågs försvarliga), nämligen vad jag tycker 

man kan kalla ”som man ropar får man svar-argumentet”. I fallet Oberschlick mot 

Österrike, som handlade om en journalist som kallade Jörg Haider för en idiot, skriver 

domstolen att det i och för sig var polemiskt skrivet, men att Jörg Haiders tal, som 

artikeln refererade och kommenterade, i sig själv var mycket provocerande. I fallet 

Lopes Gomes da Silva mot Portugal, konstaterar domstolen att personen som blivit 

dömd för förtal säkerligen i formuleringen av sina angrepp var påverkad av att den han 

angrep brukade uttrycka sig i en sådan stil. Det är alltså viktigt i vilket sammanhang 
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eller i vilken kontext ett uttalande gjorts. Även om förtal alltid måste utgöras av en 

konkret formulering så måste uttalandet bedömas utifrån det sammanhang det gjordes i. 

 

Den försvarlighetsgrund som det handlar om när man talar om förtal av politiker eller 

andra offentliga personer i media, och som är mest relevant för denna uppsats är dock i 

första hand den andra, om intressekollisioner. Det är viktigt i ett samhälle att 

makthavarna granskas och att medborgarna är delaktiga i det. Det är en av grundpelarna 

för en fungerande åsiktsbildning. I 1972 års betänkande om ärekränkning nämns särskilt 

arbetet inom stat och kommun (politiska organ, domstolar, sociala myndigheter). Det 

ligger i själva verksamhetens natur att uppgifter som utsätter andra för missaktning 

måste få förekomma. Betänkandet talar också om den allmänt erkända kritikrätten. Man 

skall ha rätt att kritisera inte bara företrädare för de politiska partierna, utan även 

konstnärer och andra offentliga personer. Överhuvudtaget måste offentliga personer tåla 

skarp kritik av sin verksamhet eftersom de ber om allmänhetens bifall och förtroende. 

Denna i Sverige sedan länge erkända kritikrätt har också sin motsvarighet i ED:s 

rättspraxis om artikel 10. I målet Lingens mot Österrike skriver Europadomstolen:  

Gränserna för acceptabel kritik är därför vidare när det gäller en 

politiker i denna egenskap än när det är fråga om en privatperson. Till 

skillnad från den senare exponerar sig den förre oundvikligt och medvetet 

för en närgången granskning av varje ord och handling från både 

journalister och allmänhetens sida, och han måste därför visa ett större 

mått av tolerans.   

Axberger gör i sin bok indelningen i abstrakta och konkreta intressekollisioner.
36

 

Ibland är konflikten mycket konkret. En journalist kan till exempel ogilla att 

Centerpartiet demonstrerar på gatan utanför hans hus därför att han inte gillar ljudet av 

deras trummor, visselpipor och panflöjter. I andra fall är intressekonflikten mer abstrakt; 

journalisten granskar kritiskt partiets ekonomiska politik och kritiserar Maud Olofsson i 

artiklar, eftersom han anser att deras politik skulle leda till social utslagning. Rätten att i 

hårda ordalag kritisera en offentlig person motiveras oftast av att det i ett större 

perspektiv är viktigt att man granskar åsiktsbildande och offentliga verksamheter, 

medan de intressen som kan åberopas i det enskilda fallet för att nedvärdera t ex en 

enskild konstnärs verk sällan är så starka.  
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Om man finner att uttalandet inte är försvarligt föreligger brott. Då går man aldrig i 

svensk rätt in på en bedömning av yttrandets sanningsenlighet. Man kan alltså bli fälld 

för förtal i Sverige trots att det man sagt är sant. Axberger skriver i sin bok 

”Tryckfrihetens gränser” att denna lösning uppbärs av framför allt två argument. För det 

första är uppenbarandet av sanningen långt ifrån alltid ett samhällsintresse, i synnerhet 

upplysningar om en människas privatliv saknar ofta offentligt intresse vare sig de är 

sanna eller inte. För det andra skulle en fokusering på uttalandets sanningshalt medföra 

att svaranden fick obegränsade möjligheter att upprepa sina beskyllningar och till stöd 

för dem anföra och sprida andra mer eller mindre välgrundade påståenden utan att 

domstolen skulle kunna hindra det.
37

 Om så var fallet skulle många dra sig för att 

anmäla någon för förtal. Med den här utformningen slipper man gå in på en sådan 

utredning i fall då det handlar om mycket kränkande uppgifter och det inte finns någon 

tydlig intressekonflikt som skulle kunna göra dem försvarliga.  

 

Detta ligger dock inte i linje med den praxis Europadomstolen har utvecklat. Enligt 

europadomstolen skall en person alltid ha rätt att försvara sig genom att bevisa att det 

han sagt är sant; ”defence och justification”. I fallet Colombani m.fl mot Frankrike (år 

2002) fann Europadomstolen att skyddet av främmande statsöverhuvuden i fransk lag 

vara oproportionerligt stort, eftersom sanningsbevisning inte var tillåten. Eftersom 

sanningsbevisning i det fallet skulle ha friat journalisterna (från tidningen le Monde), 

var det i sig en oproportionerlig inskränkning i yttrandefriheten. Domstolen skriver: 

The reason for the applicants' conviction in the present case was that the 

article damaged the King of Morocco's reputation and infringed his 

rights. Unlike the position under the ordinary law of defamation, the 

applicants were not able to rely on a defence of justification – that is to 

say proving the truth of the allegation – to escape criminal liability on the 

charge of insulting a foreign head of State. The inability to plead 

justification was a measure that went beyond what was required to protect 

a person's reputation and rights, even when that person was a head of 

State or government. 
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Kravet på att uppgiften skall vara sann eller ha skälig grund (Steg 3) 

Om man kommer fram till att uttalandet var försvarligt, går man vidare och ser om det 

var sant eller hade skälig grund. När det gäller kravet på att uppgiften skall vara sann 

eller ha skälig grund, så ligger bevisbördan på den tilltalade.  

 

Domstolen skall göra en objektiv bedömning utifrån den situation som 

gärningsmannen befann sig i och vad som var känt för honom när han fällde yttrandet. 

Inte bara uppgiftens riktighet, utan även grunden för uppgiftslämnandet skall bedömas 

objektivt utifrån vad som var känt för gärningsmannen. Därmed kan samma 

omständigheter som redan beaktats i försvarlighetsgrunden tas upp igen; 

uppgiftslämnandets angelägenhet spelar in. En viss undersökningsplikt torde finnas, i 

synnerhet när det gäller journalistisk verksamhet. Europadomstolen skriver i 

Colombani-fallet:  

The Court reiterates that by reason of the ―duties and responsibilities‖ 

inherent in the exercise of the freedom of expression, the safeguard 

afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of 

general interest is subject to the proviso that they are acting in good faith 

in order to provide accurate and reliable information in accordance with 

the ethics of journalism.  

 

Om en journalist varit oaktsam och spridit uppgifter som han i och för sig själv trott på, 

men inte kontrollerat som han borde kan han alltså fällas för förtal och uppgifterna var 

kränkande och felaktiga. Det räcker med indirekt uppsåt till uppgifternas oriktighet, att 

man borde förstått att de var oriktiga. Å andra sidan kan man gå fri från förtal även om 

uppgifterna man lämnat var oriktiga – i det fall man hade kontrollerat och hade skälig 

grund, men ändock hade fel. Precis som domstolen inte kan fastslå den absoluta 

sanningen kan det inte krävas av den svarande att den skallvara allvetande och inte begå 

några misstag. 
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5. Rysk lagstiftning om ärekränkning 

 

5.1 Straffrätt 

I den ryska straffrätten finns två huvudsakliga ärekränkningsbrott; förtal och 

förolämpning som är paragraferna 129 och 130 i brottskodexen kapitel 17; ”Brott mot 

individs frihet, ära och värdighet.”
38

  

 

Art. 129 i kapitlet om brott mot personlig frihet, ära och värdighet 

1. Förtal, det vill säga spridande av medvetet falska uppgifter som kränker 

annans ära och värdighet eller förstör dennes rykte,  

- straffas med böter högst 80 tusen rubel eller motsvarande den åtalades 

lön eller annan inkomst i sex månader, eller samhällstjänst från 120 till 

180 timmar, eller tvångsarbete upp till ett år. 

 

2. Förtal som begått genom ett offentligt uppträdande, offentligt verk eller 

genom massmedia, 

- straffas med böter högst 120 tusen rubel eller motsvarande den åtalades 

lön eller annan inkomst i ett år, eller samhällstjänst från 180 till 200 

timmar, eller tvångsarbete  mellan ett och två år, eller arrest mellan tre 

och 6 månader. 

 

3.  Förtal, som innehåller beskyllningar mot annan om grovt eller mycket 

grovt brott,  

- straffas med böter från 100 tusen rubel till 300 tusen rubel eller 

motsvarande den åtalades lön eller annan inkomst i ett till två år, eller 

frihetsinskränkning i upp till tre år, arrest i mellan fyra och sex månader 

eller fängelse i upp till tre år. 

 

Enligt rysk rätt måste gärningsmannen vara medveten om att uppgifterna var falska. Om 

gärningsmannen tror att uppgifterna är riktiga så kan han inte fällas för förtal, även om 

de senare skulle visa sig vara oriktiga. Han måste även ha uppsåt till spridandet och till 

att de kränker äran och värdigheten eller förstör den andres rykte.
39

 Med kränkande av 

ära, värdighet och rykte skall förstås uppgifter om lagbrott, eller brott den allmänna 

samlevnadens regler och allmänmänsklig moral. Det måste röra sig om en uppgift. Att 

någon är en ”svag student”, en ”dålig lärare” eller ”trög person”, är inte en uppgift utan 
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ett värdeomdöme.
40

 

 

Paragrafen innehåller ingen uppräkning av försvarlighetsgrunder, men det kan kanske 

motiveras av att det aldrig är försvarligt att medvetet sprida lögner för att skada en 

annan människa. 

 

Av stycke två framgår att brottet anses grövre om uppgifterna har getts stor spridning, 

till exempel via massmedia. I den svenska lagen finner man motsvarigheten i 5:2 st 2, 

där vid bedömning om huruvida brottet skall ses som grovt särskild hänsyn skall tas till 

omfattningen av dess spridning.
41

 

 

Det maximala straffet för förtal är alltså tre års fängelse och en förutsättning för att det 

skall kunna dömas ut är att förtalet innehåller beskyllningar om grovt eller mycket grovt 

brott. 

 

Brottet förolämpning (oskorlenije – оскорбление) är precis som i svensk lagstiftning 

sekundär till förtal. Förolämpning handlar om uttryck för en värdering, inte en uppgift, 

därför görs av naturliga skäl ingen sanningsprövning. En förolämpning behöver inte ha 

getts spridning till tredje person, men brottet anses grövre om den yppats offentligt eller 

getts spridning på annat sätt.  

 

Art. 130 i ryska brottskodexen: Förolämpning 

1. Förolämpning, det vill säga kränkande av annans ära och värdighet, 

uttryckt i grov form, — 

Straffas med böter upp till fyrtiotusen rubel /…/ eller /…/ 

samhällstjänst/…/ eller tvångsarbete upp till sex månader. 

 

2. Förolämpning, som uttrycks i offentligt tal, i offentligt verk eller 

massmedia, — 

Straffas med böter upp till åttiotusen rubel /…/ eller /…/ samhällstjänst/…/ 

eller tvångsarbete upp till ett år. 

I brottskodexens kapitel 31; ”Brott mot rättsskipningen” finns också särskilda 
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stadganden för förolämpning och förtal av de som deltar i att skipa rättvisa. Denna 

inskränkning i yttrandefriheten stödjer sig på de sista orden i EKMR:s artikel 10:2: ”för 

att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet”. Rent generellt så är rätten att 

kritisera tjänstemän enligt Europadomstolens praxis inte lika omfattande som när det 

gäller politiker. Särskilt värnar domstolen om domare.
42

   

Artikel 297. Respektlöshet mot domstol 

1. Respektlöshet mot domstol, uttryckt som förolämpning mot deltagarna i 

en rättsprocess - 

Straffas med böter upp till åttiotusen rubel /…/ eller /…/ arrest mellan två 

och fyra månader. 

 

2. Samma handling, uttryckt genom förolämpning av domare, jurymedlem 

eller annan person som deltar i rättsskipningen, - 

Straffas med böter upp till tvåhundratusen rubel /…/ eller /…/ arrest 

mellan fyra och sex månader. 

 

Artikel 298. Förtal mot domare, jurymedlem, åklagare, 

förundersökningsledare, person som arbetar med förundersökning, 

domstolstjänsteman
43

 

1. Förtal av domare, jurymedlem eller annan person som deltar i 

rättsskipningen, i samband med behandlig av mål eller material vid 

domstolförhandling - 

Straffas med böter upp till tvåhundratusen rubel /…/ eller /…/ arrest 

mellan fyra och sex månader eller fängelse upp till två år. 

 

2. Samma handling, utförd mot åklagare, förundersökningsledare, person 

som arbetat med förundersökningen eller domstolstjänsteman, i samband 

med förberedandeförhandling eller kungivande av dom, eller annat beslut 

av domstolen, - 

Straffas med böter upp till åttiotusen rubel /…/ eller /…/ arrest mellan fyra 

och sex månader eller fängelse upp till två år. 

 

3. Handlingarna som beskrivs i denna artikels första och andra punkt, i 

förening med anklagelse om grovt eller mycket grovt brott, - 

Straffas med fängelse upp till fyra år 

 

Rysslands konstitutionsdomstol fick år 2004 en klagan från medborgare Jelena 

Zarovnjatnych, som hade dömts till ansvar enligt paragraferna ovan.
44

 Jelena 
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Zarovnjatnych ansåg att paragraferna innebär att domare och andra medborgare inte är 

lika inför lagen. Konstitutionsdomstolen slår fast att detta är specialregler som 

behandlar det fall då inte bara en persons anseende har angripits, utan även 

rättssystemets och detta ligger i linje med de grunder för inskränkningar i 

yttrandefriheten som Rysslands konstitution och EKMR fastslagit. 

Konstitutionsdomstolen hänvisar även till ett konkret fall i ED; Amihalachioaie mot 

Moldova. Därför beslutade domstolen att avvisa hennes klagan. 

 

I brottskodexens kapitel 32; ”Om brott mot samhällsordningen”, finns ett stadgande om 

förolämpning av företrädare för makten.  

Artikel 319. Förolämpning av företrädare för makten 

Offentlig förelämpning av företrädare för makten, då denne utövar sina 

tjänsteplikter eller i samband därmed, - 

Straffas med böter upp till fyrtiotusen rubel /…/ eller /…/ samhällstjänst 

mellan sex månader och ett år. 

 

Att artikeln är placerad i kapitel 32 visar tydligt att syftet med den är att upprätthålla den 

nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till 

förebyggande av oordning eller brott (EKMR 10:2). Den föregående artikeln, artikel 

318 handlar om våld mot företrädare för makten. ”Företrädare för makten” låter illa på 

svenska, det är en direktöversättning av det ryska begrepp som enligt definitionen i 

artikel 318 betyder polisman eller annan anställd i kontrollmyndigheter som har rätt att 

ge order till personer som inte befinner sig under hans direkta befäl. Det är alltså att 

jämföra med svenskans tjänsteman, som i våld mot tjänsteman. Även denna 

specialreglering har alltså ett i sig legitimt mål. Man kan dock möjligtvis ifrågasätta om 

det är nödvändigt och ändamålsenligt. Vi kommer också senare se att domstolar ibland 

tolkat begreppet ”företrädare för makten” en aning bredare än det är tänkt (trots att det 

är tydligt definierat i lagen, sedan 1996). 

 

Men eftersom förolämpning av offentliga tjänstemän inte straffas hårdare annan 

offentlig förolämpning (artikel 130 st 2), innebär det egentligen ingen ytterligare 

inskränkning i yttrandefriheten. Det faktum att det handlar om offentlig förolämpning 

tyder kanske på att syftet med lagen är att upprätthålla den allmänna ordningen i 

omedelbara, stökiga situationer. (Det är nog det som är förklaringen till att artikeln 

också är den som tillämpas allra flitigast, som vi kommer se senare.) 
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Åtalsform 

Förtal enligt artikel 129 p 1 och förolämpning enligt artikel 130 faller under enskilt åtal. 

Grövre förtal (artikel 129 p 2 och 3), samt förtal och förolämpning som sker i domstol 

eller där brottoffren är tjänstemän (artiklarna 297, 298 och 319) faller under allmänt åtal 

(artikel 20 i ryska brottsmålsprocesskodexen), och därmed kan man säga att tjänstemän 

och rättssystemet åtnjuter ett högre skydd. 

 

5.2 Civilrätt 

Den civilrättsliga lagstiftningen om ärekränkning återfinns i civilrättskodexens första 

avdelnings tredje underavdelning om ”Civilrättens objekt”. Artikel 150-152 handlar om 

ickemateriella värden och skyddet av dem. 

 

Artikel 152 Civilrättskodexen: Försvar av ära, värdighet och 

verksamhetsrenommé  

1. Medborgare har rätt att i domstol kräva att uppgifter som kränker hans 

ära, värdighet eller verksamhetsrenommé rättas, om den som spridit 

uppgifterna inte kan visa att de motsvarar verkligheten. 

  

Berörda personer har rätt att försvara en persons ära och värdighet efter 

dennes död. 

 

2. Om uppgifterna som kränker medborgarens ära, värdighet eller 

affärsrenommé är spridda genom massmedia, skall rättelse införas i 

samma medium.  

Om uppgifterna finns i ett dokument utgivet av en organisation så skall 

detta dokument återkallas. 

I andra fall fastställer domstolen på vilket sätt uppgifterna skall rättas. 

 

3. En medborgare, om vilken det i massmedia har publicerats uppgifter 

som inkräktar på hans rättigheter eller lagskyddade interessen, har rätt 

att i samma medium få sitt svar publicerat.
45

 

 

4. Om domstolens beslut inte uppfylls har domstolen rätt att utdöma böter 

/…/. Betald böter friar inte från att uppfylla domstolens ursprungliga 

beslut.  

 

5. Medborgare, om vilken uppgifter som kränker hans ära, värdighet och 

verksamhetsrenommé har spridits har rätt att jämte rättelse, kräva 

                                                 
45

 Denna punkt handlar inte bara om ärekränkning utan även om intrång i privatlivet genom avslöjanden 

som inte nödvändigtvis är osanna eller ämnade att väcka missaktning: se fastställande från Högsta 

domstolen nr 3, den 24 februari 2005, punkt 9 st 2.     
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ersättning för den skada han lidit 

 

6./…/
46

 

 

7. Reglerna i denna lag om medborgares verksamhetsrenommé gäller 

även juridisk persons verksamhetsrenommé.  

 

Rekvisiten för ”civilrättsligt förtal” är att svaranden skall ha 1) spridit 2) uppgifter om 

3) målsäganden som 4) leder till missaktning och 5) inte motsvarar verkligheten. I 

uttalande nr 3 den 24 februari 2005 skriver Rysslands högsta domstol att 

Europadomstolens begrepp ”diffamation” och begreppet ”spridande av oriktiga 

uppgifter” i ryska civilrättens artikel 152 är identiska och att artikeln därför skall tolkas i 

ljuset av Europadomstolens praxis.
47

 

 

Att uppgifterna har spridits av svaranden, samt att de väcker missaktning, skall bevisas 

av målsäganden.
48

 Det är svaranden som skall bevisa att uppgifterna motsvarar 

verkligheten (p 1). Precis som när det gäller den svenska lagstiftningen om förtal, men 

till skillnad från den ryska straffrättsliga regleringen, är alltså bevisbördan omvänd. 

Däremot räcker det inte att han bevisar att han hade tillräcklig grund för påståendena, 

utan han måste bevisa att de är motsvarar verkligheten. Om han inte kan bevisa att de 

motsvarar verkligheten kan han inte, enligt lagtexten, hävda intressekollision eller att 

han varit skyldig att yttra sig, det finns inga försvarlighetsgrunder uppräknade i 

lagtexten.  

 

Angående rätten att kritisera makthavare skriver högsta domstolen i sitt fastställande 

från den 24 februari 2005 att:  

/../ politiker som söker allmänhetens stöd har därmed gått med på att bli 

föremål för politisk diskussion och kritik från media. Statliga tjänstemän 

kan även de kritiseras i media om hur de har skött sitt arbete och detta är 

nödvändigt föratt de på ett transparant och ansvarfullt sätt skall göra sitt 

jobb.
49

  

 

                                                 
46

 Man har rätt att föra talan om att domstol kan förklara uppgifter för oriktiga även när det är okänt vem 

som spridit dem.  
47

 Faställande från högsta domstolens plenum nr 3 den 24 februari 2005, punkt 1. 
48

 Faställande från högsta domstolens plenum nr 3 den 24 februari 2005, punkt 9. 
49

 Faställande från högsta domstolens plenum nr 3 den 24 februari 2005, punkt 9. 
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Av p. 7 framgår att även juridisk person kan föra talan i det fall dess 

verksamhetsrenommé har blivit kränkt. En juridisk person har dock inget skydd för sin 

ära och sin värdighet. Högsta domstolen påpekar i sitt uttalande den 24 februari 2005 att 

domstolarna i tillämpningen av lagen skall ta hänsyn till att när det gäller en 

medborgares ära och värdighet handlar det om försvar av konstitutionella rättigheter 

(art. 23 i Rysslands konstitution och art. 8 EKMR), medans det när det gäller juridiska 

personers verksamhetsrenommé endast är fråga om skydd av en förutsättning för att bli 

framgångsrik i affärer.
50

 

 

Den som skall ställas till ansvar för civilrättsligt förtal då det skett genom massmedia är 

enligt högsta domstolen i första hand den som författat uppgifterna och redaktionen. I 

det fall redaktionen inte är en juridisk person så kan grundaren hållas ansvarig (detta 

enligt massmedielagens andra artikel, p 9).
51

 

 

Det finns inget särskilt skydd för politiker och offentliga tjänstemän i den civilrättsliga 

regleringen.  

 

Skadestånd  

Enligt artikel 151 i ryska civilrättskodexen så är ”moralisk skada” när en medborgare 

har tillfogats fysisk eller psykisk skada. Om detta skett genom handlingar som kränkt 

hans personliga immateriella rättigheter eller som utgjort angrepp på medborgarens 

andra ickemateriella nyttigheter kan skadestånd utgå. Ickemateriella nyttigheter är, 

enligt artikel 150, liv, hälsa, personlig värdighet, privatlivets helgd, heder och gott 

namn, personlig integritet, rörelsefrihet, rätt till namn, upphovsrätt, samt andra 

personliga immateriella rättigheter och ickemateriella nyttigheter som tillhör 

medborgaren sedan födseln eller genom lag och som medborgaren inte kan frånsäga sig 

eller överlåta. Vid bedömning av skadeståndets storlek skall domstolen ta hänsyn till 

gärningsmannens grad av skuld. Huvudregeln är alltså att man kan kräva skadestånd för 

moralisk skada om den uppstått genom brott (när rättigheter blivit kränkta eller 

nyttigheter blivit angripna). 

 

                                                 
50

 Fastställande från  högsta domstolens plenum nr 3, den 24 februari 2005, punkt 1. 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=1567 
51

 Fastställande nr 2, den 24 februari 2005, punkt 5, st 2. 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=1567
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I de fall det handlar om ärekränkning, kan dock skadestånd betalas ut oavsett om skadan 

uppstått genom brott eller ej. Enligt artikel 1100 skall ersättning för moralisk skada, 

oavsett skadegörarens skuld, kunna utgå i fall då medborgare utsatts för livsfara, blivit 

felaktigt dömd eller frihetsberövad, eller om det spridits uppgifter om honom som 

kränker hans ära, värdighet och verksamhetsrenommé (samma rekvisit som i artikel 

152). Enligt 1101 skall graden av skuld påverka bestämningen av skadeståndets storlek 

endast i de fall uppsåtet är en förutsättning för skadeståndskyldigheten.  

 

Man kan alltså få skadestånd för civilrättsligt förtal, men för att ersättning skall utgå när 

man lidit moralisk skada pga en förolämpning så krävs en straffrättslig dom (eftersom 

förolämpning inte innebär spridande av uppgifter och därför följer huvudregeln när det 

gäller ersättning för moralisk skada).  

 

Juridiska personers rätt att föra talan 

Artikel 150 och 151 är så formulerade att det är svårt att se att de skulle gälla även 

juridiska personer. Men i artikel 152 står alltså att även en juridisk person skall ha rätt 

att kräva skadestånd på grund av att den lidit moralisk skada. 

 

I ett beslut år 2003 om att inte ta upp ett fall till prövning slår konstitutionsdomstolen 

fast att stadgandet i artikel 152.7 civilrättskodexen om att även juridiska personer har 

rätt att föra tala om moralisk skada inte strider mot konstitutionen. Detta beslut grundar 

de på artikel 45 och 46 i konstitutionen som säger att alla har rätt att i domstol försvara 

sina rättigheter och friheter, samt på Europadomstolens praxis gällande artikel 41 i 

EKMR. Konstitutionsdomstolen hänvisar till fallet Comingersoll mot Portugal, där 

Europadomstolen funnit att portugisisk lag inte i tillräcklig utsträckning skyddar företag 

som lidit ickemateriell skada. Konstitutionsdomstolen konstaterar att 

Europakonventionen enligt konstitutionen är en grundläggande del av det ryska 

rättssystemet och att det därför är i linje med konstitutionen att lagen ger juridiska 

personer möjlighet att i domstol försvara rättigheter som landet enligt Europadomstolen 

är skyldiga att garantera.
52

  

 

                                                 
52

 Beslut från konstitutionsdomstolen den 4 december 2003 nr 508-O. 

http://ksportal.garant.ru:8081/SESSION/S__qzKMqdI2/PILOT/main.html 
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5.3 Lagstiftning om massmedia 

I art. 29 p. 3 i Ryska konstitutionen slås en allmän yttrande- och informationsfrihet fast 

och i samma artikels p. 4 fastslås massmedias frihet och ett förbud mot censur. Den 

viktigaste lagen på medieområdet i Ryssland är lagen om massmedier (hädanefter: 

medielagen)
53

. Den antogs den 27 december 1991 och var därmed en av de första lagar 

som ryska högsta sovjet
54

 antog efter att Sovjetunionen hade upplösts den 21 december 

1991. Lagen sågs som ett viktigt steg att befästa det nya demokratiska statskicket. 

Lagens första artikel slår fast att massmedias frihet att söka och sprida information, samt 

att möjligheterna att grunda massmedier inte får begränsas på annat sätt än genom lag.  

 

Enligt medielagens artikel 56 ligger ansvaret för ett uttalande i media på de som står 

bakom det, det finns alltså inte något strikt ansvar för ansvarig utgivare som i svenska 

TF:  

Artikel 56. Ansvarsfördelning 

Grundare, redaktioner, utgivare, spridare, statliga organ, föreningar, 

myndighetspersoner, journalister, författare till material som spridits bär 

ansvar för brott mot rysk lagstiftning i massmedia. 

 

Om en artikel som utgör förtal trycks i en tidning är det journalisten och redaktionen 

som är ansvariga. Om artikeln är osignerad är det chefredaktören och redaktionen.
55

 

 

I medielagen finns en ganska detaljerad beskrivning av journalistens roll i artiklarna 47 

och artikel 49.   

 

Artikel 47. Journalistens rättigheter 

Journalister har rätt att: 

1) söka, efterfråga, ta emot och sprida information; 

2) besöka statliga organ och organisationer, företag och institutioner, 

                                                 
53

 http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
54

 Ryska delrepublikens högsta sovjet valdes i fria och öppna val 1990, vilket gav dem en legitimitet som 

Sovjetinstitutionerna saknade. Boris Jeltsin valdes i direkta val till president i september 1991. Därmed 

hade de ryska institutionerna högre legitimitet i folkets ögon än de sovjetiska. Sovjetunionen upphörde 

officiellt att existera den 21 december 1991. Högsta sovjet satt kvar som Rysslands lagstiftande 

församling fram till 1993, då Boris Jeltsin upplöste det och utlyste nya val till stadsduman, samtidigt som 

den nu gällande konstitutionen antogs.  
55

 Fastställande från högsta domstolens plenum nr 3 den 24 februari 2005 om Rättspraxis i mål gällande 

försvar av medborgares ära och värdighet, samt medborgares och juridiska personers 

verksamhetsrenommé, p 5. 
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lokala föreningar eller deras presstjänster; 

3) bli mottagna av officiella representanter då de efterfrågar information; 

4) ta del av dokument och material, med undantag för de delar som 

innehåller statliga, kommersiella eller andra enligt lag hemliga uppgifter; 

5) kopiera, publicera, yppa eller på annat sätt mångfaldiga dokument och 

material under förutsättning att kraven i artikel 42, 1 st
56

 i denna lag 

efterlevs. 

6) göra inspelningar genom att använda ljud- och videoteknisk utrustning, 

film och foto, förutom i fall som stadgas i lag; 

7) besöka särskilt skyddade områden efter naturkatastrofer, olyckor och 

katastrofer, upplopp eller stora folksamlingar, samt områden där det 

deklarerats undantagstillstånd, manifestationer och demonstrationer; 

8) kontrollera riktigheten i de uppgifter han mottagit; 

9) ge uttryck för sina personliga analyser och bedömningar i de notiser 

och material som skall spridas med hans underskrift; 

10) neka att färdigställa material för utgivning i hans namn om materialet 

står i konflikt med hans övertygelser; 

11) återta sin underskrift från material som enligt hans mening har 

förvrängts genom redigering, eller förbjuda eller på annat sätt sätta upp 

villkor för användandet av sådant material i enlighet med artikel 42, 1 st. 

denna lag;  

12) sprida egenhändigt sammanställt material under eget namn, under 

pseudonym eller utan underskrift. 

Journalisten har även andra rättigheter i enlighet med ryska lagstiftning 

om massmedia. 
 

 

Artikel 49. Journalistens skyldigheter 

En journalist är skyldig att: 

1)/…/ 

2) kontrollera riktigheten i den information han fått; 

/…/  

5) få godkännande från den berörda eller dess företrädare (med undantag 

av fall offentliggörande är nödvändigt för att skydda samhälleliga 

intressen) att i media sprida uppgifter om en enskilds privatliv.  

/…/   

8) avstå från uppdrag som redaktören eller redaktionen gett honom, om 

uppdraget eller genomförandet av det innebär lagöverträdelser; 

/../ 

10) inte bryta mot förbudet mot valagitation och agitation i samband med 

folkomröstningar i samband med sin yrkesutövning.
57

 

   Vid utförandet av sitt yrke är journalisten skyldig att respektera 

personers och organisationers rättigheter, lagliga intressen, ära och 

                                                 
56

 Artikel 42 handlar om upphovsrätt. 
57

 Den senaste ändringen som gjorts i paragrafen är punkten 10 i artikel 49 (om förbud att som journalist 

agitera för en kandidat i val eller en ståndpunkt i en folkomröstning) som infördes innan dumavalet 2003. 

Hur den förhåller sig till punkt 9 i artikel 47 (rätten att ge uttryck för egna analyser och åsikter), är en 

intressant avvägningsfråga. Initiativet till ändringen kom inte från oppositionen (som innan valet ännu 

fanns representerad i duman), utan från en ledamot av det presidenttrogna partiet Enade Ryssland, så det 

är troligen inte de statliga tevekanalernas extremt vinklade rapportering som föranledde tillägget.  
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värdighet.  

   Staten garanterar journalisten i hans yrkesutövning skydd för hans ära, 

värdighet, hälsa, liv och egendom som för en person utförandes sin 

samhälleliga plikt.  

 

I det fall en tidning eller ett annat massmedieföretag bryter mot lagstiftningen kan den 

enligt artikel 16 genom domstolsbeslut stängas ner (och tvingas att upphöra med 

verksamheten för den tid som rättegången pågår). Det är endast den registrerande 

myndigheten som har rätt att väcka talan. Grunderna för stängning står att finna i artikel 

4 i massmedielagen. Mediet skall vid mer än ett tillfälle under en 12-månadersperiod 

brutit mot stadgandena i artikel 4 och mottagit varningar för detta från den registrerande 

myndigheten. I artikel fyras första stycke slås fast att massmedia inte får användas för 

att begå brott, sprida statshemligheter, för uppmaningar att begå terrordåd, försvara 

terrorism, propagera för pornografi eller hylla våld och grymhet.
58

 Alltså kan en tidning 

som vid mer än ett tillfälle på en 12-månadersperiod gjort sig skyldig till brottet förtal 

eller förolämpning, stängas ner på beslut av domstol. 

  

År 2008 la Robert Sjlegel,
59

 en ung och övernitisk dumaledamot från regeringspartiet 

Enade Ryssland, fram ett förslag på att ärekränkning också skulle i paragrafen nämnas 

som en grund för stängning, och detta antogs i dumans första läsning av lagen. Förslaget 

avvisades dock av president Dmitrij Medvedev, som ansåg att det räcker med att 

brottslig ärekränkning täcks av det allmänna stadgandet om att massmedier inte skall 

användas för att begå brott. 

 

5.4 Slutsatser om rysk lagstiftning 

Den avgörande skillnaden mellan straffrättsligt förtal och civilrättsligt förtal ligger alltså 

i sanningsbevisningen. Inom civilrätten skall den åtalade bevisa att uppgifterna han 

spridit motsvara verkligheten. I straffrätten ligger bevisbördan på målsäganden. 

                                                 
58

 I artikelns andra stycke står att läsa att massmedia inte får sprida material som innehåller dold 

information påverkar allmänhetens undermedvetna och har en negativ effekt på människors hälsa, eller 

information om organisationer eller religiösa samfund som har blivit förbjudna i enlighet med lagen om 

extremism. Enligt tredje stycket få massmedia inte informera om hur man tillverkar eller var man  kan 

köpa narkotika. Enligt fjärde och femte stycket som infördes 2006, måste journalister följa 

polisens/militärens anvisningar vid bevakning av antiterroristoperationer (till exempel kriget i Tjetjenien, 

som inte definierats som ett krig) och att information som kan utsätta människor för fara eller störa 

antiterroristoperationen inte får publiceras. 
59

 Hans karriär började i ungdomsrörelsen Nasji, de som belägrade Estlands ambassad under krisen med 

bronssoldaten. 
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Målsäganden skall inte bara bevisa att uppgifterna är osanna, utan även att den åtalade 

var medveten om att han spred de osanna uppgifterna. Det krävs också direkt uppsåt till 

spridningen och till skadan.  

 

Om målsäganden inte kan bevisa att det finns direkt uppsåt till osanningen, spridningen 

och skadan kan han vända sig till den civilrättsliga lagstiftningen. 

 

När det gäller civilrättsligt förtal och ekonomiskt förtal krävs att svaranden bevisar att 

uppgifterna motsvarar verkligheten. Om han kan göra det kan han inte hållas 

civilrättsligt ansvarig för ärekränkning. Med andra ord ligger det i linje med 

Europadomstolens princip om att sanningen alltid skall fria från förtal (se fallet 

Colombani m.fl. mot Frankrike, som jag skriver om i avsnittet Svensk rätt och 

Europarättslig praxis, Försvarlighetsgrunder, där ED slår fast att avsaknad av 

möjligheten att föra sanningsbevisning, ”defence of justification”, i sig är en 

oproportionerlig inskränkning av yttrandefriheten). 

 

När det gäller den allmänna kritikrätten och huruvida lagen innehåller särskilda 

stadganden för skydd av politiker eller statliga tjänstemän, så finns det i den 

straffrättsliga lagstiftningen. Straffen där för är inte högre än för vanligt förtal eller 

förolämpning, men det faller under allmänt åtal, till skillnad från förtal och 

förolämpning, som är enskilt åtal, i det fall det inte skett i massmedia eller innehållit 

beskyllning om grovt brott.  

 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att den ryska lagstiftningen ligger i linje med 

Europakonventionen och den praxis som Europadomstolen utvecklat.  
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6. Ryska rättsfall 

 

6.1 Ryska fall av förtalsbrott 

Enligt uppgifter som den ryska regeringen år 2004 lämnade till OSSE:s representant för 

mediefrihet dömdes under år 2002, 2003 och första halvåret 2004 sammanlagt 968 

personer för förtal eller grovt förtal i Ryssland.
60

  

 

I sin rapportering till OSCE skriver den ryska regeringen: 

Over the period of 2002, 2003, and the first six months of 2004, the 

following numbers of people were convicted: 

 

Under Article 129, part 1, of the Code: 852; 

under Article 129, part 2, of the Code: 45; 

under Article 129, part 3, of the Code: 71; 

under Article 130, part 1, of the Code: 7,885; 

under Article 130, part 2, of the Code: 67; 

under Article 297, part 1, of the Code: 43; 

under Article 297, part 2, of the Code: 63; 

under Article 298, part 1, of the Code: 21; 

under Article 298, part 2, of the Code: 8; 

under Article 298, part 3, of the Code: 19; 

under Article 319 of the Code: 10,251; 

under Article 329 of the Code: 20. 

Som ni ser av statistiken så tillämpas lagarna gällande förolämpning (130) och 

förolämpning av tjänsteman (319) mycket flitigt. Jag har dock valt att inte fördjupa mig 

i dem, eftersom dessa paragrafer inte tycks användas mot journalister och politiker utan 

snarare tycks tillämpas i vardagliga situationer i samband med våldsbrott. Ingen av de 

journalister jag har talat med, eller den litteratur jag använt, har nämnt dessa paragrafer 

som ett problem för den journalistiska friheten och politiska debatten. 

 

Nedan refererar jag tre rättsfall, två bygger på rättsfallssammandrag från Rysslands 

högsta domstol och det tredje bygger på domar från första och andra instans i Gorno-

Altajsk. 

                                                 
60

 LIBEL AND INSULT LAWS: A MATRIX ON WHERE WE STAND AND WHAT WE WOULD 

LIKE TO ACHIEVE, A comprehensive database on criminal and civil defamation provisions and court 

practices in the OSCE region, Vienna 2005 

 http://www.osce.org/documents/rfm/2005/03/4361_en.pdf. (Uppgifterna om Sverige i denna matris över 

lagstiftning och domar rörande ärekränkning i OSSE:s medlemsländer är dock felaktiga eller åtminstone 

så pass bristfälliga att de blir missvisande. I Sveriges fall är uppgifterna tagna ur en fransk publikation 

från Europarådet, men uppgifterna om Ryssland uppges vara lämnade till OSSE av den ryska regeringen.) 

http://www.osce.org/documents/rfm/2005/03/4361_en.pdf
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Räkstölden, Rättsfallssammandrag från högsta domstolen  

(Bulletin nr 3, den 1 mars 2000)
61

 

Detta fall har jag valt eftersom det handlar om anklagelser om stöld och missbrukande 

av sin ställning på det lokala planet. Det är alltså ett fall där kritikrätten borde gå långt, 

eftersom en öppen debatt och kritik av allmänna tjänstemän (i detta fall en bolagschef i 

ett statligt bolag) är ett sätt att garantera att det allmänna granskas och att det allmännas 

medel inte missbrukas. 

 

D blev i maj 1998 dömd för förtal efter att han i en artikel i en lokal tidning och i ett 

brev till federationens president anklagat A och V för att 1989 ha tillskansat sig 

förtjänsten – 740 tusen dollar – för ett parti räkor som sålts till Tyskland från företaget 

Archangelskrybprom i Archangelsk. Med de stulna pengarna skall A enligt D lagt 

grunden för sitt företag. D blev dömd i första instans och andra instans, (straffsatsen 

framgår inte av rättsfallssammandraget). Högsta domstolen prövade fallet i juni 1999 

och beslutade att D skulle gå fri från ansvar. Domstolen skriver: 

‖Om medborgaren är övertygad om att uppgifterna som han sprider är 

riktiga, även om de i själva verket är felaktiga, kan han inte hållas 

ansvarig enligt artikel 129 brottskodexen.‖ 

 

Högsta domstolen menar att D tydligt visat att han själv trott på uppgifterna han spridit 

och att han hade grund att göra det. Han bland annat hade själv deltagit i de delegationer 

som rest till Tyskland för att ta reda på vad som hänt med betalningen för räkorna. De 

lägre instanserna har inte tillräckligt utrett omständigheterna i fallet, till exempel hade 

de dragit felaktiga slutsatser av vittnesuppgifter. Dessutom har de lägre instanserna inte 

i sina domar preciserat exakt vilka uppgifter det var som kränkte A och V:s heder och 

ära.  

 

I det här fallet ser vi alltså hur högsta domstolen understrukit att det krävs direkt uppsåt 

till osanningen, och att bevisbördan ligger på domstolen. Domstolen skall alltså inte 

utreda huruvida det verkligen var så att pengarna för räkorna blev stulna eller ej, det är 
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egentligen sekundärt. Det som är relevant är vad den åtalade visste och huruvida han 

själv trodde på det han sa. Domstolen på den lägre nivån har alltså inte visat att D hade 

uppsåt till brottet. 

 

Mordbrännarna, Rättfallssammandrag från högsta domstolen 

Bulletin nr 7 den 30 juli 2007
62

 

Det här fallet är ett ganska typiskt ”vardagsfall”; en konflikt mellan grannar som urartar 

i hotelser om att bränna ner hus, anklagelser om mordbrand och kanske till och med 

mordbrand. I ett sådant här fall är den allmänna kritikrätten mer begränsad, eftersom en 

privatperson, till skillnad från en politiker, inte bett om att bli uppmärksammad och 

därmed granskad, och därför har ett högre skydd. Det hela utspelade sig i den ryska 

delrepubliken Tatarstan. Sjtjavleva blev dömd för förtal efter att vid fyra till fällen under 

2004 och 2005 i polisförhör anklagat sin granne Kitajtseva för att två gånger ha satt eld 

på hennes hus. Hon hävdade också att hon blivit hotat av Kitajtsevas man och släktingar 

och att de hade vapen hemma. Hon blev dömd att böta 3000 rubel. Den nittonde april 

2006 blev hon befriad från böterna genom en allmän amnesti i samband med 100-

årsfirandet av grundandet av ryska Statsduman. 

 

Högsta domstolen fann i sitt beslut den 2 november 2006 att hon inte var ansvarig för 

förtal. Även i detta fall tog domstolen fasta på att hon inte hade direkt uppsåt, dvs att 

hon inte medvetet ljög. Det nämns underligt nog inget i sammandraget om att hon ju 

var skyldig att yttra sig i polisförhöret, och att det är normalt att ett brottsoffer pekar 

ut den som den tror är skyldig. 

 

Även i det här fallet har den lokala domstolen brustit i att bevisa att det finns uppsåt till 

brottet, då man inte gått in på huruvida Sjtjavleva uppsåtligen ljög om sin granne. 

 

Dom mot Natalija Aleksandrovna Votiakova
63

 

Hemmafrun Natalija Votiakova, född 1981, mor till ett barn, fick den 14 juli 2008 veta 

av sin man att han haft en intim relation med sin arbetskamrat Valentina Fefjolova. 

Detta föranledde henne att den 17 juli bege sig till sin mans arbetsplats (valmyndigheten 
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för republiken Altaj), fotografera Fefjolova och lägga upp bilden på sin blogg 

(http://nypa.livejournal.com). Under bilden skrev hon:  

‖Altaj, sex, avsugning, petting, analt, oralt, klassiskt fråga efter Valentina 

Fefjolova‖.
64

  

Under denna text hade hon satt ut Fefjolovas arbetstelefon på valmyndigheten, samt 

hennes mobiltelefon. Inlägget låg kvar i hennes blogg fram till dess att Livejournal 

Abuse Team uppmanade henne att ta bort den, vilket var kring den 9 augusti. 

 

Votiakova försvarade sig med att hon enbart hade framfört värdeomdömen samt att 

hennes blogg inte är ett ställe där man annonserar om sexuella tjänster. Hennes 

värdeomdömen baserade sig på uppgifter hon hade grund för, nämligen att Fefjolova 

hade haft intim samvaro med en gift man, vilket ju är att betrakta som en omoralisk 

handling. Hon förklarar sig oskyldig till förtal. 

  

Fefjolova bekräftar att Votiakova den 17 juli kom till hennes arbetsplats och anklagade 

henne för att ha en relation med Votiakovas man, något hon förnekar, och fotograferade 

henne vid hennes skrivbord. Hon fick kännedom om bloggposten den 28 juli tack vare 

en vän. Då hade bloggposten sex kommentarer och var tillgänglig att läsa för alla 

internetanvändare (bloggposter på Livejournal, som är mer som ett community än en 

bloggplattform, låses annars ofta för olika kategorier av vänner). Anklagelserna om att 

sälja sexuella tjänster är osanna och kränker hennes ära, värdighet och rykte. Hon 

krävde skadestånd på 40 000 rubel. 

  

Ett antal vittnen intygade händelseförloppet, samt att uppgifterna om att Valentina 

Fefjolova säljer sexuella tjänster inte motsvarar verkligheten. 

 

A. Votiakov vittnade under förundersökning om att han haft en intim relation under två 

veckor i juni med Fefjolova och att Fefjolova sedan börjat utöva utpressning mot honom 

med påståenden om att hon var gravid, vilket hade föranlett honom att berätta om 

historien för sin fru. Att hans fru lagt upp en bloggpost innehållande förtal fick han veta 

i slutet av juli genom en bekant livejournalanvändare i Moskva, som hade läst hans frus 

                                                 
64

 Direktöversatt, även på ryska är skiljetecknen utsatta lite underligt.  

http://nypa.livejournal.com/


46 

 

blogg. Han konfronterade sin fru som sa att hon på detta sätt uttryckte sina åsikter om 

Fefjolova. Efter att han fick problem på arbetet, tog hans fru bort bloggposten.  

 

Domstolen finner att det rör sig om uppgifter och inte om värdeomdömen. Den finner 

vidare att uppgifterna skadar Fefjolovas ära värdighet och rykte. Votiakova var 

medveten om att uppgifterna var falska, hennes argumentation om att uppgifterna 

”skulle kunna vara sanna” styrker endast att hon var medveten om att de var osanna. 

Uppgifterna har spritts, domstolen avvisar försvarets påstående om att Livejournal inte 

är ett massmedium och dömer Votiakova för förtal enligt artikel 129 stycke 2.  

 

Brottet bedöms som lindrigt. Votjakova döms att betala 3000 rubel (cirka 800 svenska 

kronor) i böter och 5000 i skadestånd till Fefjolova. Vid bedömningen av böterna togs 

hänsyn till att hon inte hade någon egen inkomst utan att hon och hennes man hade 

gemensam ekonomi. Andra instans konstaterar att första instans utrett förhållandena väl 

och dömt enligt lagen. Domen mot Votiakova står kvar. 

 

Det här fallet är enligt mig korrekt bedömt, domstolen har utrett alla rekvisit och 

fastslagit att Votiakova hade direkt uppsåt till spridandet och till osanningen. 

 

6.2 Kränkande av ära, värdighet och verksamhetsrenommé 

(civilrätt) 

Enligt de uppgifter som den ryska regeringen år 2004 lämnade till OSSE:s representant 

för mediefrihet behandlades 7464 fall av civil ärekränkning i ryska domstolar år 2002, 

6498 fall år 2003 och 3320 fall under första halvåret 2004.  

 

De två här på följande fallen är tagna från boken ”Sudebnye grabli” från den ryska 

organisationen Glasnost Defence Foundation.
65

 Bokens målgrupp är journalister och 

jurister, och har som syfte dels att vara undervisningsmaterial för diskussioner och 

praktiska övningar om var gränsen för yttrandefriheten går, dels är den tänkt att kunna 

tjäna som praktisk och konkret handbok för jurister och journalister när de blivit stämda 

för förtal. Boken innehåller domar i sin helhet, inlagor, och de artiklar som givit upphov 
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till tvisterna, samt författarnas slutsatser. Domarna är utvalda som typexempel, därför 

kan vi anta att de är ganska representativa för den typ av konflikter som uppstår och hur 

domstolar dömer. 

 

Petuchov mot tidningen “Plosjtjad Mira”(”Världstorget/Fredstorget”)
66

 

Detta fall, precis som det straffrättsliga målet om räkstölden, handlar om missbrukande 

av sin ställning. Här är det en lokalpolitiker som har ekonomiska intressen i ett företag 

som har kontrakt med kommunen. Att kunna granska just sådana här fall är väl en av 

lokalpressens viktigaste uppgifter. 

 

Hösten 2000 uppstod en konflikt mellan ett företag som på entreprenad hyrde ut 

kommunala fastigheter; ”OOO Affärscentret vid handelskammaren i staden Dubna” 

(Affärscentret) och en av hyresgästerna; ”Apogej-Prom”. Konflikten gällde hyran och 

gick till skiljedomstol. Hyresgästen Apogej-Prom förlorade i skiljedomstolen, men så 

länge beslutet inte vunnit laga kraft (för att vinna laga kraft måste beslutet bekräftas av 

en vanlig domstol) vägrade de flytta ur sina lokaler. 

 

Journalisten Zalichanova kritiserade i två artiklar i tidningen ”Plosjtjad Mira” sättet på 

vilket kommunfullmäktigeledamoten Petuchov blandat sig i konflikten. Petuchov var en 

av grundarna till företaget Affärscentret.  Personen som var VD i Affärscentret, 

Gerasimov, var i sin tur en av grundarna i det företag som Petuchov var VD för.  

 

Petuchov ansåg att Zalichanovas artiklar kränkte hans ära och värdighet och vände sig 

till domstol med krav på rättelse och skadeståndskrav. I första instans (Dubnas stads 

domstol) vann målsäganden Petuchov. Svaranden, journalisten Zalichanova jämte 

tidningens redaktion, överklagade.  Men andra instans (Moskvas läns domstol) 

återförvisades fallet till första instans (på vilka grunder framgår inte av den beskrivning 

av rättsfallet jag har) som då fick behandla fallet en gång till.  

 

De dokument jag har tittat på är partsinlagorna och beslutet i första instans efter 

återförvisningen.  
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I sin stämningsansökan skriver Petuchov att målsäganden har spridit följande oriktiga 

uppgifter om honom i första artikeln:  

‖Fullmäktigeledamoten Petuchov skred mycket flinkt
67

 in på VD för  OOO 

KtsTPP Gerasimovs sida, och utnyttjade det faktum att de andra 

ledamöterna inte var insatta …
68

 han fick på så vis igenom sin 

ledamotsfråga
69

och fick de svar från Dubna stads fastighetskommittés 

ordförande /…/ och stadsåklagaren som Gerasimov behövde /…/  

fastighetskommittén säger nu upp hyresavtalet med Apogej-Prom och 

stadsåklagaren ser inget rättsstridigt i det.‖ 

 

I den andra artikeln finner han att följande utgör förtal: 

‖Med sin ledamotsfråga utövar fullmäktigeledamoten Petuchov 

påtryckningar på kommunen, då han kräver att den skall säga upp 

arrendeavtalet med Apogej-Prom i ljuset av skiljenämndens beslut /…/ 

utan att vänta på att beslutet vunnit laga kraft, det vill säga innan 

målsäganden fått ett beslut från arbitrazjdomstolen
70

 i sin hand.‖ 

 

Enligt Jurij Petuchov motsvarar dessa påståenden inte verkligheten och de kränker hans 

ära och värdighet, eftersom de insinuerar på att han har använt sin politiska befattning 

för att gynna personliga intressen, något som en fullmäktigeledamot inte har rätt att 

göra. 

 

Han yrkar därför: 1) att redaktionen skall trycka en rättelse, och 2) att redaktionen och 

journalisten skall i lika delar ersätta honom 100 000 rubel för moralisk skada, dvs 

50 000 rubel var.
71

 

 

I sitt beslut av den 29 december 2003 skriver Dubna stads domstol att målsägandens 
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yrkanden lämnas utan avseende. Domstolen konstaterar för det första att lingvistisk 

expertis som har anlitats har konstaterat att det i de anförda citaten inte finns några ord 

eller uttryck som i sig är förolämpande:  

 

Zalichanovas utsägelse att Petuchov ‖utnyttjade‖, dvs ‖drog nytta av‖ 

den uppkomna situationen är inte förolämpande för Peuchovs eftersom det 

inte beskriver några personliga egenskaper, utan endast handlar om hans 

yrkesmässiga och politiska verksamhet. Ordet ‖flinkt‖ är i detta 

sammanhang en synonym till ordet ‖snabbt‖ och innehåller inte någon 

nedsättande stilistisk nyans och är inte en svordom och kan därför inte ses 

som förolämpande för Petuchovs ära och värdighet.   

 

Inte heller uttrycken i den andra artikeln är enligt domstolen kränkande för 

målsäganden; 

 

Vidare konstaterar domstolen att en journalist enligt artikel 47 punkt 9 i medielagen har 

rätt att uttrycka sina personliga analyser och bedömningar i reportage och material som 

skall tryckas med hans eller hennes underskrift.  

 

Det är enligt domstolen fastlagt att Petuchov verkligen fick igenom sin ledamotsfråga 

och att denna innehöll ett krav på att kommunen skulle säga upp hyresavtalet utan att 

invänta ett beslut som gav skiljenämndes beslut laga kraft. Eftersom de uppgifter som 

journalisten Zalichanova anför stämmer överrens med det som Petuchov själv skriver i 

sin ledamotsfråga (dvs att kommunen bör verka för att snarast vräka Apogej-Prom) så 

kan domstolen inte instämma i målsägandens påstående om att de uppgifter som spridits 

inte motsvarar verkligheten. 

 

Domstolen konstaterar vidare att Petuchov och Gerasimov verkligen har gemensamma 

ekonomiska intressen, samt att fullmäktige inte hade hunnit behandla den övergripande 

frågan om huruvida företaget Affärscentret skötte förvaltningen av de kommunala 

ytorna effektivt. Domstolen anser därför att Zalichanovas uttalanden om att Petuchov 

”flinkt” utnyttjade de andra ledamöternas brist på översyn för att få de svar som 

gynnade Gerasimov är hennes bedömning, grundade på de fakta hon kände till. 
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Domstolen anser därför att journalisten och redaktionen inte spridit uppgifter som 

kränker målsägandens ära och värdighet och som inte motsvarar verkligheten.  

 

Man skulle kunna hålla med Petuchov om att anklagelsen om maktmissbruk är en 

uppgift och inte ett värdeomdöme. Ännu mindre en ”åsikt”, som domstolen hävdar att 

det är. Jag tolkar det som att i och med att det enligt lagtexten skall spridas oriktiga 

uppgifter, och det inte finns några försvarlighetsgrunder i lagstiftningen, så har 

domstolen valt att tolka begreppet ”uppgift” mycket snävt.  Påståendet om 

maktmissbruk och jäv klassificeras som ett värdeomdöme, och domstolen prövar istället 

de uppgifter som ledde journalisten till värdeomdömet. Man skulle kunna tänka sig att 

en svensk domstol istället skulle klassificera det som en uppgift, men sedan finna att det 

fanns skälig grund uppgiften.  

 

Som vi kommer se senare ligger denna snäva definition av begreppet uppgift väl i linje 

med europadomstolens praxis. 

 

Krivolapova mot veckotidningen ”Semejnyj Bjudzhet” 

(”Familjebudgeten”)
72

 

Detta fall har jag valt därför att det är ett exempel på hur bristande journalistetik 

(troligen på båda sidor, det är en konflikt mellan journalister som arbetar på olika 

tidningar i en liten stad) kan ge upphov till rättstvist. Det är också ett exempel på hur en 

domstol lyckas döma i ett fall utan att egentligen reda ut ett enda av de relevanta 

rekvisiten. 

 

I tidningen ”Familjebudgeten” trycktes den 29 november 2002 en artikel i vilken det 

framfördes kritik mot Journalistförbundets avdelning i Nizjnevartovsk och dess 

ordförande Zoja Krivolapova.  Artikeln hade rubriken ”Sal nr 6”, vilket syftar på en 

novell av Tjechov om en avdelning för sinnesjuka. Författaren Vjatejslav Semerikov 

kritiserar att journalistförbundet antagit ett uttalande om en tidigare artikel han skrivit 

(den artikeln hette ”Halvnaken. Med kniv. På stadens gator” och handlade om 

chefredaktören på tidningen Mestnoe Vremja och dennes dotter).  
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I artikeln ”Sal nr 6” hävdar Vjatjeslav Semerikov att Zoja Krivolapova har 

sammankallat mötet som antog uttalandet mot honom, lurat deltagarna att anta 

uttalandet och att hon gjort detta för att skydda sina personliga ekonomiska intressen, 

eftersom hon enligt Semerikov är anställd på tidningen Mestnoe Vremja.  

 

Jag har läst artikeln och den är mycket elakt och sarkastiskt skriven, journalistförbundet 

liknas vid ett terrarium, Krivolapova sägs vara antingen ”förvirrad eller halvkorkad” och 

sätta sina personliga plånboksfrågor i första rummet. Men detta torde vara 

värdeomdömen, inte uppgifter, om vi håller oss till den smalare definitionen av uppgift 

som vi såg i det föregående fallet. Att lägga märke till är att de uppgifter som faktiskt 

fanns – att Zoja Krivolapova sammankallat mötet och att hon arbetade på tidningen 

Mestnoe Vremja – inte tas upp av domstolen i domskälen. Däremot så framgår det av 

vittnesmål i ärendet att hon faktiskt frilansade för tidningen. Om tidningen var hennes 

huvudsakliga uppdragsgivare, så går ju det att likställa med att vara anställd, kanske gör 

det henne till och med ännu mer beroende av chefredaktörens personliga sympati för sin 

försörjning. Detta utreds dock inte av domstolen. 

 

Noggrant utreds, och styrks av flera vittnesmål, att Krivolapovas moraliska lidanden 

varit så svåra att det fått effekt på hennes hälsa. Hon mådde mycket dåligt i flera dagar, 

hon grät, hennes granne fick gå och köpa medicin, hon var sängliggande, det fanns risk 

för hjärtinfarkt.   Den lingvistiska analysen av lingvistiska experter är även den mycket 

omfattande och kommer fram till att uttalandena i tidningen är kränkande och 

negativa. Domstolen har inte utrett ordentligt om uttalandena i fallet är värdeomdömen 

eller uppgifter, utan man nöjer sig med att konstatera att uttalandena var förolämpande 

för Krivolapova (och att hon blev mycket, mycket ledsen).  

 

Rättegången pågick i nio månader och domstolen kom till slut fram till att uppgifterna i 

artikeln inte motsvarade verkligheten och att de kränkte Krivolapovas ära värdighet och 

verksamhetsrenommé. Svaranden ålades att trycka en rättelse och att betala ut 30 000 

rubel i ersättning för moralisk skada. Svaranden valde att inte överklaga domen utan 

betalade skadeståndet och tryckte en rättelse.
73
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Det är mycket svårt att med grund i de inlagor jag har dra några slutsatser om vad som 

egentligen hänt, utöver att domstolens resonemang är bristfälligt. Det finns inget som 

helst systematiskt tillvägagångssätt då det gäller att bedöma om huruvida det handlar 

om värdeomdöme eller uppgift, ingen argumentation då det gäller sanningshalten. Det 

tycks som om domstolen som dömt i det här fallet inte ens ögnat igenom lagtexten, och 

inte riktigt vetat om de dömt för förtal eller förolämpning, vilka uppgifter i artikeln det 

gäller och vem som skall bevisa vad. 

 

Ramzan Kadyrov mot Memorial och Oleg Orlov
74

 

Detta är ett rättsfall rör aktuella politiska förhållanden i Ryssland och har 

uppmärksammats även i svensk media. Frågan har ett enormt allmänintresse; det 

handlar utan att överdriva om hela det ryska folkets grundläggande rätt att få tala 

sanning och att få höra sanningen.  

 

I september 2009 lämnade Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens president, in en 

stämningsansökan, där han krävde fem miljoner rubel (ca 1,2 miljoner svenska kronor) i 

skadestånd av Oleg Orlov och lika mycket till från MR-organisationen Memorial. 

Memorial hade den 15 juli 2009 publicerat följande uttalande på sin hemsida, jag 

översätter det här i sin helhet: 

 

Uttalande från Memorial om mordet på Natalija Estemirova 
 
I dag dödades vår vän och kollega, en människa som står oss nära. 

 

I nästan tio år var Natasja en av Memorials viktigaste medarbetare i Norra 

Kaukasus, i första hand i Tjetjenien. Hon inte bara kartlade brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Hon var en människorättsförsvarare med stor 

begynnelsebokstav, en folkets försvarare.  

 

De boende i Tjetjenien utsattes för bombräder, ‖rensningar‖, bortrövanden, 

tortyr – Natasja försökte hjälpa dem alla. Hon krävde det omöjliga av makten – 

att sätta stopp för laglösheten. Ibland lyckades hon – övertygelsen om sitt arbete 

och tron rättvisans makt gav henne styrka.  Detta arbete gjorde att Natasja blev 

känd i Tjetjenien, människor drogs till henne, hoppades på att få hennes beskydd 

eller på att rättslösheten åtminstone skulle uppmärksammas.  

 

Flera gånger blev Natasja hotad av makthavarna, men hon kunde inte tänka sig 

att arbeta någon annanstans än i sitt hemland Tjetjenien. 
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 Oleg Orlov, ordförande för Memorial: 

‖Jag vet, jag är säker på, vem som är skyldig till mordet på 

Natasja Estemirova. Vi känner alla den personen. Han heter 

Ramzan Kadyrov och han är president för Tjetjenska republiken. 

Ramzan hade redan tidigare förolämpat och hotat Natasja, och 

höll henne för sin personliga fiende. Vi vet inte om han gav en 

direkt order att mörda henne eller om hon blev mördad av hans 

anförvanter, för att göra honom till lags. President Medvedev är 

tydligen tillfreds med att ha en mördare som president i en av 

Ryska federationens delrepubliker.‖ 

 

När Natasha hade kritiserat att flickor tvingades bära sjal på offentlig plats, 

hade hon ett samtal med Ramzan Kadyrov. Hon berättade att han hotat henne 

och bokstavligen sagt: ‖Ja, jag har blod på händerna upp till armbågarna. Och 

det skäms jag inte för. Jag har dödat och jag tänker fortsätta döda dåliga 

människor. Vi kämpar mot republikens fiender.‖ 

 

Vi vet att det senaste materialet som Natasja tagit fram om nya bortföranden, 

utomrättsliga avrättningar och offentliga arkebuseringar i en tjetjensk by, 

framkallade ogillande i det tjetjenska ledarskapet.  Chefen för vårt kontor i 

Groznyj blev informerad om detta av den så kallade ombudsmannen för 

mänskliga rättigheter i Tjetjenien Nudri Nuchazjijev. Han sa att han inte ville att 

något skulle hända och därför ville han tala oss till rätta. Vi tog ändå risken, det 

visade sig vara en risk vi inte borde tagit. Vi bär en stor skuld. 

 

Det är dags att kalla saker och ting vid deras rätta namn. I Ryssland just nu 

pågår en statlig terror. Vi känner till morden i Tjetjenien och morden utanför 

Tjetjeniens gränser. De som försöker säga sanningen och som kritiserar makten 

blir mördade. Ramzan Kadyrov har gjort det omöjligt för 

människorättsförsvarare att arbeta i republiken. De som dödade Natalija 

Estemirova, ville sätta stopp för flödet av sann information från Tjetjenien.  

 

Kanske har de lyckats med det. 

 

Ramzan Kadyrov hävdade att följande uttalanden var kränkande och inte motsvarade 

verkligheten: 

1. ‖Jag vet, jag är säker på, vem som är skyldig till Mordet på Natasja 

Estemirova. Vi känner alla den personen. Han heter Ramzan Kadyrov och han är 

president för Tjetjenska republiken. Ramzan hade redan tidigare förolämpat och 

hotat Natasja, och höll henne för sin personliga fiende. Vi vet inte om han gav en 

direkt order att mörda henne eller om hon blev mördad av hans anförvanter, för 

att göra honom till lags. President Medvedev är tydligen tillfreds med att ha en 

mördare som president i en av Ryska federationens delrepubliker.‖ 

 

2. När Natasha hade kritiserat att flickor tvingades bär sjal på offentlig plats, 

hade hon ett samtal med Ramzan Kadyrov. Hon berättade att han hotat henne 

och bokstavligen sagt: ‖Ja, jag har blod på händerna upp till armbågarna. Och 

det skäms jag inte för. Jag har dödat och jag tänker fortsätta döda dåliga 

människor. Vi kämpar mot republikens fiender.‖ 

 

3. Vi vet att det senaste materialet som Natasja tagit fram om nya bortföranden, 

utomrättsliga avrättningar och offentliga arkebuseringar i en tjetjensk by, 

framkallade ogillande i det tjetjenska ledarskapet. 
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4. Ramzan Kadyrov har gjort det omöjligt för människorättsförsvarare att arbeta 

i republiken. 

 

Målsäganden hävdade att påståendena var tagna ur sitt sammanhang, samt att citaten av honom 

var påhittade, att han aldrig talat med Natasja Estemirova. 

 

 Domstolen finner att uttalande 1 och 2 kränker målsägandens ära och värdighet, 

eftersom de innehåller en anklagelse om brott; mordet på Natalija Estemirova. Vidare 

finner domstolen att svaranden inte visat att dessa uppgifter motsvarar verkligheten.  

 

Svarandens försvar, att han talade om Ramzan Kadyrovs politiska ansvar för brotten 

kan domstolen inte ta hänsyn till, eftersom det inte kan ses som ett juridiskt grundat 

argument. Försvaret hade även åberopat Europakonventionen och rätten att kritisera 

makthavare, men enligt domstolen kan inte heller detta tas som ett juridiskt grundat 

försvar eftersom artikel 10.2 slår fast att yttrandefriheten får inskränkas i lag i den 

utsträckning det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att skydda annans 

rättigheter eller goda namn och rykte (och där sätter de punkt i det resonemanget). 

Därefter hänvisar domstolen till Ozjegovs ordbok över det ryska språket där ordet 

”mördare” definieras som en person som begått ett mord och ordet ”mord” definieras 

som att uppsåtligen beröva någon livet. Domstolen skriver: 

Enligt artikel 8.2 i ryska brottsmålskodexen kan ingen hållas skyldig och 

straffas för brott annat än i en behörig domstol och i enlighet med lag. 

Svaranden har inte visat att Kadyrov har hållits straffrättsligt ansvarig för 

mordet på Natalija Estemirova. 

De många artiklar om och intervjuer med Ramzan Kadyrov som svaranden upptog som 

bevis för att Ramzan Kadyrov är en mördare (bland annat en artikel skriven för några år 

sedan av sedermera mördade Anna Politkovskaja, där Ramzan själv säger att han har 

dödat människor), kan inte heller tas ses som bevis för att de aktuella påståendena 

motsvarar verkligheten, eftersom de inte visar att Kadyrov har begått någon brottslig 

handling mot just Natalija Estemirova. 

 

När det gäller vittnesuppgifter som styrker Orlovs uttalande om att Natalija talat i 

telefon med Ramzan Kadyrov och att han hotade henne, så anser domstolen att de måste 
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bortse från dem, eftersom ingen av vittnena varit närvarande vid själva samtalet.
75

  

 

Domstolen finner att uttalande 4, om att Kadyrov gjort arbetet omöjligt för MR-

organisationer i Tjetjenien är kränkande för målsäganden, eftersom det är hans uppgift 

som president att garantera de mänskliga rättigheterna. Efter att de hört vittnen från 

båda sidor konstaterar domstolen att det finns mer än 30 MR-organisationer som verkar 

på Tjetjeniens territorium och att uttalandet därmed inte motsvarar verkligheten. 

 

Domstolen anser att uttalande nr 3 inte innehåller några uppgifter om att Ramzan 

Kadyrov brutit mot lagen och avslår Kadyrovs talan i denna del. 

 

Oleg Orlov dömdes att betala skadestånd och att publicera en rättelse. I domen står att 

domstolen vid bestämningen av skadeståndets storlek tog hänsyn till att artikeln 

publicerats på internet och fått stor spridning samt målsägandens ställning som 

president för Tjetjenska republiken vilket innebär en hög politisk status. Därför sänker 

man skadeståndet till 50 000 från Memorial och 20 000 från Oleg Orlov. Domen har 

överklagats av båda parter.  

 

Det är lite svårt att veta vilken ände man skall börja i när man kommenterar en sådan 

här dom. Skall jag gå igenom rekvisiten ett efter ett? Skall jag peka på några typiska fel 

som domstolen har begått? Eller skall man minnas alla argument för yttrandefrihet? 

Det som upprör mest är naturligtvis den absurda bevisvärderingen och hanteringen av 

sanningsbevisningen: man får bara anklaga någon för mord efter att den blivit dömd för 

det; det finns 30 MR organisationer på plats i Tjetjenien och därför får man inte anklaga 

presidenten för att ha gjort deras arbete omöjligt. Domstolen bortser från 

vittnesuppgifterna eftersom de inte närvarat vid själva samtalet mellan Estemirova och 

Kadyrov utan bara fått samtalet återgett för sig av Natalija Estemirova innan hon blev 

mördad. 

Riktigt konfunderad blir man också när försvaret åberopar rätten om yttrandefrihet och 

domstolen blankt avfärdar det med argumentet att yttrandefriheten enligt EKMR 10.2 
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får inskränkas i lag, punkt. Och sedan inte på något sätt utvecklar huruvida det är 

befogat och proportionerligt i det enskilda fallet. 

Vem som helst kan själv läsa Memorials uttalande och se att det är ett fullkomligt 

legitimt och nödvändigt uttalande i den politiska debatten. 
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6.3 Ryska ärekränkningsmål i Europadomstolen 

Jag har tittat på åtta fall från Europadomstolen som rör brott mot artikel 10 i samband 

med domar för ärekränkning i Ryssland.
76

 Samtliga fall rör journalister som har 

kritiserat lokala politiker, tjänstemän eller makthavare. Fem av dem sammanfattar jag 

nedan. 

 

Grinberg mot Ryssland 2005 

Detta fall rör en journalist som har kritiserat hur regionens guvernör motarbetar den fria 

pressen. Guvernören valde (sin vana trogen, tycks det, av rättfallet framgår att han vid 

felra tidigare tillfällen stämt journalister) att ta saken till domstol och stämma 

journalisten för civilrättsligt förtal. 

 

Isaak Pavlovitj Grinberg skrev den 6 september 2002 en kritisk artikel i tidningen 

Gubernija i staden Uljanovsk om guvernören Sjamanov. Han citerade vad guvernören 

sagt om att han skulle ta tag i den lokala pressen med hårdhandskarna. Enligt Grinberg 

så var guvernörens sätt att ställa journalister inför domstol oacceptabelt, en kvinnlig 

journalist hade till exempel blivit dömd till ett års tvångsarbete (det framgår inte för 

vad). Grinberg ansåg att det var omoraliskt att guvernören gav sig på en kvinnlig 

journalist på det sättet och skriver i sin artikel: 

‖Hur kan tre stora karlar, varav två är generaler och en fått utnämningen 

‖Rysslands hjälte‖, föra ett sådant krig mot en kvinna – mot en ung flicka! 

Av någon anledning får det mig att minnas det stöd Sjamanov givit överste 

Budanov
77

, som mördade en 18-årig flicka. Ingen skam och inget 

samvete!‖  
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 Ett i Ryssland mycket uppmärksammat fall var mordet på den tjetjenska flickan Elza Kungaeva. Hon 

blev hämtad hemma hos sina föräldrar, våldtagen och mördad. Jurij Budanov blev den 25 juni 2003 dömd 

för bortförandet och mordet. Den 6 oktober 2003 fastställdes domen av högsta domstolen. 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=727&w[]=Буданов 
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Grinberg blev dömd att betala skadestånd till Sjamanov eftersom uttalandet ”Ingen 

skam och inget samvete” enligt domstolen inte var sant och skadade Sjamanovs ära, 

värdighet och rykte. Domstolen i Uljanovsks Lenindistrikt skriver: 

‖[Grinberg] har inte inför domstolen bevisat att detta påstående om 

målsäganden är sant‖ 

I sin överklagan till andra instans så försvarar sig Grinberg med att domstolen inte skiljt 

på ”åsikter” och ”påståenden”. Uljanovsk regional domstol slår fast tidigare domslut 

med argumentet: 

‖Argumenten att domstolen blandade ihop ’åsikter’ och ’påståenden’ kan 

inte beaktas eftersom [Grinbergs] åsikt trycks i ett offentligt medium och 

från det att det tryckts blivit ett påstående.‖ 

 

Grinberg ansökte om prövningstillstånd vid högsta domstolen, men fick avslag. 

 

Europadomstolen finner att Ryssland brutit mot artikel 10. Det som krävts av Grinberg, 

nämligen att han skulle bevisa att guvernören för Uljanovsk general Sjamanov inte hade 

någon skam eller något samvete, var uppenbarligen omöjligt, eftersom det inte är en 

uppgift utan ett värdeomdöme. 

 

Dessutom påpekar domstolen att de fakta som Grinberg anförde i artikeln inte bestreds 

av motparten och att ämnet för Grinbergs artikel – pressfriheten i Uljanovsk – är av stort 

allmänt intresse och att en politiker skall tåla med kritik av sin person än en icke 

offentlig person.  

 

De fel som har begåtts i detta fall är alltså 1) att den ryska domstolen inte gjort någon 

korrekt intresseavvägning mellan Grinbergs rätt att uttrycka sina åsikter och informera 

allmänheten om förhållanden av stort allmänt intresse och guvernörens rätt till skydd för 

sitt goda namn, samt 2) att den ryska domstolen inte har gjort en korrekt kvalificering av 

huruvida det handlar om uppgifter eller värdeomdömen.  

 

Karman mot Ryssland 2007 

Detta fall handlar om en journalist som har kritiserat en lokal politisk aktivist och 

redaktör för att vara antisemit och nynazist.  
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Anatolij Vladimirovitj Karman, chefredaktör för tidningen Gorodskie Vesti i Volgograd 

kallade en herr Terentiev för ”lokal neofascist” i en artikel 1994. Detta efter att han 

närvarat vid ett möte med ryska nationella rörelsen, där han hört flera antisemitiska 

uttalanden och efter att han läst tidningen Kolokol, för vilken Terentiev var chefredaktör 

och i vilken flera antisemitiska artiklar publicerats. Bland annat hade tidningen 

publicerat Sions vises protokoll, ”Den judiska katekesen”, och ”Anteckningar om 

ritualmord”. 

 

Karman blev dömd i första instans för förtal enligt artikel 152 i civilrättskodexen att 

betala skadestånd till Terentiev. Han överklagade och bistods av distriktsåklagaren, som 

till förde att det hade öppnats en förundersökning mot Terentiev om hets mot folkgrupp. 

Andra instans återförvisade fallet till första instans. Första instans dömde återigen 

Karman för civilrättsligt förtal den 2 december 1996. Återigen återförvisades fallet till 

första instans. Den 10 augusti 2001 tog första instans ett tredje beslut i 

ärekränkningsmålet. De fann att målsäganden inte hade bevisat att Mr Terentiev var en 

neofascist, och argumenterade som följer: 

Enligt den Sovjetiska Encyklopedin [1981], är neofascism ’ett begrepp 

som innefattar samtida högervridna och mycket reaktionära rörelser, som 

i sina politiska och ideologiska aspekter är efterträdare till de 

fascistorganisationerna som upplöstes efter andra världskriget’. 

/…/  

Eftersom herr Terentiev är son till en veteran av det stora fosterländska 

kriget och eftersom han aktivt deltar i vår stads politiska liv, anser 

domstolen att det förolämpar hans ära och värdighet att bli kallad för 

neofascist, och att målsäganden därmed skadat hans rykte och orsakat 

honom moraliskt lidande. Domstolen anser det fastlagt att S.V Terentiev 

inte är medlem i något politiskt parti som är efterträdare till någon 

fascistisk organisation.‖ 

 

Domstolen tar också stöd i att Terentiev inte blivit dömd för hets mot folkgrupp. De tog 

däremot inte hänsyn till andra expertutlåtandena, bland annat från Kammaren för 
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informationstvister vid ryska federationens president
78

 och antropologiska och 

etnografiska forskningsinstitutet vid ryska vetenskapsakademin, som enhälligt ansåg att 

Terentievs tidning Kolokol drev en antisemitisk linje, skyllde Rysslands problem på 

judekonspirationen och propagerade för att judar skulle fråntas medborgerliga 

rättigheter och skiljas från samhället, på grund av deras nedärvda skadlighet. 

 

Den 28 november 2001 fastställde andra instans domen mot Karman men sänkte 

skadeståndet från 30 000 rubel från Karman och 15 000 från tidningen till 5000 

respektive 10 000. 

 

I sin dom poängterar Europadomstolen att Terentiev var chefredaktör för en tidning och 

att han hade hållit politiska möten och sökt stöd hos folket för sina politiska åsikter. 

Detta stöds även av att förstainstans i sin dom skriver att han tog aktiv del i stadens 

politiska liv. Eftersom han var en offentlig person skall han tåla mer kritik. 

Publikationen var en del i en politisk debatt om en fråga av allmänt intresse. 

 

I sin inlaga till ED skriver Karman att hans påstående om att Teretiev är en neofascist är 

ett värdeomdöme, av samma typ som om man påstår att någon är demokrat, kommunist 

eller konservativ. Europadomstolen instämmer i detta, men skriver att även 

värdeomdömen i vissa fall bör underbyggas av viss fakta. I detta fall var Karmans 

omdömen väl underbyggda.  

 

Europadomstolen skriver: 

‖The court is struck by the inconsistent approach of the Russian courts on 

one hand requiring proof of a statement and on the other hand refusing to 

consider the readily available evidence./…/ It further recalls that the 

degree of precision for establishing a well-foundedness of a criminal 

charge by a competent court can hardly be compared to that which ought 

to be observed by a journalist when expressing his opinion on a matter of 

public concern /…/‖ 
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 Ett råd som fanns mellan 1993 och 2000, tillkom i samband med det första fria valen för att lösa 

dispyter mellan kandidater och tidningar. 
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Domstolen finner att brott mot artikel 10 föreligger eftersom inskränkningen inte var 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

 

De flagranta fel som enligt min mening begåtts i det här fallet är att 1) domstolen har 

inte gjort en korrekt intresseavvägning mellan yttrandefriheten och rätten till skydd för 

sitt goda namn, 2) domstolen har gjort en felaktig bedömning av vad som är en uppgift 

och ett värdeomdöme, 3) domstolen har inte tillåtit svaranden att visa att hans uttalande 

var underbyggt utan har ansett att det är bevisat att Terentiev inte är nazist på grund av 

att hans pappa krigade i andra världskriget och på grund av att åtal om hets mot 

folkgrupp som inletts mot honom lagts ner. 

 

Krasulja mot Ryssland 2007 

I fallet Krasulja mot Ryssland är det återigen en journalist som kritiserat den lokala 

guvernören. Denna gång är ämnet för kritiken att guvernören skall på ett otillbörligt sätt 

ha sökt påverka de lokala lagstiftarna för att de skall anta en lag som avskaffar 

guvernörsvalen. Journalisten blev denna gång åtalat för straffrättsligt förtal. 

 

Tidningen Novyj Grazjdanskij Mir tryckte en mycket kritisk artikel om den sittande 

guvernören Tjernogorov i staden Stavropol. Vasilj Aleksandrovitj Krasulja var dess 

chefredaktör. Artikeln hävdade att guvernören utövat påtryckningar på den lagstiftande 

församlingen för att de skulle fatta ett beslut om att avskaffa de allmänna valen av 

guvernör och att guvernören i stället skulle tillsättas av den lagstiftande församlingen. 

 

Krasulja blev åtalat för förtal enligt artikel 129.2 i brottmålskodexen, det vill säga förtal 

i kombination med anklagelse om grovt brott. Han blev också åtalad för att ha offentligt 

förolämpat en företrädare för makten (artikel 319). Målsäganden hävdade att följande 

påståenden i artikeln var brottsliga: 1)förtäckta anklagelser om att guvernören skulle ha 

mutat ledamöterna i den lagstiftande församlingen, 2) påståendet att han nätt och jämt 

vunnit valen 2000 och 3) påståendet om att han skulle vara ”totalt inkompetent”. Den 

ryska domstolen gick på den målsägandes linje. Den fastslog bland annat att det inte var 

sant att Tjernogorov var helt inkompetent, och det faktum att han blivit omvald av 

regionens befolkning togs som bevis för detta. Krasulja blev dömd till 1 års fängelse 

villkorligt, både i första och andra instans. 
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Europadomstolen finner att det föreligger brott mot artikel 10. Guvernören är en 

offentlig person som skall tåla mer kritik och granskning än privatpersoner. Ämnet för 

artikeln var av stort allmänintresse. De nationella domstolarna har felaktigt bedömt vad 

som är en uppgift och vad som är ett värdeomdöme och därmed skapat en omöjlig 

bevissituation. Krasulja hade inte formulerat sina åsikter på ett onödigt provokativt eller 

kränkande sätt, och fängelsedomen var oproportionerlig. 

I detta fall har samma fel som som jag påpekat i föregående fall begåtts, med tillägget 

att domstolen inte bevisat att Krasulja hade uppsåt till brottet. I straffrätten ligger ju, 

som vi tidigare sett, bevisbördan på åklagaren att visa att den åtalade medvetet spred 

lögner. Domstolen har inte utrett detta utan i stället allmänt resonerat om vad som är 

sant och rimligt. 

 

Godlevskij mot Ryssland 2008 

Detta fall handlar om en journalist som kritiserat den lokala polisens arbete och anklagat 

dem för korruption och för att bära skulden för de många dödsfall i överdoeser som 

skett bland narkomaner i staden. Anställda vid narkotikaroteln stämde journalisten för 

förtal i sin egenskap av enskilda personer.  

 

I den ryska staden Orjol skrev journalisten Gennadij Godlevskij den 21 mars 2001 en 

artikel i tidningen Orlovskij Meridian, för vilken han även var chefredaktör. I artikeln 

kritiserade han den lokala nakotikapolisen. Han hävdade att den var korrupt och såg 

mellan fingrarna på narkotikahandel så länge försäljarna delade vinsten med polisen. 

Eftersom polisen bidragit till det ökade missbruket i regionen var den enligt honom 

ansvarig för de 39 människor som under året dött i överdoser. Artikel innehöll bland 

annat en intervju med en missbrukare och langare, som nu satt i fängelse efter att hon 

blivit ”förrådd”, av polisen.  

 

De 14 personer som arbetade inom narkotikapolisen stämde därefter Godlevskij och 

tidningshuset för förtal enligt artikel 152 i civilrättskodexen Det var följande uttalanden 

i artikeln, de ansåg kränkte deras ära, värdighet och verksamhetsrenommé.  

 

Ur intervjun med missbrukaren: 



63 

 

 

‖Jag betalde till dem… De sa: här är en ny drog, testa den och berätta 

sedan för oss vilka effekter den hade. Det var heroin. Jag var tvungen att 

komma ihåg alla deras födelsedagar – deras, deras fruars och deras 

barns. Alla förväntade de sig att de skulle få presenter.‖ 

 

Ur artikelns brödtext: 

 

‖Det är polisen som är ansvarig för knarkhandlarnas välstånd i Orjol, 

och i synnerhet anti-narkotikaenheten. Det är anti-narkotika enheten som 

bör skyllas för den 39 personer som dött av överdoser det senaste året och 

för att det är lätt att få tag på droger i varenda skola i Orjol. Det är också 

deras fel att knarklangarna ännu är på fri fot…‖ 

 

‖… en del [av de droger] som beslagtogs från missbrukarna och langarna 

behölls, i brott mot alla lagar och regler, för polisens eget behov. Och när 

ett så dödligt vapen hamnar i händerna på folk som inte är helt moraliskt 

tillräkneliga, då kan man förvänta sig vad som helst: drogerna blir ett 

betalningsmedel, ett medel för utpressning och en livsfara … och en 

polisman blir en brottsling.‖ 

 

Den andra december 2002 dömde Sovjetskijdistriktets domstol i fallet. De fann att 

innehållet i artikeln var kränkande, och grundade detta enbart på de målsägandes 

vittnesmål och deras anhörigas vittnesmål. De anhöriga vittnade om att artikeln hade lett 

till att poliserna känt psykisk oro.  

 

Domstolen i Orjol gjorde ingen bedömning om huruvida de målsägandes verkligen 

utpekades i artikeln. Eftersom Godlevskij inte kunde bevisa att uppgifterna i artikeln var 

sanna dömdes tidningen att betala skadestånd, trycka en rättelse  samt be om ursäkt till 

de skadelidande. Att uppgifterna var osanna konstaterades på följande sätt: 

‖De klagande har inte i domstol befunnits skyldiga till något brott eller 

någon förseelse, och därmed är den kränkande informationen osann och 

skall rättas till.‖ 



64 

 

I sin överklagan av beslutet skriver målsäganden att domstolen har missat att undersöka 

huruvida de som lämnat in skadeansökan är att se som personligen utpekade eller om 

det var myndigheten som helhet som kritiserades. Målsäganden för också fram att 

anklagelserna var långt ifrån grundlösa; flera av poliserna i narkotikaenheten var åtalade 

för oegentligheter och efter interna utredningar hade det dessutom utdömts 

disciplinstraff inom polisen. 

 

Den 27 november 2002 lämnade andra instansen (Orjols regionsdomstol) beslutet i sak 

utan ändring. Domstolen bemöter målsägandens invändningar med högst tvivelaktig 

argumentation. När det gäller om poliserna är personligen utpekade eller ej så såg 

domstolen ingen anledning att undersöka den frågan närmare eftersom det är en 

”formsak”. (I den ryska Civilprocesskodexen artikel 306 står att i övrigt korrekta beslut 

inte skall undanröjas endast på grund av att lägre instanser gjort fel i rent formella 

hänsyn). När det gäller sanningsbevisningen står i domskälen att läsa att artikeln skrevs 

innan poliserna blivit åtalade, och att poliserna ännu inte dömts för något. Det enda som 

kan bevisa att det som står i artikeln är sant är enligt domstolen en fällande dom, och en 

sådan finns ännu inte. 

 

Den enda ändring regionsdomstolen gör är att ta bort kravet på att målsäganden skall be 

om ursäkt för sina uttalanden, eftersom ett sådant krav inte har stöd i rysk lag. 

 

Godlevskij gick vidare till Europadomstolen som avgjorde fallet i oktober 2008. 

Domstolen påminner om den roll media spelar i ett demokratiskt samhälle. Ämnet som 

togs upp var av stort allmänintresse och Godlevskij hade handlat med den försiktighet 

som krävs, bland annat genom att han inte hade pekat ut enskilda tjänstemän. Hans syfte 

hade varit att uppmärksamma allmänheten på oegentligheter inom polisen. De 

konstaterar alltså att det fanns ett allmänintresse. 

 

Europadomstolen understryker att det inte räcker att den som känner sig kränkt upplever 

sig som utpekad, det måste finnas omständigheter som gör att tidningsläsarna ser honom 

som utpekad. De påminner också om att detta knappast kan ses som en formsak, 

eftersom utpekandet är en förutsättning för talerätt. 
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Vidare skriver domstolen att de uppgifter som Godlevskij framför är tagna ur officiella 

källor. Domstolen konstaterar också att det inte går att kräva samma bevisning av en 

journalist som man kräver av en domstol i ett brottsmål.  Utpekandet av polisen som 

ansvarig för narkomaners död är snarare att se som en slutsats, en moralisk ståndpunkt, 

det är endast uppgifterna som framförs till stöd för det som kan vara sanna eller osanna. 

 

Europadomstolen finner att Ryssland gjort sig skyldig till brott mot artikel 10 eftersom 

inskränkningen inte varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

 

I detta fall ser vi att den ryska domstolen, förutom andra misstag, gör samma fel som de 

gjorde i fallet Karman mot Ryssland och i fallet Ramzan Kadyrov mot Oleg Orlov och 

Memorial; de tar det faktum att målsäganden inte blivit dömd för brottet som svaranden 

anklagar hon för som intäkt för att svaranden inte hade tillräcklig grund för sina 

påståenden. Att ställa sådana krav på journalister och opinionsbildare är naturligtvis att 

sätt hela pressens funktion som ”public watchdog” ur spel. Då kan pressen bara skriva 

om korruption och andra skandaler postfaktum.  

 

Porubova mot Ryssland 2009  

Detta fall är enligt min mening det mest intressanta ur juridisk synvinkel. Även om det 

är tydligt att det har begåtts flera fel i de ryska domstolarna, så är Europadomstolens 

slutsats långt ifrån självklar i alla delar. Jag frågar mig om Porubova inte hade riskerat 

att bli dömd för förtal även i Sverige. 

 

I september 2001 publicerade tidningen D.S.P ett antal artiklar rörande en 

korruptionsskandal i Jekaterinburg. Den första artikeln hette ”Gay-skandalen i Vita 

huset
79

”. I artikeln stod bland annat att herr V (som anklagades för att förskingrat 

miljoner) blivit kär i en 25-årig anställd vid regionens representationskontor i Moskva; 

en herr K. Bland annat stod: 

‖Hur blir man homosexuell? Var kommer denna ’kärlek’ ifrån? /…/ Vi är 

simpelt och osofistikerat folk, vi kan inte ens föreställa oss vilka scener 

som utspelade sig mellan dem [herr V och herr K] i regionens 

                                                 
79

 Det är inte vita huset i Washington som avses, utan antingen regeringsbyggnaden i Moskva, som kallas 

så, eller möjligtvis representationskontoret i  Moskva.  
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representationskontor i Moskva … enligt ryktet blev guvernören rasande 

när han fick höra vissa detaljer … han till och med avskedade herr K.‖ 

Den påstådda homosexuella kärleksaffären hade relevans när det gällde korruptionen 

eftersom herr V skrivit över en lägenhet i Moskva som tillhörde regionen på herr K:s 

pappa. I artikeln stod: 

‖Uppenbarligen som ett tack för att han uppfostrat sin son.‖ 

När det gäller anklagelserna i artikeln om korruption och förskingring så var dessa 

mycket detaljerade och välunderbyggda. 

 

Tidningens chefredaktör Yana Vladimirovna Porubova blev åtalad för förtal och 

förolämpning. Åtalet rörde inte uppgifterna om att offentliga medel och fastigheter hade 

förskingrats utan endast uppgiften om att V. och K var homosexuella och att de hade 

genomfört samlag i Sverdlovsks läns representationskontor i Moskva. 

 

Här tycker jag att det är viktigt att vi drar oss till minnes vad Axberger skriver: [det är] 

av vikt att understryka att bedömningen skall göras utifrån den utpekades situation; det 

är således förfelat att anlägga ett ‖upplyst‖ perspektiv av typen ‖detta är då inget att 

skämmas för”. För mig är det uppenbart att i V:s och K:s omgivning var dessa uppgifter 

djupt kränkande och ledde till missaktning, något de åtalade kanske aldrig kommer 

kunna reparera. Tidningen trycktes i inte mindre än femhundratusen exemplar, och jag 

kan garantera att många var de köksbord i Sverdlovskregionen kring vilka saken 

diskuterades. Jag ryser faktiskt av obehag när jag drar mig till minnes de attityder mot 

homosexualitet som jag stött på i Ryssland och som är mycket utbredda. 

 

Porubova blev dömd för förtal och förolämpning till ett och ett halvt års tvångsarbete. 

Hon slapp sedan straffet tack vare en allmän amnesti för kvinnor och minderåriga. 

 

Europadomstolen finner att det föreligger brott mot artikel 10 eftersom de ryska 

domstolarna inte sett uttalandena i sin kontext. Det viktigaste i artiklarna rörde 

anklagelserna om förskingring och detta var av stort samhällsintresse. De ryska 

domstolarna har inte visat att inskränkningen i detta fall svarade mot ”a pressing social 

need”. Domstolen anser också att domstolarna inte uppfyllt beviskravet. Porubova hade 

inte tillåtits föra någon sanningsbevsning, sanningshalten i hennes påstående hade 

överhuvudtaget inte prövats. Domstolen skriver: 
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As regards the first element of proof, the Court is struck by the fact that 

the domestic authorities, the prosecution and the courts alike never stated 

explicitly whether the allegations of Mr V.'s and Mr K.'s same-sex 

relationship had been true or false and made no findings in that respect. 

Not only did they refuse the applicant's request for an examination of the 

victims with a view to establishing their sexual orientation, but they did 

not even put any questions about that delicate issue to the victims or any 

possible witnesses. The judgments of the domestic courts were all but 

silent on whether Mr V. and Mr K. were or were not homosexuals and 

whether they had or had not had an affair in Moscow. 

 

I en svensk domstol hade man troligen inte heller gått in på huruvida det var sant eller 

ej, om man funnit att det var en oförsvarlig anklagelse. Men lagkravet säger ju att 

inskränkningen måste vara grundad i lag, och enligt rysk lagstiftning skall, som tidigare 

konstaterats, åklagarsidan visa att den åtalade hade direkt uppsåt till osanningen, och det 

har inte skett i detta fall. Jag är dock lite förvånad över att Europadomstolen tycks hålla 

med Porubova om att det borde genomförts en medicinsk undersökning (det var just en 

medicinsk undersökning hon hade krävt) på K och V för att avgöra om de är 

homosexuella eller ej. Hur gör man en sådan medicinsk undersökning? Även om det 

skulle vara möjligt; är det verkligen proportionerligt att utsätta målsäganden för en 

kroppsundersökning i detta fall? 

 

Europadomstolen anser också kan det ifrågasättas om hon verkligen hävdat att de 

genomfört samlag i representationskontorets byggnad, detta är att hårddra de 

insinuationer som fanns i artikeln. De menar alltså att hela fallet handlar om en uppgift 

som inte förekommit i artikeln. Jag vet inte om jag håller med om det, jag tycker det är 

uppenbart för alla vad insinuationerna syftar på.  

 

Slutligen så konstaterar Europadomstolen att straffet var oproportionerligt strängt. 

 

Min slutsats efter att ha läst fallet är att artikeln visserligen handlade om ett ämne av 

allmänt intresse som är mycket skyddsvärt, i den del det handlade om förskingrings- och 

korruptionsskandalen. Men när det gäller insinuationerna på de inblandades sexuella 
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förehavanden så anser jag att journalisten gick över gränsen, och jag håller inte med 

Europadomstolen om att det faktum att resten av artikeln var god journalistik liksom 

skall kompensera det. Även om förhållandet mellan V och K var relevant i historien om 

förskingring, så hade man kunnat bespara sig insinuationer på att de hade sex på 

representationskontoret. 

 

Jag tycker att det skulle kunna vara motiverat att döma journalisten för förtal om 

lagstiftningen tillät det. Men det gör som sagt inte den ryska lagstiftningen – i 

domstolen skulle bevisas att Porubova medvetet ljög om V:s och K:s homosexualitet 

och förhållanden, och det gjordes inte i det här fallet. Så mycket underligare då att 

Europadomstolen tycks vara inne på linjen att det i domstolen skulle föras bevisning om 

de faktiska omständigheterna, dvs svar på frågan: Var V och K homosexuella eller ej? 

Den relevanta frågan är ju: Ansåg Porubova att hon talade sanning och att hon hade 

grund för det? 

 

Porubova blir som sagt dömd för både förtal och förolämpning och det tycks som om 

den ryska domstolen blandat ihop rekvisiten mellan de två brotten. 

 

6.4 Slutsatser om rysk rättspraxis 

Kvaliteten från domarna varierar kraftigt. De ryska domstolarna brister ofta när det 

gäller att göra proportionalitetsbedömningar och intresseavvägningar och de har svårt 

att skilja på uppgift och värdeomdöme, vilket leder till en omöjlig bevissituation för den 

tilltalade. I ett fall så anser den nationella domstolen att de båda svaranden spridit 

osanna uppgifter eftersom de inte vetenskapligt kunnat belägga påståendet om att 

borgmästaren ”fört en självisk och destruktiv politik”.
80

  

 

I straffrätten begås i flera fall ett mycket allvarligt fel, domstolarna blandar bort korten 

när det gäller sanningsbevisningen, vet inte riktigt vad som skall bevisas eller av vem 

och därmed görs det ingen relevant bedömning av huruvida det finns uppsåt tillbrottet. 

 

I flera fall har de lokala domstolarna direkt eller indirekt krävt att brottet som 
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journalisten anklagat någon för skulle vara bevisat i domstol, eller tagit en friande dom 

eller nedlagt åtal som intäkt för att anklagelserna är grundlösa. Detta sätter naturligtvis 

pressens funktion som ”public wachtdog” ur funktion. 

 

Ofta gör domstolarna ingen bedömning, eller en felaktig bedömning av huruvida den 

person eller de personer som för talan kan ses som utpekade. I flera fall, då en 

myndighet eller en organisation har kritiserats ger domstolarna samtliga anställda eller 

medlemmar talerätt (vilket i fallet Filatenko mot Ryssland troligen var hundratals 

personer – nämligen medlemmarna i partiet Enade Ryssland). Den som blev lite ledsen 

får föra talan. Med detta hänger även samman hur man tolkar begreppet ”kränker 

någons ära, värdighet och verksamhetsrenommé”. I flera fall så görs en ren subjektiv 

bedömning: domstolen konstaterar att någon blivit ledsen och mått dåligt och därmed 

anser man att man har utrett det rekvisitet. 

 

Jag har tidigare konstaterat att det i grunden inte finns några problem med 

lagstiftningen. Efter att ha läst rättsfallen står jag fast vid att om de ryska domstolarna 

skulle döma enligt lag och följa högsta domstolens rekommendationer om vilka 

avvägningar som skall göras, så skulle dessa problem inte uppstå. Problemen uppstår 

när de ryska domstolarna tillämpar lagen felaktigt. Att de gör det beror troligtvis på 

flera faktorer: 

 

1) Flera domare fick sin utbildning och sin första yrkeserfarenhet under sovjettiden och 

är präglade av den sovjetiska traditionen att tolka lagarna formellt, d.v.s. lägga vikten 

vid den yttre manifestationen av normtillämpningen. (se avsnittet 2.3 De sovjetiska 

konstitutionerna om ”telefonrätt” och ”law as an ornament of power”.) Domstolarna 

sätter då fingret i luften och känner efter vilket beslut som skulle behaga de politiska 

makthavarna eller vad de själva tycker känns rättvist rent allmänt (vem det är synd och 

vem som varit dum), och sedan finner de ett sätt att motivera det beslutet med stöd i 

lagens formuleringar. Jag menar att domarna i dessa fall uppfattar det som att de fyller 

sin legitima samhällsfunktion, de uppfattar det inte själva som att de inte bryter mot 

lagen eller dess anda. 

 

2) En annan faktor, som hänger samman med den förra är att domstolarna även idag ofta 

blir direkt politiskt styrda, och att domarna dömer mot sitt bättre vetande. I vilken 
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utsträckning det har förekommit i de rättsfall jag tittat på vet vi naturligt ingenting. 

 

3) En tredje faktor är intimidering och ren korruption. (Även om finansieringen till 

domstolar ökat under de senaste åren så är domstolarna fortfarande underfinansierade.) I 

vilken utsträckning det har förekommit i de rättsfall jag tittat på vet vi naturligt heller 

ingenting. 
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7. Rättspolitisk diskussion 
 

7.1 Sanningens betydelse och rätten att föra sanningsbevisning 

I rysk lagstiftning finns både i straffrätten och i civilrätten möjlighet att för 

sanningsbevisning, vilket är bra och ligger i linje med Europarätten.  

 

Vi första anblicken trodde jag att lagtextens formulering ”motsvarar verkligheten” i den 

civilrättsliga regleringen skulle leda till allt för höga krav på målsäganden att bevisa att 

det han sagt var sant. Hur bevisar man att något är sant? undrade jag. Men jag har insett 

att vid en snäv tolkning av begreppet ”uppgift” är det fullt rimligt att kräva att 

målsäganden bevisar att de uppgifter han spridit motsvarar verkligheten. De orimliga 

bevissituationerna uppstår då domstolarna inte kan skilja på värdeomdöme och uppgift. 

 

7.2 Målsägandens samhällsställning och den allmänna kritikrätten 

Inte heller här ligger det ryska rättssystemets problem i första hand i själva 

lagstiftningen utan i rättstillämpningen. Troligen ligger förklaringen i den politiska 

kulturen, i rättskulturen och i domstolarnas brist på självständighet från det politiska 

systemet. 

 

Enligt Europadomstolen skall offentliga personer tåla mer kritik än privatpersoner, men 

ofta tycks de ryska domstolarna resonera tvärtom. Målsägandens politiska ställning tas 

som intäkt för att journalisten skall vara mer varlig i sin kritik, eftersom en offentlig 

person tar mer skada av ett skadat rykte. En formulering om yttrandefrihetens syfte och 

gränser som nästan alltid återkommer i ED:s domar är: 

[…]den omfattar inte endast information och idéer som mottas positivt 

eller anses ofarliga utan också de som kränker, chockerar eller stör. Detta 

är de krav som ställs av den pluralism, tolerans och vidsynthet utan vilka 

inget demokratiskt samhälle kan existera‖.  

Man ser i de allra flesta domar jag tittat på att detta är en princip som rättstillämparna 

inte har tagit hänsyn till. De tycks i stället se det som sin uppgift att moderera den 

allmänna debatten, och skydda politiker och tjänstemän från påhopp från rabiata 

journalister och gnälliga medborgare. 

 



72 

 

 

7.3 Bör ärekränkning regleras i straffrätten eller i civilrätten? 

Av Europadomstolens praxis kan man sluta sig till att både straffrättslig och civilrättslig 

reglering av ärekränkning är acceptabel, i båda fallen rör det sig om en sådan 

inskränkning av yttrandefriheten som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle (art. 10.2 

EKMR) för att skydda rätten till privat- och familjeliv (art. 8).  

 

I rysk lagstiftning ligger den största skillnaden mellan den civilrättsliga och den 

straffrättsliga regleringen framför allt i sanningsbevisningen. I den straffrättsliga skall i 

domstolen av åklagarsidan visas att det ha spridits medvetet falska uppgifter för att nå en 

fällande dom, medan det i civilrätten skall visas av målsäganden att uppgifterna som 

spridits motsvarar verkligheten för att målsäganden skall undgå ansvar.  

 

Min slutsats är att det är rimligt att det finns både en straffrättslig och en civilrättslig 

regelring av ärekränkning. Att medvetet sprida lögner för att skada en annan människa, 

anser jag skall vara brottsligt, men kanske är det inte motiverat med fängelse. I det fall 

det inte på samma sätt funnits uppsåt, men en person genom oacceptabel oaktsamhet 

spridit uppgifter som skadat en människas ära och värdighet, eller orsakat ett företag 

förluster är det rimligt att den skadelidande kan få ersättning i domstol. 

Yttrandefriheten, som andra friheter, innebär att staten skall garantera människor ett 

handlingsutrymme, men det innebär också ett ansvar för de konsekvenser ens handlande 

får. Att göra ett uttalande är en handling och man har ansvar för de konsekvenser som 

man rimligen kan förutse.  

 

Men om vi bortser från individens yttrandefrihet och i stället ser på den abstrakta nivån, 

på hur det påverkar medieklimatet, om det utgör ett hot mot yttrandefriheten rent 

allmänt. I själva verket kanske pluralismen på mediemarknaden skadas mer av att 

tidningsledningar börjar utöva självcensur av rädsla för att bli stämda, än av att 

journalister är rädda för böter och fängelse. I den civilrättsliga lagstiftningen är 

dessutom bevissituationen betydligt svårare för journalisterna; det är de som skall visa 

att det de sagt motsvara verkligheten, medans straffrätten kräver att åklagaren visar att 

de medvetet ljugit. 
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Jag har därför svårt att se att det just är den straffrättsliga regleringen som skulle utgöra 

det stora hotet mot yttrandefriheten. Jag tror dock att OSSE:s kampanj mot 

förtalslagarna är ett bra sätt att få upp diskussionen om ärekränkningslagstiftning och 

yttrandefrihet i allmänhet på den politiska dagordningen. 

 

7.4 Kan både fysiska och juridiska personer utsättas för 

ärekränkning? 

Den största skillnaden som jag ser det mellan en juridisk person och en fysisk person 

som utsätts för ärekränkning är att den skada de lider skiljer sig åt. I båda fallen handlar 

det om att ryktet lider skada, men följderna därav är väsensskilda. En fysisk person har 

känslor och kan bli ledsen, skämmas, känna sig kränkt och bli missaktad av sin 

omgivning. En juridisk person tar skada av ett försämrat rykte genom att den får en 

sämre position på marknaden; konsumenterna vill inte konsumera deras varor eller 

tjänster, samarbetspartners kan få lägre förtroende och därför ge sämre avtalsvillkor. De 

som arbetar i en juridisk person som fått sitt rykte svärtat har naturligtvis känslor, men 

då handlar det antingen om en så liten grupp personer att de kan sägas vara utpekade 

och förtalade som personer, eller så är det en så pass stor grupp att det är svårt att tänka 

sig att den som gjort uttalandet borde räkna med dem, dvs, ha uppsåt till att skada dem. 

Om ett företag blir utsatt för förtal, om till exempel lögner sprids om företagets 

produkter, kan det innebära kännbara ekonomiska förluster, och det kan tyckas rimligt 

att den som uppsåtligen orsakar sådan skada blir skadeståndskyldig. Man kan tänka sig 

att det sprids illasinnade rykten om maten på ett kafé eller om ett visst taxibolags 

opålitliga chafförer. Å andra sidan så har företag ofta goda möjlighet att försvara sig 

mot lögner i den öppna debatten, och det finns risker med att ge stora företag möjlighet 

att föra talan. Som konstaterades i fallet Steel och Morris mot Förenade kungadömet, 

där McDonalds hade stämt Greenpeaceaktivister, så blir rättegångar där stora bolag är 

målsäganden och journalister eller aktivister är svaranden ofta så ojämlika att svaranden 

inte får en rättvis rättegång. När det gäller temat för min uppsats, ärekränkning och 

yttrandefrihet i Ryssland så verkar det inte som om juridiska personers rätt att föra talan 

har varit ett stort problem för den politiska journalistiken, utan de flesta problematiska 

fall har rört politiker och tjänstemän som fört talan som personer. 
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8. Slutsatser 

Min övergripande fråga var varför så många fall av ärekränkning går till domstol i 

Ryssland. Enligt Glasnost Defence Foundation utgjorde år 2005 stämningsansökningar 

om ärekränkning hela 60 procent av alla stämningsansökningar mot tidningar.
81

  

 

Efter att ha tittat på lagstiftningen och på ett antal rättsfall sluter jag mig till att det stora 

antalet ärekränkningsmål i Ryssland inte beror på att lagstiftningen är felaktigt 

utformad. Den ryska lagstiftningen ligger i linje med europarätten, med undantag 

kanske för artikel 319 om förolämpning av företrädare för makten. Problemet ligger i 

rättskulturen och medieklimatet. Rättstillämpningen – sovjetiska rättstraditioner, 

korruption och gissningsvis politisk styrning, samt i vissa fall rent oerfarna och 

okunniga domare – gör att folk vänder sig till domstol när de inte har grund för 

stämningsansökan. De kan ju vinna ändå. Så har till exempel Moskvas borgmästare Jurij 

Luzjkov lämnat in två stämningsansökningar mot sina motståndare efter lokalvalet i 

oktober i år. I sitt valmaterial anklagade de honom och hans stenrika fru för korruption 

och för att ha misskött stadens ekonomi, och det kan han inte tåla. 

 

En annan faktor som spelar in är att journalister i Ryssland troligtvis gör sig skyldiga till 

ärekränkning i större utsträckning, det finns inte samma självreglering och 

journalistetik, som i länder med längre tradition av yttrande- och pressfrihet. Ryska 

nyhetsartiklar skrivs ofta i en raljant och kåserande ton som man i Sverige inte finner i 

nyhetsjournalistik. I de fall som jag har läst har den faktorn inte varit den avgörande, 

men samtidigt har jag ju inte använt ett representativt urval, mina fall är inte slumpvist 

utvalda fall utan fall som gått till Europadomstolen, fall som valts ut som skolexempel, 

och fall som uppmärksammats i media. Därför kan jag inte säga hur viktig denna faktor 

är bland de tusentals mål som avgörs varje år. 

 

Jag frågade mig också om Europarätten haft en påverkan på rättstillämpningen i 

Ryssland. Min slutsats är att den ryska rätten rent teoretiskt och akademiskt på det här 

området påverkas mycket starkt av Europarätten. I brist på egna rättstraditioner och 

praxis gällande rättighetsskydd och yttrandefrihet, hänvisar högsta domstolen till 
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Europarätten i sina fastställanden på området och i sina årliga utvärderingar av 

domstolarnas verksamhet. Dock kan jag inte se att det har sipprat ner i systemet till 

lokala domstolar i någon större utsträckning. Boris Timosjenko
82

, som leder 

monitoringenheten på Glasnost Defence Foundation och har följt den här typen av fall 

sedan 1990-talet, hävdar dock att även de lägre instanserna allt oftare hänvisar till 

europadomstolen i sina domar. För fem år sedan var det något av en sensation om det 

hände, men nu är det inte längre något som förvånar. Även om ett stort antal domar 

enligt Timosjenko fortfarande håller den låga kvalité som till exempel fallet med 

Krivolapova och Semerikov som refererats i den här uppsatsen, så ansåg Boris 

Timosjenko att en ny generation domare ingav nytt hopp.  

 

Min övergripande slutsats är att förtalslagstiftning aldrig kan vara det som lägger 

grunden för journalistetiken eller grunden för att människor i samhället inte talar illa 

och ljuger om varandra. Detta är ett område där rättsreglers allmänpreventiva verkan är 

låg. Det är endast i det demokratiska samhällets öppna samtal som man kan skapa 

konsensus om hur medborgarna skall tala om varandra och med varandra. Som jag 

skrev tidigare i avsnittet 4.2 Svensk rätt och europarättslig praxis kan domstolarnas 

uppgift bara vara att bestraffa de grova och för alla uppenbara övertrampen, och 

kompensera när en skada har uppstått. När grundläggande konsensus om 

yttrandefrihetens gränser inte finns, när rättssystemet är svagt, samhället är ojämnlikt, 

våldsamt och odemokratiskt, kan lagar om ärekränkning inte rädda och styra upp den 

politiska debatten, men de kan lätt missbrukas – hur de än är utformade. 

 

Slutligen 

Den 26 oktober när Oleg Orlov från Memorial var i Stockholm på en konferens 

arrangerad av Civil Rights Defenders (fd. Helsningforskommittén) om 

säkerhetssituationen för människorättsförsvarare i Norra Kaukasus kom en kollega fram 

till honom och sa: ”Oleg, du har blivit åtalad!”  

  

Så fortsätter alltså kampen om sanningen om morden och övergreppen i Tjetjenien i 

Moskvas domstolar, denna gång riskerar Oleg Orlov att hållas straffrättsligt ansvarig. 
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”Visst har domarna blivit duktigare,” sa min bekant Andrej Jurov, MR-aktivist från 

Voronezj i södra Ryssland, som jag träffade när han var i Stockholm och deltog i 

samma konferens. ”Många domare kan säkert Europakonventionen utan och innan och 

det är jättebra när sidorna i en tvist är likvärdiga. Men vad hjälper det när hela 

rättssystemet så lätt sätts ur spel, antingen med stora pengar, politiska påtryckningar 

eller hot om våld.”  

 

Jag återkommer till en av Europadomstolens nyckelformuleringar om yttrandefrihetens 

gränser och syfte: 

Detta är de krav som ställs av den pluralism, tolerans och vidsynthet utan 

vilka inget demokratiskt samhälle kan existera‖.  

När man läser denna formulering efter att ha fördjupat sig i domar från Ryssland, så får 

man en klump i halsen; det låter inte längre som en varning för vad som händer om man 

stympar yttrandefriheten – utan bara som ett konstaterande av faktum. 
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Bilaga 1: Schema brottskodexens artikel 129 
 

Art. 129, punkt 1 

Är det frågan om 

 spridande 

 av medvetet falska 

 uppgifter 

 kränkande äran, och värdigheten 

 för en annan person? 

Är dessa rekvisit uppfyllda 

  ↓ 

 

Döms för förtal till 

 böter; från 50 till 100 minimilöner, eller upp till en månadsinkomst, 

 obligatoriskt arbete; från 120 till 180 timmar 

eller till 

 straffarbetet upp till ett år. 

 

Art 129, punkt 2 

Är det fråga om förtal 

 i ett offentligt framträdande, 

 i offentligen uppvisat verk 

eller 

 i massmedia? 

Är något av dess rekvisit uppfyllda 

 

↓ 

 

Döms för förtal till 

 böter; från 100 till 200 minimilöner, eller upp till 2 månadsinkomst, 

 obligatoriskt arbete; från 180 till 240 timmar, 

 straffarbetet; minst ett högst två år  

eller till 

 arrest, mellan tre och sex månader. 

 

Art 129, punkt 3 

Är det fråga om förtal 

 i förening med anklagelse om grovt eller mycket grovt brott. 

 

↓  

 

Döms för förtal till 

 begränsning av friheten i upp till tre år, 

 arrest, mellan fyra och sex månader 

eller till 

frihetsberövande i upp till tre år. 
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Bilaga 2: Schema civilrättskodexens artikel 152 
 

Artikel 152, p 1 

 Sprids 

 uppgifter 

 som vanärar 

 en medborgares eller juridisk persons (Artikel 152, p 7) 

 ära, värdighet eller affärsrenommé   
och 
 kan inte spridaren visa att uppgifterna är sanna,    

 

           ↓  
 

har den drabbade rätt att genom  domstol kräva rättelse.                                                                                                                                                                              

 

                 ↓                                 ↓ 
 

Artikel 151, p 5                                                       Artikel 151, p 2                                                              
Den drabbade har även rätt att kräva                              Om  uppgifterna är spridda 

kompensation för den moraliska                                     via massmedia,  skall rättelse införas  

skada han lidit.                                                                 i samma medium 

                                                                                        

    Artikel 151, p 3                                                              

                                                                                       och den drabbade har rätt att på                    

                                                                                       samma ställe gå i svaromål. 

 

 

 ↓                                          ↓ 
 

 
Artikel 1100, 1101                                                              Artikel 152, p 4  

hur skadeståndet mäts                                                          Böter om man inte uppfyller                          

                                                                                             domstolsbeslutet enligt p2 och p3   

 

 

 

 


