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Rätt till egen bild och personbildsanvändning i massmedier är idag
ett mycket aktuellt ämne. Bilder och information sparas digitalt och
information sprids över hela världen i en allt högre hastighet, där

människans integritet blir sårbar.

Offentliga personers utsatthet i media analyserades genomgående av
den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i juni 2004 i

fallet med prinsessan Caroline av Monaco, efter att hon hade förföljts
av s.k. paparazzi-fotografer som senare publicerade bilder på henne.
Tyska domstolar kom fram till att sådana bilder fick publiceras i

yttrandefrihetens namn. Europadomstolen däremot ansåg att de tyska
fotograferna och tidningarna hade gått för långt och att prinsessans
rätt till personlig integritet hade kränkts. Genom detta fall har
massmedia haft allt större anledning att mer noga överväga

konsekvenserna av att publicera en personbild och inkräkta på rätten
till privatliv och integritet, inte bara när det gäller offentliga
personer. Slutsatsen av fallet med prinsessan av Monaco är ett



förtydligande av rätten att säga nej till publicering av egen bild och
att varje person, som inte arbetar offentligt eller deltar i ett offentligt

evenemang, alltid bör tillfrågas och ge sitt godkännande innan
publicering sker.

Denna bok är en studie av nationell lagstiftning och rättsfall i 30
europeiska länder och ger en överblick av olika attityder och

erfarenheter av publicering av personbilder och drar utifrån detta
preliminära slutsatser och riktlinjer för publicering av dessa. Boken

är skriven på engelska.
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