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Medieansvarsloven trådte i kraft i 1992. Den seneste lovkommentar udkom i 1997 og indeholder ingen
bidrag til, hvordan loven skal fortolkes i forhold til retspraksis efter dette tidspunkt og i forhold til dagens
helt ændrede mediebillede præget af fx digitale medier. Denne lovkommentar indeholder en tiltrængt aktuel

gennemgang af retsstillingen.

Udover at indeholde kommentarer til de enkelte bestemmelser med bl.a. detaljeret gennemgang af retspraksis
frem til i dag, behandler lovkommentaren almene problemstillinger om fx lovens generelle

begrebsanvendelse, samtykke og medieansvarets placering i særlige situationer, som ikke er dækket af
lovteksten eller lovens forarbejder.

Som den første fremstilling indeholder lovkommentaren endvidere en grundig gennemgang af Pressenævnets
righoldige praksis om de presseetiske regler som justeret i 2013.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med medieret og presseetik.
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