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Referent, jur.dr Hans-Gunnar Axberger, Sverige:

Referenten konstaterade att frågan inte gäller rättegångens offentlighet som sådan
utan framfor allt i vilken utsträckning och på vilket sätt offentligheten skall
handhas och förverkligas. Offentlighetsprincipen är inte en mänsklig rättighet,
även om vissa rättigheter - såsom informationsfrihet och partsinsyn - kan utövas
inom ramen för offentlighetsprincipen. Istället fyller offentlighetsprincipen ett
antal funktioner. Den första är kontrollfunktionen, dvs. att domstolarna fungerar
rätt och att rättvis rättegång, legalitet och rättssäkerhet tryggas. Den andra är
rättsbildningsfunktionen, som har två aspekter: dels kunskapsbildning, dels
normbildning. Den tredje funktionen är legitimitetsfunktionen, också kallad til-
litsfunktionen, som bäst sammanfattas i den engelska syntesen "justice must not
only be done - it must also be seen to be done". Den fjärde funktionen är
demokratifunktionen, dvs. offentligheten som garant för en öppen debatt.

I diskussionen om rättegångens offentlighet måste man också ta ställning till
de motstående intressena: dels personvärnet och dels utredningsintresset, dvs.
rättsväsendets behov. Ett exempel på hänsyn till personvärnet kan t.ex. vara att ett
vittne kan avskräckas från att ge en utsaga på grund av att en medlem av Hell's
Angels sitter i publiken. Ett rättshistoriskt sett intressant fall utgör också förhören
med Lisbeth Palme i sammanhang med mordutredningen på hennes make. Lis-
beth Palme gjorde - på grund av en föreställning om hur offentligheten skulle
påverka hennes situation - då under processen ett antal val som ledde till att
integriteten satts långt fram om utredningsintresset. Med tanke på domstolens
behov av arbetsro torde det vidare vara klart att domstolens överläggningar
beträffande domen måste vara hemliga.

Offentligheten kan delas upp i aktiv och passiv offentlighet. Offentligheten kan
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grafiskt beskrivas med variabelparen aktiv/passiv och med restriktioner/utan res-
triktioner. Aktiv offentlighet kommer till uttryck t.ex. i form av pressmeddelanden
från domstolarna. Exempel på restriktioner är referatforbud och det svenska
fotoförbudet. Offentligheten får med hjälp av dessa parametrar ett värde på en
skala från ett till fyra, där nivå 1 betecknar den lägsta graden av offentlighet
(passiv, med restriktioner) och nivå 4, som eventuellt är omöjlig, den högsta
graden av offentlighet (aktiv, utan restriktioner). Den aktiva offentligheten som i
europeiska sammanhang kallas transparens motsvarar inte den nordiska offentlig-
heten som visserligen också är olika i de olika nordiska länderna men som dock
huvudsakligen är passiv.

Slutligen tog referenten upp den "medierade offentligheten", som han redo-
gjort för utförligare i sitt referat i del I. Frågan gäller det, om man på videoband-
upptagning av rättegångar och på information över Internet kunde tillämpa sam-
ma regler som redan existerar på offentlighet. I förlängningen gäller det alltså
frågan om det vore möjligt att på ett förnuftigt sätt använda dessa medier för att
förverkliga offentlighetsprincipen och om de i framtiden kunde ersätta den tradi-
tionella offentligheten av rättegångar - och på köpet också lösa en del sekretess-
problem.

Korreferent, advokat Jørgen B. Jepsen, Danmark:

Vi uppfattar väl alla offentligheten i rättsskipningen som självklar och immanent
beståndsdel av ett demokratiskt samhälle. Detta kommer också till uttryck både i
den danska grundlagen och i EMRK. Historiskt sett har offentlighetsprincipen
funnit sin viktigaste orsak som en rättssäkerhetsgaranti - i straffprocessen. Men
denna garantifunktion intar idag en anspråkslös plats i förhållande till de övriga
garantierna som parterna i en rättegång tillförsäkras.

Offentlighet är inte en förutsättning för, men nog ett viktigt element i den
demokratiska debatten. Öppenheten stärker tilliten till rättsväsendet och bidrar
därmed till att säkerställa domstolarnas legitimitet.

Oavsett att hänsynen till offentlighetsprincipen har med tiden antagit nya
konturer är rättsskipningen dock fortsättningsvis en offentlig angelägenhet och
inskränkningar i befolkningens möjligheter att få insyn i den måste ha vägande
skäl. Utgångspunkten bör därför vara full offentlighet, men det finns ingen
huvudregel utan undantag. Det finns situationer där vägande skäl talar för att
hänsyn tas till andra intressen, t.ex. i saker som gäller familjerättsliga angelägen-
heter eller offrets utsaga vid sedlighetskränkningar. I dylika fall handlar det om
personrelaterade upplysningar, som allmänheten inte kan anses ha ett legitimt
intresse av. Den personliga integriteten måste åtnjuta ett visst skydd också i
förhållande till den grundläggande demokratiska offentlighetsprincipen.
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Offentlighet i processen

Offentlighet versus förtroende

De nämnda begränsningarna ger inte anledning till vidare diskussion. Jag skall
därför endast ta upp ett undantagsfall och det spänningsfält som uppstår mellan
hänsynen till offentlighetsprincipen å ena sidan och hänsynen till det förtroende,
som verksamhetens art förutsätter å andra sidan.

Förtroligheten och offentlighetsprincipen står i många fall i uppenbar motsats
till varandra. Avgörande av tvister, som involverar upplysningar av nämnda slag,
kan därför utsätta verksamheten för risker. Problemet kommer till uttryck t.ex. i
tvister i vilka företag kräver ersättning av tidigare medarbetare för rättsvidrigt
nyttjande av företagshemligheter.

Kännetecknande för fall av denna typ är att företaget hamnar i ett obehagligt
dilemma. Om det vill stå på sin rätt och väcka talan riskerar den att förtroliga
upplysningar kommer ut i offentligheten. Detta kan skada företagets konkurrens-
kraft. Väljer företaget dock att inte väcka talan blir det lidande. Företaget måste
med andra ord välja mellan två dåliga lösningar.

Orsaker till användning av skiljeförfarande

Det har hävdats att det beskrivna dilemmat utgör orsaken till att användning av
skiljeförfarande ökat vid avgörande av tvister. Denna utveckling är problematisk
eftersom rättsutvecklingen på områden där skiljeförfarande används inte får det
stöd som allmänt tillgängliga domar ger.

Offentlighetsprincipen är dock varken den väsentligaste eller den enda orsaken
till att parterna värjer skiljeförfarande. Förfarandets fördel ligger i parternas
möjlighet att utöva inflytande på skiljedomstolens sammansättning och därige-
nom säkerställa av den sakkunnig sammansättning. De långa behandlingstiderna i
domstolarna spelar också utan tvekan en betydande roll. Skiljedomar är också
slutliga eftersom de enligt dansk rätt inte kan överklagas. Till sist skall nämnas att
skiljeförfarande upplevs som en smidig form att avgöra tvister, som minskar faran
för permanenta meningsskiljaktigheter mellan parterna.

Många orsaker talar alltså för användning av skiljeförfarande. Det är skäl att
detta uppmärksammas när begränsningar i offentlighetsprincipen diskuteras.

Begränsningar i offentlighetsprincipen

Som utgångspunkt i diskussionen om offentlighetsprincipen finns det två ytterlig-
heter - oinskränkt, full offentlighet och ingen offentlighet.

Utgångspunkten skall vara full offentlighet och avvikelser från denna kan
endast göras vid vägande skäl och detta skall gälla såväl för fysiska som juridiska
personer. De flesta företag har information, vars hemlighållande har en central
betydelse för företagets möjligheter att konkurrera och i sista hand överleva. Den
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breda offentligheten kan inte gottgöra att detta skyddsvärda intresse blivit offent-
ligt i samband med en rättssak. Det finns därmed inte grundval för att förfäkta en
uppfattning om att offentlighet skall vara oinskränkt endast med undantag av
personliga upplysningar.

Motsatsen är ingen offentlighet. Som utgångspunkt står det parterna fritt att
avtala om att deras tvist avgörs i skiljeförfarande. Man kan därför hävda att
parterna skall kunna föra sin tvist inför domstol och kräva att offentligheten
utesluts. Uteslutningen är emellertid inte oproblematisk. För det första är det
tveksamt om möjligheten att utesluta offentligheten överensstämmer med dansk
grundlag, men det är i varje fall säkert att det strider mot de värden, som ligger
bakom principen om rättegångens offentlighet. Inför domstol handlar det inte
endast om en uppgörelse mellan två parter, utan rättsskipningen är och förblir en
offentlig angelägenhet. Att parterna i en tvist inte önskar att tvisten får offentlig-
het kan alltså inte utgöra grunden för en begränsning av offentligheten. Parter
som ger sig in på att få en tvist avgjord av en domstol måste därför tåla allmän-
hetens insyn, som är ett led i den civila rättsskipningen. Detta borde vara uppen-
bart för parterna även om de är företag. Möjligheten till ett fullständigt uteslutan-
de av offentligheten bör därför lika som den andra ytterligheten avvisas.

Mellan dessa två ytterligheter kan man emellertid föreställa sig en rad mellan-
lösningar, vilkas gemensamma drag ligger i att den rättstekniska utgångspunkten
är full offentlighet.

Den första och den mest restriktiva tänkbara begränsningen gäller tillfallen, i
vilka offentligheten kan inskränkas endast med hänvisning till en onödig kränk-
ning av någon, bl.a. i samband med att företagshemligheter yppas. En sådan
begränsning motsvarar gällande dansk rätt, enligt vilken dock domen är offentligt
tillgänglig.

Det har gjorts gällande att denna begränsning endast i ringa mån kan beakta
parternas önskan om diskretion eftersom allmänheten alltid har rätt att bekanta
sig med domens konklusioner och premisser. Innebörden av begreppet "företags-
hemligheter" är emellertid oklar och en liberal tolkning av begränsningen kunde
gynna parternas önskan om diskretion.

Det danska Retsplejerådet överväger ett förslag till en mera långtgående be-
gränsning av offentligheten. Behandling bakom lyckta dörrar kunde ske på parter-
nas gemensamma önskan. Det skulle betyda att om det är särskilt viktigt för
parterna att undgå offentligheten och inget avgörande allmänt intresse talar emot
detta så borde dörrarna hållas helt eller delvis lyckta. Förfarandet kan emellertid
leda till lyckta dörrar också med hänvisning till andra upplysningar än företags-
hemligheter.

Det är tveksamt om en sådan modifikation av offentlighetsprincipen väsentligt
skiljer sig från det förstnämnda. Förslaget förutsätter att parterna inger en
gemensam ansökan, medan avgörande om behandling bakom lyckta dörrar enligt
gällande rätt är möjlig efter en enda parts begäran eller på domstolens initiativ.
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Förmodligen gör domstolen redan nu en bedömning av om den andra parten är
enig med lösningen och att det inte finns ett offentligt intresse, som talar emot
behandling bakom lyckta dörrar.

En bredare formulering av modifikationen till offentligheten skulle ha ett
betydande signalvärde. Offentlighetsprincipen är trots allt en viktig orsak till att
parterna väljer skiljeförfarande. En liberalare formulering av offentlighetsprinci-
pen signalerar därmed ett större tillmötesgående för företagslivets behov.

För snart 30 år sedan lanserade det dåvarande Retsplejerådet ett långtgående
förslag till begränsning av offentligheten i rättsskipningen. Enligt förslaget skulle
parterna i ett civilmål kunna godkänna lyckta dörrar vid behandlingen av vissa,
bestämda spörsmål och också domen skulle kunna avges bakom lyckta dörrar.
Domen skulle offentliggöras tidigast ett år senare och även då endast i anonymise-
rad form. Förslaget kritiserades för att lida av rättstekniska brister. En av bristerna
ansågs vara att domen alltid skulle avges bakom lyckta dörrar även om behand-
lingen i övrigt fördes bakom lyckta dörrar t.ex. endast för en del av ett vittnes-
förhör och även om denna vittnesutsaga inte i ett nämnvärt omfång publicerades i
domen.

Enligt förslaget skulle offentligheten i rättsskipningen endast ha varit en rätts-
teknisk utgångspunkt och en mycket stor del av civilmål skulle ha behandlats
bakom lyckta dörrar. Förslaget förverkligades emellertid inte, bl.a. med hänvis-
ning till 65 § i den danska grundlagen.

För några år sedan kom det ett mera icke-traditionellt inlägg i debatten.
Orsaken var att behandling bakom lyckta dörrar är det enda sättet att begränsa
offentligheten. Förslaget innebar att namnförbudet, som används i straffproces-
sen, också skulle kunna användas i civil mål. Denna mindre begränsning skulle i
många fall tillgodose parternas behov. Det gjordes gällande att en sådan möjlighet
till begränsning av offentligheten var oproblematisk om journalister gavs möjlig-
het att överklaga besluten.

Avslutande anmärkningar

Enligt min uppfattning bör vi vara återhållsamma beträffande så långtgående
begränsningar som Retsplejerådet föreslog för snart 30 år sedan. För det första
strider de emot vår hävdvunna princip om så långtgående offentlighet som möj-
ligt. För det andra är det relativt osäkert om de skulle leda till ett mindre antal
skiljeförfaranden. Debatten gäller alltså spörsmålet om i vilket forum saker som
gäller företagslivets dispositioner skall avgöras - vid domstol eller privat. Därmed
är det inte sagt att näringslivets önskemål beträffande begränsning av offentlighe-
ten undantagslöst skall avvisas med kritiska anmärkningar. Retsplejerådets senare
överväganden sänder en klar signal om tillmötesgående och förståelse för parter-
nas behov i civilmål. Vi skall inte heller glömma att parterna ju har ett alternativ
till konfliktlösning utan offentlighet, nämligen skiljeförfarande. I Danmark finns
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en lag om skiljeförfarande och den kan ses som ett uttryck för att systemet med
skiljeförfarande har en beaktansvärd funktion i samhället. Domstolarna och skil-
jemannarätterna skall inte nödvändigtvis uppfattas som oförenliga motsatser utan
snarare som två olika institut som kompletterar varandra.

Korreferent, justitierådet Gustaf Möller, Finland:

Inledning

Principen att rättegången skall vara offentlig upplevs som någonting mer eller
mindre självfallet i alla västerländska demokratier. Min avsikt är inte att ifrågasät-
ta denna utgångspunkt. Däremot råder det - såsom det redan framgår av referatet
- säkerligen inte lika stor enighet om hur principen om rättegångars offentlighet
skall genomföras i praktiken och i vilka fall andra intressen har en sådan vikt att
det är motiverat att göra undantag från denna princip. Jag hänvisar till referentens
anförande om aktiv och passiv offentlighet.

Dessa frågor är aktuella även i Finland. En av justitieministeriet tillsatt kom-
mission avgav den 30 januari 2002 ett betänkande med förslag till en ny lag om
rättegångars offentlighet. Det är inte min avsikt att här i detalj redogöra för
innehållet i detta betänkande. Som en kuriositet kan dock nämnas att utgångs-
punkten i betänkandet är att rättegångens offentlighet är en mänsklig rättighet.
Såvitt jag kan erinra mig har jag inte tidigare vare sig hört eller sett att rättegång-
ens offentlighet skulle betraktas som en mänsklig rättighet.

Jag är helt ense med referenten att offentligheten är en funktion och inte någon
med t.ex. yttrandefriheten jämförbar rättighet. Offentlighetsprincipen tillhör såle-
des inte de mänskliga rättigheterna utan är så gott som helt funktionell bl.a. för
skydd och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Detta gäller också domstols-
offentligheten.

Jag skall under den korta tid som står mig till buds begränsa mig till att
behandla två frågor, dels sekretess vid överläggning till dom, dels rättegångens
offentlighet och massmedia, framför allt rätten att fotografera och TV-sända
rättegångar. Då jag behandlar sistnämnda fråga kommer jag - delvis i syfte att
framkalla debatt - att ta upp sådana omständigheter som enligt min mening
utvisar att en oinskränkt rätt för domaren att tillåta fotografering i rättssalen och
en TV-sändning av rättegångar medför vissa problem.

Överläggning till dom

Att domarnas muntliga överläggningar till dom inte är offentliga trodde jag länge
att var något självfallet - åtminstone i alla nordiska länder. Utgångspunkten torde
också vara självfallen. Däremot trodde jag länge att sekretessen var absolut. Jag
har nu erfarit att så inte är fallet i Sverige, där en domare lär kunna instämmas för
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att vittna om vad som skett under överläggningarna. Något sådant skulle enligt
min mening inte vara möjligt i Finland. I Finlands Högsta domstol och hovrätter,
där mål huvudsakligen eller åtminstone till en stor del avgörs på handlingarna
efter föredragning, förekommer det ofta att ledamöterna skriver s.k. lappar där de
närmare utvecklar sin mening och vilka sedan ligger till grund för muntliga
överläggningar eller cirkulerar bland ledamöterna. Dessa lappar innehåller även
ofta ett förslag till domskäl eller en ändring eller en komplettering av tidigare
avfattade förslag till domskäl.

Trots att det tidigare inte måhända för alla varit klart att sekretessen gäller även
sådana här lappar så har det numera genom två relativt fårska avgöranden av
Högsta domstolen blivit klarlagt att i fråga om dessa lappar gäller samma sekre-
tess som i fråga om muntliga överläggningar. I det nyssnämnda finska förslaget
har man dock velat mjuka upp den här sekretessen. Man har nämligen föreslagit
att lapparna skulle kunna bli offentliga efter en viss tid. Detta är något jag inte kan
understödja. Sekretessen skall inte enligt min mening påverkas av att domaren
satt sina tankar på papper och av att en lång tid har förflutit från överläggningarna.
De skäl som ligger till grund för sekretessen gäller ju även efter att en dom har
meddelats, inte endast därförinnan. Sekretessen i fråga om vad som förekommit
vid överläggningarna bör enligt min mening vara absolut.

Förvånande nog utgick man i det finska betänkandet också från att domstolen
skulle kunna berättiga forskare att få tillgång till lapparna och på så sätt ta del av
vad som skett under överläggningarna. Detta tyder på bristande kunskaper om
gällande rätt, eftersom lapparna ju är en del av överläggningarna precis på samma
sätt som det som sagts muntligt vid överläggningen till dom.

Rättegångens offentlighet och massmedia

En grundförutsättning för en saklig rättegång är att yttre störningsmoment und-
viks och att parternas och domstolarnas arbetsro tryggas. Detta bör tas till ut-
gångspunkt vid behandlingen av s.k. massmediala aspekter. De rätt färska erfa-
renheter vi har i Finland från rättegångar där medierna tillåtits fotografera eller
göra videoupptagningar i rättssalen, t.o.m. i mål där de tilltalade varit underåriga,
synes klart utvisa att man inte kan ta det för givet att rättens ordförande, som
enligt finsk rätt äger tillåta fotografering i rättssalen, alltid äger tillräcklig omdö-
mesförmåga i nu ifrågavarande avseende. Däremot föreligger det knappast någon
anledning att inte tillåta media att innan förhandlingen inletts fotografera dem
som sitter bakom domarbordet.

Det är förståeligt att rättegångar kan vara kommersiellt viktigt nyhetsmaterial
och att politiker, som är beroende av media, kan vara benägna att överbetona
massmediala aspekter, ibland t.o.m. på bekostnad av intresset för en sakenlig
rättegång.

Jag anser det ingalunda vara uteslutet att åklagares och advokaters processfö-
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ring påverkas av att en rättegång är TV-sänd på ett sådant sätt att åklagarnas och
advokaters plädering inte enbart har till syfte att övertyga domstolen utan även -
ibland måhända t.o.m. i första hand - allmänheten. Denna risk är särskilt stor då
man beaktar att s.k. trial by media börjar bli allt vanligare. I Finland är det framför
allt vissa advocerande jurister, som inte är medlemmar av Advokatsamfundet,
samt vissa åklagare som synes ägna sig åt sådant. Även i fråga om advokater har
de tidigare rätt stränga reglerna i någon mån uppluckrats. Om det blir vanligt att
rättegångar som kan tänkas intressera den stora allmänheten TV-sänds, är det
ingalunda osannolikt att vi snart får s.k. stjärnadvokater och stjärnåklagare och
kanske t.o.m. "stjärndomare". Att en sådan utveckling inte är önskvärd behöver
knappast närmare utvecklas. Lika klart är det att rättegångsmål bör avgöras av
domstolar och inte i tidningarnas spalter eller av någon slags allmän opinion.

Erfarenheten utvisar att man ingalunda kan vara säker på att varje domare i alla
situationer tål trycket från mediernas sida. På grund av detta - och möjligen även
på grund av vissa personers behov att framträda offentligt - bör de fall då ett mål
skall handläggas bakom stängda dörrar i så stor utsträckning som möjligt klart
och entydigt anges i lagen och inte överlämnas till domstolarnas skönsmässiga
bedömning. Detta gäller även en eventuell rätt att TV-sända rättegångar och att
fotografera i rättssalen samt ljudsändningar och distribution via Internet. Om det
inte är möjligt att ange gränserna tydligt i lagen kunde man tänka sig att domarna
tillsammans med advokaterna skulle utfärda någon slags rekommendationer om
hur man skall förhålla sig till de olika formerna av offentlighet via medierna. Jag
vill påpeka att jag inte är strikt emot TV i rättssalen, men jag anser att denna fråga
noga bör övervägas och regleras för att undvika de missförhållanden som eljest
kan uppstå.

Slutligen anser jag att man under inga omständigheter bör - såsom man gjort i
det finska lagförslaget - föreskriva att fotografering, bandupptagning eller annan
upptagning av ljud eller bild och överförande med tekniska medel skall tillåtas,
om:

1) därav inte föranleds hinder för den muntliga behandlingens ostörda förlopp,
eller

2) därav inte föranleds avsevärt förfång för skyddet för ett vittnes, annans, som
skall höras i målet, eller parts personvärn eller en sådan persons säkerhet på
grund därav äventyras, eller

3) det inte föreligger annat därmed jämförbart skäl att vägra tillstånd.

En sådan bestämmelse skulle medföra att man i mycket begränsad omfattning kan
hindra en TV-sändning av domstolsförhandlingar.

Till slut vill jag ännu återkomma till det den danske korreferenten anförde då
han påpekade att skiljeförfarandet inte är offentligt, medan domstolsförhandling-
en är det. Jag tror inte att processens offentlighet i allmänhet är den faktor som är
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avgörande då man kommer överens om att mål skall avgöras av skiljemän i stället
för av domstol. Skiljeförfarande är inte något negativt. Huvudsaken är att sådana
mål som inte är lämpliga att avgöras i ett skiljeförfarande hålls kvar i domstolarna.
Jag tror inte heller att antalet skiljeförfaranden skulle minska om man skulle
tillåta parterna att komma överens om att ett mål skall behandlas bakom stängda
dörrar.

Korreferent, adjunkt Robert R. Spano, Island:

I mit indlæg vil jeg fokusere på det spørgsmål som vedkommer det teoretiske og
juridiske grundlag bag domstolsoffentligheden.

Det er min opfatning at de andre spørgsmål som debatten her i dag handles om
retter sig hellere mod de praktiske problemer om udførelse som jeg tror at først og
fremmest er en naturlig konsekvens af den indholdsmæssigt position man tager
vedrørende det ideologiske grundlag.

Jeg mener her slet ikke at det er let at finde løsninger om den praktiske
udførelse, for eksempel hvorvidt og da hvordan man godkender Tv-udsendelse fra
retssalen. Men jeg er sikker på at hvis man ikke har taget en saglig afstand til den
grundlag som ligger bag offentlighedsprincippet med en argumenteret analyse så
kan den praktiske løsningsopgave blive en grænseløs projekt.

Jeg forstår referentens argument således at det følger ikke i princippet fra det
funktioner - som han kender ved kontrol, rettsbildning og demokrati - at der skal
være offentlighed i domstolsprocessen, det vil sige at retssalen skal som grundre-
gel være åben. Hans mening synes som følge deraf at være den at legitimitets-
eller tillidsfunktionen har afgørende betydning for domstolsoffentligheden som
princip og dets betydning i praksis.

Jeg er for det første enig med den synspunkt at retsbildningsfunktionen ikke
har selvstændig betydning her. Domstolsoffentligheden per se - det vil sige
processens offentlighed skelnet fra indholdet af de lover og forvaltningsregler
som er almindelige kundgjort - har ikke primært til formål at have indflydelse på
borgerens daglig opførelse.

Jeg tror dog at man må godkende at empirisk kan en undersøgelse vise at
domstolsprocessen og afgørelser der kommer fra domstolene har i virkeligheden
til en vis grad indflydelse på almenhedens daglige adfærdsmønster. Men mulighe-
den for et positiv empirisk resultat behøver ikke absolut at medføre en støtte for
en principiel argumentation.

På den anden side skelnes mit afstand lidt fra Dr. Axberger når debatten
handler om betydningen af kontrol-, tillids- og demokratifunktionerne og da
særligt hvordan man analyser disse begreb både selvstændigt og indbyrdes.

Jeg vil for det første lægge vægt på at jeg er enig med Dr. Axberger om at
tillidsfunktionen - hvis man forstår den som en belysning af vigtigheden om at
almenheden har tilstrækkelig tillid til domstolene og deres vigtighed i statssyste-
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met - har væsentlig betydning for offentligheden i retsplejen. Det samme gælder
om at kontrolfunktionen har historisk været en grundlæggende præmis bag of-
fentlighed i retsplejen.

Men jeg tror at det kan være nødvendigt at overveje om hvorvidt det er logisk
at analyse offentlighedsprincippet i retsplejen på en sådan måde at tale om tillids-
og kontrolfunktionerne på en selvstændig måde og skelne dem således fra funk-
tioner som er knyttet til begrebet demokrati i en juridisk forstand.

Det må nemlig efter min mening være bestemt at hvis man godkender at
princippet om domstolsoffentlighed har stærk analytisk forbindelse med begrebet
et retsligt demokratibegreb, bør man ved praktisk udførelse af princippet måske
bruge en anden metode en hvis man lægger til grund at princippet er først og
fremmest knyttet til en funktion som defineres uafhængigt fra de værdier som
ligger bag demokratiet i et retlig forstand.

Som forestillet af Alf Ross i hans grundlæggende værk, Hvorfor Demokrati?,
er demokratiets retlige begreb knyttet bland andet til at almenheden har kontrol af
magthaverne. Det er med andre ord et betydningsfuld demokratisk kendetegn at
almenheden skal have en praktisk og effektiv mulighed for at kontrollere eller
have tilsyn med de konstitutionelle magthavere. Det er også almindeligt anerkendt
at det er nødvendigt for magthaverne i et demokratisk samfund at udøve magten
på sådan en måde at der skabes tilstrækkelig tillid fra borgerne.

Demokratiets kontrol- og tillidsaspekter har retligt været godkend i domsprak-
sis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg om tolkning af
Konventionens krav i artikel 6, paragraf 1, om offentlighed ved rettergang. Jeg
minder om at Menneskeretskonventionen er bygget på grundpræmissen om de-
mokratiets positive værdier. Menneskeretsdomstolen har derfor lagt til grund at
konventionens individuelle rettigheder skal alle tolkes i overensstemmelse med
formålet om at opbevare og understøtte idealerne og værdierne af et demokratisk
samfund.

I overensstemmelse med det ovennævnte er det min mening at det ikke er
logisk - i de mindste i en retlig perspektiv - at skelne mellem offentlighedens
kontrol- og tillidsfunktioner på en side og dets demokratifunktion på den anden
når man analyser domstolsoffentlighedens ideologiske grundlag. Kontrol- og
tillidsfunktionerne er en vigtig del af demokratiets retlige begreb som jeg tror at
er en vigtig del af alle vores konstitutionelle normstruktur.

De er derfor i min mening ikke selvstændige funktioner bag offentligheden
som kræver selvstændig teoretisk argumentation.

Det er også argumenteret i referatet at hvis man mener med demokratifunktio-
nen i den snævre forstand - almenheden har adgang til information om hvordan
lovene bruges konkret så at det danner grundlag for en social debat og mulige
reformer - kan det ikke siges at forudsætte offentlighed i domstolsprocessen.

Denne opfattelse synes at vise til referatets grundtema om at domstolsoffent-
ligheden som en principiel synspunkt har som helt funktionelle karakteristikker.
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Det er således først og fremmest et værktøj for at opnå andre og mere betydnings-
fulde formåler, bland andet for beskyttelse af menneskerettigheder.

Jeg er enig med denne opfattelse. Men jeg mener at den ikke er tilstrækkelig
udtømmende fordi den undlader at tage afstand til den mulighed at offentligheds-
princippet har måske også en ikke-funktionel side. Det er også et princip der har
selvstændige værdier uafhængig af andre formål om for eksempel realisation af
konkrete rettigheder. Princippet er med andre ord i virkeligheden et princip med
blandet indhold og ikke fast prægede grænser.

Det har været argumenteret at i et demokratisk samfund har borgerne et
naturligt krav på at kunne holde sig orienteret om hvilke sager domstolene
behandler, hvordan behandlingen foregår og hvilke afgørelser der træffes. En
retspleje der udelukkende foregår bag lukkede døre er et kendetegn for totalitære
styreformer.

Det har også været hævdet at en grundlæggende forudsætning for et effektivt
og vel fungerende demokrati er at indenfor almenheden og samfundet finder man
i grunden tro på demokratiske værdier og en politisk kultur.

Min mening er derfor at demokrati som et konstitutionel styreform er ikke kun
en politisk og juridisk belysning om hvordan vi tager afstand til større sociale
emner som kræver grundlæggende regler bland andet om ytringsfrihed, trykkefri-
hed og andre konkrete rettigheder, såvel som regler om offentlighed i den funktio-
nel forstand.

Afgørelsen om at anvende demokrati som et konstitutionel styreform kræver
også grundregler med selvstændig værdi og formål som i og for sig selv skaber
præmisser for en demokratisk mentalitet - ligesom Alf Ross udtalte - som bygger
på gensidig respekt og ligestilling mellem borgerne indbyrdes og i deres forhold
til magthaverne.

Offentlighedsprincippet i retsplejen er - i det mindste til en vis grad - en sådan
grundlæggende regel som kræves at udførelse af princippet i praksis ikke alene
tager hensyn til praktiske muligheder for borgerne og massemedierne til at følge
processen indenfor domstolene, men tager også tilstrækkelig hensyn til den
selvstændige og uafhængige værdi som følger af den sikkerhed at domstolenes
virksomhed - både processen og dokumenterne - er som udgangspunkt altid
realiseret i åbenhed.

Den rationel konklusion af dette er at regler om offentlighed i retsplejen bygger
ikke i almindeligheden på det syn at dens grundlæggende tanke er at værne den
individuelle borgere som er part i en sag for domstolene. Selvfølgelig er det så at
offentlighedsprincippet har i en vis grad til grund en retssikkerhedspræmis.

Men hvis man bygger på den synspunkt, som jeg har argumenteret her før, at
princippet er i virkeligheden en vigtig del af demokratibegrebet i en retligt
forstand kan man ikke i almindelighed udføre princippet i enkelte tilfælde således
at de tager for meget hensyn til den individuelle parters interesse eller ønske.

På den anden side kan man sige at de følger ikke automatisk af den argumenta-
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tion - som knytter offentlighedsprincippet først og fremmest til demokratiets
retlige begreb - at regler om almenhedens og især pressens mulighed for at
kontrollere retssalen tager fuldstændig hensyn til udviklingen i den moderne
informationsverden.

Kære kolleger, det er ikke pressens faktiske reportage af enkelte sager eller Tv-
udsendelse fra domhuset som øger almenhedens kontrol eller tillid til retsplejen.
Det er først og fremmest tilstedeværelsen af den grundlæggende princip i vores
forfatning eller almindelige lovgivning at processen er udført i åbenhed - og
indflydelsen som den har på dommernes adfærd i almindelighed - som har den
grundlæggende betydning.

Korreferent, førstestatsadvokat, dr.jur. Tor-Geir Myhrer, Norge:

Innledning

For meg er det tilstrekkelig å behandle tre punkter som ut fra en norsk straffe-
prosessuell hverdag: Begrunnelsene for offentlighet i prosessen, større like-
behandling av offentligheten om rettslige og utenrettslig avgjørelser og nye
former for offentlighet.

Begrunnelsene for offentlighet i prosessen

Foranlediget av tendenser i den norske debatten om offentlighet ved behandling
av straffesaker, kan det være grunn til å spørre: Hvem "eier" retten til offentlighet
i straffeprosessen? Det er uten videre klart at vi snakker om et sameie, men er det
mulig å peke ut noen hovedeier? Når regulering av offentligheten i straffesaker
debatteres i Norge, fremholdes det gjerne fra massemedia at offentlighet først og
fremst er en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Seiv om begrepet "rettssikker-
het" kan gis forskjellig innhold, er det neppe tvil om at begrepet her først og
fremst brukes i betydningen garanti for siktede (og kanskje også til en viss grad
fornærmede).

Kanskje gjør jeg journalistene urett, men det kan synes som om denne yrkes-
gruppe - av alle - ikke anser de allmenne interesser som kontroll, legitimitet,
folkeopplysning og hensynet til demokratiet som tilstrekkelig til å begrunne og
forsvare prinsippet om offentlighet i straffesaksbehandlingen. Dette er overrask-
ende fordi en fremheving av rettssikkerhetsfunksjonen som bærebjelken for of-
fentlighet også må innebære følgende: Standpunktet til åpne eller lukkede dører
fra den som skal sikres en fair behandling må tillegges betydelig (men ikke
avgj ørende) vekt. Og nettopp fordi andre rettigheter i dag sikrer siktede og
fornærmede fair behandling, vil nok partnerne være tilbøyelig til å "velge vekk"
den garanti en offentlig rettsbehandling innebærer. Årsaken er selvsagt fordi en
offentlig eksponering av de lite tiltalende handlinger, egenskaper og holdninger
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som straffesaker gjerne avslører, oppleves som ubehagelig. En fremheving av
rettssikkerhetsfunksjonen som den sentrale begrunnelse for offentlighet, kan der-
for bane veien for en utvikling i retning av mindre offentlighet.

Slik jeg ser det er det også grunn til å trekke forbindelseslinjer mellom hvorfor
vi straffer og begrunnelsene for offentlighet.

Jeg forstår Axbergers innlegg slik at hensynet til allmennprevensjonen ikke
utgjør noen del av begrunnelsen for offentlighetsprinsippet. Her er jeg uenig. For
meg fremstår det som den viktigste oppgave for straffeforfølgningen å påvirke
eller styre borgernes åtferd. Dels gjennom avskrekkende virkninger, som bl.a. står
sentralt ved straff for ordinære fartsovertredelser, eller ved normunderbyggende
virkninger som for eksempel står sentralt ved straffeforfølgning av rasistisk
åtferd. At straffens mulighet for å påvirke atferden gjennom disse allmennpreven-
tive virkninger reduseres hvis straffeforfølgningen i liten grad er sikret offentlig-
het, fremstår for meg som temmelig åpenbart.

Som Axberger understreker vil en ved fremstillingen av rettergangoffentlighe-
tens formål eller begrunnelser oppdage at de forskjellige hensyn i betydelig grad
overlapper hverandre. Når jeg nå anfører "hensynet til den sosiale ro" er det derfor
langt på vei bare et navn på det område hvor kontroll- og legitimitetsfunksjonen
dekker hverandre. Historisk har allmennhetens behov for å se at lovovertredere
blir straffeforfulgt og adekvat straffet sammenheng med de mer absolutte straffe-
teorier og nødvendigheten av å hevne den begåtte urett. I dag gis behovet en
rasjonell og fremskuende begrunnelse: En offentlig straffeforfølgning må vise
allmennheten at systemet i rimelig grad evner å beskytte dem mot kriminalitet, og
at lovovertrederne gjennom en passende straff "frätas den fordel" de oppnådde
ved den straffbare handling.

Større likebehandling av offentligheten om utenrettslig og rettslige
avgjørelser

Lovgivningen i Norge sikrer ikke allmennheten noen offentlighet i den del av
straffesakene som endelige avgjøres av påtalemyndigheten. I Norge er det en
forholdsvis liten del av straffesakene som får sin avgjørelse i domstolen. I grove
tall vil 4/5 av straffesakene endelig avgjøres av påtalemyndigheten. Tvert imot vil
tjenestemenn i utgangspunktet ha en straffebelagt taushetsplikt om de fleste
opplysninger i straffesaken. Det er likevel så omfattende unntak fra denne taus-
hetsplikt at behovet for å informere allmennheten normalt kan ivaretas. Men dette
vil være en informasjon som skjer på påtalemyndighetens premisser.

For de saker som henlegges og hvor det regelmessig ikke er tilstrekkelig bevis
til å underbygge mistanken eller beskyldningen om straffbart forhold, kan det
anføres gode personvernmessige grunner for den norske regulering. Det samme
gjelder de saker som er så spesielle at de ender med påtaleunnlatelse. Derimot er
det vanskelig å gi en fullgod begrunnelse for at en straffesak som ender med et
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bøteforelegg på kr. 20.000 skal være gjenstand for en helt annen grad av offentlig-
het enn når den tilsvarende reaksjon idømmes av domstolene. Denne ulikhet har
fatt økende betydning fordi i Norge er det i dag en betydelig større andel av den
oppklarte kriminalitet som avgjøres utenrettslig med et forelegg enn for bare
10-15 år tilbake (fra 11,9 % i 1985 til 44 % i 2000).

Når formålet med straffeforfølgningen er å styre borgernes åtferd er det
vanskelig å akseptere at en betydelig andel av de ilagte straffer ikke er sikret
offentlighet. Ganske særlig gjelder det hvis betydelig kriminalitetsområder aldri
blir gjenstand for en offentlig prosess. Det er for eksempel i stor grad tilfellet med
arbeidsmiljøkriminalitet. Men det også viktig at nabolaget sikres innsyn i
bøteforelegg for ordensforstyrrelser og mindre skadeverk som ved forøvelsen ble
opplevd som skremmende og plagsomme.

For de siktede er det en frivillig sak om et de vil vedta et bøteforelegg.
I tilknytning til den norske reguleringslovgivning i tiden etter annen verdenskrig
påpekte Wilhelm Aubert i sin bok "Straffens sosiale funksjon" at de virkelig
"skurker" vedtok forelegget uten offentlighet, mens de som befant seg i yterkant
eller utenfor det straffebestemmelsen rammet, naturlig nok i stor grad valgte å
bringe saken inn for retten, men da med full offentlighet som følge. Det som ble
offentlig kjent var derfor et stort antall tvilsomme saker som i betydelig grad
endte med frifinnelse. Dette etterlot et inntrykk av en nidkjær og uskjønnsom
påtalemyndighet. En større grad av offentlighet om vedtatte forelegg er derfor
åpenbart gunstig også for påtalemyndighetens legitimitet.

Straffeforfølgning er av de områder hvor forventningen om likebehandling står
sterkest. Er det da noen rimelighet i at de virkelige "skurker" slipper unna med en
anonym foreleggsvedtakelse, mens de som hadde rimelig grunn til å se domsto-
lens prøving av om deres forhold var straffbart må ta med en offentlig "uthengig"
med på kjøpet. I verste fall kan det lede til at siktede vedtar en straff han eller hun
ikke skulle hatt. Da har i alle fall den forskjellige regulering av offentlighet blitt et
hinder for kontroll- og rettssikkerhetsfunksjonen.

Nye former for offentlighet

De norske lovregler om offentlighet i rettspleien ble endret ved lov av 4. juni 1999,
men trådt først i kraft 1. september 2001 da det også skulle utferdiges forskrifter.
Seiv om det norske regelverk er forholdsvis nyrevidert og i en viss grad regulerer
bruk av ny informasjonsteknologi, er revisjonsarbeidet preget av det er basert på et
utredningsarbeid som ble avsluttet i 1988. Altså i en tid hvor dagens informasjons-
og kommunikasjonsteknologi ikke var allemannseie. De reviderte regler utgjør
derfor ikke noen naturlig avslutning av en debatt om i hvilken grad den nye
teknologi bør brukes til å skape nye former for offentlighet i rettspleien.

Axberger företar i sitt innlegg et "ögonkast i backspegeln" hvor han ser på
offentligheten i tidligere tider. Og kanskje tar han også i sitt innlegg om
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TV-sendte retterganger et blikk i krystallkulen og skuer inn i fremtiden. Mens
allmuen i urgamle tider møtte opp på tinget og iakttok eller endog deltok i
rettsforhandlingene, gir den moderne teknologi oss en mulighet for å bringe
"tinget" ut til allmennheten. Personlig har jeg latt meg begeistre av den dreining
av debattemaet som Axberger företar når han fremholder at spørsmålet i større
grad bør være i hvilken grad domstolene skal anvende TV-mediet og ikke så mye
om man skal tillate det.

For nordisk lynne og rettstradisjon fremstår det både som uønsket og fremmed
å tillate TV-sendte rettssaker a la "Simpson-saken" hvor de involvertes ulykke,
nederlag og svakheter gjøres til underholdning for massene. Men hva om
domstolene selv sto for opptakene gjennom intern-kameraer. Dette kunne både
legge forholdene til rette for å overføre forhandlingene til tilstøtende lokaler og
således utvide tilhørerplassene i saker med stor allmenn interesse, og for å legge
en etter fastsatte regler redigert utgave av forhandlingene ut på Internett for en
kort periode.

Debatten om TV-sendte rettssaker er så vidt kommet i gang i Norge Det synes
det enighet om at parts- og vitneforklaringer som hovedregel ikke bør være
gjenstand for TV-overføring til allmennheten. Men burde ikke vi profesjonelle
aktører - aktor, forsvarer og dommer - kunne leve med at innledningsforedrage-
ne, prosedyrene og domsavsigelsene via domstolenes eget intern-TV ble lagt ut på
Internett for en kort periode som et tilbud både til allmennheten og massemedia?

Og ville det ikke være gunstig for alle de formål offentlighetsprinsippet skal
fylle, om "Storvik lokal-TV" for eksempel kunne ha et innslag med tittelen:
"Straffeforfølgningen av den omfattende taggingen og ruteknusingen på Lillevik
ungdomsskole fikk sin avslutning i Viken tingrett i dag", og hvoretter fulgte
opplysning om at tre av de fire tiltalte ble domfelt. Og klippet fra domstolens
Internett-side fikk seerne deretter presentert domstolens straffutmålingsbetrakt-
ninger, og kanskje også hovedpunktene i aktor og forsvarers straffutmålingsprose-
dyrer. Med godt journalistisk handverk kan det sikkert bli god informasjon om
hverdagskriminaliteten uten plagsom "Ally McBeal- faktor".

Hovrättslagman Dan Fernqvist, Sverige:

Fernqvist framförde att offentlighetsprincipen som sådan i praktiken inte stöter på
problem. Fernqvist ställde sig kritisk till diskussionen om offentlighetsprincipens
demokratifunktion och framförde, att en sådan diskussion inte behövs: demokra-
tifunktionen faller helt in under kontrollfunktionen. Fernqvist ställde sig däremot
positiv till TV-sända rättegångar - trots farhågor beträffande frågor av praktisk
natur - men negativt till videoupptagning av rättegångar. Videoband är inte
tillförlitliga eftersom de alltid kan redigeras och därmed manipuleras. Direkt-
sändning vore därför att föredra.
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Domare Peter Garde, Danmark:

Garde konstaterade att han avviker i åsikt med referenten endast beträffande det i
Danmark och Norge använda referatförbudet, dvs. att domstolen förbjuder
åhörarna av en domstolsförhandling att offentligt återge det, eller en del av det,
som de tagit del av. Garde framförde att det inte gäller en "minimalistisk öppen-
het" och att skillnaden är mera principiell än praktisk: referatförbudet möjliggör
att t.ex. häktningsförhandlingar i princip är offentliga, medan en svensk domare i
en känslig fråga endast kan behandla ärendet bakom lyckta dörrar. Garde
instämde med den norske korreferenten beträffande behovet att införa någon form
av offentlighet vid behandlingen av det växande antalet ärenden som avgörs av
åklagarmyndigheten.

Korreferent, førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer, Norge:

Myhrer anknöt till korreferent Jepsens diskussion om problemet med offentlig-
hetsprincipen och företagshemligheter, som företagen inte vill föra till domstol.
Han konstaterade, att de enda möjligheterna är uteslutning av offentlighet eller att
ärendet inte behandlas i domstol, eftersom anonymisering av företag i de nordiska
länderna inte är en fungerande lösning. Han illustrerade sin poäng med att berätta
om ett norskt rättsfall: när en medarbetare i ett företag hade försökt sälja företags-
hemligheter - utan att lyckas i sitt försök - blev hemligheterna ändå offentliga
eftersom de framgick av åtalet. På detta sätt blir brottsbeivrandet i själva verket ett
slags sanktion för offret.

Korreferent, adjunkt Robert R. Spano, Island:

Spano uppmärksammade publiken på den actio popularis-möjlighet, som den
isländska straffprocesslagen (8 § 2) innehåller: när en domare avgjort att behand-
lingen skall ske bakom lyckta dörrar kan en utomstående kräva en rättslig motive-
ring av domarens beslut. Domarens beslut kan även överklagas till högsta dom-
stolen. Bestämmelsen har visserligen inte använts mycket efter att den infördes i
lagen 1999, men möjligheten att kräva offentlighet är intressant.

Korreferent, justitierådet Gustaf Möller, Finland:

Möller instämde med Fernqvist att offentligheten inte kan ersättas med videoupp-
tagning på grund av den manipulationsrisk som alltid föreligger. Korreferenten
förklarade sig enig med referenten om att offentligheten kan förverkligas genom
simultan bandupptagning och genom att allmänheten följer med domstolsbehand-
lingen i ett annat rum. På detta sätt kan man gardera sig mot säkerhetsrisker och
samtidigt avstyra utrymmesbristen, som inte får leda till att pressens representan-
ter ges företräde fram om andra.
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Korreferent, advokat Jørgen B. Jepsen, Danmark:

Kritiken angående bristande offentlighet i samband med godkännande av böter
skall ses i sammanhang med offentlighet i pressen. Vid överträdelser av special-
lagsbestämmelser, t.ex. gällande arbetsmiljö eller miljön i övrigt, är det vanligt
med täckande offentlighet via pressen såväl då åtal väcks som under själva
domstolsbehandlingen och vid avkunnande av dom. Denna offentliga behandling
i tre olika skeden kan verka som tre straff, som kan ha konsekvenser för det
foretag som det gäller, eller mera bestämt för det, hur företagets kunder reagerar.

Om företaget frikänns i målet är pressuppbådet i regel mindre eftersom frikän-
nande inte är intressant att skriva om. Min bedömning är därför att offentligheten
i mål av större allmänt intresse kan vara tillräcklig om den omfattar dels åtalet,
dels meddelande om att målet avslutats med godkännande av böter av ett visst
belopp.

Referent, jur.dr Hans-Gunnar Axberger, Sverige:

Referenten tackade för de påpekanden som kompletterat hans anförande. Han
konstaterade bl.a. att han förbisett möjligheten att göra restriktioner, t.ex. referat-
förbud, begränsade i tiden. Tillfälliga restriktioner kunde vara en smidig lösning
och med hjälp av dessa kunde man eventuellt uppnå en större grad av offentlighet.
Han konstaterade, att hans grundtanke är att offentlighetsprincipen skall betraktas
som funktioner som är till för att uppnå vissa ändamål och efterlyste ett pragma-
tiskt synsätt på ärendet. Han avslutade med att konstatera att han inte emotsätter
sig TV-sändning av rättegångar eller en diskussion kring dem, utan att han endast
anser att diskussionen måste föras pragmatiskt under de premisser som TV-
medierna för med sig.


