
Domstolene og media - seksjonsmøte

Referenten, højesteretsdommer Hrafn Bragason, Island: I begyndelsen af min
skriftlige afhandling har jeg redegjort for nogle opinionsundersøgelser, som blev
udført ikke bare i Island, men også i de andre nordiske lande, om tilliden til dom-
stolene. Af de opinionsundersøgelser, som blev udført i Island i 1997 og 1998,
var meningerne meget negative over for domstolene i sammenligning med
undersøgelser fra 1990. Man kan se, hvor let det er med ensidig propaganda i
massemedierne at påvirke resultatet af sådanne undersøgelser. Jeg stiller mig
skeptisk til sådanne undersøgelser. I hvert fald skal man sætte spørgsmålstegn
ved dem. Hvem er det, der betaler for dem? Hvem er det, der formulerer spørgs-
målene? Hvorfor foretager man nu sådanne undersøgelser? Kan sådanne under-
søgelser måle tilliden til myndighederne? Påvirker de ikke snarere den popula-
ritet, som myndighederne nyder i øjeblikket? Man kan skaffe sig tillid uden at
være så populær, og det samme kan gælde myndighederne. Er det så sikkert, at
domstolene skal stræbe mod popularitet, medens det må være indlysende for de
fleste, at de må have tillid, så de kan tjene sit formål.

Uanset hvad der kommer ud af sådanne tankeøvelser, så er det klart, at for
dommerne i Island var det negative resultat af disse undersøgelser tankevæk-
kende. De måtte spørge sig selv, om dette skulle have nogen som helst indfly-
delse på deres arbejde og hvilken indflydelse. I realiteten tror jeg, at disse under-
søgelser ikke har haft nogen som helst indflydelse på domstolenes arbejde i
Island, og man har mærket, at populariteten svinger i takt med de løsninger, som
fanger almenhedens opmærksomhed. Herefter står dog spørgsmålet, om en kraf-
tig propaganda med efterfølgende meningsmåling som led i denne propaganda
kan have varige skadevirkninger på tilliden, som alle er enige om, at domstolene
skal have i et demokratisk samfund.

I min skriftlige afhandling har jeg også prøvet at gøre rede for forskellen mel-
lem de af massemedierne, man må tage alvorligt, og de, man mere eller mindre
kan se bort fra i den sammenhæng, som vi diskuterer her i dag, det vil sige, dem,
som prøver at fortælle nyheder på objektiv vis, og dem, som mest beskæftiger sig
med underholdning eller propaganda. Jeg har prøvet at finde frem til, hvilket mål
pressefolket stræber mod, og hvordan de ser på domstolene og deres arbejde. Det
må være klart, at det kommer an på, hvilken slags medie man tænker på, men jeg
synes, man kan mærke en stor tendens til at skabe sensationer, og denne sensa-
tionslyst har påvirket dømmekraften. Pressefolkene passer da ikke på kilderne
bag nyhederne, ser ikke på, hvad er realiteter, og hvad er noget pjat. De tænker
ikke på, at med sine reportager kan de gøre stor skade. Jeg tror, at massemedier-
ne kan have indflydelse på, hvordan almenheden ser på domstolene, og man må
derfor forsøge at samarbejde med de af medierne, som almenheden tager alvor-
ligt. Formålet er at bevare tilliden til domstolene, selv om dommerne skal passe
på, at massemedierne ikke skal have indflydelse på deres arbejde.
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Det må være justitsmyndighedernes og domstolenes opgave at reagere på vok-
sende opmærksomhed fra massemediernes side med henblik på at bibeholde og
forbedre domstolenes image. Domstolenes image afhænger dog ikke udeluk-
kende af det billede, som massemedierne giver, men også af dommernes og
advokaternes arbejde. Advokaterne er i realiteten en stor del af retssystemet. Det
er uhyre vigtigt, at dommere og advokater omgås og samarbejder uden knuder
under sagens behandling, og at retssagens parter far anledning til at følge med i
den. Ganske vist kan det ske, at en advokat synes, han er nødt til at deltage i en
offentlig diskussion om en sag vedrørende sin klient, enten inden eller efter en
domsafsigelse, men så er det vigtigt, at det sker i form af oplysningsformidling
og på en saglig måde. Sagen bør derimod procederes for retten, og saglig kritik
mod en retsafgørelse egner sig bedst i et fagligt tidsskrift.

Der er tradition for - i det mindste i de nordiske lande - at dommere ikke udta-
ler sig om deres afgørelser, eftersom de har udtrykt sig i selve dommen. Det kan
næppe omtvistes, at denne grundfæstede praksis er i sin gode ret. Det har været
en udbredt anskuelse, at domstolene bør præsentere sig med resultaterne af deres
gerninger. Den anskuelse kan være delvis rigtig, men er det tilstrækkeligt i nuti-
dens samfund? Kalder informationssamfundet ikke på ændrede arbejdsrutiner og
mere åbne og gennemskuelige domstole? Må domstolene ikke forberede sig på,
at de og deres sagsbehandling bliver besigtiget med kritiske øjne, ikke bare af
andre jurister men også af alle dem, som interesserer sig for retssager? Det er
muligvis ikke kun resultatet, som har betydning, men også hvordan man er kom-
met frem til resultatet. Publikum i et demokratisk samfund må være berettiget til
at følge med i domstolenes virke.

Hvad kan der gøres for at bibeholde og forbedre domstolenes image? Jeg har
før argumenteret for, at domstolene eventuelt må reagere på massemediernes
ændrede, udvidede og delvis nye virke med henblik på at bibeholde og forbedre
deres image. Man har ment, at dette bedst opnås ved at forbedre retssystemet og
sagsbehandlingen. I de seneste år har man dog også i større grad rettet blikket
mod styring af domstolene, ansættelse af dommere, og at disse udviser mere syn-
lig objektivitet i deres virke. Med mere synlig objektivitet mener jeg, at det ikke
er tilstrækkeligt, at der hos domstolene hersker vished om dommerens kompe-
tence til behandling af en sag, men også at udenforstående parter ikke med rime-
lighed kan drage den i tvivl. Objektivitet må være synlig. Diskussionen herom er
den samme i alle de nordiske lande. Der er fremsat forslag om at adskille sty-
ringen af domstolene til forskellige forvaltningsmyndigheder. Der er nedsat
bedømmelsesudvalg om ledige dommerembeder og disciplinærudvalg i dom-
stolsstyrelsen for at behandle eventuelle sager af enkelte dommeres optræden
eller handlinger. Der er fremkommet forslag om regler, der skal gøre domstolene
mere tilgængelige for publikum og pressen og gøre det lettere for de sidstnævn-
te at berette objektivt og tydeligt om rettergangen i retssager.
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De pressefolk, som i deres daglige arbejde har kontakt med domstolene, ser
ikke ud til at være i stand til at styre massemediernes pressedækning af domsto-
lene og retssager undtagen i et begrænset omfang. Der må derfor udpeges en
bestemt person ved hver enkelt domstol eller domstolsstyrelse, der har til op-
gave at sørge for at præsentere domstolenes afgørelser i enkelte sager og svare på
kritik, som eventuelt måtte opstå. Problemet ligger i at finde ud af, hvem der skal
udføre dette hverv, og hvordan det skal tilrettelægges. Domstolsstyrelsen og
domstolenes ledere ser ud til at være de nærmeste til at tage sig af disse sager.
Men det kunne måske være mere behændigt at overdrage dette til en anden per-
son end dommerne til at sørge for denne side af sagen. Informationen, der gives,
kan være om enkelte sager, men også en generel præsentation af domstolene, for-
klaringer om dens virke og udførlige beretninger om resultaterne af deres virk-
somhed. Man må forsøge at undgå at besvare kritik, der retter sig mod enkelt-
personer, og holde sig fra at komme i disput med enkeltpersoner. Det kan være
indviklet og tidskrævende at give fyldige oplysninger om hver sag og svare på
den kritik, som rettes mod domstolene. Men den tid er forhåbentlig omme, hvor
domstolene kan tillade sig at ignorere kritik i massemedierne.

Det bliver uundgåeligt at sørge for at få dette arbejde i orden i fremtiden inden
for domstolene. Det må være domstolsstyrelsens opgave at sørge for generel
information og præsentation af domstolssystemet og dets rolle blandt publikum
og visse grupper, som er særligt interesseret i deres virksomhed, enten generelt
eller på bestemte områder.

Min slutbemærkning skal være, at de sager, som domstolene behandler, er som
oftest både ømfindtlige og betydningsfulde, og meningene er delte, således at der
ikke er noget at sige til, at der debatteres offentligt, og enkelte retsafgørelser kri-
tiseres. Den lovgivning, som dommen bygger på, kan være ufuldstændig eller
diskutabel, således at kritikken i de tilfælde rettes mod lovgivningsmagten. Man
kan ikke klage over den offentlige debat i et demokratisk samfund. Det kan sik-
kert heller ikke undgås, at massemediernes skildring af retssager og domstolene
vil vokse i de kommende år, og blive omtrent lige så hyppige som reportager fra
andre grene af statsmagten. Dette bliver dommerne nødt til at vænne sig til. De
- som andre der arbejder i domstolene - må oplæres og vænnes til at arbejde i et
sådant miljø. Det kunne derfor være rigtigt at udarbejde bestemte regler om sam-
kvem med massemedierne og holde sig til dem.

Man bør dog tage særlig vare på, at massemedierne ikke påvirker arbejdet, og
man må vise styrke over for omgivelserne. Såfremt dette lykkes, behøver dom-
stolene ikke at være bange for massemediernes diskussioner.

Korreferenten, domare i Menneskeretsdomstolen Raimo Pekkanen, Finland:
Inom media har det förut inte varit brukligt att företa bedömningar av domsto-
larnas verksamhet, ännu mindre att rikta kritik mot domare. Numera är läget helt
förändrat. Domstolarna och domarna utövar offentlig makt. De är därför jämför-
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bara med övriga utövare av offentlig makt, vilkas verksamhet det ankommer på
media i ett demokratiskt samhälle att kritiskt värdera och informera om.

Domstolsväsendets verksamhet förutsätter stöd och medverkan av medbor-
garna, o.h. domstolarna måste åtnjuta medborgarnas tillit. Detta förutsätter åter
att medborgarna har tillräcklig kännedom såväl om domstolarnas allmänna verk-
samhetsformer som om deras enskilda avgöranden. En på fakta baserad och opar-
tisk information om hur domarmakten utövas, är på så sätt av vikt inte blott för
medborgarna och domstolarna, utan även för hela samhället.

Den information och de omdömen som media ägnar domstolarna och enskil-
da domar anses i domarkretsar ofta vara felaktiga, partiska eller direkt vilsele-
dande. Anledningen härtill kan vara att media ofta saknar tillräcklig sakkunskap
för att bedöma juridiska frågor. I Finland har i varje fall blott ett fåtal tidningar i
sin tjänst en särskild sakkunnig rättsredaktör. Media förefaller även ofta att välja
ut juridiska frågor för behandling främst med tanke på deras nyhetsvärde eller av
kommersiella skäl. Annan rättsligt viktig information kan därvid möjligen bli
lämnad utan tillräcklig uppmärksamhet.

Media behandlar inte heller alltid saken opartiskt, så att alla parters stånd-
punkter blir beaktade. Det har även förekommit fall i vilka media, stundom på
initiativ av en part, kraftfullt tagit ställning till en domstolssak redan innan dom
i målet givits, och på så sätt kanske vunnit en bred medborgaropinion för sin egen
ståndpunkt. Ett dylikt «trial by the press»-förfarande, vars yttersta syfte är att
inverka på domstolens avgörande, kan givetvis inte accepteras. Den europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna har framhållit att nyhetsmedia väl kan
referera och även kommentera ett mål som är anhängigt vid en domstol (Worms
v. Österrike). Dock får kommentarerna inte gå så långt att de kunde riskera en
parts möjligheter att få en rättvis rättergång eller att de kunde försvaga medbor-
garnas tillit till domstolarna. Enligt min mening är medias viktigaste uppgift i
detta hänseende att framställa saken så objektivt som möjligt och att därvid ta
hänsyn till parternas synpunkter, så att medborgarna med ledning därav kan bilda
sig en egen uppfattning om saken.

Å andra sidan får en stark mediaoffentlighet självfallet inte inverka på dom-
stolens opartiskhet eller oberoende. Domstolens uppgift är inte att eftersträva ett
avgörande som kan antas förbättra domstolsväsendets image, utan endast att träf-
fa ett lagligt, väl motiverat och rättvist avgörande.

Att media bedömer en dom efter att den blivit given, är självfallet acceptabelt.
Även nu är det från medborgarnas synpunkt viktigt att saken refereras objektivt
och opartiskt. Det måste dessutom beaktas att saken möjligen kommer att föras
till en fiillföljdsdomstol och att media inte heller borde sträva till att inverka på
denna domstols avgörande.

Media klagar på sitt håll över att det ofta är svårt att av domen få reda på de
centrala problemen med motiveringar och svar. Såtillvida är det skäl att betona
domstolarnas skyldighet att avfatta klara, begripliga och väl motiverade domar.
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I detta avseende har det även skett en betydande utveckling i alla nordiska län-
der.

Media påtalar även att ingen är villig att försvara ett domstolsavgörande som
blivit utsatt för kritik. Domarna anser i allmänhet - och enligt min mening med
fog - att de redan i domen angivit sin motiverande åsikt om saken och att de där-
för inte har någon anledning att komma med ytterligare förklaringar eller tillägg.
Vid en efterhandskommentar till sitt eget avgörande skulle en domare på sätt och
vis komma att tala i egen sak och antigen försvara sitt avgörande eller kritisera
sina kollegers ställningstaganden.

Domstolarna borde annars enligt min mening eftersträva en öppen och aktiv
information om sina avgöranden av allmänt intresse och om domstolsväsendets
funktion i allmänhet.

Advokaterna bildar en viktig del av rättsskyddssystemet och det kan därför
förutsättas att även dessa eftersträvar att upprätthålla medborgarnas tillit till rätts-
väsendet och inte att utnyttja offentligheten som påtryckning för att förmå dom-
stolen till ett bestämt avgörande. I Finland, och förmodligen även i de andra nor-
diska länderna, gäller att en advokat inte medan målet är anhängigt, med hjälp av
offentligheten får söka skapa en gynnsam inställning till sin huvudmans sak
(Finlands advokatförbunds föreskrifter angående god advokatsed 9. juni 1972
§ 40). Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i ett fall som
gällde Schweiz {Schöpfer v. Schweiz, 20. maj 1998) ansett att en advokat handlat
i strid med konventionen om de mänskliga rättigheterna, när han vid en press-
konferens som han själv anordnat hade riktat en stark kritik i skarpa ordalag mot
sättet för handläggningen av ett mål som var anhängigt vid domstol.

Domstolarna har obestridligen förut förhållit sig synnerligt negativt gentemot
media och offentligheten. Numera utgår man från att medborgarna äger rätt att få
en korrekt och opartisk information även när det gäller domstolarnas verksamhet.
Enligt Finlands nya offentlighetslagstiftning skall en myndighet, även en dom-
stol, «informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och
skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden som
anknyter till dess verksamhetsområde».

Domstolarnas informationsverksamhet har väsentligen till syfte att tillgodose
medborgarnas kunskapsbehov. Även om all information samtidigt ger en bild av
föremålet för informationen och alltså på så sätt skapar publicitet, så är detta
likväl inte för domstolarnas del något mål för informationsverksamheten.

För medias verksamhet är det av vikt att det i varje domstol finns någon som
ansvarar för skötseln av informationen. Även den övriga personalen borde vid
behov medverka i informationen. I varje fall skulle de högsta domstolarna ha skäl
att organisera sin information genom ett särskilt reglemente. I Finland har regler
av detta slag antagits av de båda högsta domstolarna och åtminstone av vissa
hovrätter.

Ceterum censeo: Det är tid för domstolarna att överge en avvisande inställning
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till media och information, och att i stället gå in för att tjäna medborgarnas kun-
skapsbehov genom en aktiv och öppen information.

Justitierådet Gustaf Möller, Finland: Den frågan vi behandlar är oerhört mång-
facetterad, och den är inte aktuell enbart i Norden, utan den är brinnande aktuell
i alla länder. I nästa vecka hålls världskongressen i processrätt i Wien och då är
ett av teman «domarens ställning - nya utvecklingstendenser», och en central
fråga där är just förhållandet till pressen. Vad jag nu säger om andra länder, base-
rar sig på nationalrapporter jag har fått in för den här nästa veckas kongress.

Överallt tycks det förhålla sig så att pressen inte nöjer sig med att referera
rättsfall, utan också kommenterar och kritiserar dem. Man har ansett att det här
inte är något negativt. Det är på sätt och vis en motvikt mot domarnas oavhäng-
ighet att det finns en kontroll. Man säger att i ett demokratiskt samhälle kan vi
inte tåla en maktutövning som inte kontrolleras på något sätt. En annan sak är att
också pressen utövar makt, vilket man kanske inte alltid poängterar tillräckligt,
och vem kontrollerar då? Jag skall inte gå in på frågan hur man skall sköta det,
men vi kan konstatera att pressen också är en maktfaktor som borde kontrol-
leras. Jag tror inte att den frågan går att lösa enbart med så kallad självsanering
inom pressen själv. Å andra sidan är jag säker på att det inte är någon lösning att
börja väcka åtal, utan lösningen skall man försöka finna på något annat sätt.

En fråga som tycks ha varit aktuell i flera länder, också i Finland, är den som
gäller det så kallade stjärnfenomenet. Vi är ju vana vid stjärnadvokater, som i
pressen går ut och talar om processer och kommer med synpunkter i anhängiga
mål. Det är mest i brottmål det förekommer. Åklagarna har i flera länder varit tills
vidare mycket återhållsamma, men också åklagare har i vissa länder börjat driva
«trial by media». Ibland är dom kanske tvungna för att rätta till vad advokaten
har sagt.

Det som däremot är nytt är det så kallade stjärndomarfenomenet: domare som
uttalar sig i pressen och ger intervjuer om mål, ibland kanske om anhängiga mål,
och utövar kritik och förklarar att nu kunde ju målet egentligen ha avgjorts på ett
annat sätt. Sen blir dom populära i pressen och intervjuas ofta. Det är någonting
som man bör akta sig noga för. Domarna skall ju inte vara populära, men heller
inte impopulära.

En mycket känd domare, Lord Mastil, berättade när han besökte Finland, att
när han svär in de så kallade Magistrate-domarna, citerar han alltid Francis
Bacon och säger: Sträva inte efter popularitet - applåder är för artister och skå-
despelare, inte för domare.

En populär domare är en styggelse, och jag tror att det är viktigt att akta sig
för att försöka uppnå popularitet genom pressen. I fler andra länder tycks det
tyvärr ha blivit ett problem, och vissa små oroväckande tendenser tycker jag mig
ha skönjt också här i Norden. Men eftersom varken referenten eller korreferen-
ten berört det, antar jag att problemet inte är särskilt stort ännu.
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F.d. president i Högsta förvaltningsdomstolen Antti Suviranta, Finland: Det var
någon gång på 1960-talet som en ung forskare vid Tammerfors Universitet pre-
senterade en undersökning som visade att domarna och domstolarna inte bara var
impopulära, utan att man inte hade en större tillit till dem. Domarna var mycket
indignerade över denna undersökning. De visste ju själva att de gjorde ett gott
arbete och var opartiska och så vidare. Med vad då? Det hjälper ingenting att
domarna själva vet att de gör ett gott arbete. Media och allmänheten måste också
inse att domarna gör gott arbete. Man kan, som man har gjort här, rikta förhopp-
ningar till media och till advokater, för att de skulle stödja domstolarna i detta
hänseende - att hjälpa dem bevara och förkovra sin popularitet så att säga - men
det är inte tillräckligt att vi presenterar sådana förhoppningar. Det som är mest
betydelsefullt, är att vi vet om denna kritik, och att vi tar vara på den. Inte på det
sättet att vi skulle döma så som allmänheten eller media hoppas, men på det sät-
tet att vi gör allt vad som står i vår förmåga för att ge allmänheten och pressen
en god uppfattning om vad vi gör.

Men hur skall vi presentera en sådan bild av vårt arbete till de berörda? Såsom
har sagts är det främst domstolarnas och domstolsväsendets sak att sköta om det
här: Att domarna skall se till att de behandlar sakerna på försvarligt sätt, att de
författar domar som är väl och lättförståeligt motiverade osv. Men det är inte till-
räckligt med det. Domstolarna måste också hjälpa till att allmänheten far en rik-
tig bild, och som här har sagts finns det informationsverksamhet vid domstolar-
na som emellertid inte är så lätt att sköta. Förr i världen var det så att vi skrev för
korta och koncisa domar, som ofta inte gav för handen någon egentlig motive-
ring. Det angavs vad som vi uppskattat vara sant och hur enligt vår mening lagen
skulle tolkas, men inte varför vi har värderat bevisen på det här sättet och varför
lagen har tolkats på det här sättet. Det har skett en oerhörd förbättring i dessa
hänseenden. Domarna är nu långa och grundliga. De är så långa att pressen eller
allmänheten inte kan läsa dem igenom. Och det är dels därför man bedriver infor-
mationsverksamhet i domstolarna. Men det är inte så lätt att göra det. Jag skall
bara ta ett exempel: Högsta förvaltningsdomstolen ger många tusen domar om
året, och det finns alltid bland dem några som är intressanta för allmänheten. Det
är brukligt att informationssekreteraren gör en kortfattad redogörelse, ungefär en
A4-sida lång, över vad som har dömts och vad som domen innehåller, på ett kon-
cist och lättförståeligt sätt. Han skall sedan visa det för ordföranden i den ses-
sion som fattade domen. Ofta sker det då att ordföranden anser att informations-
sekreterarens version inte är exakt nog. Och så skriver han det om, med det resul-
tatet att det blir mera exakt men också mera oförståeligt. Sen måste ofta presi-
denten lösa tvisten mellan informationssekreteraren och ordföranden i den här
sessionen, och försöka finna en sådan lösning som är tillräckligt exakt, och sam-
tidigt tillräckligt klar för läsarna.

Korreferenten sade att pressmeddelanden från domstolen skall vara sådana att
de skall utan vidare kunna publiceras av pressen. Det är ett bra mål, men så sker



960 Seksjonsmøte

det inte. Redaktörerna säger att de är inga maskinskrivare eller textbehandlare.
De är redaktörer och de skall skriva själva vad som skall publiceras, och därmed
faller i många fall denna förhoppning.

Tingsnotarie Eric Bylander, Sverige: Jag är inte endast tingsnotarie, utan även
lärare i retorik vid Södertörns högskola i Stockholm. I skärningspunkten mellan
mina två professioner har jag fått anledning att filosofera lite över den fråge-
ställning vi har för oss idag. Och det allra viktigaste jag vill ta upp är skillnaden
i perspektiv som domstolarna och media har och - det är viktigt att komma ihåg
- kommer att fortsätta ha. Vi kan tänka oss att många av de som har samlats här,
har sysslat med eller sysslar med dömande verksamhet. Om en kollega frågar:
«Har du haft något intressant mål nyligen?» Tänk efter vad ni skulle svara i
denna stund. Så tänker ni er att ni skulle få samma fråga av en journalist, och tän-
ker efter vilket svar ni skulle ge då. Jag är övertygad om att svaren divergerar.
Det är fullkomligt olika perspektiv som skall tillfredsställas. Det är som jurist lätt
att halka in på ett synsätt på den här frågan, att om vi bara får ut tillräckligt med
information om vår dom, så kommer medias rapportering att bli fullkomligt
sådan som vi vill ha den. Det är viktigt för att kunna hantera problemställningen
att vi förstår att så är icke fallet. Media har det perspektivet att de ofta skriver om
det som avviker från det normala. Därför skall vi väl också vara mycket glada att
vi sällan ser någonting sådant som att «Högsta domstolen fattade ett korrekt
beslut». Alltså finns det en grundföreställning om att domstolar är institutioner
som fattar korrekta beslut. Det som avviker därifrån, det är att domstolarna inte
fattar korrekta beslut. Så kanske är medias kritik inte fullt så hård som den ofta
kan uppfattas.

När vi skall gå ut och möta media, så måste vi ha det här perspektivet: «Vad
är intressant för media?» För om det är så att vi bara pumpar ut information om
domar som för den bredare allmänheten kommer att väcka ett mycket litet intres-
se, då kommer vi att få ett rykte som är om möjligt värre än att vi inte skulle
döma rätt, och det är att vi skulle vara otroligt samhällsfrånvända och tråkiga.
(Och det må väl stundtals vara sant.)

Ett annat utslag i debatten som sammanhänger med det här, är att domstolar-
na är vana att bestämma och besluta, och när domstolarna går ut för att möta
media, blir det lätt i det perspektiv man är van vid: «Vi vill att ni gör så här.» Det
är ett perspektiv media inte kommer att finna sig i, och som man måste försöka
komma bort ifrån.

Sen är det viktigt, kanske allra viktigast, att inse att det alltid kommer att fin-
nas en skillnad i perspektiv mellan domstolarna och media. Och det handlar inte,
som mycket riktigt har anmärkts här, om att vi skall få 100 % nöjda medborgare
i opinionsundersökningarna. Det handlar inte om att lösa ett problem med hur vi
skall handskas med media, utan att vi skall hantera situationen mellan media och
domstolarna i medvetenhet om våra skilda perspektiv.
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Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, Norge: Mitt grunnsyn er at domstolene i
større grad må trekke konsekvensene av den stilling mediene har fått i våre sam-
funn. Det innebærer å åpne for mediene og bruke mediene. Det innebærer å sette
grenser for mediene, men ikke isolere seg fra mediene.

Vårt emne - slik det er lagt opp fra referentens side - gjelder først og fremst
de krav man skal stille til domstolene. Jeg er enig i at dette i dagens situasjon er
en fruktbar spørsmålsstilling. Kritikken mot pressen har tidligere vært fremført
med styrke og volum under våre nordiske møter. Jeg er også enig i referentens
grunnsyn, og jeg har understreket setningen der han sier: «Man kan ikke klage
over offentlig debatt i et demokratisk samfund, selv om man gerne ønskede at
den var saglig.»

Det er minst to sterke grunner for at domstolene i større grad bør bli mer utad-
vendte institusjoner i samfunnslivet. La meg formulere mine synspunkter med
særlig henblikk på Høyesterett:

For det første blir det i Høyesterett truffet mange avgjørelser som har betydning
for store sosiale grupper, og som det derfor er viktig at disse får kjennskap til.
Viktig for dem både på rettighets- og pliktsiden. Jeg tenker ofte når Høyesterett
begrunner en skjerpet straffereaksjon med hensynet til allmennprevensjonen, at
dette er nærmest en fiksjon hvis ikke folk i rimelig bredde får kjennskap til avgjø-
relsen. Det er neppe noen annen effektiv måte til slik kunnskapsspredning i vårt
samfunn enn gjennom mediene. Og dette burde også være en oppgave for medi-
ene ut fra deres egne utsagn om medienes samfunnsmessige funksjon.

Men en mer utadrettet holdning er også begrunnet i hensynet til domstolene
selv. Mitt synspunkt er det enkle, at Høyesteretts stilling og styrke i samfunnet
vil være avhengig av dens tillit i befolkningen - at retten fremstår på en måte som
skaper tillit, ikke bare i rettslivet, men også i den øvrige befolkningen - tillit til
institusjonens kvalitet og handlekraft. Det er forbi med de tider da en sentral
institusjon kunne opprettholde sin posisjon på grunnlag av formell autoritet. Og
tillit skapes ved at handlinger ikke bare skjer, men at de også synes og vurderes.
Skal man kunne ha tillit til en institusjon - en reell tillit - er det et minstekrav at
man har en viss porsjon kunnskap om denne institusjonen - om hva den egentlig
företar seg. Min egen kontaktflate utenfor juristenes krets sier meg at kunnskap
om Høyesteretts gjøremål ikke er påtrengende dyp overalt.

Jeg antar at disse synspunkter også vil ha en viss gyldighet for norske dom-
stoler - og trolig nordiske domstoler - i sin alminnelighet.

Så et par ord mer spesielt om dommeres uttalelser til pressen og i pressen, eller
andre medier. Når det gjelder avgjørelser som er fait, er den tradisjonelle oppfat-
ning at det dommeren skal si, står i avgjørelsen. Man bør være apen for en viss
oppmykning. Det er ubetenkelig å lage pressemeldinger fra domstolenes side, der
man i en mer konsentrert form gjengir avgjørelser. Mer vanskelig er spørsmålet
å kommentere en avgjørelse fra dommerens side. Det er en fare for at en dommer
gjennom sine uttalelser kan skape misforståelser om dommens innhold. Men
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faren for misforståelser hvis en dommer ikke går ut med ledsagende forklaring-
er, vil kunne være større. Jeg tenker med beklagelse på hvilke misforståelser som
har stått i pressen om enkelte av Høyesteretts avgjørelser.

Man kan møte den innvending at en kommentar ved siden av de skriftlige
domsgrunner vil kunne innebære en tolkning, og derved forskyve rekkevidden av
de omhyggelig tilslipte formuleringer i premissene. Jeg finner ikke denne inn-
vending sterk. Alle innen faget vil vite, at det er domsgrunnene som gjelder, at
medieutsagn bare står for avgiverens regning, og at deres presisjonsgrad vil være
begrenset. Som en sum vil jeg i dag si, at om en dommer går ut i mediene for å
tilrettelegge forståelsen av sin avgjørelse, vil det ikke fremkomme noen kritikk
fra min side.

Dernest har man spørsmålet om dommeres deltakelse i den alminnelige
offentlige debatt i mediene om rettslige og samfunnsmessige emner. På dette
punkt er min holdning ganske klar. Det er all grunn til å hilse med glede slik del-
takelse. Jeg hadde ansett det ønskelig om det ville skje i vesentlig større utstrek-
ning enn nå. Dommere bør vise försiktighet hvis de kommer inn på spørsmål som
er sentrale stridspunkter mellom politiske partier, eller som de i nær fremtid skal
behandle i domstolen. Men for øvrig ser jeg ingen vesentlige grenser.

Man vil kunne reise spørsmål om dommeres habilitet hvis de allerede har tatt
stilling til et rettsspørsmål. Det skal etter min mening særdeles meget til før en
dommer av den grunn viker sete. At dommeren har skrevet om et emne tidligere,
viser regelmessig at hun eller han har en spesiell innsikt på vedkommende retts-
område. Å la det være utelukkelsesgrunn er etter mitt syn meningsløst. Det ville
i sin konsekvens innebære at nettopp de mest innsiktsfulle ble ekskludert.

Det kan vel være så, at tidligere standpunkt kan vise en så sterk grad av enga-
sjement, at habiliteten kommer i fare. Det kjente norske eksempel er her Johs.
Andenæs i en krigsforbrytersak fra 1946. Han hadde som universitetslærer, sam-
men med Frede Castberg, på eget initiativ sendt et brev til Stortinget med en opp-
fordring om ikke å lovfeste en anordning om straff for utenlandske krigsforbry-
tere. De to mente at den utvidelsen av adgangen til blant annet dødsstraff som en
slik lov ville medføre, var «i klar strid» med Grunnloven § 97, og dette var det
sentrale spørsmål i saken. Høyesteretts flertall fant at Andenæs, som da var kon-
stituert dommer, måtte vike sete.

Men seiv i et så særegent tilfelle var det to dommere som dissenterte, og disse
dissenser er av interesse. Dommer Bonnevie påpekte at en dommer ikke blir ugild
selv om «han i en tidligere sak i sitt votum kanskje har hatt et skarpt og desidert
standpunkt med hensyn til samme rettssetning som i den aktuelle sak er gjen-
stand for tvist og avgjørelse». Og dommer Schjelderup henviste i tillegg til «for-
delene ved den fri offentlige drøftelse av problemene som har vært alminnelig
her i landet jurister imellom og hvori også dommere jevnlig har tatt del». Jeg
antar at i vår løpende virksomhet i rolige tider bør dissensenes argumentasjon
være retningsgivende.
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Så til slutt: Det blir i tiden som kommer en større kontaktflate mellom dom-
stoler og media. Dommerne bør gå til dette møtet med en positiv holdning.
Samtidig vil jeg også understreke det skjønnsmessige element i dette samvirke.
Hver dommer har sin personlige stemme, sin samfunnsmessige holdning og sitt
individuelle ansvar. Slik må det være også på dette området.

Advokat Claes Borgström, Sverige: Jag kan konstatera att en erfarenhet som jag
har ifrån Sverige tycks ha sin giltighet också i andra nordiska länder, i viss
utsträckning i varje fall: När jurister - inte bara domare utan jurister i allmänhet
- talar om media och sitt förhållningssätt till media, så är man så gott som alltid
i försvarsställning. Det som utmärker väldigt många är en bristande kunskap om
medias funktion och om hur media arbetar, och också en rädsla att själva bli gran-
skade. Det är inte så lätt att komma ifrån det ganska traditionella förhållnings-
sättet i media, men det är nödvändigt. Jag tror nämligen inte att det spelar någon
roll vad man har för uppfattning om vad media bör göra och inte bör göra, för att
media gör i alla fall. Dom ökar sin granskning och sitt intresse för rättsskip-
ningsområdet.

Jag tycker att det handlar om ett perspektiv. Man kan, om man vill, naturligt-
vis säga att domstolarna och juristerna får ha sitt perspektiv, så får media ha sitt.
Men jag tror inte att det är fruktbart, utan jag tror att man just som jurist bör till-
ägna sig det andra perspektivet. Det är en förutsättning för att man skall kunna
fungera i det läge som gäller. Man kan, tycker jag, till exempel fundera över hur
man själv förhåller sig som mediakonsument. Har man en tidning på morgonen,
vilket de flesta har, så vill man ju läsa i den tidningen någonting som faktiskt
innehåller någonting som är både upplysande, granskande och kommenterande.
Varifrån skall media få sina uppgifter om till exempel en rättssak i en domstol.
Jo, naturligtvis genom dem som har varit verksamma i sammanhanget.

Jag håller helt med om det korreferenten sa, att det är ett jättestort område. Jag
tänker inte på problematiken att media kan påverka förundersökningar osv., utan
jag talar bara om det allmänna förhållningssättet. Jag är ibland med på så kalla-
de mediadagar på åklagarutbildning, och då är det många åklagare som säger att
ringer det en journalist, så lägger jag genast på luren. Liknande inställning finns
på domarhåll, och även hos en del advokater, märkligt nog. Då brukar jag ställa
spörsmålet: Vill du inte veta någonting när du slår upp din egen tidning på mor-
gonen? Svaret är ju självklart. Och då är min uppfattning att man kan inte bara
tala om domstolarnas plikt att tolerera kritik, utan det finns ett ansvar. Ett ansvar
som alla som är verksamma inom detta område delar på, och där man fyller olika
funktioner. Ett ansvar för att människors intresse för rättskipningen tillgodoses
med korrekt information, men också naturligtvis kommenterande synpunkter.
Det har talats här om att domstolarna bör ha informationsavdelningar och lämna
ifrån sig pressmeddelanden. Visst är det bra, men inte kommer tidningar och
andra media att nöja sig med att enbart publicera pressmeddelanden, eller att
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enbart tala med en pressombudsman eller en presstalesman, utan självklart kom-
mer man ju att fortsätta att skaffa sig andra källor. Det är en fullständig själv-
klarhet och jag kan säga att jag önskar att det kommer att vara på det sättet också.
Jag vill inte enbart läsa pressmeddelanden från domstolar eller andra myndighe-
ter som är tillrättalagda, utan jag vill att media skall agera på ett granskande sätt.
Det är ett missförstånd om man tror att man kan styra media. Och det är också en
logisk kullerbytta om man vill styra media.

Det har sagts att det blir så mycket fel - media publicerar felaktiga uppgifter.
Javisst, gör dom det. Det är en pedagogisk uppgift för domare, åklagare, advo-
kater och poliser, och det gäller att tjata. Journalister är inte dumma, de kan lära
sig skillnaden mellan anhållande och häktning. Det går. Men det förutsätter att vi
som kan terminologin och som vet skillnaden, hjälper till. Det krävs alltså ett
förändrat perspektiv från juristers sida i den här frågan.

Professor emeritus Jacob W.E Sundberg, Sverige: Jag har några synpunkter som
kan sammanfattas under påståendet att juristerna och domarna har icke skäl att
ödmjuka sig allt för mycket i denna miljö. Vi företog för ett tiotal år sedan en
jämförande studie i flera länder beträffande ett internationellt rättsfall. Fallet
väckte stort intresse, så att det fanns notiser om det i svensk, finsk, tysk, fransk,
engelsk och amerikansk press. Man kunde se en hel del skillnader. Skillnaderna
var inte bara det att de svenska var väldigt mycket mera torftiga än de andra, utan
det var också att de inte såg vad som var nytt och sensationellt, vilket de däremot
gjorde framför allt i anglo-amerikansk press. Vi fann därav att redan det att begri-
pa vad som är en nyhet är beroende av vad man begriper av sammanhangen. Och
begriper man inte sammanhangen, så kan man inte se någonting nytt. Sådana stu-
dier är relativt lätta att utföra numera. Domstolen i Strasbourg har en jämförande
pressteckning av alla sina mål, och där man också kan utläsa vad det är för natio-
nella skillnader på medias kompetens.

Man kan fråga sig vad orsaken är. Det man måste göra klart för sig är att media
har ett eget agenda, och det är en funktion av den utbildning de har fått. I Sverige
kom utbildningen att koncentreras till några journalisthögskolor, och dessa jour-
nalisthögskolor var präglade av ensidiga ideologiska idéer. I och med denna
utbildningen fick man också ett alldeles eget perspektiv på rättegångsväsendet.
Vad man ville se var klasskampsperspektivet, och där var domarna automatiskt
fiender. Att det där har kunnat fortsätta så pass länge, har delvis och göra med att
juridik är icke ett eget ämne för svensk press. I anglo-amerikansk press är juridik
en specialitet som har sina särskilda sidor i tidningarna och sina särskilda redak-
tioner, som följer upp de juridiska nyheterna. Så är icke förhållandet hemma i
kungariket, utan hos oss har juridiken uppslukats av kulturen, eller också är det
politik, och då presenteras det som politik.

Man kan fråga sig om man göra någonting åt det där. Jag håller med
Borgström att läsarna har sin betydelse, men det finns två slags läsare. Det finns
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dom som bara gluttar genom tidningen, till exempel av den typ som läser Metro
på tunnelbanan och sen kastar den. Och sen finns det de som läser för att klippa.
Det är två ganska olika kategorier. De som läser för att klippa, är mera intresse-
rade även av domstolarnas presskommunikéer och mindre intresserade av hur det
gick med den senaste kaffekoppen på regeringssammanträdet och så där.

Vad som är påfallande i ett svenskt perspektiv är den ohyggliga pauperise-
ringen av nyhetsteckningen som har förevarit under de sista 10-15 åren. Tittar
man på förstasidorna i tidningarna numera, så ser man att där står det absolut inga
nyheter alls, men små skvallernotiser av otroligt ringa intresse. Det beror på
Parkinsons tredje lag, att man har fått för sig att vad folk vill läsa är just sånt som
de känner till bäst själva, och vad de känner till bäst själva rör sig på kaffekopps-
nivå. Så därför ser förstasidorna ut som de gör idag. Skall man läsa något mera
intressant, så får man bläddra en bit in i tidningen, och förhoppningsvis hittar
man åtminstone någonting. Men de är väldigt torftiga, oändligt mycket torftigare
nu än vad de var för tio år sedan. Det är tråkigt, men en realitet idag. Men det är
inte sagt att det kommer att förbliva så under all tid. Det här ändrar sig naturligt-
vis på ett sätt som icke idag kan överblickas, nämligen genom framträdandet av
Internet. Internet kommer att helt förändra förutsättningarna för hela den här
verksamheten, och det gör ju att man med en smula kurage och kampanda kan-
ske möjligen kan förbättra världen.

Chefsrådman Catharina Bergqvist Levin, Sverige: Jag är chefsrådman vid
Stockholms tingsrätt, som är en underinstans, och som ganska ofta träffar media
i våra avgöranden.

Det är väl ingen händelse att det här ämnet är uppe på dagordningen på det här
juristmötet. Jag törs sätta en liten slant på att det inte är sista gången heller.
Domstolarna har ju ett ganska komplicerat förhållande till media, och det har
belysts från många sidor här. Jag tror att om alla som träffar media går till sig
själva, så känner dom att dom inte alltid är i fiendeland. Visst kan man någon
gång hamna i försvarsposition. En del angriper det med att försöka styra vad
media skall skriva, helst ta in precis det dom säger. När jag satt här gjorde jag en
koppling till seminariet vi hade innan, där det diskuterades hur man kan värna
domstolarnas självständighet. Det är inte mycket som är viktigare, men en fri och
obunden press är väl precis lika viktigt. Jag känner inget behov av att tala om för
tidningarna vad dom skall skriva. Om tidningarna däremot skriver fel, är det min
skyldighet att gå ut och tala om att nu har ni skrivit fel - så här skall det egentli-
gen vara.

När vi domare går ut och skall försöka förklara för journalisterna hur de nu
skall skriva, så tycker de att vi är ganska besvärliga. För det är å ena sidan och
så är det å andra sidan, och så är det lite mittemellan. Vår förre pressombudsman
sa att när domaren skall besvara frågor, så är det som en sinuskurva - det är upp
och det är ner. Men vad en journalist vill ha är en rak linje, därför att det är det
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han kan skriva. Jag tror att pressen och vi kommer att kunna mötas om vi accep-
terar det här perspektivtänkandet, som så klokt sades från Eric Bylander. För
domarnas del handlar det mycket om utbildning, och på Stockholms tingsrätt har
vi sådan utbildning. Vi har då inhyrda proffs som kommer dit med filmkameror
som de sätter en meter ifrån oss, och så far vi prestera någonting. Första gången
man gör det är inget kul alls. Kanske att göra det, men inte att se filmen och inte
att höra det. Men det är den typen av träning som jag tror att man måste ge sig i
kast med. Och om alla gör det, och försöker se varandras utgångspunkter för vad
vi håller på med, tror jag att det här kommer att bli bra. Sen far man förhopp-
ningsvis den goda bieffekten att vi då vågar gå ut och vara pedagoger och att tala
om vad det är vi håller på med. Vi måste passa på att så ofta vi kan betona dom-
stolarnas självständiga ställning, till exempel tala om att vi kan inte döma någon
fördi att kvällspressen tycker det, utan vi har principer bakom vårt dömande som
är väl värda att både försvara och torgföra. Jag håller med Claes Borgström om
att vi har en uppgift, och det gäller att axla den även om det kan fresta på lite
ibland.

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige: Jag uppmärksammade för något år
sedan att medias intresse för domstolarna går i vågor, särskilt när det gäller den
typ av journalistik som är särskilt kritisk och särskilt påfrestande för domstolar-
na. Jag kunde notera att det gick en böljegång över Norden. Det började, tror jag,
i Jyllandsposten i Danmark. Sen var det i Verdens Gang här i Norge en serie av
omfattande, djupgående artiklar om domstolarna. Bisysslofrågan - sidoupp-
dragsfrågan - var naturligtvis en av frågorna, men inte den enda. Det kom en
likadan ingående debatt i Finland för ett par år sedan, och vi har haft den i
Sverige också, dels för en 4-5 år sedan och sen nyligen igen. Journalisterna lånar
av varandra, frågorna går från land till land. Och det gör att det kan finnas fog att
intressera sig för diskussionen i våra grannländer. Det kan ge oss ökad beredskap
att möta upp i den här typen av diskussion, som är oundviklig, och som är all-
varlig. Det är något som vi inte kan skygga för utan måste deltaga i.

Samtidigt är det också viktigt att fundera på pressens ansvar i det här sam-
manhanget. Det är mycket viktigt att ta varje tillfälle i akt, när man möter en jour-
nalist, att föra fram bakgrundsprincipen om domstolarnas självständighet. Det är
viktigt att ta den utmaningen på allvar, och där kan vi egentligen falla tillbaka på
ett internationellt dokument, som inte har nämnts hittills idag. Det är de så kalla-
de Madrid-principerna som utarbetades inom ramen för Internationella
Juristkonventionen i samarbete med internationella media. Det är på ett par sidor,
och inte särskilt djupgående. Det har ingen formell status, och det kanske heller
inte är något helt lyckat dokument. Huvudpunkten är att man är ense om att dom-
stolarnas företrädare och domarna skall respektera medias uppgift - yttrandefri-
heten och informationsfriheten - och media skall respektera vikten av domsto-
larnas oavhängighet i samhället. Just det senare är värt att reflektera lite granna
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kring. Det betyder alltså att media har ett ansvar för att respektera detta. Tänker
man filosofiskt och konstitutionellt kring det, så är det naturligtvis mycket vik-
tigt. De oavhängiga domstolarna är också medias skydd i den demokratiska rätts-
staten. Så det är en sorts ömsesidig relation som det gäller att söka bevara.

Sedan har jag några mera praktiska synpunkter: En fråga är ofta om man skall
skriva ett pressmeddelande eller om man inte skall göra det. De gånger man skri-
ver ett pressmeddelande, blir man kritiserad för det. Det har i varje fall en svensk
hovrätt fatt kritik för på Dagens Nyheters debattsida. Det var ett högst befogat
pressmeddelande för att förklara komplicerade förhållanden kring tjänstefelsbe-
greppet, och vad som är myndighetsutövning och inte myndighetsutövning. Men
det blev ansett som kritik värdigt att föra fram ett pressmeddelande om just det
där målet. Det är en aspekt på det så kallade stjärndomarproblemet. Andre gång-
er är det så att kritiken i stället gäller att domstolen inte presenterar ett press-
meddelande - inte hjälper till med denna typ av service. Det kanske finns en lös-
ning mitt emellan här. Kanske är det legitimt att en domare, när domen är skri-
ven och han har formulerat sina domskäl - om han har lite mera tid kvar innan
han skall expediera domen, och de övriga göromålen inte är överväldigande i
ögonblicket - tar en extra omgång, och ger sig tid för en extra puts på domskä-
len, i ett mål där man vet att media har ett betydande intresse. Jag menar inte att
man ska ge sig in att laga efter lägenhet, utan det handlar mera om att fundera
kring hur man kan göra domen lättläst. Genom rubriker? Mellanrubriker? Att
tydliggöra delfrågeställningar? Att ge läsaren möjlighet att lättare följa tanke-
kedjan?

Det kan vara viktigt att i ett sådant sammanhang till exempel tydliggöra roll-
fördelningen, ramarna och förutsättningarna för den process det är fråga om. Det
kan till exempel vara viktigt att en domstol tydligt markerar den ram som man
har att utföra sin prövning under. Åklagaren har i ett brottmål givit den ramen,
som i och för sig kan vara diskutabel. Det kan behöva diskuteras offentligt om
åklagarens talan var riktig. Men det är en diskussion som domstolen inte skall
behöva klä i sig ansvaret för, men domstolen har anledning att vara tydlig när det
gäller den typen av grundförutsättningar för målets prövning.

Jag tycker att man har rätt att vara pedagog när man är i det läget och vet att
den dom som skall levereras, kommer att väcka stort intresse. Det är inte att göra
skillnad på de olika målen och parternas rätt att få en korrekt dom. Det är egent-
ligen ett annat sätt att peka på det Claes Borgström sade, nämligen vikten av att
lära sig av motparten och motpartens perspektiv, och också tänka på det per-
spektivet när man själv skall utföra sitt arbete.

Højesteretsdommer Per Sørensen, Danmark: Jeg synes, at det skriftlige referat
og også det, vi har hørt i dag, viser, at det i virkeligheden er et ganske vanskeligt
problem, vi står overfor, og at vi har svært ved at tackle forholdet til pressen. Der
blev nævnt artikler, der har været blandt andet i den danske presse, og der har
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været tilsvarende debatter i de andre nordiske lande, både om de enkelte dom-
meres forhold og om domstolenes forhold. Vi har nok allesammen været ude for
at sidde tilbage og sige: Hvor er det dog uretfærdigt. Men hvordan skal vi imø-
degå disse uretfærdigheder, som undertiden fremstår i pressen, hvad enten det har
været uretfærdigheder om vores egen person eller om de afgørelser, vi træffer?
Hvad skal vi gøre overfor den totale mangel på forståelse både for vores arbejds-
forhold og med hensyn til de enkelte afgørelser, som pressen indimellem afslø-
rer?

Engang jeg var til en sportskamp i en stor hal i København. Der var mange til-
skuere, og et øjeblik måtte jeg op i restauranten, hvor der sad en sportsjournalist
for et meget stort og kendt dagblad. Da jeg spurgte, hvorfor han ikke var nede og
så kampen, var hans svar: «Nej, jeg vil nødig lade mig distrahere af kendsger-
ningerne.» Engang imellem kan man godt sidde tilbage med en fornemmelse af
at journalisten til en artikel har haft en lignende afslappet holdning til kendsger-
ninger. Hvordan skal vi tackle det? Vi er i virkeligheden efter min opfattelse ikke
kommet ret langt, og spørgsmålet er også, hvor langt vi kan komme. Dommere
er jo traditionelt et meget tilbageholdende folkefærd. Vi mener, som det er kom-
met frem mange gange i dag, at det vi siger, det skal siges i dommene, og det skal
være tilstrækkeligt og nok i sig selv. Jeg er meget enig i det, der også er sagt flere
gange om, at det er nødvendigt, at vi prøver at være mere åbne og aktive, men
spørgsmålet er: Hvordan skal vi være det? Hvordan skal vi gøre det? Hvordan
skal vi «forklare os» i forhold til pressen?

Jeg vil her pege på en ting, som ikke kan siges at angå det direkte forhold til
pressen, men som i virkeligheden er en af måderne at anskue tingene på. Det er
at være opmærksom på, at dommere ikke må lide af berøringsangst. Efter min
opfattelse kan debatten i pressen omkring domstolenes forhold meget vel føre til
en «berøringsangst». Det gælder hele diskussionen omkring habilitet, og det gæl-
der diskussionen om dommernes tilbøjelighed eller ikke-tilbøjelighed til at tage
del i debatter. Vi skal passe på ikke at komme til at lide af berøringsangst. En af
måderne kan være at gå ind i en kommunikation, ikke direkte med pressen, men
med andre end medierne selv, for via den omvej at nå frem til medierne. For i og
med, at vi bedrer forståelsen for domstolenes forhold og kan øge forståelsen for
domstolenes forhold hos andre end mediefolkene selv, vil vi i virkeligheden også
kunne bidrage til, at medierne får en bedre forståelse.

Jeg vil godt nævne et lille eksempel: I Danmark er der noget, der hedder VL-
grupper. Det er grupper, som består af virksomhedsledere. Der findes en række
af disse grupper landet over. De har som medlemmer ledere af en række store
erhvervsvirksomheder og også ledere inden for det offentlige. På et tidspunkt
blev jeg som dommer spurgt, om jeg - ligesom nogle av mine kolleger - ville
være med i en sådan gruppe. Det så jeg som lidt af en udfordring og en chance,
fordi jeg på den ene side mente, at jeg ved at gå ind i en sådan gruppe kunne få
en langt bedre forståelse for navnlig erhvervslivets forhold. Jeg mener, en af de
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måder, dommere kan blive bedre dommere på, er at få så brede kontaktflader og
så bred en forståelse for samfundsforhold som muligt, herunder blandt andet for
virksomheders forhold. På den anden side mente jeg, at jeg måske på denne måde
kunne være med til at øge omverdenens, erhvervslivets, forståelse for domsto-
lenes arbejdsforhold. Men ret kort tid efter, at jeg var blevet medlem af en VL-
gruppe, viste det sig alligevel ikke at være så god en ide. På det tidspunkt var der
nemlig nogle, der fik øje på, at der var dommere med i grupperne. Der opstod en
debat i den anledning, og vi dommere så hurtigt signalet, og skyndte os at træk-
ke os ud af disse virksomhedsledergrupper, fordi der blev sat spørgsmålstegn ved
vores integritet. Man mente, at disse grupper udgjorde lukkede fora og represen-
terene en form for indforståethed og indspisthed som dommere ikke burde del-
tage i. Det illustrerer for mig at se den vanskelighed, der er, ved at dommere går
ind og forsøger at udbrede kendskabet til domstolenes forhold.

En forståelse for domstolenes forhold generelt og domstolenes afgørelser i
særdeleshed, er helt essentielt i et demokratisk samfund. Det afgørende er, at vi
har borgernes tillid. Hvad kan man så gøre i forhold til pressen? Jeg mener, det
er meget vanskeligt at pege på konkrete ting, og at man ikke skal være voldsomt
optimistisk med hensyn til den fart, hvormed vi kan komme frem på dette områ-
de. Den første forudsætning er naturligvis, at vi allesammen som dommere
bestræber os på at yde den bedst mulige service, dvs. at lade de mennesker, der
kommer i kontakt med systemet, føle, at de er blevet ordentlig behandlet. Det er
den almindelige forudsætning. Men når der gælder om at øge forståelsen for
domstolenes virksomhed, både generelt og også konkret, mener jeg som sagt, at
vi ikke skal forvente mirakler, hvad jeg også synes, at drøftelserne her i dag viser.

Johan Hirschfeldt var inde på, at man skal gøre dommene så forståelige som
muligt. Det kan vi allesammen være fuldstændig enige om, at det optimale mål
er, at vi skal forsøge at skrive så letforståeligt som muligt, selv om det er kom-
plicerede emner, vi har med at gøre.

Vi har faktisk i de senere år i Højesteret en god erfaring med at lave presse-
meddelelser. Når sager, som kommer til afgørelse i Højesteret, bliver omtalt for-
inden i pressen, så har vi efterhånden i adskillige tilfælde lavet sådanne presse-
meddelelser. Det er for mig at se en meget god måde at kommunikere ud på, hvil-
ke afgørelser vi har truffet. Jeg mener, det er en fremgangsmåde, som ikke kun
kan benyttes i Højesteret, men der er også muligheder for det både i landsretter
og byretter. I sådanne pressemeddelelser forsøger man igen på bedst mulig for-
ståelig måde, enten ved en direkte gengivelse af præmisserne, men også ved en
omskrivning, at give og fortælle, hvad denne sag egentlig går ud på, og hvad bag-
grunden er for, hvorfor man synes, at der her er tale om en afgørelse af princi-
piel rækkevidde. Jeg mener, vi har gode erfaringer med det, og jeg kan kun pege
på den metode som en af måderne at kommunikere afgørelser ud på.

Det andet konkrete forslag er, at vi ved, netop på baggrund af vores hidtidige
og traditionelle tilbageholdende indstilling over for pressen, at ikke alle er lige
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gode til at håndtere forhold til pressen. Selv om det koster penge, så mener jeg
ganske enkelt, at alle dommere vil have godt af at komme på et mediekursus. Det
kan være, at nogle aldrig far brug for det, men det er et skridt på vejen.

Advokat Per Björkman, Sverige: Jag saknar representanter för massmedia och
pressen här. I Sverige kallas de för den tredje statsmakten. När man skall över-
sätta detta begrepp till andra språk så blir det den fjärde statsmakten, nästan på
vilket språk man än talar, därför att utomlands anses domstolarna vara den tredje
statsmakten. Så icke i Sverige. Jag undrar om inte detta kanske kan vara grunden
till den oro som vissa svenska domare känner inför kontakt med massmedia.
Kanske skulle man gradera upp de svenska domstolarna så att de faktiskt är den
tredje statsmakten. Då slipper man förklara att man är självständig. Jag föreslår
att juristmötet överväger nästa gång det här ämnet är uppe till debatt att man
inbjuder någon eller några företrädare för den ännu så länge varande tredje stats-
makten, för det blir fylligare debatt.

Jag instämmer med Jacob W.F. Sundberg att det kan vara lite si och så med
utbildning hos journalister. I advokatsamfundet i Sverige har vi instiftat ett pris
där målsättningen skall vara att höja utbildningsgraden hos journalister, i vart fall
sådana som skriver om rättssaker. Av korreferenten fick jag uppfattningen att han
ville ha något slags objektivt rapporterande i massmedia. Det är bra om så sker,
men jag tror inte att det räcker, utan det måste finnas en kommenterande bit
också. Och här brister pressen, bland annat i så måtto att man ofta blandar ihop
sina roller. Rapporterande journalister kommenterar och vice versa. Sådant borde
domstolar och andra aktörer kunna korrigera. Jag har själv erfarenhet av att
mycket höga domare går ut och kommenterar sina domar direkt. Men det är far-
ligt att kommentera domstolarnas verksamhet offentligt om man inte ställer krav
på utbildning även hos domarna - om att dom lämnar enkla, korrekta besked.

En finess med en välutbildad journalist är att vederbörande på ett kort sätt kan
ge en syntes av en lång och komplicerad dom. Om man kan redogöra kort och
begripligt, då är man en god journalist. Sådana bra ärtor saknas.

När det gäller pressmeddelanden, måste jag verkligen opponera mig och säga
att de skall naturligtvis inte köras in och tryckas ut i tidningarna, för det är
Pravdamentalitet. I Sverige skulle det möjligen fungera i Post- och Inrikes
Tidningar. Det måste vara en missuppfattning, och det måste rätas ut.
Tidningarna är ännu så länge den tredje statsmakten i Sverige.

Kammarrättspresident Anitha Bondestam, Sverige: Att medborgarna i Sverige är
intresserade av vad domstolarna gör, det har vi ett bra facit på. I Sverige har jour-
nalister skrivit serier för TV med fingerade rättegångar, och de har tilldragit sig
den största publiken som något underhållningsprogram har haft. Advokaten
Claes Borgström och jag har varit med om det märkliga att efter att en journalist
hade skrivit om en rättegång om ett barnomhändertagande eller ett ungdoms-
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omhändertagande i underrätten, så blev medierna och svenska folket så upprör-
da över den domen att journalisten var tvungen att skriva ett synopsis till en över-
rättsprövning, där Borgström och jag deltog och vände målet till hela Sveriges
förtjusning.

Det finns naturligtvis fortfarande domare som i en kollegial domstol säger: Jag
kan inte uttala mig om ett mål jag har varit med om därför jag vet inte vad mina
två kolleger har ansett i det här målet. Men det tror jag är en väldigt förlegad syn-
punkt numera i Sverige. Jag tror att alla är villiga och ställa upp och förklara för
media. Men - där kommerjag till min point - hur skall vi fä media intresserade
av vad vi gör? Det finns 500 olika måltyper i förvaltningsdomstolarna, och media
intresserar sig möjligen bara för om en polischef har kört för fort och har blivit
av med körkortet, samt ett mycket spektakulärt skattemål kanske. Men det är där
jag menar dom här pressmeddelandena kommer in. Inte för att försöka tala om
vad pressen skall skriva, utan tala om för pressen att det har hänt något - att det
finns något att skriva om - och att vi är villiga att svara när dom ringer för att
fråga: Vad gällde det här egentligen och var har du för kommentar? Initiativet
från finska Högsta förvaltningsdomstolen, som numera på halvtid har en infor-
matör som är jurist i botten med journalistiska ambitioner, tycker jag vore någon-
ting att ta efter i Sverige. Jag vill också säga att vi har informatörer - pressekre-
terare - i departementen, och framförallt justitiedepartementet som jag har erfa-
renhet av, som har klarat den här uppgiften alldeles utmärkt bra. Det tycker jag
vore en väg att öka förtroendet för domstolarna.

Justitierådet Torkel Gregow, Sverige: Medias olika typer av frågor på domstols-
området avser väl närmast tre förhållanden. Det ena är rena referat av domstols-
avgöranden, det andra är kritik av avgöranden och det tredje är granskning av
själva verksamheten eller någon företeelse i verksamheten. Jag menar - liksom
flera andra här - att domstolarna skall medverka. Domstolarna skall underlätta
för media att fullgöra sin verksamhet. Men man bör ha klart för sig att vi har olika
intressen att tillvarata. Media har sina intressen, och det finns ingen anledning att
kritisera det. Men från domstolarnas sida måste man tillvarata sina intressen -
domstolarnas intresse. För pressen är det ein gefundenes Fressen att hitta svaga
punkter vid domstolarna - finna fel i avgöranden eller bristfälligheter i själva
verksamheten på ett eller annat sätt. I Sverige har man från medias sida på senare
år granskat - när det gäller Högsta domstolen - ledamöternas löner, som består
icke enbart av löner på grund av tjänsten som ledamot utan även av sidoinkoms-
ter, som dom funnit väldigt intressant. Man har också granskat bisysslorna. Jag
frågade vid något tillfälle journalister som intervjuade mig beträffande bisysslor:
Kan ni inte granska själva vår verksamhet, vad vi sysslar med dagligdags? Nej,
det var inte intressant. Man ville granska sådant som kunde väcka särskilt intres-
se. Detta far man acceptera. Men jag menar att vi som domare måste tillvarata
domstolarnas intresse. Vi skall underlätta för pressen, och det gör vi väl också,
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som till exempel när en domare ställer upp för intervju för att svara på frågor
beträffande verksamheten eller vissa företeelser.

Referaten av avgörandena var förr väldigt dåliga. Det blev missuppfattningar.
Journalister kunde inte skilja mellan böter och skadestånd till exempel. Numera
är det mycket bättre. Journalister är skolade på det här området, och i varje fall i
rikstidningarna i Sverige är referaten i princip korrekta, även om det kan före-
komma vissa fel. En journalist kan ibland beträffande en mera svårtillgänglig
dom behöva hjälp så att han eller hon rätt förstår innehållet. Och det är väl bra
om det finns någon informationsansvarig. Detta har också ett visst samband med
domskälen, för man försöker numera skriva på ett modernt sätt och framför allt
undvika ålderdomliga termer som försvårar, som är lite speciella och som kan ha
en dubbelbetydelse. Bara som ett exempel till illustration: Ordet «bestrida», som
betyder att förneka, men också att bestrida kostnader, som är en helt annan sak.

I vissa andra länder har man, i vart fall tidigare, gjort på det sättet att ungefär
en gång i månaden har domare i domstolen haft en för journalister tillgänglig dis-
kussionsstund, där domarna har redogjort för viktiga avgöranden under den
gångna månaden. Om detta fortsättningsvis föregår, nu när det går att få ut avgö-
randena mycket snabbt med tekniska hjälpmedel, vet jag inte.

Tills sist en fråga som jag tycker är problematisk: När en journalist vill tala med
domaren i målet och ställer ett otal frågor, har jag för min del varit - och är fort-
farande - negativt inställd till att ställa upp på sådana intervjuer. Jag har sett och
hört en del av detta i pressen och på TV, och varje gång tycker jag att det blir lika
misslyckat. Domaren säger saker och ting som han eller hon inte borde ha sagt,
och som han eller hon egentligen inte kan stå för. En hovrättsdomare sa till exem-
pel i ett mål att det var alldeles nödvändigt att resultatet skulle bli så - det fanns
inget annat alternativ - och sedan överklagades och ändrades domen i Högsta
domstolen. Det kan ju inte vara så roligt för vederbörande. Jag tror att man skall
vara försiktig och återhållsam i det avseendet, och i stället tänka på att förbättra
domskälen. En domare skall inte vare snacksalig. Det blir väldigt konstigt om
man, när domskälen avfattas, är väldigt noggrann med att vara koncis och abso-
lut, uttrycker sig mycket klart och tydligt, och sedan, när domen är given, skall
prata muntligt och hur mycket som helst, och säga praktiskt taget vad som helst.
Förutom olägenheten med att det då yppas saker från överläggningen - vilket är
nästan ofrånkomligt, men vilket icke får ske - så är det ju i klar motsats till det
slags återhållsamhet och regelbundenhet som präglar hela den övriga processen.

Rikspolischef Sten Heckscher, Sverige: Johan Hirschfeldt sa att det är viktigt att
media respekterar domstolarnas självständighet. Nu vet jag ju inte riktigt vad han
menade med det, men jag känner honom tillräckligt väl för att vara övertygad om
att han säkert inte menade något som jag inte håller med om. Samtidigt erinrar
det mig om en diskussion som vi har lite då och då, och som gäller inte bara dom-
stolarna utan rättsväsendet över huvud taget, där företrädare för rättsväsendet
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indignerat säger att media försöker påverka deras beslut, precis som om det vore
något fel med det. Det tycker jag bygger på en missuppfattning. För det första
glömmer vi då bort vad media är. Väldigt många uttalanden här har gått ut på att
medias enda uppgift skulle vara någon slags klinisk redovisning av faktiska för-
hållanden. Då har vi ju fullständigt glömt bort vad media är. Media har en ambi-
tion att påverka utveckling, att påverka skeenden, att påverka uppfattningar.
Självklart - det är ju det som grundlagsskyddet för media har med att göra, och
självklart vill media påverka rättsväsendet. Det är fullständigt legitimt att media
försöker påverka vad polisen, åklagaren eller domstolarna har för sig. Sen är det
en annan sak ifall domstolar och andra delar av rättsväsendet skall falla undan för
sådana försök. Alltså: Det är inte medias ansvar om domstolarna låter sig påver-
kas. Det är faktiskt domstolarnas ansvar om de på ett illegitimt sätt låter sig
påverkas. Det förekommer i alla delar av rättsväsendet påverkan, där rättsväsen-
dets institutioner inte klarar av att värja sig mot påverkan. Om jag hade femtio
minuter så skulle jag kunna vara mycket underhållande om ett antal sådana fall.
Det finns gott om exempel. Men det finns också exempel på att rättsväsendets
institutioner på ett legitimt sätt låter sig påverkas av vad som händer i media. Att
påpekanden görs i media som långsiktigt eller kortsiktigt påverkar utvecklingen
i rättsväsendet, kan ju faktiskt vara bra ibland. Men hur det än är, är det viktigt
att komma ihåg att det är inte medierna som skall värna om rättsväsendets inte-
gritet, utan det är faktiskt rättsväsendets institutioner som har ansvar för att värna
om sin egen integritet.

Dommer Jes Schiøler, Danmark: Det, der vakte mig til live tidligt i debatten, var,
at det fra flere taleres side blev sagt, at vi var i en forsvarsposition, og at det ikke
var godt. Det er det da heller ikke. Jeg skal skynde mig at sige, at for mig at se
er der en afgørende forskel på at kommentere enkeltsager og på at kommentere
domstolenes forhold i mere almindelig forstand. Enkeltsager er en ting, og der
har jeg været enig med meget af det, som er blevet sagt om pressemeddelelser,
eventuelt om informationsmedarbejdere. Jeg tror nok, at det er mest relevant ved
de højeste domstole, men det kan vel også være relevant for mindre domstole, for
selv ved små domstole bliver man sommetider spurgt om, hvordan ligger det nu
med det og det ved din domstol.

Sommetider spørger man sig selv, om ikke man kan gå ud og være aktiv. Jeg
har været på mediekurser sammen med journalister, som har sagt: Hvorfor er
domstolene ikke aktive, hvorfor går I ikke ud og gør noget ved det. Jeg tror, der
er meget snævre grænser for, hvor aktive domstolene kan være. Perspektivering
af den slags, der blev talt om tidligere i dag, kan hjælpe med at forberede en på,
hvornår der er brug for en pressemeddelelse, hvornår der er brug for at forbere-
de en udtalelse om et eller andet. Man kan have tænkt sine tanker igennem: Hvad
vil du sige, hvis du bliver spurgt om dette eller hint? For så vidt kan jeg kun støt-
te, at man forsøger at sætte sig i pressens eller mediernes sted.
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Men det er begrænset, hvor langt man kan komme. Man kan ikke med succes
komme med pressemeddelelser om de ting, som går godt, om de ting, som fun-
gerer. Selv ikke forandringer til det bedre vil normalt have pressens interesse. Jeg
har set flere tilfælde, hvor man i Danmark fra domstolsstyrelsens - eller tidligere
Justitsministeriets - side har gjort noget, man med rette syntes var godt, det burde
befolkningen have at vide. Så har man lavet en pressemeddelelse, og der har
været total mangel på interesse for det.

Jeg ved, at advokaterne i Danmark har med betydelig succes været aktive på
den måde, at de ved hjælp af en pressemedarbejder direkte har gået ud og har
plantet deres forskelligheder de steder i pressen, som de mente, var interessere-
de. Det er måske godt for advokater, men jeg vil mene, det er en meget farlig ting
at begive sig ind på fra domstolenes side. Vi må nok finde os i, og slå os tilfred-
se med, at vi sidder i en basalt set passiv rolle. Men denne passive rolle kan efter
min opfattelse håndteres ganske aktivt. Der er mange forskellige holdninger til
det, men min opfattelse - min trosbekendelse - er, at der er tre nøgleord: Det er
åbenhed, åbenhed og åbenhed. Borgernes tillid hviler på, at de tror, at domsto-
lene er åbne. De skulle gerne tro det med rette naturligvis. Men det værste, der
kan ske, er, at borgerne på en eller anden måde får det indtryk, at domstolene luk-
ker til. Den væsentligste virkning kan jeg sige, i hvert fald sådan som jeg har set
det i mit virke som formand, er, at når man er åben, så skrives der intet. Det er
meget ofte sket, at jeg er blevet spurgt om dette eller hint, og så har jeg været så
åben, at resultatet er blevet, at det, de troede var en nyhed indser de pludselig, er
ikke længere nogen nyhed. Så er de hæderlige nok til ikke at skrive om det.

Men sådan går det naturligvis ikke altid. Er der ikke nogen mirakler, så må
man tage det, som det kommer. Dette at være i kontakt med pressen er for mig at
se lidt ligesom at begive sig i en kano ned ad en brusende flod. Man kan håbe på,
at det går godt, og det gør det som regel også, og indimellem må man være ind-
stillet på at tage en dukkert. Man bør igen efter min opfattelse prøve at komme i
offensiven ved bevidst ikke at være bange for negativ omtale. Det er flere gange
sket, hvis jeg er blevet spurgt om et eller andet. Jeg kan komme med et konkret
eksempel: Det var noget med nogle sagsbehandlingstider, som jeg skulle illu-
strere på generelt niveau, og hvor jeg sagde: Hvis du for eksempel ser retten i
Rødovre, så har den de dårligste tider af alle i denne undersøgelse, og nu skal jeg
forklare dig, hvordan det hænger sammen. Så er der ligesom åbnet op for en mere
positiv holdning fra journalistens side gennemgående.

Det er sket, og det sker regelmæssigt, at man ikke kan være åben. Der kan
være konfidentialitet af hensyn til den konkrete sag, eller det kan være, at hen-
syn til nogle af mine kolleger gør, at jeg ikke kan udtale mig frit om et eller andet.
Næsten undtagelsesfrit har jeg haft den opfattelse, at det havde i grunden været
bedre, om jeg kunne udtale mig frit. Det gør jeg så ikke, og det går normalt
ganske udmærket endda, men det er meget sjældent, at jeg har oplevet andet, end
at åbenhed ville have været det bedste. Indimellem når man til en grænse. Men
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hvis journalisten oplever, at man trækker den grænse på baggrund af en positiv
holdning til åbenhed, så mener jeg, man gennemgående - i hvert fald i den dan-
ske presse - kunne få det respekteret.

Lagdommer Wilhelm Omsted, Norge: Vi har talt om pressens interesse for våre
avgjørelser, pressens interesse for domstolenes generelle arbeid, og pressens
interesse for dommerne. Her i Norge har vi vært igjennom en pressedekning som
gikk over et halvt års tid, om dommernes mer personlige forhold. Det er ett per-
spektiv jeg har savnet i diskusjonen her, som knytter seg til det som nettopp ble
sagt om åpenhet. Jeg kan slutte meg til det Jes Schiøler sa, og vil legge til et per-
spektiv som knytter seg til et bestemt stadium i dommernes behandling av sine
saker, nemlig den tiden saken pågår i retten, altså under forhandlingene. Det rei-
ser spesielle problemer. Jeg har aldri hørt om, og det vil vel aldri forekomme, at
en dommer er aktiv og selv går ut til pressen på dette stadiet. Men under en sak
vil det ofte være slik at en journalist kan ha et behov for, og en legitim interesse
av, å snakke med dommeren om noe som knytter seg til saken. Dommere er nok
tradisjonelt meget tilbakeholdne med det, men jeg tror vi bør overveie den hold-
ningen. Jeg har nå vært dommer i omkring ti år, og jeg har administrert mange
mindre saker og noen større saker, og en del saker som har hatt mediainteresse.
Det har slått meg at i de tilfellene hvor jeg har vært positivt innstilt til å snakke
med en journalist, så har det blitt en meget fornuftig dialog. Selvfølgelig ikke om
selve bevisvurderingen eller de øvrige, konkrete spørsmål som er oppe til avgjø-
relse, men rett og slett for å forhindre at det gis en pressedekning som bygger på
de rene misforståelser, hvilket fort kan oppstå for en journalist under saken. Jeg
tror dette blir bedre etterhvert som vi - i allfall i de større avisene - får dyktigere
og bedre orienterte journalister, men vi opererer jo også ute i distriktene, hvor
nettopp behovet for litt «oppdragende» virksomhet under saken kan være på sin
plass.

Domare i Menneskerättsdomstolen Raimo Pekkanen, Finland: Tiden är nästan
ute, så jag vill bara ta upp en allmän fråga som har kommit fram under diskus-
sionen, och som kanske är värd att lite tänka på: relationerna mellan domstolar-
na och pressen. Det är växelverkan mellan de två institutionerna, som har olika
perspektiv i saken, men som behöver varandra. Domstolarna behöver pressen för
att få fram sina egna åsikter och pressen behöver domstolarna som en informa-
tionskälla. Det som är märkvärdigt är att man spelar den här växelverkan nästan
helt och hållet med pressens regler. Man är tvungen i domstolarna att följa vad
pressen vill. De publicerar bara den information som de tycker att det är värt att
publicera, i den form som de behagar, och de använder de metoder som de själ-
va väljer. Och det är viktigt att minnas det här: Media bryr sig inte om vad dom-
stolen vill eller vad denna säger. Domstolarna har ingen möjlighet att påverka
pressen för att den skall publicera någonting. Den publicerar bara det den vill.
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Domstolar kan inte kräva någon speciell ställning gentemot pressen. Den är bara
en informationskälla. Pressen å andra sidan, naturligtvis, har sina egna etiska
regler, som också gäller domstolarnas integritet. Media har plikter emot samfun-
det, som de åtminstone borde följa. Det här betyder inte att domstolarna inte
borde informera pressen eller ge ut pressmeddelanden. Det är viktigare att den
information som ges ut, är sådan som pressen faktiskt kan och vill använda. Det
betyder att domstolarna borde ha sakkunnighet för att kunna presentera informa-
tion i en sådan form. Juristerna kan vanligen inte göra det, för de tänker bara ige-
nom de juridiska frågorna. Journalisterna tänker på alla andra samhälleliga frå-
gor som kommer fram. Så domstolarna borde kunna - och det är en mycket krä-
vande sak - ge ut en sådan information som är juridiskt korrekt men samhälleligt
intressant. Att skriva ett sådant meddelande om en svår dom är nog ganska krä-
vande, och vanligen kan juristerna det inte, utan de behöver professionell hjälp.
I det här sammanhanget måste jag också påpeka att när domarna går ut publikt i
detaljer om juridiska frågor, då talar de inte som domare, utan pressen tar dem
som en informationskälla - som en annan expert i någon annan falt. Så de kan
inte kräva någon slags speciell ställning där heller, och de möter kritik som de
inte kan förstå, därför att de tänker som domare. Jag har sett den här situationen,
och den är ganska svår, men det är ett faktum att pressen inte har respekt för dom-
stolarna och domarna som sådan, men bara för deras åsikter som experter och
inget annat. Därför varnar jag mot att domarna själva skall uttrycka sig om sina
domar. Då talar man i sin egen sak och pressen nog märker det. Men domstolar-
na borde inte heller tveka att uttala sig om någon viktig dom offentligt, för det
behövs att domstolarna tar del i den allmänna diskussionen och informerar pres-
sen och publikum vad domstolarna tänker om de här frågorna.

Højesteretsdommer Hrafn Bragason, Island: Det er klart, at vi kommer ikke altid
til at være glade for alt, hvad medierne siger om domstolsarbejdet. Men det er
noget vi må lære at leve med. Vi kan rette på beretninger, og vi kan oplyse, men
vi kan ikke forandre karakteren af medierne. Vi må lære os spillereglerne, og hvis
vi kan lære os dem, så tror jeg, at vi vil også se, at vi kan ikke undvære medier-
ne, og det vil vi i realiteten heller ikke.


