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Rettsvesenet og massemedia

Av professor dr. jur. JOHS. ANDENÆS, Norge

I. Noen utgångspunkter

Ved det nordiske juristmøte i Helsingfors i 1937 - altså for snart 50 år siden
- var et av hovedforhandlingsemnene «Lovgivningens stilling til pressens
behandling av rettssaker». Som grunnlag for diskusjonen hadde den unge
professor Stephan Hurwitz utarbeidet en grundig avhandling på over 130
trykksider, som er blitt et klassisk referanse verk på området.

I sin kjerne er det samme emne vi står overfor ved dette juristmøte, men
samfunnsutviklingen har medført at emnet har fått en noe videre ramme. I
stedet for pressen tales om massemedia. Ikke minst det nye medium TV med
sin veldige gjennomslagskraft har gjort denne utvidelse naturlig, men av
plasshensyn vil andre media enn pressen her få en noe stemoderlig behandling
(se avsnitt XII). Med pressen hadde man i 1930-årene særlig dagspressen for
øye. I vår tid har den illustrerte ukepresse med dens kjendis- og kriminaljour-
nalistikk fått økende betydning. Tittelen for årets forhandlingsemne har også
på et annet punkt en mer generell form enn på juristmøtet i 1937. Jeg har fått
forståelsen av at betegnelsen «rettsvesenet» ikke bare sikter til domstoler,
politi og påtalemyndighet, men også til administrative organer med avgjørel-
sesmyndighet av lignende art. Særlig har man kanskje tenkt på sosialsektoren,
der barnevernsnemnder, edruskapsnemnder og andre myndigheter treffer av-
gjørelser som griper dypt inn i andre menneskers liv (se avsnitt XI).

Ved andre nordiske juristmøter har man drøftet emner som ut fra andre
utgångspunkter delvis dekker de samme problemer som årets emne. På
juristmøtet i Stockholm i 1966 var et av hovedforhandlingsemnene «Personlig-
hetsskyddet och massmedia». I København i 1978 kom det samme emne opp
på ny, nå under tittelen «Integritetsskydd i massmedia». Emnet personlig-
hetsvern (eller integritetsvern) overfor massemedia rekker naturligvis langt
videre enn det som har med rettsvesenet å gjøre. Men siden rettssaker - og
især straffesaker - har så stor plass i vår tids massemedia, og publisiteten ofte
er ytterst smertefull for dem det gjelder, blir forholdet til personlighetsvernet
sentralt også for vårt emne. På den annen side har dette også aspekter som går
ut over personlighetsvernet.

Når jeg har lest forhandlingene fra juristmøtet i 1937 på ny, slår det meg at
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problemstillingene stort sett er de samme som den gang, naturligvis bortsett fra
de endringer som følger av TV og annen teknisk utvikling. Men jeg har
inntrykk av at dimensjonene er større i dag. Det henger, tror jeg, sammen med
to ting. Det ene er utviklingen av løssalgspressen. Å utgi aviser er å drive
forretning. Løssalgspressen er avhengig av sine daglige sensasjonsoppslag for
å holde salget oppe. Hva reklamen er for andre forretningsforetagender, er
førstesideoverskrifter og løpesedler for løssalgspressen. Og åpenbart slår
förbrytelser og skandaler godt an hos det aviskjøpende publikum.

En pågående og aggressiv journalistikk kan imidlertid også ha andre
motiver. Jeg tenker på det som er blitt kalt Watergate-syndromet. Watergate-
saken i USA i begynnelsen av 1970-årene, som førte til at president Nixon
måtte tre tilbake, ga et dramatisk eksempel på den betydning en våken og
pågående presse kan ha for å avsløre maktmisbruk hos de store i samfunnet.
En del av våre hjemlige journalister har nok tatt mål av seg til å spille en
lignende rolle. Det gjelder ikke bare for løssalgspressen, men også f.eks. for
statsdrevne radio- og TV-stasjoner, hvor direkte økonomiske interesser ikke
kommer inn. Og i jakten etter avsløringer kan det da hende at iveren tar
overhånd på bekostning av grundighet, försiktighet og menneskelige hensyn.

Det er især i to typer av saker at publisiteten ofte er intens og vedvarende.
Det er de særlig grove og gruoppvekkende förbrytelser. Og det er hvitsnipp-
forbrytelser hvor kjente folk fra næringsliv eller politikk er implisert. Det beror
i noen grad på avisens politiske plassering hvilken av typene som blir ofret
mest oppmerksomhet.

Det kan virke som et paradoks at den aggressive, personrettede journalistikk
er på fremmarsj, iallfall i en del av pressen, i en tid hvor omsorgen for å
beskytte den enkeltes integritet ellers blir tillagt økende betydning. I forbindel-
se med årstallet 1984 har aviser som i sin daglige praksis legger større vekt på
salgbarhet enn på menneskelige hensyn, hatt store oppslag om nødvendigheten
av å beskytte den enkelte mot de muligheter for innsyn i hans liv som moderne
teknikk gir mulighet for. «Storebror ser deg» er en populær skrekkvisjon.
«Avisleserne ser deg» kan nok for den enkelte være mer skremmende.

II. Ytringsfrihet og motstående hensyn

Vi er alle tilhengere av ytringsfrihet. Det mangfoldige spektrum av nyhets-
reportasje og meninger i Vestens massemedia er en umistelig del av det åpne,
demokratiske samfunn i motsetning til det lukkede, autoritære, hvor det er de
politiske makthavere som bestemmer hva borgerne skal få vite. Både i de
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enkelte lands grunnlover og i de internasjonale menneskerettskonvensjoner er
ytringsfriheten, herunder informasjonsfriheten, anerkjent som en menneske-
rett.

Retten er en viktig side av samfunnslivet, og rettsvesenet er derfor et høy st
legitimt emne for informasjon, debatt og kritikk. Men ytringsfriheten må også
på dette område ha sine grenser. Den må avbalanseres mot andre verneverdige
hensyn. Så lenge det er tale om informasjon og kritikk på det generelle plan,
er avveiningen ikke vanskelig. Det gjelder seiv om kritikken er ekstrem, og
kan føles urettferdig av dem som arbeider innenfor rettsvesenet. Det blir f.eks.
hevdet at rettsapparatet er borgerskapets undertrykkelsesapparat overfor arbei-
derklassen, at fengselsstraff er systematisk mishandling av samfunnets tapere,
eller at barnevernsnemndene s inngrep i foreldreretten er en form for barne -
Gulag. Å gripe inn med samfunnets maktmidler overfor en slik kritikk, er
utenkelig i et demokratisk samfunn. Kritikken må møtes med informasjon og
argumentasjon. Ytringsfrihetens idé går ut på at slagg og overdrivelser renses
ut gjennom meningenes fri brytning - seiv om man i mismodige stunder kan
komme til å tvile på om systemet fungerer i overensstemmelse med teorien.

Det er når man står overfor referat og omtale av enkeltsaker at avveiningen
kan bli vanskelig. Også generell kritikk vil for øvrig gjerne bli illustrert og
gjort mer slagkraftig ved å knyttes til konkrete saker. Den personorienterte
kritikken gjør sterkere inntrykk og har større publikumsappell enn den mer
generelt utformede.

Jeg har inntrykk av at det i mange kretser er bekymring over utviklingsten-
denser i presse og andre massemedia. Iallfall er det tilfellet i Norge. En god
del av bekymringen gjelder imidlertid forhold som man ikke godt kan tenke
seg som gjenstand for rettslig regulering. Man er bekymret over kvaliteten av
den åndelige føde som publikum får presentert gjennom massemedia, hvor
kriminalitet, sex og kjendisreportasjer dominerer på bekostning av mer lødig
stoff. Jeg mener ikke at bekymringen er uberettiget. Selv ser jeg heller mørkt
på utsiktene for fremtidens presse. Kanskje blir vi nødt til å forsone oss med
det samme bilde som vi kan se i det store utland, f.eks. England og
Vest-Tyskland: De store lesermasser tiltrekkes av en underlødig løssalgspres-
se, mens den seriøse presse får en mer begrenset leserkrets. Det er forhold som
man kan beklage, men som det ikke er mulig å gjøre noe med fra rettsordenens
side så lenge man hyller ytringsfrihetens prinsipp. Rettsvesenet kan ikke påta
seg oppgaven som smaksdommer.

På samme måte er det med de faglige kvalifikasjoner hos dem som
behandler rettsstoffet i pressen. Det er ofte pekt på at en avis ikke ville sende
en journalist for å dekke en fotballkamp hvis han ikke vet hva offside eller
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corner er. Derimot betraktes hvem som helst som kvalifisert til å referere en
rettssak eller lage intervjuer om rettsspørsmål. Man kan håpe at dette vil bedre
seg ved høyere kvalitet av journalistutdannelsen og større krav fra ledelsens
side overfor rettsmedarbeidere, men dette er ikke noe som kan være gjenstand
for rettslig regulering.

Det som kan tenkes regulert fra rettsordenens side, er mer konkrete ting.
Det er for det første omtale som påfører de impliserte i rettssaken urimelig
påkjenning eller lidelse. Her er det personvernet som kommer inn. Det er for
det annet omtale som står i strid med generelle rettspleieinteresser, f.eks. ved
at den vanskeliggjør oppklaringen av saken, eller hindrer en helt ut objektiv og
betryggende behandling av den. Stikkord kan være trial by newspaper og
contempt of court. For enkelhets skyld ser jeg bort fra de særlige hensyn som
gjør seg gjeldende i spionsaker og lignende forhold.

I det moderne samfunn har pressen og andre massemedia en sterk maktstil-
ling. All rettssosiologi viser at det er vanskelig å gripe effektivt inn overfor de
mektige i samfunnet. Ved drøftelse av samfunnsspørsmål ellers gir stridende
interessegrupper og avisenes varierte politiske farge gjerne en viss balanse i
den offentlige diskusjon. Når det gjelder pressens egne interesser, mangler
dette korrektiv. Det er gjerne massiv enighet i pressen om å frabe seg
innblanding av lovgivning og rettsvesen. Den som tar til orde mot misbruk i
pressen, risikerer å bli hengt ut som angriper - eller i beste fall en lunken venn
- av ytringsfriheten. Man legger seg nødig ut med pressen, ikke minst gjelder
det for politikerne. Karriere og gjenvalg kan avhenge av velvillig oppmerk-
somhet i massemedia. Derfor blir det så å si en politisk naturlov at en politiker
er varsom med å ta til orde for restriksjoner overfor pressen.

III. Pressens selvjustis

I alle de nordiske land har pressen både vedtatt presse-etiske regler, og skapt
et apparat til å handheve dem (Dansk pressenævn, Opinionsnämnden för
massmedier i Finland, Sidareglunefndar Bladamannafélags Islands, Pressens
Faglige Utvalg i Norge, Pressens Opinionsnämnd i Sverige). Hvem som
omfattes av ordningen, varierer noe fra land til land. I Danmark er det således
opp til den enkelte bladredaksjon om den vil anerkjenne de presse-etiske regler
og pressenævnets virksomhet. Dansk Journalistforbund har heller ikke aner-
kjent ordningen. Hvor stor praktisk betydning dette har, er ikke lett å
bedømme.

Pressens selvjustis har fått en betydning som gjør det naturlig å omtale den
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som bakgrunn for den rettslige regulering. Jo mer effektivt denne selvkontroll
virker, dess mer tilbakeholden kan det forsvares å være med å legge rettslige
bånd på pressens frihet. Ønsket om å unngå inngrep fra lovgivningen har vært
en vesentlig drivkraft ved etableringen av pressens selvjustis.

Når det gjelder innholdet av de presse-etiske regler, er det stor innbyrdes
overensstemmelse mellom landene. Journalisten skal kontrollere sine kilder,
han skal respektere den personlige integritet, privatlivets fred skal ikke krenkes
med mindre allmenne interesser kre ver offentlig belysning. For kriminalre-
portasje gis det restriktive regler om bruk av navn og bilde. Pressen skal ikke
foregripe domstolens avgjørelse ved å ta standpunkt til skyldspørsmålet. Man
skal innrømme og beklage feilen hvis uriktige opplysninger er kommet på
trykk, og skal gi plass for tilsvar og dementier.

Alt sammen gode regler, som det vil være alminnelig tilslutning til.
Sammenholdt med de idealer reglene gir uttrykk for, kommer den journalist-
iske virkelighet ofte til kort. Med en antydning til ironi er det blitt sagt at de
presse-etiske regler har atskillig tilfelles med speiderloven, eller at de har en
festtales preg. Et viktig spørsmål er om det apparat man har for å sikre at
reglene blir etterlevd, er godt nok.

Sterkest er dette apparatet utbygd i Sverige, som også var foregangslandet i
verden på dette område. Foruten Pressens Opinionsnämnd har man siden 1969
en egen presseombudsmann. Ombudsmannens virksomhet finansieres av pres-
sens organisasjoner, men han har en selvstendig stilling. Det er også markert i
tittelen: Han er ikke Pressens ombudsman, men Allmänhetens pressombuds-
man. Han blir ikke utpekt av pressen selv, men av et kollegium som består av
en justitieombudsmann, ordføreren i Sveriges Advokatsamfund og ordføreren i
Pressens Samarbetsnämnd. De to presseombudsmenn som hittil har vært i
funksjon, har begge vært dommere som har hatt permisjon fra sin stilling.
Presseombudsmannen kan seiv avgjøre enklere tilfelle, mens alvorlige eller
tvilsomme saker må prøves av Pressens Opinionsnämnd. Eksistensen av en
egen presseombudsmann gjør det mulig å ta opp saker på eget initiativ, seiv
om den nåværende ombudsmann har vært tilbakeholden med dette. I de øvrige
land forekommer det sjelden eller aldri at en sak blir tatt opp uten på grunnlag
av klage.

I samtlige etiske pressenemnder er det nå representanter for allmennheten,
men bortsett fra Sverige består flertallet av pressens egne folk. I Sverige
utpekes tre av nemndens seks medlemmer av pressens organer, mens de tre
øvrige, deriblant ordføreren, utses på annen måte. Ordføreren skal velges blant
jurister som innehar eller har innehatt dommerembete. Siden ordførerens
stemme gjør utslaget ved stemmelikhet, kan det tenkes at pressens egne
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representanter kommer i mindretall i en sak. (I praksis er imidlertid formelle
dissenser noe så nær ukjent.) I Danmark er ordføreren en fremtredende jurist
som utpekes av presidenten i Højesteret.

Pressenemndenes oppgave er å uttale seg om det innklagede organ har
opptrådt i strid med god presseskikk. Det er altså i prinsippet et annet
voteringstema enn det som vil foreligge hvis den krenkede bringer saken inn
for domstolene, selv om det naturligvis ofte vil være en nær sammenheng.

Det kan neppe være tvil om at opprettelsen av de etiske pressenemnder var
et betydelig fremskritt. De gir den som mener seg forurettet en enkel og
omkostningsfri mulighet for å få sin klage prøvd, og bidrar til å konkretisere
de generelle prinsipper som finnes i de presse-etiske regler. At nemndene
fyller et behov, viser seg ved det betydelige antall saker som blir brakt inn for
dem, sammenlignet med antallet saker som blir brakt inn for domstolene. Det
er imidlertid delte meninger om hvor stor verdien av nemndene er i deres
nåværende skikkelse. Kritikken samler seg særlig om følgende punkter:

1. Sammensetningen av nemndene. At pressens egne representanter har
flertallet, forekommer meg å være naturlig for en nemnd som har til oppgave å
handheve etiske regler som pressen selv har fastsatt. Men skal publikum ha
tillit til nemndene, er det ønskelig med et sterkt innslag av representanter for
allmennheten, og det synes ikke naturlig at disse representanter skal öppnevnes
av pressen selv. I Danmark har man den ordning at dissenser ikke kan
offentliggjøres. Når pressens representanter samtidig har flertall i Pressenæv-
net, vil det si at avvikende meninger fra allmennhetens representanter, ibereg-
net formannen, ikke blir kjent for offentligheten. Det er egnet til å vekke
undring at pressen, som ellers i enhver sammenheng fremhever viktigheten av
den fri samfunnsdebatt, har valgt en slik ordning for sitt eget vedkommende.

Selv om det er etiske, ikke juridiske spørsmål nemndene skal uttale seg om,
gir det en betryggelse for forsvarlig saksbehandling og konsekvens i avgjørel-
sen at juridisk sakkunnskap og erfaring er representert, slik som det er
reglementsfestet i Danmark og Sverige. Det er også tenkelig at en fremtreden-
de jurist som formann kan bidra til å styrke nemndenes prestisje.

Etter min vurdering lar sammensetningen av Pressens Faglige Utvalg i
Norge atskillig tilbake å ønske, selv om det er fremgang å spore fra den gang
utvalget utelukkende bestod av representanter for pressen. Utvalget består nå
av syv personer, derav to utenfor pressen, men også disse oppnevnes av Norsk
Presseforbunds hovedstyre. Det er ikke noe krav om at juridisk innsikt skal
være representert i utvalget. En komitéinnstilling fra 1982 om Pressens Faglige
Utvalg foreslo en sterkere representasjon for allmennheten, men forslaget har
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ikke fått tilslutning av pressens folk. Holdningen til komitéinnstillingen har vært
preget av dyp konservatisme.

2. Reaksjonene mot overtramp. Pressenemndenes virkemiddel er å gi
uttrykk for kritikk hvis reglene for god presseskikk er overtrådt. Uttalelsen
skal gjengis i den publikasjon som er gjenstand for kritikken. I Sverige kan en
avis som får nemndens avgjørelse mot seg, dessuten ilegges en såkalt ekspedi-
sjonsavgift, som går til delvis finansiering av presseombudsmannens virksom-
het. Andre reaksjoner har nemnden ikke kompetanse til å ilegge. Pressenemn-
dene står for så vidt i samme stilling som de offentlige ombudsmenn: De har
ingen maktmidler til disposisjon, men virker bare gjennom sin moralske
autoritet. Forslag om at nemnden skal kunne ilegge bot eller eksklusjon, har
ikke fått tilslutning innen pressen.

Jeg kan forstå at det er betenkeligheter mot at de etiske nemnder skal opptre
som straffutmålingsorganer. Det svenske system med ekspedisjonsavgift burde
imidlertid være en akseptabel mellomløsning. Avgiften utregnes etter faste
regler, og er gradert etter opplagets størrelse. I 1983 utgjorde den 3.200 kroner
for aviser med høy st 10.000 i opplag, og 8.600 kroner for større aviser. For
Norges vedkommende har pressen imidlertid avvist også et slikt system. Og en
ordning med selvjustis kan ikke gå lenger enn vedkommende yrkesgruppe seiv
er villig til å være med på.

Hvor sterkt nemnde nes autoritet virker, er det ikke lett for en utenforstående
å uttale seg om. Det kan også variere fra land til land. For Norges vedkom-
mende foreligger meget forskjellige vurderinger. En fremragende pressemann
som Olav Solumsmoen, som selv var sekretær for Pressens Faglige Utvalg i et
par år, uttalte i en bok fra 1966 at utvalget etter hvert har opparbeidet seg en
meget sterk autoritet: «Ingen ærekjær pressemann utsetter seg med vilje for å
bli rammet av en fellende dom av Det faglige utvalg». Han mente at utvalgets
oppdragende virksomhet sannsynligvis hadde vært den vesentligste årsak til
den forbedring i norsk presseskikk som etter hans oppfatning hadde funnet sted
i de siste 30-40 år. Dette er riktig nok nå en god del år siden. Professor Hov
har nylig gitt uttrykk for en helt annen oppfatning (Lov og Rett 1983). Han
mener at det ikke er noe som tyder på at det på pressehold blir oppfattet som
noen særlig belastning å få en uttalelse i Pressens Faglige Utvalg mot seg. Jeg
har hørt lignende uttalelser fra pressehold, men også uttalelser i motsatt
retning. Det ligger nær å tenke seg at nettopp løssalgspressen, som ikke har
noe sterkt renommé for pålitelighet å forsvare, tar lettere på kritikk enn den
mer seriøse presse. Som et krast eksempel på neglisjering av Utvalgets
avgjørelser kan nevnes et tilfelle fra september 1982. Vår største løssalgsavis
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Verdens Gang hadde fått påtale av Utvalget for å ha brakt bilde av en
soningsfange, som hadde opptrådt som vitne i en sak i lagmannsretten. Et par
uker etter denne avgjørelse brukte avisen to ganger det samme bilde på ny, nå
i en annen sammenheng. Klagerens advokat uttalte at den fornyede bruk av
bildet vanskelig kunne bli oppfattet av avisens lesere som noe annet enn en klar
markering av at avisen ikke hadde til hensikt å la seg påvirke av Utvalgets
uttalelser om god presseskikk. Til tross for purringer fra Utvalget ga avisen
ikke noe tilsvar til klagen. Fra en erfaren pressemann har jeg fått den
kommentar at forklaringen på det nye overtramp neppe var bevisst likegyldig-
het, men mangel på kontroll og oversikt. En dagsavis er en stor og komplisert
bedrift, og det blir hevdet at det moderne redaksjonsdemokratiet har svekket
redaktørens autoritet og mulighet for kontroll.

3. Begrensede undersøkelsesmuligheter. En pressenemnd kan ikke undersøke
fakta i saken på samme måte som en domstol. Den kan ikke foreta muntlige
avhør av parter eller vitner, men er henvist til å bygge på de skriftlige innlegg
fra partene. Er f.eks. en ærekrenkelse kommet på trykk i en avis, og påstand
står mot påstand med hensyn til sannheten av injurien, kan nemnden som regel
ikke ta standpunkt til det. Den kan nok kritisere avisen for brudd på god
presseskikk hvis den ikke har gitt den ærekrenkede adgang til imøtegåelse,
men noen renvasking gjennom nemndens virksomhet kan den krenkede ikke
oppnå.

Uansett hva man mener om pressenemndenes virksomhet, er det klart at de
ikke kan erstatte domstolenes virksomhet, men bare være et supplement til
disse. Særlig gjelder dette overfor den mest hårdhudede løssalgspresse. Dette
reiser spørsmålet om den som mener han har vært utsatt for en krenkelse, må
velge mellom å gå til pressenemnden eller til domstolene. Her har landene
forskjellige løsninger. I Danmark tar pressenævnet ikke opp saker som
behandles eller kan forventes behandlet ved domstolene, og praktisk sett er det
regelen også i Norge. I Finland og Sverige er det derimot nå - i motsetning til
tidligere - full adgang til å prøve begge veier, samtidig eller suksessivt. Min
sympati går i retning av denne siste løsning. De opplysninger som foreligger
om hvordan systemet fungerer i Sverige, har bestyrket meg i denne oppfat-
ning. Det før nevnte norske komitéforslag fra 1982 har foreslått at Pressens
Faglige Utvalg bare i spesielle tilfelle skal kunne avslå å behandle saker som
er eller kan ventes brakt inn for domstolene, og dette forslag vil etter alt å
dømme bli vedtatt. Det vil etter mitt syn være et fremskritt.
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IV. Spørsmålet om en presseombudsmann

I Sverige er ordningen med en presseombudsmann bygget inn som et ledd i
håndhevelsen av pressens etiske regler. Dette bidrar til å gjøre pressens
selvjustis mer effektiv, og er etter min oppfatning et eksempel til etterfølgelse.
Det forutsetter at pressen er villig til å finansiere ordningen. Den norske
komitéinnstilling fra 1982 tenkte seg at Norsk Presseforbunds generalsekretær
kunne få en lignende funksjon. Generalsekretæren ville imidlertid savne den
uavhengighet som den svenske presseombudsmann har, og det er forståelig at
pressen har stilt seg negativ til forslaget.

Et annet forslag som har vært fremsatt i Norge, går ut på å få en offentlig
presseombudsmann. Resonnementet er at den enkelte kan føle seg like hjelpe-
løs overfor pressen som overfor den offentlige forvaltning, og at det derfor kan
være et tilsvarende behov for en ombudsmann. Det er også trukket en parallell
til Forbrukerombudsmannens virksomhet.

Jeg finner det vanskelig å ta standpunkt til dette forslag før det har vært
gjenstand for en mer inngående diskusjon. En offentlig presseombudsmann
kunne ikke være begrenset i sine oppgåver til å handheve de regler for god
presseskikk som pressen selv har fastsatt. Det ville bety å skape et konkurre-
rende organ til Pressens Faglige Utvalg. Oppgaven for en offentlig ombuds-
mann måtte vel først og fremst være å kontrollere om pressen holder seg
innenfor lovens grenser. Hvis han på samme måte som en justisombudsmann
skulle være henvist til å virke gjennom sin autoritet, er det grunn til å frykte
for at institusjonen ville vise seg lite effektiv. Jeg har liten tro på at pressen
ville være like lydhør overfor ombudsmannens kritikk som embetsverket er
overfor kritikk fra justisombudsmannen. Siden man ikke godt kan tenke seg
noen myndighet for ombudsmannen til å ilegge reaksjoner på egen hånd, måtte
man antakelig gi ham adgang til å bringe saker inn for domstolene, eller gi
ham til oppgave å hjelpe den krenkede med seiv å reise søksmål. Her reiser det
seg både prinsipielle og praktiske problemer. Skulle ombudsmannen f.eks.
kunne undersøke sannheten av beskyldninger som er kommet frem i pressen,
måtte han ha et eget etterforskningsapparat til disposisjon. Man kommer her
inn på oppgåver som ellers påhviler politi og påtale myndighet.

V. Forskjell mellom landene i rettslige utgångspunkter

Etter dette streiftog i pressens selvjustis skal jeg se på de rettslige grenser
som settes eller bør settes for omtalen av rettssaker i massemedia. I avsnitt VI



462 Johs. Andenæs

- IX er det i første rekke hensynet til vernet for den enkelte mot krenkende
eller sårende omtale jeg har for øye, mens avsnitt X handler om mer generelle
rettspleieinteresser. Undertiden kan hensynene bak en lovbestemmelse være
blandet.

Men først noen betraktninger som har sammenheng med at drøftelsen bør ha
relevans for alle de nordiske land. Det sies at jurister er en konservativ rase.
Iallfall har jeg ofte kunnet konstatere at når jurister fra forskjellige land møtes,
hører de med høflig interesse på redegjørelser for rettstilstanden i de forskjelli-
ge land, men når det kommer til stykket, blir de stående ved å foretrekke sitt
eget tilvante system, iallfall i hovedtrekk. Og forslag til forbedringer skal helst
komme innenfra - kritikk utenfra av ens eget system kan lett gi opphav til
irritasjon og at man går i forsvarsstilling. Det er for øvrig kanskje mer
allmennmenneskelig enn noe særtrekk for jurister?

Det har slått meg under arbeidet med denne innledning hvor vanskelig det er
å skape et felles grunnlag for diskusjonen. Jeg tenker ikke først og fremst på at
det er vanskelig å ha kjennskap til massemedias virksomhet i andre land enn
sitt eget. Heller ikke tenker jeg på forskjell i de regler som prosesslovene har
om referat og omtale av rettssaker. Det jeg har for øye, er de mer generelle
regler som kommer til anvendelse overfor massemedia, og som delvis har
sammenheng med nasjonale tradisjoner som man vanskelig kan tenke seg
endret. Uten et visst kjennskap til disse forskjeller kan man lett komme til å
tale forbi hverandre, også i en diskusjon de lege ferenda. Jeg skal derfor nevne
noen av de viktigste forskjeller som jeg er blitt oppmerksom på.

(1) I Norge har man for virksomhet i presse og andre massemedia det som
gjerne blir kalt det naturlige ansvarssystem. Det vil si at det for straffbare
ytringer i trykt skrift som utgangspunkt gjelder de samme ansvarsregler som
for andre straffbare handlinger. For en avisartikkel vil det således normalt bli
ansvar både for forfatteren og for redaktøren, hvis det foreligger den nødven-
dige skyld. Det gjelder visse modifikasjoner fra utgangspunktet. Den som bare
har deltart ved teknisk fremstilling eller distribusjon av blad eller tidsskrift, er
ikke ansvarlig for ærekrenkelser eller krenkelse av privatlivets fred (stri. §§
254 og 390). Og det gjelder et visst uaktsomhetsansvar for en redaktør som
ikke har hatt kjennskap til innholdet av skriftet (§ 431). Men hovedregelen er
klar nok.

Finland har samme prinsipper som Norge. Danmark og Sverige har derimot
bygget opp kunstige ansvarssystemer, som avviker fra strafferettens vanlige
regler. I Sverige er regiene til og med grunnlovfestet i Tryckfrihetsförord-
ningen. Innbyrdes er reglene meget forskjellige i de to land. I Danmark gjelder
det således som hovedregel at for et navngitt innlegg i en avis hefter bare
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forfatteren, ikke redaktøren. I Sverige er regelen den stikk motsatte. Der er det
redaktøren som er ansvarlig, ikke forfatteren. Det gjelder enten forfatteren er
navngitt eller ikke. I begge land har man for redaktørens vedkommende gjort
unntak fra vanlige strafferettslige regler om krav til subjektiv skyld.

I Sverige har man dessuten gjort det vanskelig for den krenkede å nå frem
med ansvarssøksmål, fordi man i trykkefrihetssaker har et jurysystem, hvor det
kre ves kvalifisert flertall for domfellelse, og hvor det ikke blir gitt begrunnelse
for avgjørelsen. Heller ikke er det adgang til å overprøve en frifinnende
jurykjennelse. Derimot kan de juridiske dommere prøve en fellende avgjørelse
av juryen, og det hender i praksis ikke så sjelden at dommerne frifinner til
tross for juryens ja. I tillegg til disse prosessuelle særregler gir Tryckfrihets-
förordningen uttrykk for at man i trykkefrihetssaker skal «i tvivelsmål hellre
fria än fälla». Sverige er det land hvor pressens selvjustis er best utbygget,
men samtidig det land hvor det er vanskeligst for den krenkede å få oppreis-
ning ved domstolene. De to ting er kanskje ikke uten sammenheng. Mens det i
1970-årene bare var omtrent 10 tryckfrihetsmål om året i Sverige, behandlet
Presseombudsmannen i 1979 430 saker, og 107 av dem gikk videre til
Pressens Opinionsnämnd. Mens saksøkeren gjennomsnittlig bare fikk medhold
i 2-3 av rettssakene pr. år, ga Presseombudsmannen eller Opinionsnämnden i
1979 uttrykk for kritikk i 77 tilfelle.

Den som er vant til det naturlige ansvarssystem, har vanskelig for å se det
rasjonelle ved de kunstige ordninger. Men det ser ut til at de som har dem,
finner seg godt til rette med dem. Det nyeste eksempel på det har man i
Yttrandefrihetsutredningens innstilling (SOU 1983:70). Jeg anser det derfor
hensiktsløst å ta opp en diskusjon om forholdet mellom det ene eller det annet
system. For øvrig har det antakelig større betydning om ansvar kan gjøres
gjeldende mot noen, enn hvem det kan rettes mot.

(2) En annen forskjell er at man i Danmark og Norge fra gammelt av har
generelle bestemmelser om offentlig krenkelse av privatlivets fred. I Finland
har man forholdsvis nylig fått regler av lignende innhold, derimot ikke i
Sverige. I en svensk utredning fra 1980 (SOU 1980 : 8) foreslo et mindretall i
utvalget en generell straffebestemmelse i likhet med de danske, finske og
norske, men Yttrandefrihetsutredningen gikk mot forslaget, og det er vel
dermed små utsikter til at det skal føre til lovgivning.

(3) Det er også vesentlig forskjell mellom reaksjonssystemet overfor ære-
krenkelser. En viktig forskjell ligger i mortifikasjonsinstituttet i Danmark,
Island og Norge, det vil si at domstolen kan kjenne en injurie død og
maktesløs når det ikke er ført bevis for den. Mortifikasjon kan kre ves selv om
det ikke foreligger grunnlag for strafferettslig eller sivilrettslig ansvar. Det gir
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den injurierte en mulighet for æresoppreisning på rent objektivt grunnlag. I
Norge blir mange injuriesaker reist som rene mortifikasjonssaker, idet den
krenkede finner det viktigere seiv å bli renvasket enn å få den ansvarlige dømt
til straff eller erstatning. Det har fra tid til annen vært fremsatt kritikk i Norge
av mortifikasjonsinstituttet, men konklusjonen av alle utredninger og disku-
sjoner har vært en helt overveiende oppslutning om ordningen.

Også når det gjelder muligheten for økonomisk oppreisning for den krenke-
de, er det forskjell mellom landene. Dette kommer jeg tilbake til (avsnitt IX).

VI. Rettsreferater

Det klassiske problem om forholdet mellom rettsvesen og massemedia har
sammenheng med offentlighetsprinsippet ved domstolenes saksbehandling.
Selv om de egentlige rettsreferater ikke er det mest påtrengende problem i dag,
kan det likevel være hensiktsmessig å begynne i denne ende. Spørsmålet er i
hvilken utstrekning det skal gjøres unntak fra prinsippene om åpne dører og
adgang til offentlig referat. Adgangen til referat kan betraktes som en for-
lengelse av offentlighetens adgang til selve rettsforhandlingene. Hvis forhand-
lingene blir holdt for lukkede dører, vil det i alminnelighet heller ikke bli tale
om noe referat. Jo mindre begrensninger der er med hensyn til rettsforhand-
lingenes offentlighet, dess viktigere blir derfor spørsmålet om begrensninger i
referatretten.

«Ingen Samfunds virksomhed kræver i den Grad som Retsplejen til sin
Trivsel og Udvikling den videst muligt gennemførte Offentlighed». Sitatet er
fra den danske prosessualist H. Munch Petersen, og skriver seg fra de første
årtier av dette århundre. Ordene gir et veltalende uttrykk for den begeistring
som knyttet seg til gjennomføringen av moderne prosessprinsipper med munt-
lig og offentlig rettergang. I dag er det neppe mange som vil bruke så sterke
ord. Tradisjonelt er offentlighetsprinsippet blitt betraktet som en garanti mot
misbruk i rettspleien, og ikke minst som et vern for den tiltalte i straffesaker.
Det kan også være et vern mot forskjellsbehandling til gunst for noen. Under
våre dagers forhold, med uavhengige dommere, med prosessfullmektiger for
partene til stede, og legmannsdeltakelse iallfall i mer alvorlige straffesaker, er
det ingen grunn til å tro at vilkårlighet og overgrep skulle gjøre sitt inntog i
rettssalen om dørene blir lukket eller referat forbudt.

Det er likevel neppe noen som vil angripe offentlighetsprinsippet som
utgangspunkt og hovedregel. Det har fått en symbolverdi, som vi blir minnet
om når vi leser beretninger fra andre land om politiske prosesser for lukkede



Rettsvesenet og massemedia 465

dører eller med bare regimets klakkører som tilhørere. At prinsippet om
åpenhet er egnet til å styrke allmennhetens tillit til rettspleien, kan det neppe
være tvil om. Adgangen til offentlig referat har også sin pedagogiske og
allmennpreventive verdi. Det er gjennom referat og omtale av konkrete
rettssaker at menigmann får sine kunnskaper om lov og rett, ikke gjennom
studier av Lovtidend og lovsamlingen. Men samtidig må det innrømmes at
utviklingen innenfor pressen har ført til at skyggesidene ved full gjennomfø-
ring av prinsippet er trådt sterkere frem.

For den som er kommet i søkelyset som mistenkt for en straffbar handling,
og for dem som står ham nær, er publisitet nesten alltid en belastning. Er han
skyldig, blir den offentlige brennemerking et tilleggsonde som rammer tilfel-
dig, og ofte er tyngre å bære enn den straff som rettsapparatet ilegger. Er han
uskyldig, vil den offentlige mistanke ikke bare være en påkjenning mens saken
pågår, men den vil ofte til tross for henleggelse eller frifinnende dom sette et
varig spørsmålstegn ved hans ære. En straffesak kan også føre til at ømtålige
personlige og familiemessige forhold blir prisgitt offentligheten. Særlig gjelder
det i forbindelse med rettspsykiatriske undersøkelser. Fra humant synspunkt er
det en fordel å begrense publisiteten til det minst mulige.

Tendensen i Norge i de senere år har vært å øke unntakene fra det fulle
offentlighetsprinsipp, og jeg har inntrykk av at dette ikke er særegent for vårt
land. Det er etter hvert blitt et nokså detaljert sett av regler i prosesslovgiv-
ningen. Det ville føre for langt å gå inn på detaljene her. Jeg skal bare nevne
enkelte punkter.

Noen typer av saker har en så personlig karakter at offentlig referat uten
partenes samtykke bør være forbudt. Det gjelder slikt som ekteskapssaker og
andre familiesaker. Etter den danske retsplejelov er det forbudt å opplyse om
navn og identitet for offeret i sedelighetssaker. Særlige hensyn gjør seg også
gjeldende i injuriesaker, se nærmere avsnitt IX. Ved siden av slike særregler
bør det etter min oppfatning være en skjønnsmessig adgang for retten til å
forby gjengivelse av forhandlingene eller en del av dem hvis dette finnes
påkrevd av hensyn til privatlivets fred. I forbindelse med den nye norske
straffeprosesslov av 1981, som vil tre i kraft i 1985, har domstolsloven fått en
bestemmelse som gir hjemmel for dette (D. § 131, 5. ledd).

Det bør også gjelde strenge restriksjoner for adgangen til fotografering i
rettssalen. I forbindelse med den nye norske straffeprosesslov er det inntatt
bestemmelser i domstolsloven, som går ut på at fotografering, filmopptak og
opptak for radio eller fjernsyn som utgangspunkt er forbudt under forhand-
lingene i straffesaker. Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av
den siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet eller under opphold i
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den bygning hvor rettsmøtet holdes, med mindre han samtykker. Når særlige
grunner taler for det, kan retten gjøre unntak fra forbudet. Norsk Pressefor-
bund fant at de nye regler var for restriktive, men denne innsigelse førte ikke
frem. Lignende, men noe mer begrensede bestemmelser, finnes fra før i
svensk Rättegångsbalk og dansk retsplejelov.

Et annet viktig spørsmål er hvilke krav som skal stilles til referatet for at
referenten skal være ansvarsfri. Utgangspunktet må være at når referat er
tillatt, er referenten ansvarsfri for et korrekt referat av en verserende sak.
Offentlighetsprinsippet slår her igjennom f.eks. overfor vanlige regler om
ærekrenkelser eller krenkelser av privatlivets fred. En reservasjon bør antake-
lig gjøres for forhold som ligger helt utenfor saken, f.eks. hvis en part eller et
vitne kommer med ærekrenkende utbrudd overfor en tredjemann, og dette blir
slått opp i referatet. Et illustrerende eksempel fra dansk praksis er gjengitt i
Ugeskrift for Retsvæsen 1979 s. 1028.

Forutsetningen for ansvarsfrihet må være, som det heter i den danske
retsplejelov, at referatet er objektivt og lojalt. Journalistisk dramatisering og
fargelegging må holdes innenfor meget snevre grenser. En overskrift kan pådra
ansvar, selv om den ledsagende tekst er uangripelig. Og det kan ikke være nok
at det som refereres, er riktig gjengitt, hvis referatet totalt sett er partisk eller
misvisende. Her kan naturligvis vanskelige skjønnsspørsmål melde seg. Den
norske høyesterett har hatt flere saker om dette i de senere år.

Et sentralt spørsmål er adgangen til å bringe navn, eller på annen måte
identifisere parter og vitner. Først og fremst er dette et spørsmål om presse-
etikk, og regler om spørsmålet finnes i alle de nordiske land. Men regiene er
noe ulikt formulert og praksis synes å være meget forskjellig. Det illustreres av
en dansk og en svensk avgjørelse, begge fra 1983. Det danske pressenævn fant
at det ikke kunne kritisere den praksis som ble fulgt av Ritzaus Bureau og de
fleste dagblad, at den dømtes navn blir anført når straffen er ubetinget fengsel i
1 år eller derover. (Ritzaus Bureau har senere endret grensen til fengsel i over
2 år). Den svenske Opinionsnämnd fant det derimot i strid med god presse-
skikk at Svenska Dagbladet hadde oppgitt navn på en tidligere straffet person,
som ble dømt til livsvarig fengsel for to mord og grov mordbrand. Nemnden
fremholdt at om en sak har vakt stor oppmerksomhet blant allmennheten, er
det ikke tilstrekkelig grunn til å publisere navnet. Finland og Norge ligger nok
et sted mellom disse ytterpunkter.

Hvis man ser straffriheten for riktig referat som en videreføring av retter-
gangens offentlighet, er det kanskje vanskelig uten særlig lovhjemmel å anse
det som rettsstridig å bruke navn, selv om det strider mot journalistikkens
etiske regler. Dette reiser spørsmålet om man bør få lovregler om forholdet.
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For unge lovovertredere er slike regler vel kjent fra utenlandsk rett. Erfaring
tyder imidlertid ikke på noe sterkt behov for bestemmelser av denne art i
forbindelse med rettsreferater.

Påkjenningen ved omtale økes betydelig hvis det også bringes bilde av
vedkommende. En ting er det før omtalte spørsmål om adgangen til å
fotografere i forbindelse med rettssaken. Et annet spørsmål er om en avis uten
samtykke av den avbildede kan bruke fotografier som den er kommet i
besittelse av på annen måte. Den norske fotografilov har en bestemmelse om
at offentlig gjengivelse av et fotografi uten vedkommendes samtykke er
forbudt med mindre bildet har aktuell og allmenn interesse (fotografilov av 17.
juni 1960 § 15). Tilsvarende regler finnes, så vidt jeg vet, ikke i de øvrige
nordiske land. Man kan vel da neppe komme lenger enn til at det er forbudt å
bringe bilde i samme utstrekning som det er forbudt å bringe navn.

VII. Annen omtale av rettssaker

Det er i dag ikke det klassiske problem om pressens rettsreferater som står i
sentrum. Det er først og fremst det som skjer utenfor retten, som massemedia
er interessert i. Det er her de har størst mulighet for å være først ute med
oppsiktsvekkende nyheter. Kriminalreportere avlytter f.eks. ulovlig politiets
radiosamband, og er på åstedet før eller samtidig med politiet. De får kanskje
opplysninger fra sine forbindelser innenfor politiet, og går videre på egen hånd
ved å intervjue vitner eller de pårørende til gjerningsmann eller offer. Også
under selve rettssaken kan aviser øke publikumsinteressen ved intervjuer og
reportasje omkring saken.

Pressen har som nevnt sine etiske regler om rettsreportasje, og så vidt jeg
kan bedømme, er de stort sett tilfredsstillende. Men det skjer overtramp, og
hvis den som har lidt overlast ikke vil nøye seg med mulige reaksjoner fra
pressens egne organer, reiser spørsmålet seg om hvor de rettslige grenser går.

Mest aktuelt er spørsmålet for omtale av straffesaker. Ved slik omtale,
f.eks. på etterforskningsstadiet, befinner man seg juridisk på langt usikrere
grunn enn når det gjelder rettsreferater. Man har ikke bestemmelser i prosess-
lovene som holdepunkt. For politiets efterforskningsvirksomhet gjelder i mot-
setning til domstolenes virksomhet ikke noe offentlighetsprinsipp. Tvert om,
som utgangspunkt har den enkelte tjenestemann taushetsplikt. Når det er
politiets virksomhet som er gjenstand for omtale, blir man i langt større
utstrekning enn ved referater fra domstolene henvist til å spørre hva som følger
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av alminnelige rettsregler. I Norge er det særlig straffelovens bestemmelser om
ærekrenkelser og privatlivets fred det blir spørsmål om.

Jeg skal nevne et par typetilfelle, og for enkelhets skyld knytte drøftelsen til
norsk rett.

En viktig gruppe er de hvor en person i massemedia blir hengt ut som
mistenkt for straffbart forhold. Senere viser det seg at mistanken var uberetti-
get, eller den er iallfall ubevislig, slik at saken ender med henleggelse eller
med frifinnelse. Utgangspunktet er her at både den som har fremsatt mistanken
og den som har publisert den, er strafferettslig og sivilrettslig ansvarlig for
ærekrenkelse. Forutsetningen er som regel at vedkommende ikke har opptrådt
tilstrekkelig aktsomt, men det er i praksis strenge krav som stilles i så måte.
Mortifikasjon kan som før nevnt kre ves på rent objektivt grunnlag.

Fra pressehold blir det undertiden kritisert at jurister har liten sans for det
tidspress som pressen arbeider under. Til det er å si at fra rettsordenens
synspunkt er det ganske likegyldig om det er avis A eller avis B som er først
ute med en nyhet. Synspunktet i rettspraksis har med rette vært at vil en avis
bringe opplysninger av injurierende art, får den ta den tid den trenger til å
kontrollere sine kilder.

Det er ikke i seg selv ansvarsfriende for avisen at den har fått opplysninger
fra politiet, f.eks. om at det er inngitt en anmeldelse eller at politiet finner
forholdet mistenkelig. Referat av politiets meddelser, også de offisielle, står
etter norsk rettsoppfatning i en annen stilling enn rettsreferater. Derimot er det
i avgjørelser fra senere år slått fast at pressen ansvarsfritt kan opplyse at
politiet har gått til pågripelse eller reist siktelse eller tiltale mot en person. Men
går avisen videre og omtaler saken som om den mistenktes skyld var bevist,
må den være forberedt på å stå til ansvar for riktigheten av beskyldningen.

Et annet typetilfelle består i at en annen enn gjerningsmannen, f.eks. hans
nære pårørende, eller offeret og offerets familie, får pressens strålekasterlys
satt på seg. Ofte skjer det med vedkommendes samtykke, med eller uten
godtgjørelse. Seiv om det heter i norske journalisters «Vær varsom»-plakat at
man skal vise særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar
over virkningen av sine uttalelser, og at man ikke skal misbruke andres
følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft, er det lite aktuelt med noe
rettslig ansvar i slike tilfelle. Anneriedes er situasjonen hvis man blir gjenstand
for publisiteten uten samtykke, kanskje mot protest. Her kan straffebestem-
melser om krenkelse av privatlivets fred gripe inn. I Norge kan også fotogra-
filovens bestemmelser påberopes. Etter rettspraksis å dømme blir disse be-
stemmelser sjelden brukt. Den krenkede viker som regel tilbake for den
ytterligere påkjenning som en rettssak vil medføre. Det er imidlertid tenkelig
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at det undertiden kommer til et minnelig oppgjør uten rettssak. - Hvor
lovgivningen som i Sverige ikke har bestemmelser om krenkelse av privatli-
vets fred, vil den krenkede som regel bare ha pressens selvjustis å holde seg
til, så lenge publisiteten ikke er injurierende.

Selv om grensene kan være vanskelige å trekke, og bestemmelsene om
krenkelse av privatlivets fred ikke blir ofte brukt, forsvarer de etter min
oppfatning avgjort sin plass. De står som en markering av samfunnets syn, og
gir et holdepunkt i opplæringen av journalisten. At prinsippet om respekt for
individets integritet og privatlivets fred er slått fast i de presse-etiske regler, er
utmerket, men har ikke helt den samme tyngde som om det står i straffeloven.

VIII. Politi og advokater som opplysningskilde for massemedia

Siden politiet er en så viktig kilde for pressen, er det av stor betydning at
meddelelser fra politiet ikke bare tar hensyn til pressens informasjonsbehov,
men også til motstående hensyn. Forholdet mellom politi og presse er et
kjernepunkt når det gjelder personvernet under etterforskningen i straffesaker.
I Norge ble regler om meddelelser fra politiet til pressen gitt av riksadvokaten
allerede i 1932, og Hurwitz uttalte i sin avhandling til juristmøtet i 1937 at
disse regler gjennomgående var av forbilledlig karakter. De någjeldende regler
er gitt i et rundskriv fra riksadvokaten av 12. februar 1981. I rundskrivet er det
bl.a. nevnt at meddelelser og opplysninger fra politiet eller påtalemyndigheten
til offentligheten må være strengt refererende og gitt i en nøktern form uten
vurderende kommentarer. Navn eller identitetsrøpende opplysninger må ikke
gis uten i visse spesielt oppregnede tilfelle. Det må vises særlig varsomhet
med opplysninger om og innholdet i anmeldelser, før disse er vurdert og
nærmere undersøkt og prøvet. Kompetansen til å gi opplysninger ligger hos
politimesteren eller den han har delegert myndighet til. Det er også understre-
ket at ingen innenfor politi eller påtalemyndighet må kreve eller motta
godtgjørelse for de opplysninger som gis til massemedia.

Slike regler er viktige, men følges ikke alltid i praksis. Av og til har
politiets meddelelser til offentligheten innslag av forhåndsprosedyre for poli-
tiets syn på retts- og bevisspørsmål. Man har til og med hatt eksempel på at
politiet holder pressekonferanse og forsikrer at det er overbevist om å ha
funnet den rette mann, og at det senere blir oppklart at det er en helt annen
som er den skyldige. Den danske retsplejelov har i § 1016 a en regel om at
ingen som i embets medfør er beskjeftiget med en straffesak, må uttale seg
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utenfor retten til offentligheten om skyldspørsmålet, så lenge saken ikke er
pådømt eller bortfalt. Det kunne være godt å få en slik regel inn i loven.

Ingen regler kan imidlertid hindre at journalister i strid med reglene bruker
tips som de har fått av underordnede tjenestemenn, f.eks. innenfor kriminal-
politiet. Dette er straffbart brudd på taushetsplikt fra tjenestemannens side,
men journalisten kan etter norsk rett ikke straffes som medvirker til lovbrud-
det. Og i kraft av journalistens rett til å dekke sine kilder, vil han i
alminnelighet kunne hindre at illojaliteten blir trukket frem i lyset.

Mens jeg arbeider med dette referat, inntrer et illustrerende tilfelle (novem-
ber 1983). Politiet i Oslo arresterer en overkonstabel i kriminalpolitiet som
mistenkt for å være forø veren av en rekke oppsiktsvekkende bankran, og
forhørsretten avsier fengslingskjennelse. Den arresterte nekter ethvert kjenn-
skap til ranene. Det er en sensasjonell sak, og politimesteren opptrer på TV og
gir en kort redegjørelse for saken, men uten å nevne navn. Redegjørelsen går
ikke ut over det som er naturlig i en så oppsiktsvekkende sak. Neste dag
bringer vår største løssalgsavis ikke bare navnet, men en rekke opplysninger
om siktedes privatliv, om de bevis politiet bygger på, og en stor fotoreporta-
sje. Reportasjen dekker hele førstesiden og ytterligere fire hele sider i avisen.
Opplysningene må man gå ut fra at avisen har delvis fra lekkasjer hos politiet,
delvis fra egen detektivvirksomhet. Senere lar også kriminalsjefen seg inter-
vjue om politiets syn på bevismaterialet. Avisen tar åpenbart i et slikt tilfelle
en sjanse. Blir den siktede dømt, kan den ta saken med ro. Men svikter
beviset, kan den være ille ute. At den ansvarsfri« kunne berette om arresta-
sjonen, medfører ikke ansvarsfrihet for den ytterligere publisitet som fulgte av
avisens reportasje.

Tilsvarende lekkasjeproblemer står man overfor også innenfor offentlige
kontrollorganer (skattevesen, priskontroll, tollvesen m.v.). Systemet med
«1000-kroner tipset» som våre største løssalgsaviser har etablert, er en perma-
nent fristelse for svake sjeler til å skape seg en liten ekstrainntekt ved sitt
kjennskap til konfidensielle opplysninger.

Også advokater kan tjene som opplysningskilde for pressen. Reglene for
god advokatskikk setter, iallfall i vårt land, snevre grenser for advokatens bruk
av massemedia. I Den Norske Advokatforenings regler for god advokatskikk
heter det bl.a.: «Advokaten må ikke medvirke til offentlig omtale eller
drøftelse av forestående eller verserende rettssaker han seiv er eller har vært
engasjert i, med mindre offentligheten har et berettiget krav på korrigerende
eller annen nøktern og saklig informasjon». Behov for en slik korrigerende
informasjon kan f.eks. en forsvarer ha hvis politi eller påtalemyndighet er gått
ut i pressen på en måte som advokaten føler er til skade for hans klient. Men
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det er ikke alle forsvarsadvokater som nøyer seg med å gå til massemedia i
slike tilfelle.

IX. Reaksjonene mot krenkende referat og omtale

Reaksjonene mot ærekrenkelser og krenkelser av privatlivets fred er dels
strafferettslige, dels sivilrettslige.

Det gjelder vel i alle land at den offentlige påtalemyndighet sjelden reiser
straffesak på grunn av ærekrenkelser. Som regel er den krenkede henvist til å
reise privat straffesak. Det er en påkjenning som de færreste har styrke og
økonomiske ressurser til å påta seg. Ved siden av omkostningene og påkjen-
ningen ved selve saken og den publisitet som den fører med seg, kommer
risikoen for at saken skal føre til frifinnelse, kanskje med ileggelse av
saksomkostninger. I den offentlige mening vil saksøkeren da lett bli stående
som den domfelte. Bruk av jury medfører naturligvis en øket uberegnelighet
med hensyn til utfallet.

Det kan reises spørsmål om ikke påtalemyndigheten er for tilbakeholden
med å forfølge ærekrenkelser i pressen. I Norge er vilkåret for slik offentlig
forfølgning at påtale «finnes påkrevet av allmenne hensyn». Selv om det
gjelder offentlige tjenestemenn som er blitt utsatt for grove beskyldninger om
sitt forhold til tjenesten, risikerer den krenkede at saken blir henlagt fordi
allmenne hensyn ikke antas å kre ve påtale. Ut fra arbeidsmessige hensyn kan
man forstå påtalemyndigheten - erfaringsmessig blir injuriesaker ofte kompli-
serte og tidkrevende. Men sammenlignet med alle de tusenvis av offentlige
straffesaker om banale volds- og vinningsforbrytelser, kan man stille spørs-
målstegn ved prioriteringen. Det er få lovbrudd som i sine virkninger for den
krenkede kan måle seg med å bli hengt ut offentlig, berøvet for ære og
anstendighet. I verste fall kan det forbitre et menneskes hele liv.

Kanskje større betydning enn de strafferettslige regler har bestemmelsene
om erstatning for økonomisk og ikke økonomisk skade. Her synes det å være
Norge som er gått lengst i å pålegge ansvar, ikke bare for de skyldige
personer, men også for eieren (avisen). Ansvaret er som regel ikke knyttet til
forutsetningen om straffbart forhold. Avisen hefter for det ansvar som den
personlig ansvarlige blir ilagt, men kan også pålegges å betale slik ytterligere
erstatning for skade av ikke økonomisk art (oppreisning) som retten finner
rimelig. Resonnementet er at om den personlig ansvarlige har liten økonomisk
evne, er det ingen grunn til at dette skal komme avisen til gode ved
fastsettelsen av ansvaret.
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Disse regler, som ble innført i 1939, delvis etter inspirasjon av engelsk rett,
og som med små endringer er blitt opprettholdt ved senere lovrevisjoner, er
blitt kanskje det viktigste middel for den som føler seg ærekrenket i pressen.
Selve dette ansvar er det generell oppslutning om. Det har imidlertid underti-
den vært kritisert, at domstolene er altfor forsiktige ved fastsettelsen av
oppreisningsbeløpene. Norsk rettspraksis befinner seg langt fra de fantasibeløp
som man undertiden hører om fra England og USA. Professor Jo Hov, som
har engasjert seg sterkt i spørsmålet, har fremholdt at for aviser med million-
omsetning vil en erstatning på 20 000 - 30 000 kroner ikke ha noen
nevneverdig preventiv betydning (Lov og Rett 1983 s. 35). I betraktning av at
selve injuriesaken vil kunne gi avisen godt stoff i lange tider, kan den faktisk
være god forretning. En halv million derimot, det ville nok avisene merke,
uttalte Hov. Det kan se ut som om han er blitt bønnhørt. Kort tid etter at hans
artikkel var blitt offentliggjort, dømte Oslo byrett vår største løssalgsavis til å
betale en oppreisning på en halv million kroner for en reportasje i avisen.
(Dommen er påanket, og det endelige utfall er ikke kjent når dette skrives).

Den største betydning av bestemmelsene om avisens ansvar ligger ikke i at
en og annen som har vært utsatt for krenkende eller sårende omtale, kan få et
plaster på såret, men i den preventive virkning av ansvaret. Det skal kraft til å
føre en injuriesak. Som vanlige borgere må vi være takknemlige for at det er
noen som gjør det, og derved bidrar til å slå fast at det finnes grenser for hva
massemedia kan tillate seg.

Best materiale til en sammenligning med Norge har jeg for Sveriges
vedkommende. Som før nevnt (avsnitt V), er det i Sverige meget vanskelig å
nå frem med et ansvarssøksmål overfor pressen. Og i de få tilfelle hvor
erstatning blir tilkjent, synes beløpene å være enda betydelig lavere enn i
Norge, sjelden mer enn 5 000 eller 10 000 kroner. I et enkelt tilfelle er en avis
ilagt en erstatning på 40 000 kroner. I dette tilfelle gjaldt det en serie artikler
som hadde utpekt en kjent advokat som en sentralfigur i «mafiaen i Sverige».
Fra den annen ende av skalaen kan nevnes et tilfelle hvor en kvinnelig
sosialassistent på grunn av påkjenningen ved ærekrenkende omtale i Expressen
måtte ta 4 måneders permisjon fra sitt arbeid. Hun ble tilkjent 2 000 kroner for
den psykiske lidelse hun hadde vært utsatt for. Man kan nok synes at et
menneskes ære og sjelefred i et slikt tilfelle blir taksert svært billig.

For norsk retts vedkommende synes jeg at de materielle regler om straff og
erstatning gir en rimelig avveining mellom hensynet til ytringsfriheten og
hensynet til den krenkede. Derimot er det nok grunn til å overveie om man kan
styrke den krenkedes prosessuelle stilling, slik at en ærekrenkelsessak blir
mindre av en påkjenning. Den økonomiske belastning kan lettes ved generøse
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regler om fri sakførsel i slike saker. Men enda viktigere er kanskje reglene om
offentlighet og referatadgang. Det som i særlig grad gjør en injuriesak til en
prøvelse for den krenkede, er den gjentakelse og utdyping av beskyldningene
som han må være forberedt på å få referert i massemedia under sakens gang.

Den norske domstolslov har i noen grad forsøkt å råde bot på dette ved
særbestemmelser. I saker om ærekrenkelser eller krenkelse av privatlivets fred
kan retten således forby referat i den utstrekning saken gjelder noens privatliv
(D. § 131). Et dristigere skritt for å beskytte den krenkede ble tatt i Finland i
1974. Samtidig med at straffeloven fikk en ny bestemmelse om krenkelse av
privatlivets fred (SL kap. 27 § 3 a), ble det fastsatt at saker om ærekrenkelse
eller krenkelse av privatlivets fred skal føres for lukkede dører hvis det
begjæres av den fornærmede (målsäganden) eller anklageren (lag om offent-
lighet vid rättsskipningen § 1,3. ledd). Regelen er absolutt, og den gjelder
også for ærekrenkelser som er fremsatt offentlig. Etter hva jeg har fått opplyst, er
bestemmelsen ikke blitt møtt med protester fra den finske presse. Det ville
være av stor interesse å få høre om erfaringene med bestemmelsen. Svakheten
sett fra den krenkedes side er vel at en begjæring fra ham om lukkede dører
lett vil tolkes slik at han har noe å skjule.

For Norges vedkommende har professor Hov foreslått at injuriesaker som
hovedregel skal føres for lukkede dører med mindre særlige forhold gjør seg
gjeldende, altså uten at begjæring fra fornærmede eller påtalemyndigheten er
nødvendig. Et ubetinget påbud om lukkede dører ville gå for langt. Hvis saken
f.eks. gjelder beskyldninger i pressen mot en embetsmann eller politiker for
maktmisbruk eller korrupsjon, har jeg vanskelig for å tenke meg en rettsfor-
handling for lukkede dører. Lettere kunne man tenke seg en regel om at
forhandlingen skal skje for lukkede dører eller med forbud mot referat med
mindre det gjelder forhold av offentlig interesse.

X. Referat og presseomtale i strid med offentlige interesser

I det foregående er fortrinnsvis tatt sikte på hvilke muligheter den som føler
seg krenket ved omtale i massemedia, har til å få oppreisning. En omtale av
verserende eller forestående rettssaker kan imidlertid på annen måte gripe inn i
rettspleien på en uheldig måte. Her skal nevnes noen eksempler.

y. Bevisst uriktige rettsreferater. Uriktige rettsreferater kan, foruten å skade
enkeltpersoner, også sies å være en krenkelse av offentlige interesser. De
motvirker det informasjonshensyn som referatadgangen skal tjene, og kan
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bidra til uberettiget å svekke tilliten til rettsapparatet. Grovt uriktige eller grovt
misvisende rettsreferater er belagt med straff i den danske retsplejelov § 1017,
stk. 2 nr. 1 og i den norske straffelov § 432. Mens den norske lov er begrenset
til referater, rammer den danske også andre uriktige meddelelser. Skyldkravet
er i begge tilfelle forsett eller grov uaktsomhet.

Meget taler for at det bør være adgang til å gripe inn overfor særlig
ondartede tilfelle av uriktig referat eller omtale, men det er vanskelig å tenke
seg at slike bestemmelser kan få noen særlig praktisk betydning. Det vil være
uoverkommelig for påtalemyndigheten å holde øye med strømmen av rettsre-
ferater for å gripe inn mot grove uriktigheter. Slike saker vil også forutsette en
vanskelig bevisførsel både om de objektive og de subjektive vilkår for straff.

2. Vanskelig gjør else av sakens oppklaring. En presseomtale kan vanskelig-
gjøre oppklaringen av saken. Når det gjelder rettsreferater, finnes i prosesslo-
vene enkelte bestemmelser som tar sikte på å hindre dette. I den norske
domstolslov er det således en bestemmelse om at retten, når det er grunn til å
anta at offentlig gjengivelse av forhandlingene i et rettsmøte vil kunne ha
skadelig virkning på opplysningen eller pådømmelsen av saken, kan beslutte at
forhandlingene eller visse deler av dem ikke må gjengis før endelig dom er
avsagt (D. § 131, 2. ledd). Det generelle forbud i samme paragraf mot uten
rettens tillåtelse å referere fra rettsmøter på etterforskningsstadiet, har delvis
samme begrunnelse, men har også til formål å spare den mistenkte for
publisitet i dette forberedende stadium. Bestemmelsen går lenger enn det er
vanlig i andre land, og blir heller ikke strengt håndhevet i praksis.

Større praktisk betydning har det at offentlig omtale av den utenrettslige
efterforskning kan vanskeliggjøre politiets arbeid med å oppklare en sak.
Presseomtalen kan gi personer som føler jorden brenner under dem, en
mulighet for å gå under jorden eller forsvinne til utlandet. Den kan gi de
skyldige sjanse til å rydde bort bevis eller påvirke vitner. En fotoreportasje kan
ødelegge forutsetningene for en vellykket konfrontasjonsparade mellom den
mistenkte og øyenvitner. Mulige vitner som blir intervjuet av pressen før de er
avhørt av politi eller domstol, kan bli psykologisk fiksert til det som de ifølge
det offentliggjorte intervju har sagt til journalisten.

Regnskapet er imidlertid mer komplisert. Det hender at presseomtalen fører
til at det kommer frem opplysninger som politiet ellers ikke ville ha fått. Det
forekommer også at det er avsløringer i pressen som setter politiet på spor etter
straffbare forhold. Så vidt jeg vet, viser pressen også stort sett forståelse for
henstillinger fra politiet om ikke foreløpig å skrive om en sak. Å formulere
bestemmelser som hindrer pressen i omtale som kan vanskeliggjøre oppkla-
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ringen av en sak, tror jeg vil være en meget vanskelig oppgave. Hurwitz
foreslo i 1937 et forbud mot intervjuer med privatpersoner angående forhold
av interesse for en verserende undersøkelse, men et kategorisk forbud av
denne art vil kanskje gå for langt, og sikkert være vanskelig å få respektert.
Jeg tror dette er et område hvor man stort sett er henvist til å stole på pressens
ansvarsfølelse og selvjustis. I Norsk Presseforbunds retningslinjer for pressens
omtale av rettssaker heter det at det er utilbørlig å gjengi intervju med noen om
en sak som han er innkalt som vitne i. Et forbud med denne begrensning
kunne tenke s opptatt i loven.

3. Uforsvarlig forhåndspåvirkning. Et annet aspekt, som i de senere år har
vært atskillig fremme i diskusjonen i Norge, er at en forhåndsomtale kan
påvirke dommerne, og især legdommerne, slik at de går til rettssaken med en
forhåndsinnstilling som vanskeliggjør en fullt ut objektiv bedømmelse. Omta-
len kan gjelde de faktiske forhold eller den juridiske bedømmelse; ofte vil det
være en kombinasjon av begge deler. I den mest omtalte drapssak i Norge i de
senere år - saken mot en sykehjemsbestyrer som stod tiltalt for overlagt drap
av 25 pasienter ved injeksjoner av det åndedrettslammende stoff curacit -,
brakte en lokalavis under hovedforhandlingen et intervju med hans fraskilte
hustru, hvor hun ga utvetydig uttrykk for sitt syn på skyldspørsmålet. I verste
fall kan det piskes opp en følelsesbestemt opinion som kan påvirke både vitner
og dommere. Man har nylig opplevet at pressen i en sensasjonell drapssak
samme dag som lagretten skulle avgi sin kjennelse, brakte intervjuer med
kjente samfunnsborgere om hva avgjørelsen burde gå ut på. Mens saken sto
for retten for annen gang brakte vår største morgenavis (Aftenposten) en gallup
om hva resultatet burde bli. Da Advokatforeningen sendte avisen et innlegg
som kritiserte forholdet, avviste avisen kritikken som ganske uberettiget, og
nektet å ta innlegget inn!

I engelsk rett finnes det strenge regler om forhåndsomtale av rettssaker, den
kan i vid utstrekning rammes som «contempt of court». En kjent norsk
journalist som har studert systemet i praksis, skrev i en reportasje for en tid
siden at det før en sak kommer for retten senkes et jernteppe mellom politi og
domstolen på den ene side, og massemedia på den annen side. På bakgrunn av
en del foreteelser i Norge - bl. a. utgi velse av et par debattbøker omkring
verserende straffesaker - reiste generalsekretæren i Den Norske Advokatfore-
ning, høyesterettsadvokat Harald Halvorsen, for noen år siden spørsmålet om
vi også hos oss trenger slike regler (Lov og Rett 1979 s. 337). Den Norske
Dommerforening rettet i desember 1982 en henstilling til Justisdepartementet
om å utrede spørsmålet om forholdet mellom massemedia og domstolene, og
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nevnte flere aktuelle eksempler på uheldig forhåndsomtale. Den Norske
Advokatforening sluttet seg senere til henstillingen, og tilføyet at en slik
utredning også burde omfatte forholdet til politiet og påtalemyndigheten.
Justisdepartementet har imidlertid ikke vist noen særlig interesse for saken, og
noen offentlig utredning er ikke kommet i gang.

De engelske regler er sprunget ut av en rettstradisjon som er forskjellig fra
vår, og egner seg neppe som direkte forbilde. Det kan i denne sammenheng
nevnes at flertallet i den europeiske menneskerettighetsdomstol for noen år
siden i en berømt sak fant at anvendelsen av de daværende engelske regler om
contempt of court, i det foreliggende tilfelle kom i strid med Europakonven-
sjonens bestemmelser om ytringsfriheten (Sunday Times-saken, dom 29. mars
1979). Det illustrerer at man her befinner seg på et felt hvor man bør trå
varsomt. Man har senere fått en ny lov om emnet i England (Contempt of
Court Act av 1981).

En mer begrenset bestemmelse mot utilbørlig forhåndsomtale finnes i den
danske retsplejelov § 1017. Bestemmelsen rammer den som under en straffe-
sak «fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke
dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørel-
se». En viktig, men også meget skjønnsmessig begrensning ligger i kravet om
at det skal være en uforsvarlig påvirkning. Bestemmelsen er nylig kommet til
anvendelse i en meget omdiskutert sak (Ugeskrift for Retsvæsen 1982 s.
1022). Saken gjaldt en overlege som var tiltalt for medlidenhetsdrap. Om
formiddagen samme dag som juryen skulle avsi sin kjennelse, brakte Ekstra-
bladet en artikkel på forsiden med overskriften «Lægen bør frikendes», og en
leder på neste side hvor det ble hevdet at legen burde frifinnes fordi han hadde
handlet i overensstemmelse med lege-etikken. (Hans handling lå i grenselandet
mellom medlidenhetsdrap og bruk av smertestillende midler til en håpløst syk).
Høyesterett opprettholdt med fire mot tre stemmer de underordnede retters
domfellelse av redaktøren, og en bot på 10 000 kroner. Det var enighet i retten
om at loven måtte forståes slik at den også kunne ramme omtale til gunst for
en tiltalt. Flertallet fant at forsiden og artikkelen innebar en kraftig oppford-
ring til juryen om å frikjenne tiltalte, og at uttalelsene, også under hensyn til
tidspunktet for fremsettelsen, var egnet til på uforsvarlig måte å påvirke
juryens avgjørelse av skyldspørsmålet. Mindretallet uttalte at siden straffesa-
ken gjaldt det tillatelige i legens handling, noe som hadde vært gjenstand for
omfattende offentlig debatt, måtte hensynet til den fri meningsutveksling føre
til betydelig tilbakeholdenhet med å gripe inn mot uttalelser som gir uttrykk
for en bestemt holdning til de debatterte spørsmål, iallfall når uttalelsene er til
gunst for tiltalte og ikke innholder noe standpunkt til sakens bevisspørsmål.
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Disse dommere stemte derfor for frifinnelse.
Den sterke dissens i retten illustrerer vanskelighetene ved bedømmelsen.

Det samme gjelder et av de eksempler som høyesterettsadvokat Halvorsen
nevner i sin arikkel. Det var reist tiltale etter rasediskrimineringsparagrafen i
straffeloven mot forfatteren av et leserbrev om fremmedarbeidere, og mot
redaktøren av avisen som hadde tatt leserbrevet inn. De tiltalte ble dømt i
byretten, og påanket dommen til Høyesterett. Mens saken sto for Høyesterett,
ble det skrevet en debattbok om saken, hvor byrettens dom var gjenstand for
sterk kritikk. Den tiltalte redaktør hørte seiv til bidragsyterne i boken. Det er
opplyst at boken ble fremlagt i korrekturavtrykk under saksbehandlingen i
Høyesterett. Jeg har selv vanskelig for å se noe kritikkverdig i at emnet ble
belyst i massemedia før Høyesterett traff sin avgjørelse, og jeg ville ha sett det
på samme måte om det hadde vært en frifinnende dom i byretten som hadde
vært utsatt for kritikk. Faktum i saken var på det rene. Høyesteretts oppgave
var å ta standpunkt til rettsanvendelsen i et omstridt spørsmål av stor sam-
funnsinteresse. Livlige pres sediskusjoner om hvordan grensene for det straff-
bare bør trekkes, har vi hatt også i forbindelse med andre saker, f.eks. de
litterære pornografisaker i 1950- og 1960-årene. At det verserer en sak om
spørsmålet, bør etter min mening ikke legge noen bånd på samfunnsdebatten.
Situasjonen er en annen hvis man får en forhåndsprosedyre i massemedia om
bevisbedømmelsen i saken.

En skjønnsmessig regel mot forhåndspåvirkning i likhet med den danske vil
kunne ha en viss betydning som prinsipperklæring, og gi en mulighet for å
gripe inn mot de groveste overtramp. De eksempler fra Norge som er nevnt
foran, tyder på en viss blindhet for problemet også hos den ellers anstendige
og ansvarsbevisste presse. Men best ville det være om en bevisstgjøring av
presse-etikken ville gjøre lovgivningsinngrep av denne art unødvendige.

XI. Barnevernsnemnder og andre organer med domstolslignende myndig-
het

Som nevnt innledningsvis, er betegnelsen «rettsvesenet» i emneangivelsen
valgt med sikte på å omfatte også administrative organer som utøver en
domstolslignende myndighet, typisk barnevernsnemnder og edruskapsnemn-
der.

Problematikken er imidlertid her en helt annen enn for domstolenes
vedkommende. For nemndenes virksomhet gjelder intet offentlighetsprinsipp.
Tvert om: På grunn av de høyst personlige forhold de har til behandling, er det
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taushetsplikt som er utgangspunktet. De garantier for en betryggende og
upartisk behandling som offentlighetsprinsippet kan gi, har her helt måttet vike
for de motstående hensyn. Det er også en vesentlig faktisk forskjell i forhold
til saker som hører under domstolene. Når massemedia tar opp saker som er
gjenstand for nemndbehandling, er det sjelden parten (klienten) som søkelyset
rettes mot. Det er oftest nemnden eller dens tjenestemenn som kommer i
skuddlinjen, og det er gjerne klienten som gir pressen ammunisjon for
kritikken.

Jeg må her nøye meg med å trekke frem noen problemstillinger.
Situasjonen vil gjerne fortone seg svært forskjellig etter som man ser den fra

myndighetenes eller fra pressens synspunkt. Myndighetene vil gjerne oppfatte
det slik at pressen uten nærmere undersøkelse bygger på klientens anklager, og
gjør dem til grunnlag for uansvarlige angrep. Uberettigede angrep er ikke bare
en påkjenning for vedkommende offentlige tjenestemenn, men også til skade
for deres arbeid, bl.a. fordi den tillit de trenger, blir undergrävd. Myndighete-
ne har vanskelig for å ta effektivt til gjenmæle uten å krenke sin taushetsplikt.

Pressen på sin side fremholder at en av dens viktigste oppgåver er å opptre
som vakthund overfor myndighetene til fordel for de små og ressurssvake i
samfunnet. Kritikk av enkeltsaker kan virke som brekkstang for forbedringer
av systemet. Pressen anklager ofte myndighetene for at de i virkeligheten ikke
bruker taushetsplikten i klientenes interesse, men til beskyttelse for seg seiv,
fordi påberopelsen av taushetsplikten fritar dem for å svare på angrepene og
gjør det vanskelig for pressen å trenge til bunns i saken. I dette synspunkt får
pressen til dels støtte av samfunnsforskere.

Generelt å skifte sol og vind i denne diskusjon, er ikke lett. Jeg tror ikke det
er vanskelig å finne eksempler på uansvarlig og urettferdig kritikk fra pressens
side. «Avsløringer» av byråkratiets mishandling av samfunnets tapere har stor
underholdnings verdi, og dermed også stor salgs verdi. Grensen mellom det
ekte sosiale engasjement og den opplagsfremmende sosialpornografi kan bli
uklar. På den annen side tror jeg heller ikke det er vanskelig å finne eksempler
på at pressen har rett i at myndigheter kan tåkelegge kritikkverdig adferd ved
henvisnining til sin taushetsplikt.

Kanskje ville det føre til klarere linjer om det ble lagt til grunn at en klient
som offentlig har gått til angrep på myndighetsorganets saksbehandling eller
avgjørelse, får finne seg i at den angrepne part til sitt forsvar trekker frem
opplysninger som normalt ville være taushetsbelagt. Til gjengjeld måtte
myndighetsorganet avstå fra å dekke seg bak taushetsplikten. Men jeg inn-
rømmer at problemet er vanskelig, og at jeg ikke har sikre løsninger å
anbefale.
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XII. Radio og fjernsyn

Radio og TV møter i sin virksomhet mange av de samme problemer som
pressen, men det er også vesentlige forskjeller, som dels følger av mediets
karakter, dels av dets organisasjonsform. En sending i et statlig radio- eller
TV-selskap har en gjennomslagskraft og en troverdighet som ingen avis kan
konkurrere med. Hvis overtramp først skjer, kan skaden derfor bli ekstra stor.
Ved direkte sending er det heller ikke mulig å gjennomføre en slik innholds-
kontroll som ved redaksjonen av en avis. Man har i de senere år også i radio
og TV kunnet merke tendenser til en mer ærgjerrig og pågående journalistikk,
som av og til kan bringe medarbeideren i faresonen i forhold til bestemmelsene
om ærekrenkelser og privatlivets fred. Men organisasjonsformen og finansie -
ringsmåten skaper rimelige garantier for at overtramp vil høre til sjeldenhete-
ne. Monopolsituasjonen pålegger de offentlige kringkastingsselskaper en plikt
til varsomhet, som jeg tror både ledelse og medarbeidere er seg bevisst.
Selskapene har også fått sine etiske regler, og egne klagenemnder eller andre
frittstående organer til å ta seg av klager. Jeg ser ikke noen fare for at de
offentlige kringkastingsselskaper skal utvikle seg til noen trussel mot person-
vern eller rettssikkerhet.

Tendensen i Norge i dag går imidlertid i retning av å myke opp monopolet
ved lisens til private stasjoner for sendinger i radio og kabelfjernsyn, og det
diskuteres om det bør åpnes adgang til å finansiere slike sendinger ved
reklameinntekter. Disse private stasjoner kan ikke forutsettes å besitte hverken
den kompetanse eller den ans varlighet som de statlige selskaper. Og siden
annonsører vil ha valuta for sine penger - det vil i dette tilfelle si flest mulig
mottakere av budskapet -, vil man kunne få en daglig krig i eteren som minner
om løssalgsavisenes kamp om leserne. Det er åpenbart faremomenter i utvik-
lingen, som man bør være oppmerksom på.

XIII. Synspunkter til diskusjon

/ . Prinsipielle utgångspunkter

De viktige samfunnsinstitusjoner som sammenfattes under betegnelsen retts-
vesenet, er et høyst legitimt emne for informasjon, debatt og kritikk. Det
gjelder både institusjonenes virksomhet i sin alminnelighet og deres behand-
ling av enkeltsaker.

Ytringsfriheten på dette område må imidlertid tåle begrensninger dels av
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hensyn til enkeltindividet (personvernet), dels ut fra mer generelle rettspleie-
hensyn. Utviklingen av en løssalgspresse som baserer sin eksistens på daglige
sensasjoner, har gjort denne problematikk mer påtrengende enn før.

2. Pressens selv justis

Den selvjustis som pressen har etablert gjennom regler om god presseskikk
og organer til å handheve reglene, er et betydelig fremskritt, men kan ikke tre i
stedet for en rettslig regulering.

Pressenemndene bør ha en sterk representasjon for allmennheten, og for å
sikre en betryggende saksbehandling og konsekvens i avgjørelsene bør juridisk
sakkyndighet være representert i nemnden.

Det bør ikke være noe til hinder for at den som mener seg krenket, kan
bringe sin sak inn for både pressenemnden og domstolene.

En presseombudsmann, slik som man har i Sverige, betyr en styrkelse av
pressens selvjustis, og en slik ordning bør overveies også i de øvrige land. Det
samme gjelder ordningen med et behandlingsbegyr (ekspedisjonsavgift), som
må betales av det presseorgan som blir funnet skyldig i brudd på god
presseskikk.

Tanken om en offentlig presseombudsmann, med videre oppgåver enn å
effektivisere pressens selvjustis, fortjener drøftelse, men vekker også motfore-
stillinger.

3. Rettsreferater

Adgangen til referat av rettsforhandlinger kan ses som en naturlig konse-
kvens av prinsippet om rettsmøtenes offentlighet. Loven bør gjøre unntak fra
offentlighetsprinsippet for særlig ømtålige saker, slik som ekteskapssaker og
andre familiesaker. For å styrke den krenkedes stilling bør det være særlige
regler om utelukkelse av offentlighet i saker om ærekrenkelse eller krenkelse
av privatlivets fred. Og retten bør ha en generell adgang til å lukke dørene
og/eller forby referat når hensynet til privatlivets fred eller andre vektige
grunner, f.eks. hensynet til sakens opplysning, tilsier det.

Fotografering og opptak for radio eller fjernsyn bør være forbudt i rettssalen
og dens nærmeste omgivelser, med mindre retten av særlige grunner gjør
unntak fra forbudet.

For å være rettmessig må et referat være korrekt og lojalt. Navn skal ikke
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brukes uten at særlige forhold tilsier det. Dette er anerkjent i pressens etiske
regler, men det bør overveies om prinsippet også bør lovfestes, eller om det
kan antas som en rettslig begrensning uten lovhjemmel.

Forsettlig og grovt uriktige referater bør kunne straffes, selv om ingen
enkeltperson er krenket.

4. Annen omtale av rettssaker

Det er alminnelig enighet om at forhåndsomtale av rettssaker skal være
nøktern, ikke foregripe avgjørelsen av skyldspørsmålet, og mest mulig re-
spektere den personlige integritet. Et visst rettsvern for den enkelte følger av
reglene om ærekrenkelser og om privatlivets fred, men ut over dette må man
først og fremst bygge på pressens selvjustis.

Et generelt forbud mot offentlig omtale og diskusjon av saker som står for
retten, ville gå altfor langt. Lovbestemte begrensninger i adgangen til pres-
seomtale, for å beskytte etterforskningen eller for å sikre en upartisk pådøm-
melse, må holdes innenfor snevre grenser.

Det er ønskelig at politiets og påtalemyndighetens meddelelser til massemedia
er omgjerdet av faste regler, og at overtramp blir påtalt av overordnet
myndighet. Advokatenes organisasjoner bør legge bånd på mulige tendenser
hos medlemmene til å prosedere saken i pressen.

5. Økonomisk ansvar

Den som er krenket ved rettsstridig referat eller omtale, bør ha rett til
erstatning både for økonomisk og for ikke-økonomisk skade. Ansvar bør
kunne gjøres gjeldende ikke bare overfor de skyldige personer, men også
overfor det presseorgan som har publisert omtalen.

Det økonomiske ansvar bør ikke være knyttet til forutsetningen om straffbart
forhold. Erstatningen for ikke-økonomisk skade bør fastsettes så rommelig at
den kan ha en preventiv virkning overfor pressen.

Jurist- 31
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Noen lovtekster

S v e n s k t r y c k f r i h e t s f ö r o r d n i n g , k a p . 1 , § 4 , 1 . l e d d

Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten eller eljest vaka
över denna förordnings efterlevnad bör därvid städse hava i åtanke att tryckfriheten
utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa sin uppmärksamhet mera på
ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet än på framställningssättet,
samt i tvivelsmål hellre fria än fälla.

Norsk domstolslov § 131 , 5. ledd

Når hensynet til privatlivets fred kre ver det, kan retten helt eller delvis forby
offentlig gjengivelse av forhandlingene og dommen. Forbudet gjelder til retten beslutter
at det skal oppheve s.

Norsk domstolslov § 131 a

Under forhandlingene i straffesaker er fotografering, filmopptak og opptak for radio
eller fjernsyn forbudt. Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av den
siktede eller domfelte på veg til eller fra rettsmøtet eller under opphold i den bygning
hvor rettsmøtet holdes, om han ikke samtykker.
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Dersom særlige grunner taler for det, kan retten under hovedforhandlingen gjøre
unntak fra forbudet når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av
saken og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot. Før tillåtelse gis, skal partene
ha anledning til å uttale seg.

Kongen kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse bestemmelser.

F i n s k l a g o m o f f e n t l i g h e t v i d r ä t t s s k i p n i n g e n , § 1 , 3 . l e d d

Förhandling angående gärning, begången av den som är yngre än aderton år, skall
alltid ske inom stängda dörrar. Förhandling angående mål som rör ärekränkning eller
kränkning av privatliv, skall ske inom stängda dörrar, såfremt målsäganden eller
åklagaren det kräver.

Finsk strafflag kap. 27, § 3a

Den som utan laga rätt med användande av massmedium eller på annat liknande sätt
om annans privatliv offentligen sprider uppgift, antydan eller bild, som är ägnad att
orsaka denne skada eller lidande, skall för kränkning av privatliv dömas till fängelse i
högst två år eller till böter. Som kränkning av privatliv skall icke anses offentliggöran-
de, som gäller persons förfarande i offentlig tjänst eller offentligt värv, i näringslivet
eller i politisk verksamhet eller i annan med dessa jämförbar verksamhet och som är av
nöden för behandlingen av någon samhälleligt betydelsefull sak.

Dansk rpl. § 1016 a

Ingen, som i embeds medfør er beskæftiget med en straffesag, må så længe sagen
ikke er pådømt eller bortfaldet, udtale sig uden for retten til offentligheden angående
skyldspørgsmålet.

Dansk rpl. § 1017

Stk. 1. Offentlig gengivelse af retsforhandlinger skal være objektiv og loyal.
Stk. 2. Med bøde eller med hæfte straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at

virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed:
1) Giver væsentlig urigtig meddelse om en straffesag, der endnu ikke er endeligt

afgjort eller bortfaldet,
2) lægger hindringer i vejen for sagens oplysning eller
3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er

egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne
med hensyn til sagens afgørelse.


