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Af højesteretsdommer Hrafn Bragason, Island

Artiklen handler om hvor vigtigt det er at domstolene og retsmyndighederne er
opmærksomme på massemediernes voksende interesse for retssager med henblik på at
kunne forsvare og bestyrke domstolenes image. Sandelig burde domstolenes virke og
reformation af retsplejeloven værne om domstolenes image, men der er forskellige tegn
som tyder på at dette ikke er tilstrækkeligt og at der må gøres større indsats. Der stil-
les spørgsmål om hvorvidt ændring af retssystemets holdning overfor pressen, samt
assistance til fremskaffelse af nyheder og public relations kan være af nytte. Der peges
på nogle nyttige ting, som kan være til hjælp, men der lægges vægt på at dommerne må
passe på ikke at blive påvirket af pressens reportage og debatten i pressen. Dommerne
må vise styrke overfor omgivelserne.

Hrafn Bragason er født i 1938. Han blev cand. jur. i 1965. Han var herredsretsdommer
i Reykjavik i årene 1972-1987, og har siden været dommer ved Islands Højesteret. Han
har videre studier i selskabsret og retspleje og han har publiceret artikler på dette
område. Han var timelærer ved Islands Universitets juridiske fakultet i 1972-1988, og
formand for det islandske retsplejeudvalg 1988-1994.

1. Hvilken diskussion er i gang om domstolene og deres virke?
Hvilken indflydelse kan den have?

En opinionsundersøgelse der blev udført i Island i maj 1997 tydede på at kun
25,9 % af dem der blev spurgt nærede stor tillid til retssystemet, medens 48,8 %
svarede at de kun nærede ringe tillid dertil. Gennemførelsen af denne opinions-
undersøgelse, der blev udført for et kulørt tidsskrift, så ganske vist ud til at være
noget mangelfuld. F.eks. var retssystemet ikke nærmere defineret, hverken om
det kun omfattede domstolene eller muligvis også påtalemyndigheden og krimi-
nalpolitiet eller eventuelt også advokaterne. Det spillede dog den største rolle, at
den blev gennemført i forbindelse med begæring fra en enkelt straffedømt person
i en meget omdebatteret sag om genoptagelse af sagen. Sagen pådømtes i Islands
Højesteret i 1980, hvor retten fandt den domfældte og flere skyldige i to per-
soners forsvinden. De domfældte havde i 1997 forlængst afsonet deres straffe.
I opinionsundersøgelsen blev der endvidere spurgt om de islandske domstole var
kommet frem til den rigtige afgørelse i denne sag. Her mente 8,1 % at dette var
tilfældet, medens 61,3 % mente at konklusionen ikke var rigtig. Kun 28,8 % sva-
rede at det vidste de ikke. Sandsynligvis var dette svar det mest fornuftige, efter-
som sagen i sin tid havde været meget omfattende og kompliceret og bevis-
førelsen særdeles vanskelig. Det må også tages for givet at de færreste af dem der
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blev spurgt, havde læst dommen, der var på flere hundrede sider i den trykte sam-
ling af højesteretsdomme. Derimod viste det sig at de fleste havde fulgt med i
pressens reportage om eventuel genoptagelse af sagen, heribland havde Stats-
fjernsynet vist en propagandafilm, som blev lavet med henblik på at støtte genop-
tagelse af sagen. I Island er det Højesteret der tager stilling til om en sag, der er
blevet pådømt ved en endelig dom, skal genoptages og det er meget sjældent at
det sker. Bevisførelsen i straffesager skal aldrig for nævninge/jury i Island og den
almindelige opfattelse er herskende, at de juridiske dommere som regel stiller
store krav om bevisførelse angående de sigtedes skyld. Højesteret brugte megen
tid og kræfter på at gennemgå sagen og blev færdig omtrent en måned efter at gal-
lupundersøgelsen fandt sted. Den kom frem til det resultat at der ikke var blevet
tilvejebragt nye oplysninger eller materiale i sagen der kunne berettige genopta-
gelse af sagen. Dette resultat blev naturligvis ikke godt modtaget efter denne for-
historie, og i de næste uger kørte massemedierne løs på sagens udfald, hvor dom-
fældte og hans forsvarsadvokat tilsyneladende var de vigtigste kilder. I sin tid
byggede Højesteret sin domfældelse hovedsagelig på de tiltaltes tilståelser for
retten, men nogen af dem havde senere trukket deres tilståelser tilbage medens
andre ikke havde gjort det. Faktisk bygged Højesteret sit afslag om genoptagelse
på den kendsgerning at der næsten ingen nye oplysninger var blevet tilvejebragt,
kun at to eller tre vidner havde ændret de udsagn de havde givet under sagens
behandling. Dette havde de allerede gjort ved indspildningen af den tidligere
nævnte fjernsynsfilm. Det måtte selvsagt have indflydelse på resultatet, hvor lang
tid der var hengået fra dommens afsigelse. Ingen af de højesteretsdommere, der
i sin tid havde deltaget i pådømmelsen af sagen, deltog i afgørelsen om genopta-
gelsen, idet de forlængst var gået af.

Opinionsundersøgelsens resultat måtte uundgåeligt vække dommere og sik-
kert mange andre til eftertanke, selv om det naturligvis måtte tages i betragtning
hvor specifikke forholdene var, og at sagen, der udløste denne virkning, i væsent-
lig grad var forskellig fra ordinære straffesager. Det havde også været kendt at
sagens efterforskning i sin tid havde været mangelfuld, men dette forhold var ble-
vet taget hensyn til i den oprindelige dom. Af pressedækning og debat i juridiske
tidsskrifter i Norge og Danmark mener jeg at have sporet at diskussioner om
genoptagelse af straffesager kan blive ret heftige, men betingelser for genopta-
gelse er nogenlunde de samme i de nordiske lande selv om behandlingen er ret
forskellig. Debatten i England og USA om denne slags sager er vidtberømt.
Selvfølgelig synes alle at det er fatalt hvis der findes nogen sandsynlighed for at
en uskyldig person er blevet dømt skyldig, og ønsker at komme til bunds i om det
virkelig er tilfældet. Her har man en kollision af to synspunkter: på den ene side
ønsket om forvisning af at konklusionen er den rigtige og på den anden side det
princip som retssystemet bygger på, at enhver tvist må få en endelig afgørelse.
Desto længere tiden går fra hændelsen, bliver det stadig vanskeligere at afgøre
hvad der faktisk skete. En ny behandling af ovennævnte sag kunne således næppe
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have været mere grundig ved en fornyet behandling, sådan som forholdene var,
medmindre der var blevet tilvejebragt nye reelle bevismidler. De synspunkter
som gør sig gældende ved spørgsmålet om genoptagelse af en sag, er hverken
klare for befolkningen eller massemediernes medarbejdere. Det ser endda ud til
at vel uddannede jurister nogle gange mangler forståelsen for de synspunkter der
ligger bag disse overvejelser og at domstolene bliver nødt til at udvise forsigtig-
hed ved genoptagelse af sager.

Opinionsundersøgelsen som er nævnt her foran blev ganske vist udarbejdet for
et kulørt tidsskrift, der siden fortolkede den på en måde som er typisk for denne
slags tidsskrifter, men den blev dog udarbejdet af et firma, der tager sit navn fra
et international kendt firma på dette område. Undersøgelsen ser ud til at være i
modsætning til en livsværdiundersøgelse der blev foretaget i alle de nordiske
lande i 1990. Ifølge denne undersøgelse nød domstolene tillid hos omtrent 67 %
af den islandske befolkning. Omkring 80 % af den danske befolkning havde da
tillid til deres domstole, 67 % af den finske befolkning, 76 % af den norske
befolkning og 56 % af den svenske befolkning. Undersøgelsen var en fællesnor-
disk samarbejdsopgave blandt specialister fra alle de nordiske lande. Der blev
taget særskilt forbehold angående de finske resultater, idet den metode som de
anvendte var forskellig fra de andre lande. Der blev fremhævet at det ikke var til-
rådeligt at tillægge forskel mellem landene, der var mindre end 10 %, nogen stør-
re betydning. En sådan forskel rummes indenfor de målingsmæssige tolerance-
grænser af de stikudvalg som blev valgt. Der blev også fremhævet at under-
søgelsen var i overensstemmelse med en kommensurabel værdiundersøgelse der
blev gennemført i de vestlige lande i 1981-1984. Af undersøgelsen kunne det
udledes at der faktisk ikke var sket nogen større ændringer i svarpersonernes
holdning.

I juli 1998 gennemførtes en opinionsundersøgelse om befolkningens tillid til
bestemte institutioner i samfundet. Undersøgelsen blev udført af Gallup i Island,
det samme firma som havde udført undersøgelsen for det kulørte tidsskrift.
Andre institutioner som blev inddraget i undersøgelsen var Altinget,
Universitetet, Politiet, Folkekirken og Sundhedsvæsenet. Retsvæsenet lå som tid-
ligere nederst, men havde dog opnået tillid fra knap 35 % af svarpersonerne.

De sidste nyheder om domstolenes popularitet i Island er fra i december 1998,
men da afsagde Højesteret en dom, der vakte enorm opsigt blandt pressen og
publikum. Sagen vedrørte fiskefangst ved landets kyster, og fiskefangst er hoved-
næringen i Island. Resultatet blev modtaget med jubel. Der blev slået fast at
befolkningen ejede en del i fiskebestandene og at det ikke kun var rederne som
havde ret på disse goder. Man glemte dog helt at foretage en undersøgelse af til-
liden til retssystemet, sikkert fordi ingen var interesseret i at betale for den. Efter
dette hører man mindre til de kritiske røster end tidligere, og man vover muligvis
at fastslå at i det mindste i de første uger efter domsafsigelsen ville opinions-
undersøgelse have vist over 80 % tillid fra befolkningen.
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Af erfaringen har man lært at alle opinionsundersøgelser bør tages med et vist
forbehold. Der er dog mange tegn på at man kan drage nytte af ordinære hold-
ningsundersøgelser som den førnævnte nordsike undersøgelse. På den anden side
ser det ud til at være forholdsvis nemt at påvirke undersøgelsernes resultat angå-
ende enkelte sager eller sagsgrupper, hvis der føres tilstrækkelig massiv ensidig
propaganda lidt inden de gennemføres. Således måler de især i hvor høj grad pro-
pagandakampagnen er slået igennem. Desuden kan de nemt genspejle enkelte
sager der har bragt befolkningen i sindsbevægelse. I slige tilfælde må spørgs-
målene være meget klart afgrænsede. Man bør være forsigtig i at tillægge resul-
tater af opinionsundersøgelser af den slags som Gallup gennemførte i Island, for
stor betydning, navnlig den første.

I året 1992 gennemførtes omfattende reformer af domstolsordningen og rets-
plejen i Island, hvorved sagsbehandlingen og afgørelsesprocessen af retssager er
blevet meget mere effektiv end før. Desuden har ændrede og nye retsnormer i for-
valtningen og på menneskerettighedernes område styrket den dømmende myn-
dighed. Derimod kommer at enkelte pressionsgrupper har i større grad end tidli-
gere vist interesse for domstolenes afgørelser. Navnlig er krav om strengere straf
for forskellig slags kriminalitet blevet særdeles fremtrædende. Dette er vistnok
ikke anderledes i det islandske samfund end i andre samfund. Massemedierne har
været meget åbne for denne voksende interesse og der har været større dækning
af retssager end tidligere. De rapporterer mere om retssagers resultater, og dom-
stolenes anliggender bliver i voksende grad genstand for presseomtale. Dom-
stolene og enkelte dommere står for stadig hårdere kritik. Ganske vist tyder
meget på at det er forholdsvis få sager som fanger publikums interesse og som
publikum føler at berører dem direkte, og ud fra disse ganske fa sager bliver dom-
stolene vurderet. De fleste har meget begrænset kendskab til retssystemet, og det
ringe kendskab de har, har de fået fra pressen eller udenlandske film, og henfø-
rer det til islandske forhold. Sagsparter eller deres advokater er også i voksende
grad begyndt at optræde umådeholdent i pressen efter at have tabt en sag. Det
hænder at dommene forvrænges og at man forsøger at få ram på enkelte dom-
mere der er indvolveret i sagen, for at gøre resultatet mistænkeligt. Masse-
medierne opsøger gerne disse parter og deres talsmænd for at give dem nogen
spalteplads, medens deres bestræbelser på at belyse den anden side af sagen som
regel er ret ringe. Dette sker til og med hos de massemedier der vil regnes for at
være seriøse. Agitationen er gerne ensidig og der tages ikke hensyn til andre par-
ters argumenter, eller at retten allerede har taget hensyn til kritikernes argumen-
ter i sin dom. Selv om samarbejdet mellem de fleste sagførere og domstolene i
Island, og selvsagt også i de andre nordiske lande, er meget godt, og domstolene
nyder den største tillid hos de fleste, ser pressen ud til at forbigå disse personer
og foretrækker hellere at henvende sig til de få som er mest højrøstede. En opi-
nionsundersøgelse der blev foretaget blandt islandske advokater i december 1994
om deres opfattelse af herredsretterne i Island, kom godt ud for domstolene. En
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lignende undersøgelse der blev gennemført blandt norske advokater angående
deres erfaring og mening om Norges Højesteret i året 1997, efter begæring fra
retten, gav lignende resultat. Kriminologers og universitetslæreres stemme om
domstolenes anliggender i den offentlige diskussion i Island høres sjældent, og
interesserer publikum tilsyneladende ikke meget. Det ser ud til at massemedier-
ne i de andre nordiske lande er mere interesseret i og dygtigere til at fa disse
instancer til at afgive deres mening om domstolenes anliggender, end de er i
Island. Denne faggruppe ser også ud til at deltage mere aktivt i den offentlige
debat i disse lande end tilsvarende faggrupper i Island. Uanset om det er flere
eller færre der hører deres meninger, så er det en fordel at disse faggrupper del-
tager i debatten. Selv om deres meninger ikke altid er positive, må det forventes
at de ikke bygger på et ensidigt fagligt grundlag.

2. Hvilken tillid nyder massemedierne? Hvordan tilrettelægger de
deres reportage?

I en opinionsundersøgelse som blev gennemført i juni/juli 1998 for Morgun-
bladet, et dagblad som de fleste hjem i Island abonnerer på, blev folk spurgt hvil-
ke af de enkelte massemedier folk anså for at være pålidelige. Det viste sig at der
var vidt forskellig opfattelse af massemedierne, men 83 % mente at Morgun-
bladet var et pålideligt massemedium og over 90 % mente at Statsradiofonien og
Statsfjernsynet var pålidelige. Alle andre massemedier havde langt mindre tiltro
som nyhedsmedier. Dette resultat giver til kende, hvilke massemedier der bør
tages seriøst. På den anden side indebærer dette ikke at folk skal tro på alt hvad
der frembringes der. Jeg går ud fra at forholdene i de andre nordiske lande er
noget lignende. Det er forskelligt hvor pålidelige massemedierne er, og befolk-
ningen er i nogen grad klare, over det. Islandske jurister ville sikkert være til-
bøjelige til at approbere med svarpersonerne i denne opinionsundersøgelse hos
Morgunbladet, om hvilke af landets massemedier er mest pålidelige, men mange
af dem ville klage over at beretninger af retssagers slutninger ofte er unøjagtige,
at nyhedsvurderingen ofte var forvansket og at nyheder om domstolenes virke tit
var misvisende og ude af balance. De ville derfor sikkert ikke være af samme
mening som befolkningen angående massemediernes pålidelighed, i det mindste
ikke indenfor deres eget område.

Det kan diskuteres hvad der kan regnes for at være en nyhed og hvor vigtig
den er. En journalist ved ovennævnte dagblad skrev en artikel i avisen i juli 1998
hvori der står bl.a.: «Det er alle journalisters drøm at skrive en kæmpesensation
- at have taget initiativet til at tilvejebringe den, sikre sig at kilderne bag nyhe-
den er rigtige og korrekte, at have skrevet den selv fra start til slutning og at være
den allerførste til at røbe nyheden og slå den op, det som på journalisternes sprog
kaldes for «skub».» Dommere og sikkert mange andre jurister finder at alt for
ofte undlader journalisterne at sikre sig at kilderne bag nyheder af retssager er
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rigtige og sande, reportagen bliver gerne meget ensidig og ret ordinære straffesa-
ger slås ofte op med kæmpeoverskrifter, medens der i mindre grad berettes om
eksemplariske domme som har stor værdi som forbillede, der kan medføre en
reel indflydelse på befolkningens liv.

Pressefolkene påpeger derimod at en dom normalt ikke bliver gengivet i sin
helhed i massemedierne, det kan være svært at finde dommens kerne og som
regel har de ikke adgang til nogen jurister der kan læse deres reportage objektivt
igennem inden den bringes. De påstår at vurderingen af hvorvidt der er tale om
nyhed er forskellig fra det ene massemedium til det andet, og den må i stor grad
bero på publikums formente interesser. De klager over at det ofte er svært at ind-
hente objektive oplysninger om domstolenes anliggender, ingen er villig til at for-
svare domstolene og deres afgørelser for angreb mod dem. De finder ikke at
dommerne gør nogen videre forskel på ordinære nyheder og stof der har mere
nyhedspræget indhold. Pressefolk der har kontakt med domstolene kender den
regel, at når en dommer har udtalt sig om sagens genstand i selve dommen, bør
han ikke begrunde sin afgørelse yderligere, og de har forståelse for at dette er en
gunstig regel. Dejournalister som kun har ringe kontakt med domstolene kender
sjældent denne regel og har ingen forståelse for den. De klager over at det er
svært at få kontakt med dommerne, og at dommerne lever i et elfenbenstårn.
Tilsyneladende er de ikke klare over forskellen af funktioner hos den dømmende
myndighed og den udøvende myndighed.

I en norsk undersøgelse fra november 1996 forsøgte man at få frem holdning-
en, erfaringen af og forventningerne til Norges Høyesterett. Man talte med en
gruppe journalister, som blev udplukket blandt almindelige reportere hos de mas-
semedier som man regner med at må tages seriøst. Ifølge undersøgelsen havde de
stor respekt for institutionen og vigtigheden af de sager som de skal løse. De
havde tilsyneladende stor forståelse for at pressen og domstolene må omgås på
en sådan måde at det ikke forringer befolkningens tillid til domstolene. De havde
forståelse for domstolenes særstilling blandt rigets magthavere. De havde for-
nemmelsen af at Norges Høyesterett er en fjern institution, som man må forven-
te vil komme mere og mere ind i pressens projektørlys end hidtil. Jeg er ikke stødt
på nogen lignende undersøgelse fra de andre nordiske lande, men det kan anta-
gelig anses sandsynligt at resultatet ville blive noget lignende i undersøgelse der.
Afstanden mellem pressen og domstolene er sikkert mindre i Island end i de
andre lande på grund af landets få beboere. Mange af pressefolkene i Island ken-
der en eller anden dommer som de har haft noget samkvem med.

3. Bør der reageres på større pressedækning af retssager?

Det må være justitsmyndighedernes og de enkelte dommeres opgave at bibehol-
de domstolenes image. Såfremt befolkningen ikke nærer tillid til disse institutio-
ner og deres afgørelser, vil de kun være nyttige for samfundet i et begrænset
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omfang og kan næppe opfylde deres hverv som den endelige afgørelsesmyndig-
hed. Der vil i så fald ikke herske enighed om deres afgørelser, man vil prøve at
trodse at efterkomme dem og man vil forsøge at omstøde dem med alle midler.

Retsmøder holdes for åbne døre, og som oftest er de dokumenter tilgængelige
som danner grundlaget for processen, anklageskriftet i straffesager og stævning-
en og redegørelser i civile sager. Domme udgives i domssamlinger, tidsskrifter,
på CD-Rom og på Nettet. For dem som vil gøre sig bekendt med domstolenes
virke står forskellige muligheder til rådighed. Det kan derimod være tidskræ-
vende og koste besvær som den almindelige borger ikke kaster sig ud i. Det står
derfor op til pressen på dette område som på andre at indhente og formidle en
strøm af oplysninger til befolkningen. Mange af dem anser dette som deres vig-
tigste opgave, medens andre lægger hovedvægt på at kæmpe for en sag eller et
bestemt parti eller sørge for at distribuere underholdning til befolkningen. Det er
derfor af betydning hvorvidt og hvorledes massemedierne fortæller om domsto-
lenes afgørelser og hvilket billede de giver af dem, i det mindste de massemedi-
er som tages for at være seriøse. Domstolenes image afhænger dog ikke udeluk-
kende af det billede som massemedierne giver, men også af dommernes og advo-
katernes virke. Når der henses til hvordan domstolenes skal bevares og forbedres
må man ikke tillægge pressen alt for stor andel, men snarere se på hvad dom-
merne, alene eller i fællesskab med advokater, kan bidrage hertil. Advokaterne
må, hvilket de fleste gør, forstå, at de udgør en slet ikke så lille del af retssyste-
met. Det er ret afgørende hvordan de præsenterer retssystemet i ord og gerning.
De må derfor gøre sig umage i procesførelsen og lade retten nyde retfærdighed
når de fortolker sagsbehandlingen og resultatet såvel for deres klienter som
offentligt. Det er uhyre vigtigt at dommere og advokater omgås og samarbejder
uden knuder under sagens behandling og at retssagens parter får lov til at følge
med i den. Ganske vist kan det ske at en advokat synes han er nødt til at deltage
i den offentlige diskussion om en sag for sine klienter, 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, men ikke for publi-
kum, og saglig kritik af en retsafgørelse egner sig bedst i et fagligt tidsskrift.
Overfor domstolen, som behandler sagen og dens resultat, bør en offentlig dis-
kussion inden domsafsigelsen ikke have nogen indflydelse.

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 rodfæstede praksis er i sin gode ret. Det har været en
udbredt anskuelse at domstolene bør præsentere sig med resultaterne af deres
gerninger. Sandelig har denne anskuelse delvis ret, men er det tilstrækkeligt i
nutidens samfund? Kalder informationssamfundet i de sidste år 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 fra andre jurister, men også fra alle dem som interesserer sig for rets-
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sager? Er det muligvis ikke resultaterne alene som er af betydning, men også
hvordan man er kommet frem til resultatet? Publikum i et demokratisk samfund
må være berettiget til at følge med i domstolenes virke.

Man må derfor være forberedt på at blive nødt til at styrke domstolenes inter-
ne virksomhed med særligt henblik på den offentlige debat.

4. Hvad kan der gøres for at bibeholde og forbedre domstolenes
image?

Her foran er der argumenteret for at domstolene eventuelt må reagere på masse-
mediernes ændrede, udvidede og delvis nye virke med henblik på at bibeholde og
forbedre deres image.

Man har ment at dette mest naturligt opnås ved at forbedre retssystemet og
sagsbehandlingen. I de seneste år har man dog også i større grad rettet sit blik
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 en dommers kompe-
tence til behandling af en sag, men også at udenforstående parter ikke med rime-
lighed kan drage den i tvivl. Objektiviteten må være synlig. Diskussionen herom
er noget lignende i alle de nordiske lande. Der er fremsat forslag om at adskille
styringen af domstolene i mest mulig grad fra forvaltningsmyndigheden, der er
nedsat bedømmelsesudvalg om ledige dommerembeder og disciplinære udvalg i
domstolsstyrelsen for at behandle eventuelle klager over enkelte dommeres
optræden eller handlinger. Der er fremkommet forslag om regler som skal gøre
domstolene mere tilgængelige for publikum og pressen og gøre det lettere for de
sidstnævnte at berette objektivt og tydeligt om rettergangen i retssager.

De foran nævnte forsøg på at bestyrke domstolenes image kommer ikke til
nogen nytte hvis de ansatte har en negativ holdning til pressen, og hvis det ikke
bliver gjort til en del af deres arbejdsmiljø at sørge for at bistå pressefolk ved
nyhedsanskaffelser og indordne virksomheden på en sådan måde at det bliver
nemt for pressefolk at gøre sig bekendt med sagers behandling og deres afgø-
relser. Der kræves ikke altid lovændringer hertil, men derimod ændret og for-
bedret atmosfære. Islands Højesteret har siden 1993 afsagt sine domme ugentlig
i et forud varslet retsmøde og har da haft genparter parat af alle de domme som
er varslet at skal afsiges. Dommernes assistenter har tidligere samme dag svaret
på forespørgsler fra journalister som har været interesseret i hvilke sager det drej-
er sig om, hvor de kan få underretsdommen udleveret og endda vink om hvilke
sager der er af størst interesse. Straks efter afsigelsen bliver dommene lagt ind på
Højesterets hjemmeside (www.haestirettur.is) hvor de er tilgængelige. Dette
arrangement er blevet godt modtaget af både advokater og pressefolk som har til
opgave at referere retsafgørelser for de største massemedier. Selv om dommere
ikke udtaler sig om deres domme er der intet til hinder for at andre medarbejdere
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ved domstolene assisterer reporterne i at få et godt og klart billede af en afgørelse
i en retssag. Den ordning som her er beskrevet, har efterhånden forbedret repor-
tagen af enkelte retssager, men denne ordning kan naturligvis forbedres yderli-
gere. Endvidere bliver domstolene nødt til at have bestemte regler angående foto-
grafering og filmoptagelser i retsmøder. Det er helt naturligt at imødekomme
massemediernes ønske om billedstof, men det må ikke ske på bekostning af den
orden retsmøderne skal foregå i. I Islands Højesteret har man tilladt at filme og
tage fotos i begyndelsen af et retsmøde, men ikke derefter, ud fra det grundlag at
det ville virke forstyrrende for domstolens arbejde. Herredsretterne i Island føl-
ger vistnok en lignende regel. Dette har ikke ført til nogen konflikter med mas-
semedierne. Det har derimod vist sig vanskeligt at udforme regler angående
fjernsynsfilmoptagelser i domhusene uden for retssalene. Nogen kollisioner er
indtruffet angående dette, uden at være blevet gjort til genstand for retsforfølg-
ning.

Selv om holdningen hos enkelte pressemedlemmer forbedres hvis deres
arbejdsforhold bliver forbedret, ser det ikke ud til at være tilstrækkeligt. De pres-
sefolk som i deres daglige arbejde har kontakt med domstolene ser ikke ud til at
være i stand til at styre massemediernes pressedækning af domstolene og retssa-
ger, undtagen i et begrænset omfang. Der må derfor udpeges en bestemt person
ved enhver domstol eller domstolsstyrelse der har som opgave at sørge for at præ-
sentere domstolenes afgørelser i enkelte sager og svare på kritik som eventuelt
måtte berigtiges. 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 heldigt at overdrage dette til nogen anden person end dommer-
ne, at sørge for denne side af sagen. Det er mest sandsynligt at dette bliver best
organiseret således at det bliver en del af direktørens eller kontorchefens arbejds-
opgaver at sørge for at præsentere vedkommende domstol og dens virke, og da i
samråd med retspræsidenten. Informationen der gives kan enten være om ret-
tergangsskridt i enkelte sager, men også en generel præsentation af domstolen,
forklaringer om dens virke og udførlige beretninger om resultaterne af deres
virksomhed. Man må forsøge at undgå at besvare kritik fra enkelte personer
direkte og holde sig fra at komme i mundhuggeri med enkelte personer. I beret-
ningen om virksomheden bør der fremkomme oplysninger og statistik, bl.a. om
antallet af behandlede sager, hvor lang tid det tog at behandle dem, hvor lang tid
gik til advokaternes forberedelser, hvor lang tid gik indtil hovedbehandlingen
fandt sted og hvor lang tid det tog dommeren/dommerne at affatte dom i sagen.
Det kan være indviklet og tidskrævende at give fyldige oplysninger om retssager
og svare på den kritik som rettes mod domstolene, men den tid er forhåbentlig
omme da domstolene kunne tillade sig at ignorere kritik i massemedierne.. Det
bliver uundgåeligt at sørge for at få dette arbejde i orden i fremtiden indenfor
domstolene. Det må derimod være domstolsstyrelsens opgave at sørge for gene-
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rei information og præsentation af domstolssystemet og dets rolle, blandt publi-
kum og visse grupper som er særlig interesseret i dets virksomhed, enten gene-
relt eller på bestemte områder.

5. Slutbemærkninger

Dommere ligesom andre har taget det tungt at måtte finde sig i uskånsomme
angreb på deres arbejde, som efter deres bedste kendskab er blevet udført med
største omhu. Som regel er der kun ubetydelige eller slet ingen grunde bag disse
angreb, men selvfølgelig kan man altid bestræbe sig endnu bedre. Det kan da
sandelig være godt at vide at befolkningen har forskellig tillid til pressen og ofte
kan gøre sig klart, i det mindste til slut, at man har ophvirvlet støv. De sager som
domstolene behandler er derimod ofte både ømfindtlige og betydningsfulde,
således at der ikke er noget at sige til at de debatteres offentligt, og endda enkelte rets-
afgørelser. Den lovgivning som dommen bygger på, kan også være ufuldstændig
eller diskutabel, således at kritikken i de tilfælde burde rettes mod lovgivnings-
magten. Man kan ikke klage over offentlig debat i et demokratisk samfund, selv
om man gerne ønskede at den var saglig.

Det kan sikkert heller ikke undgås at massemediernes skildring af retssager og
domstole vil vokse i de næste år og blive omtrent lige så hyppige som reportagen
af andre grene af statsmagten. Dette bliver dommere nødt til at vænne sig til og
de samt andre medarbejdere ved domstolene må oplæres og tilvænnes at arbejde
i et sådant miljø. Det kunne derfor være rigtigt at udarbejde bestemte regler om
samkvem med massemedierne og holde sig til dem. Man bør dog tage særlig vare
på at massemedierne ikke påvirker arbejdet og man må vise styrke overfor omgi-
velserne. Såfremt dette lykkes behøver domstolene ikke at være bange for mas-
semediernes diskussioner.
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