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Professor KAARLO KAIRA

Herr Ordförande, mina damer och herrar.
Med pressens anonymitet avses rätt att få uppträda i pressens spalter

anonymt utan att uppenbara sitt namn. Denna rätt uppstår dels på all-
män grund, antigen på författarrättslig grund, enär författaren har rätt
att förbli anonym om han så vill, eller på processuelt grund genom de
allmänna regler, som beröra vittnesplikten. Dels uppstår denna rätt
genom särskilda tryckfrihetsrättsliga eller pressrättsliga specialstad-
ganden som beröra antingen all tryckt skrift eller enbart periodisk
skrift. Endast om man fäster avseende vid alla dessa rättsregler, får man
en allsidig uppfattning om pressens anonymitetsrätt i sin helhet. Jag
har strävat i referatet till att ge problemet och dess specialfrågor en
sådan belysning, som är till nytta vid i praktiken uppkommande fall.
För den, som skall handla och besluta, om han skall namngiva förfat-
taren resp. meddelaren eller icke, är det icke tillräckligt att veta endast,
vilka tryckfrihets — resp. pressrättsliga regler han har att följa, utan han
är hjälpt endast, om han vet, vilka regler överhuvud gäller för honom.
Endast vetskap om alla regler, som finna tillämpning i hans fall, om
de sedan äro av allmän forfatter- eller processrättslig karaktär eller
specialstadganden inom tryckfrihets- resp. pressrätten, kan hjälpa
honom. Jag har därför uppmärksammat även de allmänna författar-
rättsliga och processrättsliga reglerna vid sidan av de speciella tryck-
frihets- resp. pressrättsliga stadgandena. Endast de sistnämnda ha dock
behandlats i detalj, de förstnämnda endast beaktats.

Jag har inskränkt referatet på så sätt att jag lämnat utanför en del
av tidningars innehåll, nämligen annonserna. Även vid dessa kan givet-
vis anonymitetsfrågan dyka upp, men dess egentliga hemvist är dock
bland artiklar och nyhetsmaterial. För att förenkla de även annars
komplicerade problemen och för att förminska referatets omfång har
jag lämnat obeaktade annonserna och de specialfrågor som beröra dessa.

Problem som berör journalistisk verksamhet har även tidigare varit
föremål för diskussion vid nordiska juristmöten. Senast var en sådan
fråga uppe på det 17. juristmötet i Helsingfors år 1937, då frågan
om lagstiftningens ställning till pressens behandling av rättssaker disku-
terades på grundval av prof. Stephan Hurwitz's utmärkta referat. Och
med avseende å anonymitetsrätten kan konstateras, att tystnadsplikten
varit under debatt under senaste juristmötet i Stockholm år 1951. Spörs-
målet om advokaters och läkares tystnadsplikt i rättegång behand-
lades då med prof. Tauno Tirkkonen såsom referent. Det bör dock
genast påpekas, att den förstnämnda frågan har föga gemensamt med
dagens diskussionsfråga och att någon parallell med sistnämnda spörs-
mål icke kan uppställas. Advokaters och läkares tystnadsplikt har sin
grund i att de tystnadspliktiga erhållit vetskap om fakta uttryckligen i
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avsikt att kännedom om dessa angelägenheter icke skall gå vidare. När
det gäller pressen, är förhållandet det motsatta. Här har meddelandet
skett i avsikt att det skall offentliggöras.

1 referatet har framhållits, hurusom demokratin förutsätter informa-
tionsfrihet, frihet att lämna och att emottaga informationer, möjlighet
att fritt kritisera rådande förhållanden, något som i sin tur förutsätter
rätt för den som lämnat informationer och uttalat kritik att förbli
onämnd, anonym. Det framhålles även att diktaturländerna icke kunna
acceptera en sådan frihet för pressen. Härtill kan tilläggas, att även i
demokratierna efter det andra världskriget en viss tendens till att utöva
kontroll över pressens verksamhet framträtt. Man kan inte häller sluta
ögonen för det sakförhållandet, att fara hotar informationsfriheten inte
endast från den rådande statliga regimens sida, utan även inom själva
pressväsendet. Genom den utveckling till allt större företag och genom
de monopoliseringstendenser, som äro tydligt skönjbara inom modern
pressverksamhet, uppstår och växer faran, att informationsfriheten för
journalisterna går förlorad, att de bli beroende av monopolföretagens
ägare och ledare och förlora möjlighet att fritt få meddela publiken vad
de veta. Huru dessa tendenser, som undergräva grunden för en sund
demokratisk samhällsbyggnad, kan motarbetas, är en av demokratins
viktigaste och svåraste problem, som dock icke hör till dagens diskus-
sionsfråga. Pressfrihetens problem är i våra dagar betydligt mera
komplicerat än för ett halft århundrade sedan.

Även om informationsfrihets problem således icke är så enkelt i våra
dagar som tidigare, är åsikts- och tryckfriheten inklusive pressfriheten
jämte rätten för dem, som lämnar uppgifter till och uttalar åsikter i
tidningar, alltjämt av fundamental betydelse i demokratier, såsom när-
mare utvecklats i referatet.

Vi i Norden ha i våra demokratiska statsformer en lämplig bas, på
vilken vi kunna behandla dagens diskussionsfråga, pressens anonymi-
tetsrätt. Då anonymitetsfrågan berör och har anknytningspunkter till
olika grenar av rättsordningen, författarrätten, processrätten, straff-
rätten oa. — utom det att den såsom ett tryckfrihetsrättsligt problem hör
till statsrätten — är det skäl att med tillfredsställelse konstatera att på
alla dessa områden, försåvitt de beröras av vår problem, råder inom
Norden en sådan enhetlighet med avseende å grundläggande principer,
som är gynnsam för frågans behandling vid gemensamma sammanträden
för Nordens jurister. Så är den anonymitetsrätt, som vilar på författar-
rättsliga grundsatser, likaväl som den, vilken är ett resultat av de all-
männa processrättsliga vittnesreglernas spel, i sina grunddrag parallell
i de nordiska länderna. Detta har till resultat, att även om det råder stora
olikheter med avseende å de speciella författar- eller pressrättsliga ano-
nymitetsreglerna och reglerna om ansvarigheten för tryckfrihetsbrott,
anonymitetsskyddet såsom helhet dock icke till sin effektivitetsgrad är
så olikt, som man gärna skulle tro på grund av den stora skillnaden i de
speciella författarrättsliga anonymitetsreglerna. Dette gäller dock ano-
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nymiteten såsom helhet; i detaljerna uppvisa de skilda länderna givetvis
betydande olikheter, såsom framgår av referatet.

En särskild orsak till anonymitetsfrågans upptagande till diskussion
består däri, att de skandinaviska kärnländerna: Sverige, Norge och Dan-
mark fått ny lagstiftning angående den pressrättsliga anonymitetsrätten
under de senaste åren och att dessa nya regler avvika från varann i mångt
och mycket. De norska reglerna äro av år 1951, de svenska av år 1949
och de danska något äldre av år 1938. I Finland saknas nästan helt och
hållet speciella författarrättsliga stadganden. Det är av intresse att jäm-
föra de olika systemen med varandra, särskilt då man även inom resp.
land uttalat tvivelsmål angående ändamålsenligheten av vissa detaljer i
resp. lands nya lagstiftning. Särskilt är det för Finlands vidkommande
av intresse att lära känna den skandinaviska nya lagstiftning och se,
huru mycket vårt land ligger efter på detta viktiga lagstiftningsområde.
Måtte frågans upptagande till diskussion i dag ha till följd, att den
tages till allvarlig utredning även i vårt land, och att detta skulle re-
sultera i lagstiftningsåtgärder på detta område, där en gemensam stan-
dard är särdeles viktig med avseende å den genom tidningspressen från
land till land skeende informationsverksamhetens allmänna stora be-
tydelse.

Det skulle taga för mycket tid i anspråk att ens i korthet referera det
skriftliga referatets innehåll. Jag avstår från detta för att spara tid och
gör endast några tillägg till de synpunkter de lege ferenda, som jag
sammanställt i slutet av referatet under 10 punkter.

Jag kan då först och främst få understryka, att dessa punkter icke
böra uppfattas såsom motiverade klämmar föreslagna till godkännande,
utan att det endast gäller uppräknande av vissa frågor lämpliga att
upptagas till diskussion. För referenten har det förefallit viktigare att
till underlag för diskussionen draga fram vissa därtill lämpliga frågor
än att framlägga egentliga klämmar. Det vore ju oförsynt av referenten,
som icke tidigare teoretiskt eller i praktiken sysslat med egentliga tryck-
frihets- eller pressrättsliga problem, att anse sig på grund av sitt arbete
med referatet mogen att framlägga allsidigt genomtänkta åsikter.

Till de uppställda diskussionsfrågorna skulle man kunna tillägga
t. ex. frågan, huruvida de speciella författar- och pressrättsliga ano-
nymitetsreglerna böra inskränkas att omfatta endast tryckfrihetsbrott-
mål, såsom fallet är i Sverige, eller inskränkas endast till grova brott,
liksom i Danmark, eller om de böra efter det norska mönstret utsträckas
till alla rättegångar, även civila mål. Det är ju en viktig fråga, vars be-
svarande är beroende på många komplicerade omständigheter och på
synpunkter, som framgå av referatet.

Vad sedan angår de i referatet framställda diskussionspunkterna,
torde man kunna vara ense om, att det är skäl att i de nordiska län-
derna sträva till ett anonymitetsskydd av någorlunda samma effektivi-
tet, med beaktande icke endast av den tryckfrihets- eller pressrättsliga
anonymiteten, utan även av den anonymitet, som härleder sig från för-
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fattarrättsliga regler och från allmänna processuella stadganden om in-
skränkningar i vittnesplikten. För att uppnå detta resultat äro samstäm-
mande regler inte nödvändiga, inte ens böra de speciella tryckfrihets-
rättsliga reglerna bygga på samma principer, vilket ju vore svårt att
uppnå, så olika som lagstiftningarna i de nordiska länderna i fråga
om dessa regler gestaltat sig. Men om man endast strävar till att närma
effektivitetsgraden av de olika lagstiftningarna, så torde det vara en
praktiskt genomförbar linje.

Sådana iögonfallande olikheter som att utländska tidningars korre-
spondenter i Sverige åtnjuta anonymitetsskydd, vilket icke är fallet i de
andre nordiska länderna, böra avskaffas. Det kan icke anses riktigt, att
korrespondenter till svenska tidningar icke åtnjuta anonymitetsskydd
i de andra nordiska länderna, samtidigt som korrespondenter till danska,
finska, isländska och norska tidningar åtnjuta ett sådant skydd i Sverige.

För Finlands vidkommande betyder strävan till en gemensam stan-
dard en helt ny lagstiftning, då landet tillsvidare är så gott som utan
pressrättsliga anonymitetsregler.

Anonymitetsskyddet bör utsträckas att omfatta även meddelare av
uppgifter som intagits i tidningen förutom att den givetvis omfattar
författare till artiklar. Referenten har icke funnit någon saklig skillnad
om uppgiften kommer i tidningen i form av en skrift, som meddelaren
själv författat, eller om uppgiften, som han meddelat, fått skriftlig form
först i redaktionen. För båda är anonymitetsskyddet av behovet påkallat.

Frågan om nyhets- och pressbyråers ställning i anonymitetshänseende
har väckt berättigat intresse i de länder, där anonymitetsskyddet icke ut-
tryckligen i lag utsträckts att omfatta även nyheter genom sådana byråer.
Särskilt i Sverige har TT:s ställning varit under debatt. Frågan är öm-
tålig och svår. Alla torde vara ense om att en stor lucka uppstår i ano-
nymitetsskyddet, om meddelare av nyheter som kommit till tidningarna
genom press- och nyhetsbyråer, icke åtnjuter anonymitetsskydd. Då en
stor del av nyheterna, kanske de flesta, komma genom sådana byråer, är
luckan verkligen betydande och frågan av stort intresse. I referatet har
uttalats den åsikt, att anonymitetsskyddet borde omfatta även sådant
nyhetsmaterial, som kommit till en tidning genom en sådan byrå, såsom
fallet genom uttryckligt lagbud är i Norge. Även om lagen är tyst, torde
väl vissa byråer, som äro nära lierade med tidningen, kunna anses såsom
delar av redaktionen, och materialet, som kommer genom dem, bör alltså
anses ha anonymitetsskydd i samma utsträckning, som nyheter som
komma direkt till redaktionen. För nyhetsbyråers vidkommande, som
icke äro i detta läge, bortfaller däremot anonymitetsskyddet. Frågan be-
ror alltså på tolking i varje enskilt fall. Då läget således ofta är labilt
och osäkert, är rättsläget icke tillfredsställande. Det är därför skäl att
taga under utredning frågan om anonymitetsskyddet med avseende å
press- och nyhetsbyråerna, varvid givetvis tillbörlig hänsyn bör tagas
särskilt till ansvarighetsreglerna, men även den övriga lagstiftningen
om pressangelägenheter i resp. land bör beaktas.
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Härvid spelar även den synpunkten in, att nyhetsbyråerna förmed-
lar nyheter inte endast till pressen utan även till radion. Detta kom-
plicerar givetvis problemet. I anledning av den stora betydelsen, som
nyhetsförmedlingen genom radion har fått, vore det skäl att upptaga till
utredning anonymitetsfrågan med avseende å radionyheterna i dess hela
vidd. Detta förutsätter i sin tur att även den frågan utredes, huruvida
speciella ansvarighetsregler även här äro på sin plats. Det bör bemärkas,
att frågan för radions del har en helt annan bakgrund än för pressen, då
radion ju, åtminstone i våra nordiska länder, icke är ett från statsmak-
ten fristående företag och således står i en helt annan ställning än
pressen.

Från referatet framgår det nära samband, som råder mellan anony-
miteten och ansvarighetsreglerna. Om man lämnar pressen det privi-
legium, som anonymiteten faktiskt betyder, så bör man å andra sidan se
till, att missbruk av pressfriheten och anonymitetsprivilegiet möjligast
effektivt förekommas. Detta sker genom att ansvarighetsreglerna ställas
så, att ansvaret för missbruk träffar rätt person, och att samhällets reak-
tion blir möjligast effektiv. Jag vill inte nu uppehålla tiden med den
sidan av saken, som består i frågan om de olika ansvarighetssystemen,
det «konstlade» eller «naturliga» ansvarighetssystemets företräde, som ju
ventilerats i referatet. Jag vill endast ännu i detta sammanhang under-
stryka min åsikt, som även framgår av referatet, att det rätta sättet att
ordna reaktionen emot missbruk effektivt är att lägga huvudvikten vid
skadeståndet. Det hjälper föga med de små bötesstraff och korta fri-
hetsstraff, som domstolarna faktiskt praktisera. Större effekt skulle ut-
dömandet av kraftigt utmätt skadestånd ha, om det träffer den rätta per-
sonen, honom för vars räkning tidningen kommer ut. Men skadestånden
böra vara så rundliga, att det inte lönar sig med den sortens journalistik,
som missbrukar publikens sensationslust för att förtjäna grova pengar.
Jag tror at man skulle komma även med nurådande anvarighets-
regler betydligt längre åtminstone i Sverige och Danmark, om domstols-
praxis skulle utveckla sig i den riktningen att skadeståndet skulle ut-
dömas till större belopp än som jag tror nu är fallet, i samma stil som
det sker i England och Amerika. Men min uppfattning är att det vore
skäl, att även i dessa länder — att inte tala om andra länder
med mindre utvecklade skadeståndsregler på detta område — att
även i dessa länder upptaga till prövning en effektivisering av skade-
ståndsreglerna och införandet av en särskild sort av skadestånd som
skulle utdömas inte endast på grund av skadans storlek utan även på
grund av storleken av de ekonomiska intressen som tidningsföretaget
representerar. Jag tror att man på denna väg lättast kan komma till en
tillräckligt kraftig och effektiv reaktion emot missbruk av pressfriheten.
Men detta är ett komplicerat problem, på vilket jag icke kan närmare
inlåta mig i brist på tid. Därför lämnar jag även därhän den rent tek-
niska sidan av frågan, frågan huruvida den ekonomiska reaktionen skall
ske i form av skadestånd eller såsom en särskild sort penningestraff—
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påföljd. Problemet är ju inte häller i direkt förbindele med anonymi-
tetsfrågan, utan hör till frågan om pressfriheten i dess helhet.

En viss spänning kan anses råda mellan journalister och jurister med
avseende å pressens rätt att neka uppgivande källan till i tidningen publi-
cerade uppgifter och artiklar. Från pressens sida göres gällande, att det
strider mot gott journalistiskt uppförande att avge upplysning om källan.
Särskilt gäller detta ifall journalisten lovat författaren eller sagesmannen
at icke röja honom. Juristerna kunna icke godkänna denna uppfattning.
En redaktör kan aldrig neka att uppge namnet på en anonym artikels
författare med hänvisning till att det påvilar honom en inom journalist-
yrket allmänt antagen förtegenhetsplikt. Han bör hällre avstå från att
få upplysningar än att ge tystnadslöfte, vars uppfyllande skulle betyda
brytande av lag. Lagen, som uttömmande bestämmer, vem som har
tystnadsplikt och huru långt den räcker, känner i inget nordiskt land till
en sådan tystnadsplikt för journalister. Domstolen måste tillämpa lagen
och därför har journalister, som med hänvisning till denna journalister-
nas förmenta tystnadsplikt nekat att röja källan, dömts till straff. Det
senaste uppseendeväckande rättsfallet är det s.k. Hof sø-målet av år 1952
i Norge, i vilken sak resp. redaktör hölls i fängsligt förvar till dess käl-
lan för upplysningar i den ifrågavarande artikeln blev känd.

Juristerna och domstolarna kunna icke godkänna en rätt som icke
stöder sig på lag. Men jag tror att man även på juristhåll är villig att
i lag tillerkänna pressen anonymitetsrätt så långt det kan ske utan att
ledera vitala allmänna intressen. Man kan väl uppställa anonymitetsskyd-
det såsom regel, från vilken undantag göres, när det är nödvändigt. Un-
dantagen från anonymitetsskyddet böra ock vara objektivt fastställda,
antingen i lag eller av domstol såsom opartisk auktoritativ instans. Det
kunde dock kanhände tänkas att överlåta avgörandet till pressens egen
hedersdomstol eller annan motsvarande institution, när denna i styrka
och auktoritet och av den av denna fastställda konventionalregeln fått en
sådan stadga att de vinna allmän efterföljd inom journalistkåren. Man bör
komma journalisterna, som frågan närmast angår, till mötes så långt det
är möjligt. Redan rent tekniskt sett är det ändamålsenligt att uppställa
regler, som faktiskt kan slå rot bland dem, som reglerna i första hand
angår. Och härtill bör minnas vad statsrådet Gundersen avsåg, när frå-
gan om pressens anonymitetsregler var under behandling i Odelstinget
i Norge i juni 1951, när han sade: «Her kan man kanskje si at mot pres-
sen kjemper selv gudene forgjeves.»

Professor CARL RASTING

Spørgsmålet om pressens anonymitetsret er i de senere år blevet af ikke
ringe aktuel interesse i de nordiske lande, en interesse som forklarer, at
det er optaget som fornandlingsemne ved det 20 nordiske juristmøde 1954.
For Danmarks vedkommende ændredes retsreglene om pressens anonymitet
i 1938 ved den nu gældende lov om pressens brug, i Sverige gennemførtes
i 1949 den nye trykkefrihedslforordning, og i Norge er der ved loven af
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15. juni 1951 om ændring i straffeprocesloven og tvistemålsloven givet
nye regler om emnet.

Selve begrebet pressens anonymitetsret kan i og for sig dække over
forskellige ting. I den norske pressekomité's indstilling af 1. marts 1948
til justitsdepartementet udtales det1), at pressens anonymitetsret omfatter
to forskellige ting:

1. Retten til anonymt forfatterskab.
2. Pressens ret til at dække sine kilder.
Ifølge sammenhængen ligger modsætningen her mellem den anonyme

f o r f a t t e r og den anonyme k i l d e , altså den man også kalder meddeleren
eller hjemmelsmanden. Men allerede i justitsdepartementets indstilling til
Kongen af 17. marts 19482) er denne sondring forladt som retlig set irrele-
vant. Det siges her, at efter justitsdepartementets opfattelse står de to spørgs-
mål principielt i samme stilling og vil blive behandlet under eet. Både
lovforslaget og den endelige norske lov ligestiller herefter den anonyme
forfatter og den anonyme hjemmelsmand, idet den pågældende udgiver,
redaktør eller medarbejder som regel skal kunne nægte at svare på spørgsmål
om, hvem der er f o r f a t t e r af en artikel eller meddelelse i skriftet
eller h j e m m e l s m a n d for oplysninger. På tilsvarende vis gælder det
i Danmark, at reglen i retsplejelovens prg. 170, stk. 4 om redaktørens
og redaktionssekretærens ret til vidnefritagelse angående, hvem der er
hjemmelsmand til en unavngiven avisartikel eller avismeddelelse, må for-
stås således, at udtrykket h j e m m e l s m a n d omfatter både den anonyme
kilde eller meddeler og den anonyme f o r f a t t e r 3 ) . Også i svensk trykke-
frihedsret ligestilles den anonyme forfatter og den anonyme hjemmels-
mand. Ifølge tryckfrihedsförordningen af 5. april 1949, kap. 3, prg. 1 er
forfatteren til et trykt skrift ikke pligtig at lade sit navn sætte på skriftet,
og bogtrykkeren, forlæggeren eller andre, som har med skriftets trykning
eller udgivelse at gøre, må ikke imod forfatterens vilje opgive hans navn,
medmindre sådan pligt er foreskrevet i lov. Og samme regel gælder ifølge
kap. 3, prg. 4 om den, der, uden selv at være fortlatter, til forfatteren,
udgiveren eller redaktionen i offentliggørelseshensigt har givet oplysning
eller meddelelse om hvilketsomhelst emne, altså hjemmelsmanden.

Når man vil gøre nogen principiel sondring indenfor begrebet anonymitets-
ret, kan sondringen derfor ikke grundes på forskellen mellem den anonyme
forfatter og den anonyme hjemmelsmand. Dette anerkendes fuldt ud
af den højtærede referent f. eks. i bemærkningerne de lege fer enda under
nr. 5. side 38, hvor det bl. a. siges, at der ikke findes nogen igrund til
at sondre mellem det tilfælde, at den anonyme artikel overlades til avisen
færdigskreven, og det tilfælde, at oplysningerne gives til redaktionen for
der at ifå skriftlig form. Men synspunktet om informationsfrihed grundet
på ansvarsfrihed for den anonyme meddeler, der har fundet principiel
og udtrykkelig anerkendelse i svensk ret, kan ikke opfattes som ubegrænset.
Svensk ret indeholder i TP 7:3 undtagelser fra principet om informations-
friheden. Såfremt meddelelsen indeholder noget, der hidrører fra hemmelig-
holdte offentlige akter, eller rummer den brud på en lovbestemt tavsheds-
pligt, gælder ansvarsfriheden ikke, og tilsvarende begrænsninger opretholdes
i vidnefritagelsen ifølge TP 3:1:2.

Den højtærede referent anlægger i sin fremstilling af nordisk ret en
tredeling af anonymitetsbegrebet, nemlig den anonymitet som har sit grund-
lag i almindelige forfatterretlige principer, den anonymitet som har sit

1) Stortingsforhandlinger 1950, 3, O. T. prp. nr. 28, side 38.
2) Stortingsforhandlinger 1950, 3, O. T. prp. nr. 28, side 18.

3) Krabbe, Presseret, side 128, H. Munch-Petersen, Den danske Retspleje,
2. udgave, I side 226. Carl Rasting, Presseretten, side 151.
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grundlag i almindelige processuelle regler om vidner, og den anonymitet
som har sit grundlag i specielle presseretligt motiverede vidneregler. Jeg
kan i og for sig tiltræde denne inddeling som arbejdsgrundlag, men jeg
kan også tænke mig anonymitetens 'begreb analyseret på lidt anden måde.
Resultaterne bliver ikke forskellige, idet jeg fuldtud tiltræder den højtærede
referents bemærkninger om, at den specielt presseretlige anonymitet ikke
kan behandles som et isoleret institut, men må ses i sammenhæng med
de øvrige regler om anonymitet.

1. Anonymiteten kan spille en rolle for selve skriftets ydre, og anonymitets-
retten betyder i denne forbindelse en fritagelse for pligt til navngivelse
på skriftet. Ifølge den danske presselovs prg. 1 skal bogtrykkeren på skriftet
anføre sit navn eller firma samt trykkested. Dette er en rent pressepoliti-
mæssig forskrift, begrundet i det offentliges interesse i at vide, hvem
bogtrykkeren er, dels for det tilfælde at skriftet som ulovligt skulle søges
beslaglagt, dels for at man gennem bogtrykkeren kan få oplysning
om de for skriftets indhold og udbredelse ansvarlige personer. Men nogen
selvstændig retlig funktion som ansvarsbetingelse har reglen ikke.

2. Dernæst kan anonymitet og ansvarsfrihed kædes sammen, så at den
unavngivne person under visse forhold ikke kan drages til ansvar, hvorimod
ansvaret i så fald normalt påhviler en eller flere navngivne personer.
Sådanne ansvarsordninger kendes jo i flere retssystemer m. h. t. presse-
delikter. Jeg behøver som eksempel her blot at nævne den tidligere danske
presselov af 1851, der byggende på udenlandske forbilleder gennemførte
det såkaldte «kaskadesystem» eller «substitutionsprincip», hvorefter kun
een af de i loven udtrykkeligt nævnte personer — forfatteren, udgiveren,
forlæggeren og bogtrykkeren — kunne gøres ansvarlig for vedkommende
publikations indhold og altid i den nævnte rækkefølge, således at for-
mandens ansvarlighed frigjorde eftermændene, hvorved det var en ansvars-
betingelse, at den pågældende havde navngivet sig på skriftet .

Under indtrykket af den stærke udvikling i presseforholdene blev spørgs-
målet om en reform af de danske regler om pressens ansvar i dette år-
hundrede gang på gang taget op, dels som led i de almindelige straffelovs-
kommissioners arbejde, dels af særlige udvalg. Disse arbejder resulterede
omsider i den nugældende presselov af 1938, der i vidt omfang erstatter
den ældre lovs kunstige ansvarssystem med almindelige ansvarsregler. Ifølge
den danske presselovs prg. 4 er enhver, der offentliggør eller udbreder
eller som medvirker til offentliggørelsen eller udbredelsen af ikke-periodisk
trykt skrift, ansvarlig til straf eller erstatning efter lovgivningens almindelige
regler, såfremt indholdet er retsstridigt. Og det samme gælder ifølge presse-
lovens prgr. 5 og 7 om udenlandske periodiske skrifter samt om inden-
landske periodiske skrifter m. h. t. en række statsforbrydelser og lignende
•forhold. Tilbage bliver så den indenlandske periodiske publikation, altså
den danske avis eller det danske tidsskrift m. h. t. det almindelige indhold.
Her gælder endnu en rest af det gamle «kaskadesystem» eller «substitutions-
princip», men kun i to led, forfatteren og redaktøren, idet presselovens
prg. 6 indskrænker kredsen af ansvarlige til alene at omfatte disse to
personer, og i hovedsagen beror ordningen på, om forfatteren er navngiven
eller ej, idet den navngivne forfatter er ansvarlig til straf og erstatning
efter lovgivningens almindelige regler, medens redaktøren er uden ansvar
for navngivne artikler, hvorimod omvendt den unavngivne forfatter er
straffri og erstatningsfri, idet ansvaret her påhviler redaktøren. Fra disse
hovedregler indeholder loven imidlertid flere undtagelser, og den giver sær-
lige bestemmelser om annoncestoffet.

3. Men endelig kan anonymitetsretten også opfattes som entydig med
den processuelle vidnefritagelse, og det er i denne betydning spørgsmålet
først og fremmest er blevet aktuelt, idet man har betonet vidnefritagelsens
betydning for pressens almindelige opgaver. Det har ofte været hævdet,
at såfremt pressen skal kunne opfylde sin mission som samfundets årvågne
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kritiker, må den være i stand til at give udtryk for, gengive og videregive,
den enkelte borgers iagttagelser og erfaringer, uden at denne selv behøver
at stå frem i rampelyset. De personer, som har kritik at fremføre, kan
stå i afhængighedsforhold til den institution eller forretningsvirksomhed, der
kritiseres, eller deres stilling kan af andre grunde være så udsat eller
svag, at de ikke tør komme frem med deres klagemål, hvis de risikerer
at deres navn bliver kendt. I forbindelse hermed har det også været anført,
at journalisten har en æresforpligtelse til ikke at røbe, hvad der i tillid
til hans diskretion er betroet ham, og at det ville være at tvinge ham
til en umoralsk handling, hvis man under strafansvar ville pålægge ham
at opgive den anonyme forfatter eller hjemmelsmand. Endelig har presse-
fritagelsen for vidnepligt været begrundet som et nødvendigt eller naturligt
modstykke til det særlige ekstraordinære ansvar, der ifølge presseloven
som oftest påhviler redaktøren i pressesager.

Disse almindelige hensyn, der taler til fordel for presseanonymiteten,
vejer dog ikke lige tungt i alle tilfælde. For det første kan der tænkes
mange tilfælde, hvor hjemmelsmandens eller forfatterens interesse i at
være anonym ikke kan erkendes at være værdig til retsbeskyttelse stillet
overfor den almindelige regel om vidnepligt. Såfremt hjemmelsmanden eller
forfatteren ved sine udtalelser har handlet ulovligt, ja måske strafbart,
synes der i hvert fald kun tilstrækkelig grund til at fritage redaktøren
for vidnepligt, hvis han selv ifalder eller kan ifalde ansvar for de pågæl-
dende udtalelser. Dersom man lnar den ordning, at redaktøren er ansvarlig
for den unavngivne forfatters publikation, hvorimod den unavngivne forfatter
selv er ansvarsfri, vil der i almindelighed ikke være nogen grund til at
pålægge redaktøren at opgive hans navn. Som tidligere nævnt har man
i Sverige den regel for pressesager, at hverken bogtrykker, forlægger eller
andre, som har med skriftets trykning eller udgivelse at gøre, mod forfatte-
rens vilje må opgive hans navn, medmindre sådan pligt er foreskrevet i lov.
I dansk ret sondrer man også imellem, om vidneførslen har til formål at søge
vedkommende blad, dets redaktør eller medarbejder, draget til ansvar for
et egentligt pressedelikt, eller om den har andet øjemed. I førstnævnte
fald, altså når der er tale om et materielt pressedelikt, kan ikke blot redak-
tøren, men også enhver anden påstå sig fritaget for at afgive vidnefor-
klaring til oplysning om, hvem den unavngivne forfatter er, i alle tilfælde
hvor den unavngivne forfatter efter loven er ansvarsfri for bladartiklens
indhold og vidneførslen derfor ville savne retlig relevans.1) Det må
i så henseende understreges, at når vedkommende sag som pressesag er
rettet imod redaktøren eller journalisten for at gøre ansvar gældende for
artiklens eller meddelelsens indhold, vil redaktøren og journalisten ofte være
fritaget for at opgive anonyme kilder og forfattere allerede efter de almin-
delige regler om sigtedes ret til at nægte at udtale sig om sagens omstæn-
digheder. I Danmark fik man, samtidig med at presseloven af 1938 trådte
i kraft, en ny formulering af reglen om pressefolks vidnepligt i retspleje-
lovens prg. 170, stk. 4. Den lyder således:

«Redaktøren af et her i riget trykt periodisk skrift og redaktionssekretæren
ved et sådant skrift kan nægte vidnesbyrd angående, hvem der er hjemmels-
mand til en i skriftet optagen, ikke med forfatterens navn forsynet artikel
eller meddelelse, medmindre sagen angår en forbrydelse, der kan medføre
højere straf end hæfte, eller den angår brud på tavshedspligt, som påhviler
nogen i offentligt hverv, eller sagen er rejst for at søge den unavngivne
forfatter draget til ansvar efter prg. 6 i lov nr. 147 af 13. april 1938 om
pressens brug».

Denne bestemmelse går ud fra, at redaktøren og redaktionssekretæren
er ansvarlige for anonyme bladartikler, hvorimod forfatteren er ansvars-
fri. Men det forekommer mærkværdigt, at den navngivne journa-

1) Krabbe, Presseret 128, Rasting, Presseret 150.
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list ikke på tilsvarende måde kan nægte vidnesbyrd angående sin unavn-
givne hjemmelsmand. Når den navngivne journalist er ansvarlig for sin
unavngivne hjemmelsmands meddelelser eller udtalelser, hvorimod den
unavngivne hjemmelsmand selv er ansvarsfri, vil der i almindelighed heller
ikke være grund til at pålægge journalisten at opgive hjemmelsmandens
navn. Nogen udtrykkelig forklaring herpå kan man ikke finde i bestemmel-
sens historie. Den kom ind i den danske retsplejelov straks fra begyndelsen,
nemlig i retsplejeloven af 1909, og går man tilbage i forarbejderne, vil
man finde, at den skyldes et ændringsforslag fremsat uden nærmere
kommentarer eller motiver af folketingets udvalg, der i 1902 behandlede
retsplejelovforslaget, se «Betænkning over forslag til lov om den borgerlige
retspleje afgivet af folketingets udvalg den 14/5—1902, ændringsforslag nr.
212 til § 147».

Derfra er reglen — stadig uden motiver eller kommentarer — gået ind
i retsplejeloven af 1909, prg. 161, og senere i retsplejeloven af 1916. Den
lød indtil ændringen i 1938 blot på, at redaktøren og redaktionssekretæren
var fritaget (for vidnepligt m. h. t. anonyme bladmeddelelser og bladartikler
med to undtagelser, nemlig dels i sager angående forbrydelser, der kunne
medføre højere straf end simpelt fængsel, dels i sager vedrørende brud
på tavshedspligt i offentligt hverv. Den tredje undtagelse om den anonyme
forfatters ansvar kom først ind i loven i 1938. Og dette betyder, at bestem-
melsen i retsplejelovens prg. 170, stk. 4 oprindelig kun har drejet sig om
vidnepligtens begrænsning udenfor pressesager, idet vidnepligtfritagelsen i
pressesager dels fulgte af selve den almindelige ansvarsordning dels fandt
udtryk i retsplejelovens prg. 170, stk 3, der siden 1938 er udgået af loven.
Det antoges i praksis før retsplejeloven, at der ikke eksisterede noget forbud
imod, at vidneførsel fandt sted om, hvem der var forfatter til trykte
anonyme meddelelser, i andet øjemed end for at drage forfatteren til
ansvar, jfr. f. eks. domme i U. f. R. 1886, 135, 137, 139, 350 600, U. f. R.
18£9, 289, 290, U. f. R. 1890, 583 og Nellemann, Den ordinære civile proces-
måde, 4. udgave (1892) side 551—553.

I sådanne tilfælde, hvor sagen er rejst i andet øjemed end for at drage
forfatteren til ansvar, er grundene for at pålægge pressen vidneansvar
ofte stærkere end i de egentlige pressesager. Er sagen rejst for at gøre
ansvar gældende ovenfor en udenforstående, som er kritiseret eller måske
beskyldt for misligheder i vedkommende artikel eller meddelelse, kan rets-
sagen på en måde betragtes som en videreførelse af den aktion, ved-
kommende avis har rejst. Myndighederne har fundet, at de forhold,
sagen angår, er så graverende, at den eller de personer, beskyldningerne
er rettet imod, bør drages til ansvar. Hvis myndighedernes forsøg på
at trænge til bunds i sagen skulle strande på manglende bistand fra
den eller de pressemænd, der selv har rejst sagen, ville pressens indsats
samfundsmæssigt synke betydeligt i værdi. Kritiken ville ofte gøre mere
skade end gavn og give anledning til al slags ukontrollabel sladder. I
virkeligheden har de nordiske landes retsforfatninger, når talen er om
pressevidnepligt udenfor pressesager, været forsigtige med at gennemføre
anonymitetssynspunktet. I Sverige undtager den almindelige (bestemmelse
om anonymitet i T. F. 3: 1:2 sådanne tilfælde, hvor pligten til at meddele
forfatterens eller hjemmelsmandens navn er pålagt ved lov. Sådan pligt
foreligger i retssager, som ikke er trykkefrihedssager, f. eks. sager om
illoyal konkurrence, bedrageri, forfatterretskrænkelser eller sager om utillade-
lige meddelelser efter T. F. 7:3, d. v. s. brud på offentligretlig tavhedspligt
eller ærekrænkelser imod bestemte personer. I disse tilfælde gælder de
almindelige processuelle regler om vidnepligt også for pressen. I Danmark
gælder som nævnt retsplejelovens prg. 170, stk 4, der med sine to vidt-
rækkende undtagelsesregler — højere straf end hæfte og brud på
tavshedspligt — giver muligheder for vidneafhøring af journalister udenfor
pressesager. I Norge behandles trykkefrihedsforbrydelser principielt på
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samme måde som andre strafbare handlinger, således at enhver som
gerningsmand eller medvirkende kan gøres ansvarlig for den strafbare band-
ling. Desuden er der visse subsidiære ansvarsregler i straffelovens prg. 322
og 431. Men også her er efter de nye lovændringer i 1951 journalisten,
der som hovedregel kan nægte at svare på spørgsmål om hvem som er
forfatter til eller hjemmelsmand for anonyme bladmeddelelser eller artikler,
ifølge beslutning af retten pligtig at give vidnesbyrd, når retten efter
afvejning af de stridende interesser Hinder det påkrævet. I så fald kan
retten også bestemme, at vidnesbyrdet skal gives for lukkede døre og under
tavshedspligt. Den norske lov siger udtrykkeligt, at vidnesbyrd altid bør
kræves givet, når artiklen eller meddelelsen indeholder oplysninger, som
må antages at være givet ved strafbart brud på tavshedspligt, eller når
vidnet vægrer sig for at give så fuldstændige oplysninger om sagen, som
han kan skaffe fra forfatteren eller hjemmelsmanden uden at opgive denne.

Vedrørende den danske retsplejelovs prg. 170, stk. 4, der i sin nuværende
skikkelse som nævnt går tilbage til ændringsloven af 1938, vil jeg endnu
gerne fremhæve, at dens hovedregel om redaktørens processuelle anonymitets-
ret også gælder for civile sager. Et eksempel herpå frembyder en Østre
Landsrets dom af 17. maj 1950 (U. f. R. 1950, 829), hvorved det køben-
havnske dagblad Berlingske Tidendes chefredaktør fritoges for at afgive
vidnesbyrd angående, hvem der var hjemmelsmand til meddelelser om, at
en formodet bortebleven person skulle være i live, hvilke meddelelser
fandtes i to bladartikler, hvoraf den ene var usigneret og den anden
undertegnet med mærke. Sagen var her en sag vedrørende dødsformod-
ningsdom, altså ikke nogen stratffesag. Den forsvundne var en dansk folke-
tingsmand, som i 1937 var rejst til Rusland. Man havde sidst hørt fra ham
i 1938, og i 1950 ønskede hans familie afgjort spørgsmålet om dødsformod-
ningsdom af hensyn til opgørelsen af dødsboet efter hans forældre. Chef-
redaktøren blev som nævnt fritaget for vidnesbyrd, hvorimod journalisten,
der havde skrevet under mærke, tilpligtedes at vidne, men kun kunne
oplyse, at han havde sin viden fra chefredaktøren.

Skulle jeg på grundlag af, hvad jeg indtil nu har anført, tage stilling
til nogle af de i referatets afsluttende bemærkninger anførte hovedsyns-
punkter de lege ferenda, mener jeg, at man må give den højtærede referent
medhold i, at der indenfor det nordiske retsområde bør tilstræbes en såvidt
mulig ensartet anonymitetsordning for pressen (pkt. 2), og at anonymitets-
beskyttelsen i Nordens demokratiske lande bør udvikles så langt som det
kan ske uden at krænke vitale almene interesser (pkt. 4), herunder også
at reglen om vidnefritagelse gøres almen, så at den ikke begrænses til
redaktør og redaktionssekretær (pkt. 7). Dernæst vil jeg gerne have lov
til at understrege problemet (pkt. 9) om, at der optages en grundig
drøftelse af p. d. e. s. de svensk-danske ansvarsordninger og p. d. a. s.
den norske. Den højtærede referent har ikke taget endelig stilling til dette
spørgsmål, og det er vel også vanskeligt. Men at en skærpelse af pressens
ansvar, således som man ser det i engelsk retspraksis, alf mange grunde
er ønskværdig, turde være hævet over tvivl (pkt. 10). Dette spørgsmål
har i adskillige år stået på dagsordenen, og det må håbes, at man i lighed
med de nyeste norske bestræbelser søger anonymitetsproblemerne og ansvars-
problemerne løst i naturlig indbyrdes sammenhæng. Ikke mindst på dette
område vil en drøftelse her på juristmødet være af værdi.

Høyesterettsadvokat FR. H. WINSNES

Jeg må også få lov til å komplimentere inniederen for hans grundige, klare
og instruktive avhandling om et så vanskelig emne som «pressens anonymi-
tetsrett», og i forbindelse dermed hans översikt over de forskjeilige
ansvarssystemer som har vært bragt i anvendelse likeoverfor pressen.
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Jeg er helt enig i hans begrunnelse for pressens informasjons- og anonymi-
tetsrett. Den faller sammen med uttalelser som fremkom i 1948 i De forente
nasjoners Sub-commission on Freedom of Information and of the Press.
I forbindelse med definisjonen av ytringsfriheten som en fundamental
menneskerett ble det fastslått følgende: «For news personnel above
all, but also for everyone so far as practical considerations permit, this
freedom includes the right to have the widest possible access to the sources
of information and to travel unhampered in pursuit thereof, and also
to safeguard all sources of information honourably used», — verne alle
opplysningskilder som blir brukt på en hederlig mate. —

Jeg for min del kan vanskelig forstå at det kan gjøres innvendinger mot
å innrømme pressen rett til å beskytte sine kilder, når de blir brukt på en
hederlig mate og hensyn tas til myndighetenes adgang til i påtrengende
tilfelle å få de opplysninger som måtte være påkrevet av interesse for
en effektiv rettshåndhevelse.

Jeg har forsåvidt, som allerede nevnt, intet å bemerke til de generelle
synspunkter som inniederen fremholder angående betydningen av, men sam-
tidig også begrensningen av, en viss beskyttelsesrett for pressen overfor sine
kilder. Men jeg er ikke enig i at der er noen nødvendig sammenheng
mellom ansvarsreglene for pressen og utstrekningen av den anonymitetsrett
som man finner å kunne innrømme. Det er mulig at dette er tilfelle
innenifor de rettesamfunn som på dette område hevder det kunstige
ansvarssystem. Såvidt jeg vet fikk dette sin første detaljerte utforming
ved det belgiske substitusjons- eller kaskadesystem fra 1831. Men det hadde,
som inniederen opplyser, eldre aner i Sverige, hvor man allerede finner
de for dette system karakteristiske trekk i tryckfrihetsförordningen av 1766

For Sverige, og delvis også for Danmarks vedkommende, som har bibeholdt
dette kunstige ansvarssystem, kan jeg nok forstå at det er en viss sammen-
heng mellom ansvarsreglene og anonymitetsretten. Men for Norges ved-
kommende, som kastet dette system overbord ved straffeloven av 1902 og gikk
over til det naturlige ansvarssystem også for pressedelikter på samme mate
som for andre straffbare handlinger, — med umiddelbart straffansvar såvel
for hovedmannen som for medvirkeren — kan jeg ikke forstå at det er
noen sådan nødvendig forbindelse mellom de to spørsmål at ikke det ene
kan løses uavhengig av det annet.

Dette ble da også fremholdt av flere fremtredende jurister under debatten
i Stortinget i 1951 om innførelse av en anonymitetsrett for pressen. Da-
værende justisminister, nu høyesterettsdommer Gundersen, uttal te at det ikke
var noen teknisk sammenheng mellom anonymitetsreglene og ansvars-
reglene, hverken materielt eller prosessuelt, og nuværende lagmann Lyng,
som dengang var medlem av Stortingets justiskomité, uttalte at det nok
kunne være så å si en psykologisk sammenheng mellom de to spørsmål,
men rent juridisk-teknisk hører de ikke sammen. Riksadvokaten, som er
medlem av Straffelovsrådet, som for tiden nettopp behandler spørsmålet
om endringer i vår alminnelige straffelovs bestemmelser om förbrytelser
og forseelser i trykt skrift, var også av samme oppfatning. I et brev til
Justisdepartementet av 9/10—48 uttaler han bl. a.: «Spørsmålet om
i hvilken utstrekning en utvidelse av anonymitetsrett for pressens kilder
bør være ledsaget av en skjerping av utgiver ens ansvar er komplisert
og vanskelig. Ansvaret vil vesentlig omfatte økonomisk reaksjon, bøter og
erstatning for usanne beskyldninger fremsatt i trykt skrift. Såvidt jeg kan
forstå vil en lovendring i og for seg ikke være nødvendig i så henseende,
derimot viser saktens erfaringen, særlig i den senere tid, at domspraksis
for injuriesakenes vedkommende ufcen skade kunne revideres »

Jeg nevnte at pressens ansvarsforhold, såvel kriminelt som sivilt, er under
drøftelse av Straffelovsrådet. Forsåvidt det kriminelle ansvar angår er jeg
bekjent med at tendensen går i retning av å oppgi den siste rest vi har
av det kunstige ansvarssystem, nemlig det som har fått sitt uttrykk i det
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' subsidiære utgiver ans var efter strl. § 322. Ved siden her av vil man i noen
utstrekning utvide det spesielle uaktsomhetsansvar, som er konstituert ved
vår nåværende strl. § 431. Med hensyn til det sivile ansvar tar man særlig
sikte på å få utvidet oppreisningsansvaret for ikke-økonomisk skade.

Efter det kjennskap jeg har til de drøftelser som har funnet sted
angående disse spørsmål, har det ikke fra noen kant vært fremholdt
at det er noen teknisk, ja enn ikke psykologisk sammenheng mellom de
nye anonymitetsregler som vi fikk i 1951, og eventuelle nye ansvarsregler.

Jeg er helt enig med Riksadvokaten når han i den tidligere siterte uttalelse
fremholder at det i og for seg ikke er lovendringer som kreves til skjerpelse
av pressens ansvar, men at det allerede med de lovregler vi har, er full
anledning for rettshåndhevelsen til å skjerpe ansvaret. Jeg bortser
da fra en eventuell utvidelse av området for anvendelse av oppreisnings-
instituttet.

I sin bedømmelse av de anonymitetsregler som gj elder i de nordiske
land, fremholdt inniederen at det svenske system er lengst utviklet i retning
av å beskytte både forfatteren og pressens kilder. Beskyttelsen er ubetinget
på det område den gjelder, — ja, det er her likefrem forbudt å avdekke
anonymiteten. Men det er, som også påpekt av inniederen, en svakhet
ved disse regler at de blott g j elder når det er tale om «tryckfrihetsmål»
for «tryckfrihetsbrott» ifølge en såkalt «brottskatalog», hvis oppregning aldri
kan bli tilfredsstillende.

Norge har derimot innført sine anonymitetsregler for alle straffbare
handlinger, og også for søksmål i sivil rettergang. Denne omfattende kilde-
beskyttelse mener inniederen er enestående for Norge; men såvel i Danmark
som i Pinnland g j elder vel kildebeskyttelsen også i noen utstrekning i sivil
rettergang. Inniederen betegner denne side av den norske ordning som en
skjematisk innstilling til problemet, og ser grunnen til den deri at man
i Norge har villet la domstolenes skjønn i hvert enkelt tilfelle være av-
gjørende, et system som han senere betegner som smidig og elastisk.

Efter vårt ansvarssystem og efter våre prosessregler kan det gjøres økono-
misk ansvar gjeldende mot pressen ved sivilt søksmål såvel når det g j elder
en straffbar æreskrenkelse som når det g j elder en uttalelse som ikke kvali-
fiserer til straff, men vel til erstatning, jfr. Rt. 1953, s. 1582. Der foreligger
således meget vektige grunner for at kildebeskyttelsen hos oss er utstrakt
til også å gjelde sivile saker.

Jeg tror også at det ut fra almene samfunnsbetraktninger er riktig
at domstolene har det avgjørende ord efter en elastisk regel som tillåter
en konkret avveining av de stridende interesser. Jeg er imidlertid enig med
inniederen i at vårt system stiller store krav til dommeren, og at det neppe
kan unngås at en viss ujevnhet kan oppstå. Hva det siste angår er det
imidlertid å merke at spørsmål om vidneplikt i disse saker kan prøves
helt til Høyesteretts kjæremålsutvalg efter de nye bestemmelsene vi fikk
i 1951. Til ytterligere oppnåelse av en ensartet rettsanvendelse på dette
område har Riksadvokaten i et sirkulære til påtalemyndighetens tjeneste-
menn bedt om å bli underrettet når det fra påtalemyndighetens side blir
krevet rettslig kjennelse for at noen av de i strfpl. § 177, siste ledd, nevnte
personer skal svare på spørsmål om hvem som er forfatter til en artikkel
eller hjemmelsmann for meddelelser eller opplysninger i et trykt skrift.

Noe tilsvarende direktiv lar seg ikke godt etablere for sivile sakers ved-
kommende. Men en eventuell reaksjon overfor et «gjenstridig vidne»
er lempeligere i en sivil sak, idet man her ikke har adgang til «fængslig
forvaring» efter strfpl. §189, men bare til bøtestraff efter dstl. § 206.

Den norske presse har stort sett betraktet lovendringene av 15. juni 1951
som en seier efter en over 40 år lang kamp for å vinne gehør for sine
krav. Efter disse lovendringer har spørsmålet om pressens anonymitetsrett
bare én gang vært behandlet av domstolene, — iallfall var det den første
og hittil eneste gang at saken er blitt bragt helt til topps, nemlig til
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Høyesteretts kjæremålsutvalg. Det gjaldt en sak mot en redaktør som i sin
avis under overskriften «Forsøk på voldtekt i » hadde inntatt en med-
delse om at flere damer, deriblant en ung 16-års pike, var blitt antastet
av ukjente mannfolk i forskjeilige strøk av byen. Artikkelen var ment
som en advarsel til publikum og en henstilling til politiet om en mer
effektiv sikkerhetstjeneste. Politiet ville ha rede på redaktørens kilder, særlig
den unge pikes navn. Da hun og hennes pårørende ikke ønsket navnet
oppgitt, vegret redaktøren seg herfor, men gjennom alle instanser ble han
pålagt dette, idet domstolene efter avveining av de stridende interesser
fant det påkrevet. Da redaktøren fremdeles nektet ble han anbragt i fengslig
forvaring efter strfpl. § 189. Den varte i ca. 14 dager, da pikens navn ble
oppgitt med hennes samtykke. Saken var ikke særlig egnet som noen «Test-
case» for å prøve rekkevidden av de nye regler; men den resulterte iallfall
i det forannevnte sirkulære fra Riksadvokaten om inniberetning til ham.
når påtalemyndighetens tjenestemenn vil aksjonere mot «et gjenstridig
vidne».

Docent GUSTAF PETRÉN

Referatet har givit en klar bild utav de mycket olikartade rätts-
regler, som gäller på detta område i Nordens olika länder. Detta faktum
kan ge anledning till vissa funderingar.

Det är ju så att reglerna är mest långtgående i Sverige: där är ano-
nymitetsskyddet bäst utvecklat. Svensk press är alltid mycket vaksam,
så fort den skönjer tendenser att på någon punkt minska detta skydd.
När man nu ser, att skyddet i de övriga nordiska länderna är annor-
lunda arrangerat och, sett i sin helhet, också svagare utvecklat, så undrar
man, om pressen i Danmark, Finland och Norge har svårare arbets-
förhållanden än den svenska och står sig slätare än denna, när det gäller
att få fram nyheter. Det är väl mycket tveksamt, om man kan säga, att
så är fallet.

När Sverige i alla fall har gått så långt som man har gjort för att
skydda pressens källor, så är det i medvetande om den stora betydelse,
informationen och pressfriheten har ur demokratisk synpunkt för hela
opinionsbildningen i samhället, en opinionsbildning som är nödvändig
för att en demokrati skall kunna fungera.

Den centrala bestämmelsen i de svenska reglerna har kanske inte
kommit alldeles klart fram i referatet, och detta är egentligen anled-
ningen till att jag begärt ordet. Den viktigaste anonymitetsskyddande
bestämmelsen i svensk rätt är det allmänna förbudet i 3 kap. 1 § tryck-
frihetsförordningen för redaktörer, förläggare, boktryckare m. fl. att av-
slöja källan till vad som publiceras i tryckt skrift och att angiva namnet
på författare och meddelare mot vederbörandes vilja. Denna regel har
1 referatet framställts såsom varande av författarrättslig karaktär. Jag
vet inte riktigt, vad inledaren inlägger i «författarrättslig» karaktär, men
skulle kunna ansluta mig till vad professor Rasting nyss sade på den punk-
ten. Det är här inte fråga om en regel med främsta syfte att låta vederbö-
rande författare fritt avgöra om hans namn skall sättas ut på skriften eller
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ej. Det gäller i stället ett skydd för vederbörande att icke bli angiven såsom
upphovsman till en artikel eller till ett meddelande, som senare inflyter
i tryckt skrift. Bestämmelsen har, i svensk rätt i varje fall, helt och
hållet tryckfrihetsrättslig karaktär. Förbudet har kommit till för att
skydda anonymiteten ur de allmänna synpunkter, som jag nyss har
nämnt, icke för att bereda författaren en möjlighet att välja om han
vill framträda som upphovsman till sitt verk eller ej.

Regelns största betydelse är att det blir förbjudet att överhuvudtaget
eftersöka källan till en uppgift i en periodisk skrift, d. v. s. framför allt
i tidningspressen. Genom att man har detta generella förbud mot att
ange källan, så gör den, som vänder sig t. ex. till en redaktör för att få
reda på varifrån en nyhet eller ett meddelande i dennes tidning har
kommit, sig skyldig till försök att anstifta redaktören att begå för-
seelsen att uppge källan, d. v. s. att förbryta sig mot tryckfrihetsför-
ordningen. Det är därför enligt min mening en felbedömning, när
inledaren i punkten 8 på sidan 38 i referatet säger, att det inte har så
stor betydelse, om rätten för redaktören att hemlighålla ett namn också
motsvaras av en plikt att hemlighålla källan eller om någon sådan plikt
inte föreligger. Sett ur svensk synpunkt är det essentiellt och av grund-
läggande betydelse, att vi har detta straffbelagda förbud att uppge källan.
Det har, som sagt, till konsekvens, att det överhuvudtaget är otillåtet
för någon utomstående eller intresserad att söka efter upphovet till en
uppgift, som har förekommit i en periodisk tryckt skrift.

Jämfört med denna allmänna regel blir de processrättsliga bestäm-
melser, som reglerar vittnespliktens omfattning, av oerhört liten bety-
delse. Det generella förbudet, som gäller varenda uppgift, som före-
kommer i pressen dag ut och dag in, har en allmängiltig verkan, vars
betydelse knappast kan överdrivas. Däremot kan ställas de process-
rättsliga reglerna, som bara kommer i tillämpning i de ytterst sällsynta
fall, när det blir fråga om att i ett mål inför domstol kalla någon att
vittna och det måste avgöras, huruvida vederbörande vittne är skyldigt
att avslöja en dittills av anonymiteten skyddad författare eller med-
delare. Dessa regler får ur praktisk synpunkt mycket liten betydelse.
Som den föregående talaren påpekade, är de processuella reglerna i det
svenska systemet bristfälliga; man har inte i svensk rätt något allmänt
anonymitetsskydd, när det gäller vittnen. När någon blir åberopad
såsom vittne i ett mål, är han skyldig att uppge vad han vet. Han är
icke ålagd någon allmän begränsning i denna skyldighet till skydd för
anonymiteten. Det tidigare nämnda förbudet att röja författare eller
meddelare upphäves sålunda av den lagstadgade vittnesplikten. Denna
brist får dock ganska liten praktisk betydelse.

För tryckfrihetsmålen finns dock en särregel. I dessa har ju källan
inte någon betydelse, därför att vi har det konstlade ansvarighetssyste-
met: det saknar intresse, vem som är upphovsmannen till en artikel eller
ett meddelande. I 3 kap. § 3 tryckfrihetsförordningen finns därför en
uttrycklig regel, att i tryckfrihetsmål får fråga om någons författarskap
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till tryckt skrift inte väckas. I andra brottmål eller civilmål är det,
skulle jag tro, ytterligt sällsynt, kanske förekommer det i något mål
om året, att det blir fråga om vem som ligger bakom en uppgift
i dagspressen eller i annan tryckt skrift. Det säger sig också självt, att
domstolarna med kännedom om det allmänna förbudet i tryckfrihets-
förordningen är mycket vaksamma, när det gäller att ställa frågor till
ett vittne om vem som är författare e. d. Sådana frågor tillätes endast
i fall, där det verkligen kan ha någon betydelse att få veta författar-
skapet och uppgiften sålunda är relevant i målet. Jag vill därför bara
än en gång understryka, att svagheten i det svenska systemet, som refe-
renten fäster en viss vikt vid, är praktiskt av ringa betydelse.

Anonymitetsskyddet enligt den svenska ordningen griper mycket
vitt. Det kommer in i alla möjliga sammanhang. Eftersom det är grund-
lagsskyddat, så tar det över regler av annan karaktär. Så har t. ex. före-
kommit en konflikt mellan anonymitetsskyddet och skattemyndigheter-
nas allmänna rätt att få tillgång till företags handlingar för att under-
söka skattskyldigas inkomster och utgifter. Skattemyndigheters försök
att genom att vända sig til en tidning få veta andra skattskyldigas
annonsutgifter eller tidningens egna annonsintäkter har av tidningen
kunnat avvisas med en hänvisning till att den inte får lov att uppge vem
som har annonserat. Anonymitetsskyddet gäller även annonsör. Så sent
som i våras var anonymitetsskyddet aktuellt i ett annat sammanhang.
Man ville då från statsmakternas sida i nykterhetsfrämjande syfte för-
söka förhindra annonsering om spritdrycker i pressen. Det visade sig,
att det inte gick att lagstifta fram repressalieåtgärder mot annonsörerna,
därför att också den, som har satt in en annons om någon spritdryck, är
skyddad av anonymitetsregeln. Han kan alltså inte i efterhand kommas
åt för sin annonsering.

Den svenska ordningen, där man så omsorgsfullt vill skydda med-
delaren, har naturligtvis till följd, att ansvarighetsreglerna får stor be-
tydelse. Om man, såsom den föregående talaren utvecklade, anser, att
det saknas samband mellan ansvarighetsreglerna och anonymitetsskyddet,
förutsätter en sådan uppfattning, att anonymitetsskyddet upphör att
verka, när det börjar bli tal om ansvar för författare eller någon, som
har lämnat ett meddelande. Denne måste då framträda och lämna sin
anonymitet. I svensk rätt räcker emellertid anonymiteten mycket längre.
Där bryr man sig överhuvudtaget inte om vem som är meddelaren utan
man utpekar en bestämd person — för periodisk skrift i första hand an-
svarige utgivaren — såsom den som skall bära det straffrättsliga ansva-
ret, och även det skadeståndsrättsliga, för vad som har förekommit i
skriften. Då blir sambandet mellan anonymitet och ansvar ofrån-
komligt.

Detta förhållande för i svensk rätt, om saken ställes på sin spets, till
orimliga konsekvenser. Man kan tänka sig t. ex. det fallet, att någon
har lyckats få in en uppgift i en tidning, som visar sig innebära högför-
räderi eller spionen i någon form. Straff för detta brott skall, då det



PRESSENS ANONYMITETSRETT 99

sedan beivras, drabba den ansvarige utgivaren, som kanske var borta
på middag eller låg sjuk hemma i sin säng på kvällen vid den tid, då
uppgiften kom in i tidningen. Denne kan alltså ådömas livtids straff-
arbete för någonting, som han egentligen inte vet någonting om.

Dessa svagheter i den svenska ordningen har stundom påtalats, men
de är mycket svåra att bemästra, så länge man fasthåller vid regeln om
ett absolut anonymitetsskydd för meddelare och författare och lägger
hela ansvaret på den ansvarige utgivaren. Den senare är i de flesta tid-
ningar identisk med chefredaktören eller är i varje fall en person, som
har inflytande inom tidningens redaktion och tar del i det dagliga ar-
betet på redaktionen. Hur man skall komma till rätta med de svårig-
heter, som det konstlade ansvarighetssystemet för med sig, är mycket
svårt att säga någonting om. Att det blir så pass litet svårigheter i reali-
teten beror främst därpå att tryckfrihetsmålen är mycket sällsynta i
Sverige — det förekommer endast några stycken om året — och frågan
ställs därför mycket sällan på sin spets.

Om man vill gå fram på någon av de linjer, som referenten har före-
slagit, så måste anonymitetsfrågan i dess helhet tagas upp till nytt över-
vägande för svensk rätts vidkommande. Vill man t. ex. lägga tyngd-
punkten på möjligheten till skadestånd, så innebär det att den ansvarige
måste vara någon — antingen tidningsföretaget självt eller någon annan —
som har ekonomiska resurser att bära skadeståndet, inte den eventuellt
medellöse journalist som har skrivit ihop meddelandet.

Referatet visar slutligen, att den fråga, som här diskuteras, har varit
föremål för lagstiftning helt nyligen såväl i Danmark som i Norge och
Sverige. Det är väl därför icke sannolikt, att tidpunkten nu är lämplig
att ta upp frågan till nordisk lagstiftning. Inläggen här idag visar till-
lika, att utvecklingstendenserna snarast går åt olika håll i länderna. Frå-
gan skulle ju i och för sig tyckas vara lämpad för ett samarbete med
hänsyn till den likartade inställning till pressen och pressfriheten, som
råder i alla de nordiska länderna. Diskussionen här har dock nog visat,
att det är mycket stora svårigheter att övervinna innan man kan nå fram
till någon större enhetlighet på detta område.

Højesteretssagfører BERNT HJEJLE

Herr ordfører, mine damer og herrer:
Referenten har på side 31 og 32 draget et problem frem, som jeg synes

er vigtigt: Forholdet mellem pressefolks, 'the gentlemen of the press', og
juristernes synspunkter. Det er forså vidt temmelig formålsløst at diskutere
dette problem, når kun den ene af parterne er til stede, men i virkeligheden
er dette vel næsten det vigtigste problem, vi har at diskutere i dag, nemlig
spørgsmålet om berettigelsen af den meget vidtstrakte anonymitet, som
indenfor pressen fastholdes som en nødvendig forudsætning for pressens
frihed. Om anonymitetsretten skal gennemføres, eller om de indskrænk-
ninger deri, som lovgivningen indeholder, skal (fastholdes? Det kan vi forså-



100 BERNT HJEJLE

vidt ikke rigtigt diskutere her, fordi vi mangler den ene part, og spørgsmålet
er måske også af mere politisk end af egentlig juridisk natur. Hvilken vægt
skal der på den ene side lægges på de interesser, som pressen mener at
varetage med den meget udstrakte anonymitetsbeskyttelse, og på den
anden side på de betænkeligheder, der fra statsmagtens side anføres derover-
for? Jeg skal ikke fordybe mig i det, men vil gerne fremdrage nogle enkelte
synspunkter, som jeg synes er af betydning, hvis der skal lovgives om det
eller ved den videre behandling af disse sager for domstolene.

Forholdet er jo nemlig det — og det kan ikke be ton es stærkt nok — at en
af folkestyrets allervigtigste forudsætninger er information af befolkningen,
dette at befolkningen bliver informeret fuldt ud, og informationsretten er
derfor en grundpille i det moderne folkestyre, som man aldrig bør undlade
at tænke på eller at beskytte og betrygge i videst muligt omfang. De regler,
der gives derom, bør derfor sigte på at lette og fremkalde information.
Spørgsmålet fremtræder måske ikke så stærkt og så klart under normale
forhold, men det er i demokratiets kriseperioder livsvigtigt, at bestemmelserne
udformes således, at informationsretten lettes i videst muligt omfang. I den
sidste menneskealder har vi set en række tilfælde, hvor demokratier er faldet
for autoritære bevægelser, og det første disse har gjort, er at knække pressens
frihed og informationsretten. Derfor er det så vigtigt, at de regler vi ud-
former idag, under forhold der er normale, bliver lagt an således, at de
kan bruges til at beskytte demokratiet i krisetider. For da er pressens frihed
og dens informationsfunktion eet med borgernes frihedsrettigheder, og så
er det vitalt, at pressen er i stand til at beskytte sine kilder. Det er her, at
tampen brænder, og det er med henblik herpå, at reglerne bør udformes.

Også under normale forhold er pressens anonymitetsret af betydning for
en af pressens vigtigste opgaver, nemlig beskyttelsen af minoriteten i sam-
fundet mod regeringsovergreb og mod den med en blanco-bemyndigelse
udstyrede administration. De minoritetsbeskyttelsesregler, som vi kender
indenfor aktieselskaber og i mange andre retlige interessentskabsforhold,
kendes jo desværre kun i ringe omfang i det politiske liv, hvor det er den
stærkeste politiske gruppe, der iformår at gennemtvinge sin ret, og her er
pressen en om ikke fuldkommen vogter, så dog en vogter mod overgreb.
Det er derfor af største betydning, at pressen udstyres med al den informa-
tionsstyrke den kan. Derfor bør dens anonymitetsbeskyttelse også strækkes
meget langt. Det er efter min opfattelse urigtigt og udtryk for manglende
forståelse af pressens funktion, når man som i den danske lovgivning
generelt har undtaget anonymitetsretten i forhold, i hvilke der af admini-
strationen er pålagt tavshedspligt. Det er meget værdifuldere, at en person,
der erfarer om anslag mod frihedsrettigheder eller erfarer, at noget væsent-
ligt skal skjules for offentligheden, trygt og uden at frygte, at hans ano-
nymitet brydes, kan informere pressen, end det er, at hans identitet kan
afsløres, for at han af myndighederne kan drages til ansvar. Derfor mener
jeg, de danske regler er utilfredsstillende. Det er—bortset fra diskretionsbrud
vedr. statshemmeligheder o.l. forhold, der er belagt med høj straf — vigtigere,
at folk kommer med oplysninger, end at politiet får fat på den eventuelle
tavshedsbryder.

Også de norske regler finder jeg utilfredsstillende. Det er ikke muligt for
en dommer at skabe sig et virkelig klart billede af virkningerne af imfor-
mationsfrihedsprincippet overfor det enkelte konkrete tilfælde, han får fore-
lagt, og dettes særegenheder vil langt lettere fatte hans interesse, end det
mere abstrakte princip, som imidlertid er af langt større betydning.

De svenske ansvarsregler, der jo er sammenknyttet med den stærke
anonymitetsbeskyttelse, er blevet kaldt kunstige. Det er muligt, de er kun-
stige, men de er udtryk for et rigtigt princip; de er udtryk for, at lovens
forfattere, har forstået betydningen af i så vidt omfang som overhovedet
mulig at dække anonymiteten. Derfor mener jeg, at det må være den vej,
man bør gå: såvidt muligt at styrke anonymitetsretten.
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Når det udtales af indlederen, at det er klart, at man ikke fra pressens
side kan (hævde et synspunkt for anonymitetsbeskyttelse, som ikke stemmer
med de foreliggende lovregler, ja, så er jo dette en selvfølge; men det er
heller ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvordan reglerne bør
udformes de lege ferenda, og her vil jeg hævde, at pressens mænd igennem
deres arbejde og deres forståelse af pressens betydning i samfundet har en
klar og sikker, instinktiv fornemmelse af, hvad anonymitetsretten betyder.
Dette bør man ingenlunde undervurdere, men tværtimod tillægge en af-
gørende vægt ved udformningen af reglerne om beskyttelsen af pressens
ret til at holde kilden anonym.

Professor BO PALMGREN

Herr Ordförande!
Det gick nyligen genom tidningarna en liten historia från England.

1 en liten stad hade de kommunala myndigheterna anfört klagomål över
att den rörliga polisen från Essex inte någonsin besökte den lilla staden.
Några veckor senare blev kommunalstyrelsens ordförande och någon
annan kommunalman dömd för felparkering. Då hade polisen besökt
den lilla staden.

Det här är ett exempel, som jag vill anföra för att visa, hur det kan
hända att den, som påtalar ett missförhållande i samhället, utsattes för
repressalier på något alldeles annat område.

Det finns ju visserligen deklarationer av upphöjd natur, såsom t. ex.
det här citerade stadgandet i Norges grundlag om att frimodiga yttran-
den om statsstyrelsen och vilken som helst gjenstand är envar tillåtna.
Man kan kanske också gå tillbaka till den danska kungliga haandfest-
ningen från början av 1300-talet, där det sades, att kongen icke må
vredes på någon för det han tagit till orda för landets och rikets rätt,
ej heller förfölja ham och hans för den saks skull.

Trots dessa upphöjda deklarationer, som alla kanske är beredda att
godta, måste man se de konkreta förhållandena i vitögat. Alltför ofta
ser man exempel just på att frimodiga yttranden och kritik mot miss-
förhållanden leder till repressalier. Det är ofta svårt att i sådana fall
skilja mellan person och sak — såsom docenten Petrén framhöll. Också
i en situation, där sagesmannens personlighet är utan betydelse, blir han
personligen angripen. Därför är anonymiteten av så stor vikt för sam-
hället, att jag i likhet med föregående talare ville understryka att
det här inte är fråga om ett privilegium för pressen, utan om ett all-
mänt samhällsintresse, som skall tillgodoses. Jag tror att detta all-
männa samhällsintresset är så viktigt, att man får ta det onda med det
goda och bibehålla anonymitetsrätten så långt det är nödvändigt, också
om detta i ett och annat enskilt fall kanske kunde leda till att man inte
får klarhet i en enskild rättssak. Jag anmäler helt och hållet min till-
slutning till dr Hjejles uppfattning om att det är viktigare att man i
allmänhet får reda på missförhållanden i samhället, än att en enskild
rättssak blir uppklarad.
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Då man säger, att det här inte är fråga om ett privilegium för pres-
sen kommer man också in på det som docenten Petrén sade och som
jag ville understryka. Det räcker inte med en tystnadsrätt för pressens
män. Det bör också vara en tystnadsplikt. Sagesmannen bör vara helt
skyddad och icke beroende av tidningsmannens diskretion. Det kan ju
hända, att det råder ett förtroendeförhållande mellan dem. Men de kan
senare bli ovänner, och om pressens man då har rätt att röja sages-
mannen, står denne helt och hållet oskyddad.

överhuvudtaget förefaller det mig som om vår nyare bevislagstift-
ning — vittneslagstiftningen i Sveriges nya rättegångsbalk och det nya
iy:de kapitlet i Finlands rättegångsbalk — skulle ha underskattat bety-
delsen av ett givet förtroende. Under förarbetena till den svenska
rättegångsbalken diskuterade man, huruvida man borde införa en all-
män regel, som skyddar ett givet förtroende. Man avstod från detta,
och jag tror att man därvid gick för långt. Statens nyfikenhet får inte
vara så stor att den inkränktar på den enskildas hedersbegrepp. En
rättegångsordning, som tvingar personer att såsom vittnen svika ett
givet förtroende, kan icke vara lyckad. Jag tror att man i framtiden
måste ge större skydd åt förtroendet. Man kan invända, såsom inledaren
gjort, att en tidningsman icke skall motta ett sådant förtroende, om han
inte är berättigad att hålla det. Ja, gott och väl, men detta kan leda
till att många missförhållanden i samhället blir opåtalade och oupp-
täckta därför att ingen vill ge uppgiften till pressen, om han inte får
något skydd för förtroendet.

När man skyddar sagesmannen och källan, så måste det i stället bli
fråga om att någon annan skall bära ansvaret för innehållet, om det är
brottsligt. Här kommer man ofta fram med en ansvarighetsregel. Men
den stora svårigheten har varit, att man varit bunden vid den föreställ-
ningen, att det skall vara en fysisk person, som drabbas av det penala
ansvaret. Man söker ut en fysisk person som — såsom docenten Petrén
sagt — kan ha varit ute och ätit en god middag eller kan ha legat sjuk
i sin säng, men ändå får stå som ansvarig. Jag tror att det kunde vara
lyckligt, om rättsutvecklingen i framtiden gick i den riktningen, att detta
penala ansvar — man kunde kanske kalla det bot eller någonting sådant —
skulle drabba företaget såsom sådant. Allmänheten och samhället skulle
lättare godta detta att en tidning, som publicerat en felaktig uppgift,
skall såsom sådan stå till svars för det, och att man inte väljer ut en
enskild man, vars skuld kan vara en ren fiktion.

Det som ställer sig än mera svårt, när det gäller ansvarighetsreg-
lerna, är de situationer då innehållet i en notis icke i och för sig är
brottsligt — t. ex. de fall, då en tjänsteman har yppat någonting, som
han icke hade bort få yppa, eller då en läkare har yppat någonting, som
han icke hade bort få yppa. Innehållet i notisen är fullkomligt riktigt,
men det har varit inkorrekt att publicera det. Hur skall man då förfara?
Skall man då kräva, att tidningen uppger källan, eller skall man vara utan
någon påföljd? Jag tror att man i framtiden borde komma därhän, att
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tidningen på något sätt drabbas av en viss bot, om den uppsåtligen
publicerar någonting sådant som tidningen vet att det icke är tillåtet
att yppa och som därför icke borde få publiceras, också om det är
riktigt.

Sedan kommer också den situationen, då sagesmannen har varit
vittne till något brott, men av någon händelse inte vill dras fram i det
sammanhanget. Han berättar för en tidningsman om vad han har iakt-
tagit. Då vill polisen gärna ha tag i honom såsom vittne i rättegången.
Om jag inte kommer orätt ihåg, så var det norska rättsfallet just ett
sådant. Notisens innehåll var fullkomligt riktigt. Inte kan väl tidnings-
mannen straffas för det som var fullkomligt riktigt! Att införa en bot
i en sådan situation skulle icke vara påkallat. Där står man i valet emellan
att tvinga tidningsmannen att uppge källan eller att låta saken förfalla
helt och hållet och vara utan den upplysningen i rättegången. Jag tror
att man av hänsyn till det värde, som anonymitetsrätten i allmänhet har,
borde i sådana enskilda fall åtnöjas med att man inte fick reda på
vittnet. Man är utan det vittnet i rättegången. Detta är det mindre onda,
som man bör ta i stället för det större onda — att prisge anonymiteten
och att prisge det förtroendeförhållande, som bör råda mellan tidnings-
mannen och hans upplysningskälla.

Landsdommer FREDERIK LUCAS

De bemærkninger, jeg ønsker at fremsætte, vedrører alene spørgsmålet
om opretholdelse af det såkaldte kunstige ansvar, der i dag er gældende
i Danmark for dagspressen, praktisk talt uden begrænsninger. Mine
bemærkninger har særlig hensyn til injurier fremsat i pressen. Når dom-
stolene står overfor at skulle idømme en redaktør straf for en alvorlig
injurie, kan det efter omstændighederne være vanskeligt at finde frem til
en rimelig straf. Medens man ellers i straffesager må lægge megen vægt
på gerningsmandens subjektive forhold, kan retten, når talen er om at gøre
strafansvar gældende mod en redaktør, være nødt til alene at se på injuriens
objektive grovhed, og man må så idømme en straf, måske en frihedsstraf
uden at være overbevist om dens «retfærdighed». Og hvordan ser offentlig-
heden på en sådan straf? Den ræsonnerer ofte således, at redaktøren
måske er ganske uskyldig, for injurien kan være kommet ind i avisen,
mens han havde ferie, eller mens han lå hjemme og sov. Og det betyder
at den straf, redaktøren ifalder, ikke ledsages af den fordømmelse, som ellers
er en ikke uvigtig bestanddel af straffen. Straffen bliver blot en revselse,
men den indeholder ikke nogen dadel af redaktørens handlemåde. Den
borger, ,som ellers på utilstrækkeligt grundlag injurierer nogen, risikerer
udover selve bøden eller frihedsstraffen en forringelse af sin borgerlige
anseelse. Men redaktøren løber i almindelighed ikke denne risiko, han kan
med oprejst pande modtage den fældende dom. Den side af straffen,
som man ellers regner med har stor betydning, nemlig offentlighedens bedøm-
melse af gerningsmanden, den eksisterer ikke eller er i al fald stærkt i
baggrunden, når en redaktør gøres ansvarlig for en unavngiven artikel.

Det hænder iøvrigt også, at der er trang til at gøre ansvar gældende
imod en redaktør for en navngiven artikel, idet redaktøren har gjort sig
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skyldig i en uagtsomhed, efter omstændighederne en særdeles grov uagtsom-
hed, ved at optage en navngiven artikel, der indeholder injurier mod en
bestemt person. Det er urimeligt, at den injurierede i sådanne tilfælde ikke
foruden at gjøre ansvar gældende imod artiklens forfatter tillige kan gøre
redaktøren ansvarlig, i al fald således, at han og bladet bliver erstatnings-
pligtig. Efter den danske presselov er redaktøren medansvarlig, hvis han
har været vidende om, at indholdet af artiklen var urigtigt. Denne bestem-
melse burde i al fald udvides til også at gælde, når han har handlet groft
uagtsomt.

Borgmästare CARL SVENNEGÅRD

Herr Ordförande.
Det är endast ett par små detaljer jag skulle vilja nämna några ord om

som inte har kommit fram tidigare. Till tryggande av en fri debatt har
vi en fri nyhetsförmedling och till tryggande av en fri nyheteförmedling
har vi anonymitetsskyddet. Detta skyddet gäller endast för pressen alltså
för uppgifter, som lämnas för publicering och till tidningarnas redaktioner.
Därför är det litet oklart vad som gäller nyhetsbyråer.

Jag skulle vilja säga några ord om gällande svensk rätt. Frågan om ny-
hetsbyråernas ställning var under diskussion, då vi fick vår nya tryck-
frihetsförordning. Att man inte löste den lär berott på två skäl. Det
ena skälet var, att vårt konstlade ansvarighetssystem inte utan vidare kan
tillämpas på nyhetsbyråerna. Då måste man där införa en ansvarighets-
ordning med någon ansvarig direktör osv. Det systemet var inte färdigt
och man ansåg sig inte böra skapa det. Det andra skälet var, att man
litade på att själva principen skulle bli respekterad oberoende av lagstift-
ning. Det sista kanske inte aldeles står sig.

Herr Kaira nämnde, att man här kanske, när det gäller den officiella
byrån TT, såsom vi kallar den — Tidningarnas Telegrambyrå — skulle
kunna behandla den såsom en alla tidningarnas gemensamma redaktionella
apparat. Det är e t t betraktelsesätt. Om det är hållbart inför domstolarna
vet vi inte, det finns icke något domstolsavgörande om det. Tidningarna
själva försöker hålla på den linjen. Vi har emellertid höga tjänstemän,
som förnekar dess riktighet. I varje fall så har vi ju ett antal fristående
nyhetsbyråer, där man inte kan hålla på denna konstruktion. Det gör allt-
så att vi har detta problem olöst.

Det andra problemet jag skulle vilja säga några ord om, det är tjäneste-
männens speciella ställning. Det är ju inte en stor grupp i samhället, men
jag tror den har stor betydelse just i dessa sammanhang. De kanaler, som
kanske pressen ändå har störst nytta av, det är inte kanalerna till allmän-
heten, utan förbindelserna med ämbetsverk och sådant. Man måste utgå
från att tjänstemännen har fulla medborgerliga rättigheter, de har yttrande-
frihet, de har rätt till fria förbindelser med pressen, de har rätt
till anonymitet, allt dock givetvis med de begränsningar, som följer
av tjänsteförhållandet. En hemlig handling får alltså icke utlämnas
till publicering, det är straffbart. En tystnadsplikt får inte brytas,
det är också straffbart. Men om man har klart för sig, att detta är undan-
tag, så får man alltså tolka dem strikt. Och man måste också hålla klart
för sig, att tjänstemännnen icke är underkastade någon, hur skall jag säga,
diskretionär lydnadsplikt under sina chefer. Undantagen gör emellertid, att
anonymitetsskyddet kommer faktiskt i fara därför att man kan alltid inleda
en undersökning mot en tjänsteman under den motiveringen: jag bryr mig
inte om var pressen har fått uppgifterna ifrån, vad jag nu er ute efter är
att jag vill undersöka, huruvida tjänstemannen har brutit mot sin tjänste-
plikt. Där är alltså än, även för svensk rätt, ett problem som är olöst.


