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INLEDNING.

När det i detta referat talas om pressens anonymitetsrätt, är
det närmast fråga om den art av periodiska skrifter, som kallas
dagspressen. Men det som gäller om dagspressen, gäller i stort
även annan periodisk skrift, tidskrifter av olika slag, som komma
ut regelmässigt med vissa mellanrum. Däremot stannar allt det
tryck, som icke är periodiskt, utanför framställningen.

Ordsammansättningen «pressens anonymitetsrätt» avser rätten
att inom pressens område få förbli anonym. Detta motsvaras givet-
vis av en plikt att icke meddela namnet på den, som har rätt att
förbli anonym. Uttrycket säger i sig själv ingenting om, vem som
har anonymitetsrätt, inte heller vem som har motsvarande för-
tegenhetsplikt. Det är dock självfallet, att det icke är ägaren, för-
läggaren eller utgivaren av tidningen, icke heller boktryckaren eller
utspridaren, som har denna rätt.

För en tidnings tillblivelse fordras en serie av olika slags verk-
samhet, dels andlig litterär verksamhet, dels verksamhet av tek-
nisk och ekonomisk art, vartill hör den tekniska framställningen
samt utspridningen av den färdigtryckta tidningen. Den litterära
produktionen sker till stor del inom redaktionen, men härvid med-
verkar i större eller mindre utsträckning även utomstående med-
arbetare, artikelförfattare, nyhetsmeddelare mm. Inom redaktio-
nen innehar chefredaktören en framträdande plats. Han är den
person som har bestämmanderätten med avseende å tidningens inne-
håll. Den tekniska framställningen sker på tryckeriet med dess
dyrbara maskiner och apparatur samt stora behov av papper och
annan material. Denna del motsvarar boktryckarens verksamhet
och underlyder de regler, som gälla om denna verksamhet. Och
slutligen sker utspridningen dels genom posten och tidningsutdelare,
dels genom gatuförsäljare.

All denna verksamhet är nödvändig för tidningens tillblivelse
och för att den skall nå sin läsekrets och fullgöra sin funktion.
För allt detta fordras betydande kapital, delvis till anläggnings-
kostnader, delvis för att bestrida utgifterna för driften. Den som
tillskjuter detta kapital — ägaren, förläggaren — är en betydande
faktor. Han kan — förutsatt att det gäller en fysisk person, vilket
icke alltid är fallet — själv sköta om ledningen av företaget, men
han kan även härtill utse en annan person. Denne — utgivaren i
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Sverige, redaktören i Danmark, utgivaren (redaktören) i Norge
och huvudredaktören i Finland — har överinseende över tidningens
utgivning och rätt att bestämma över dess innehåll.

Alla de personer, som på sätt eller annat medverka vid en tid-
nings tillblivelse, kunna komma i åtanke när det är fråga om pres-
sens anonymitetsrätt. Av dessa kan anonymitetsskyddet tillkomma
endast författare av artiklar etc. eller meddelare av nyheter eller
åsikter, som intagas i tidningen. Frågan gäller, i vilken utsträck-
ning författaren eller och sagesmannen har rätt att förbli anonym
och till vilka personer inom pressen motsvarande förtegenhetsplikt
sträcker sig. Och endast såsom förpliktade till förtegenhet komma
tidningens ägare, förläggare, utgivare, tryckare och spridare i fråga.

Denna förtegenhetsplikt kan vara av så allmän beskaffenhet,
att den förpliktade icke får yppa den till anonymitet berättigades
namn överhuvud åt någon. Men den största betydelse har den vid
domstolsförfarande eller förfarande inför polis- och åklagaremyn-
dighet. Då kommer den i kollision med vittnesplikten, en kollision,
som löses av den positiva rätten, Författarens och/eller meddela-
rens anonymitet kan givetvis vara så svagt skyddad, att den mot-
svaras endast av en rätt, men icke av en plikt att neka uppgiva
deras namn. Då det är av intresse för tidningen och dess redaktion
att skydda författarens resp. meddelarens anonymitet, är redan en
sådan rätt ofta värdefull för de till anonymiteten berättigade.

Frågan om pressens anonymitetsrätt är ett synnerligen kom-
plicerat problem, som griper in i olika delar av rättsordningen. Den
hör till författningsrätten, närmast tryckfrihetsrätten, men berör
bl. a. upphovsmannarätten, processrätten, straffrätten osv. För att
förenkla problemet koncentreras framställningen i detta referat på
det centrala innehållet i en tidning: artiklar, notiser och andra
meddelanden. Annonserna lämnas däremot å sido, även om med
avseende å dem samma problem kan uppstå.

Då det gäller att bilda sig ett begrepp om pressens anonymitets-
rätt och de problem som uppstå på detta område, är det skäl att
inställa detta problemkomplex på sin riktiga plats i systemet. Vi
finna då, att anonymitetsrätten såsom en integrerande del hör till
pressens informationsrätt och att en fri informationsrätt är en för-
utsättning för att pressen skall kunna göra bruk av tryckfriheten
och fullgöra det viktiga värv, som tillkommer den i ett demokratiskt
samhälle. Med anledning härav börja vi denna undersökning med
en redogörelse över pressens informationsrätt i ett demokratiskt
samhälle.

I. PRESSENS INFORMATIONSRÄTT.

I moderna demokratier är pressens frihet, dvs. informations-
friheten en allmän princip. Pressfrihet och demokrati är oupplös-
ligt sammanknutna. Försvagar man pressens självständighet, un-
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dergräver man samtidigt demokratin, sade statsminister Hedtoft
i maj vid nordiska pressmötet i Köpenhamn.

Historiskt har pressfriheten banat sig väg jämsides med de fri-
hetssträvandena, som fört till den moderna demokratin. Denna
kamp för tryckfriheten har förts under århundraden allt sedan bok-
tryckerikonsten blev uppfunnen och möjliggjorde en samtidig in-
formation till en stor mängd människor. Yttrandefriheten har icke
under tidigare perioder ansetts såsom en naturlig mänsklig rättig-
het, inte ens i tidigare demokratier. Men i slutet av nittonde år-
hundradet hade tryckfrihetens princip nästan överallt blivit anta-
gen. Såsom etapper på denna väg framträda särskilt deklarationen
om de mänskliga rättigheterna av år 1789, belgiska konstitutionen
av år 1831 och frihetssträvandena under de händelserika åren 1830
och 1848. Under tjugonde seklet har pressens frihet efter världs-
krigen erkänts i de flesta nya och äldre stater, där det icke skett
tidigare.

I diktaturländerna är man inte villig att tillerkänna pressen en
sådan ställning. Det är oavhängigheten gentemot staten, som man
inte kan acceptera, dvs. grundvalen för pressen i den fria världen.
Men i de demokratiska länderna är pressfrihetens princip numera
allmänt antagen och stadganden därom har intagits i dessa länders
grundlagar och lagstiftning.

Det har varit i form av preventiv censur, som regeringarna
utövat kontroll över vad som givits ut i tryck. Kampen för pres-
sens frihet betydde således en kamp mot den preventiva censuren.
Pressfriheten är, historiskt sett, frihet från censur. Denna frihet
har kommit till uttryck och reglerats i lagstiftningen på olika sätt
i skilda länder. Man kan skilja emellan tre typer av mera allmän
betydelse: nämligen den engelska, den amerikanska och den konti-
nentaleuropeiska typen.

I England finnes ingen skriven lag med avseende å pressens
frihet. Där finnes en lång serie av domstolsavgöranden, vilka fast-
ställa gränserna för vad det är tillåtet att skriva i tidningarna.
Enligt det engelska systemet har pressen ingen särställning. Frihe-
ten för pressen, för en tidning eller annat organ, genom vilket publi-
cering sker, är densamma som för varje enskild person. Den lag,
som gäller för författaren, utgivaren och boktryckaren i deras
dagliga värv, är del av den ordinära lagen i England. Traditionen
har med stöd av den allmänna opinionen förhållit sig med den
största fördragsamhet till all publicistisk verksamhet, så länge
denna icke sätter staten i fara, grovt kränker moralbud eller utan
stöd av lag skadar den enskilde.

Systemet i USA skiljer sig från det engelska däri, att pressens
frihet där har sin grund i stadganden i den skrivna konstitutionen.
Å andra sidan liknar det amerikanska systemet förhållandena i Eng-
land såtillvida, att det icke i skriven lag finnes exakta stipulationer
om inskränkningarna i pressfriheten. Det har överlämnats åt dom-
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stolarna att i detalj bestämma därom. Den historiska utvecklingen
i Amerika och landets konstitutionella struktur har inverkat där-
hän, att de amerikanska domstolarna i sina avgöranden fastställt
pressens frihet genom att bestämma vad som är förbjudet enligt
konstitutionen, utan att frihetens begrepp positivt angivits. Detta
resulterar bl. a. i, att det är mindre klart i USA än i Europa, att
förhandsrestriktioner, sådana som censur, icke i något fall äro
tillåtna.

De flesta stater på den europeiska kontinenten ha i sina grund-
lagar stadganden, i vilka pressfriheten fastställas eller i de flesta fall
åtminstone preventiva förbud och särskilt censur förbjudes.1 I
dessa länder existerar ofta särskilda lagar om tryckfriheten eller
presslagar, vilka innehålla detaljbestämmelser i avseende å tryck-
friheten i allmänhet eller speciellt pressen. Eller ock ingår de
pressrättsliga stipulationerna i allmän lag, särskilt i lagarna angå-
ende författarrätten, processrätten eller straffrätten. Av särskild
betydelse äro de stadganden, i vilka missbruken av pressfriheten
bestämmas antingen i en uttömmande förteckning eller genom en
noggrann definition av pressförbrytelserna. Här ger lagen det
skydd, som genom domstolspraxis uppkommit i England och i USA.
Uppräkningen i lagen av pressförbrytelserna, vilka givetvis variera
från land till land, har en märkbar tendens att begränsa press-
förbrytelserna enligt samma linjer som följas av domstolarna i
England. Det har uppstått en något så när allmän mellanfolklig
standard med avseende å dessa inskränkningar. De kan samman-
ställas huvudsakligen till fyra grupper, vilka avse dels skyddandet
av den enskilda mot skandalskrifter, dels skyddandet av samhället
mot utspridning av oanständiga skrifter, dels skyddandet av staten
mot inre oroligheter och dels skyddandet av staten mot yttre
angrepp.

Frågan om informationsfriheten har även behandlats inom De
Förenade Nationerna. Redan under sin första session förklarade
generalsförsamlingen informationsfriheten vara «a fundamental
human rigth, the touchstone of all the freedoms to which the
United Nations is consecrated» och «an essential factor in any
serious effort to promote the peace and progress of the world». År
1948 sammanträdde på föranstaltan av förbundet en konferens för
att behandla frågan. Vid denna förberedande konferens uppgjordes
bl. a. förslag till tre konventioner. Samma år antogs av general-
församlingen deklarationen om människans rättigheter — en mot-
svarighet till 1789 års berömda «Declaration der droits de 1'homme

1 Under 1948 års konferens om informationsfriheten meddelades, att
censur är totalt förbjuden genom grundlagsstadgandena i tjugoåtta län-
der i hela världen. Tolv stater förbinda sig i sina grundlagar att
avskaffa densamma. I åtta stater utan skriven författning har frihet
från censur i praktiken blivit en realitet. Endast i åtta ståtar var
censur ännu tillåten. UN doc. E/Conf. 6/C. 4/SR/G s. 9.
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et du citoyen» — i vars 19 art. deklarerades åsiktsfrihetens och
yttrandefrihetens princip och därtill friheten att söka, mottaga och
befordra upplysningar och tankar genom alla slags underrättelse-
medel och utan hänsyn till landsgränser. Inom De Förenade Natio-
nerna har därefter utarbetats konventioner, av vilka två redan
blivit antagna av generalförsamlingen, men icke ännu trätt i kraft.2

Ett av en av generalförsamlingen år 1950 tillsatt kommitté upp-
gjort förslag till en allmän konvention om informationsfriheten,
«Draft Convention on Freedom of Information», har icke ännu blivit
antagen av generalförsamlingen.

Det ligger i sakens natur, att man i arbetet på det internatio-
nella planet måste inskränka sig till det, som det råder principiell
enighet om och som är gällande i alla eller åtminstone de flesta
stater. Det gäller först och främst grundprincipen, principen om
pressens informationsfrihet, som framför allt förbjuder censur
och annan preventiv kontroll. Likaså är det allmänt erkänt, att
denna rätt dock är underkastad vissa inskränkningar: den bör
vika för viktiga allmänna och privata intressen, beträffande vilka
en tydlig likformighet i de flesta stater råder, s*åsom ovan konsta-
terats. Det råder enighet i princip även därom, att inskränknin-
garna i pressfriheten böra vara tydligt preciserade i lag och böra
tillämpas endast genom domstol eller under domstols kontroll och
att enbart domstol kan döma till straff för pressförbrytelse.

Däremot har det icke befunnits möjligt att under internationell
reglering taga frågor om vilka tillräcklig enighet icke råder. Såsom
sådana kan nämnas bl. a. ansvarighetsreglerna, som i stor omfatt-
ning variera. Detsamma gäller även dagens diskussionsfråga, pres-
sens anonymitetsrätt.

II. PRESSENS INFORMATIONSRÄTT OCH ANONYMITETEN.

Det är lätt att inse, att tryckfriheten är en av grundpelarna i
en demokrati och att den är av särskild betydelse för att dags-
pressen skall kunna uppfylla sin uppgift. Åsiktsfrihet måste råda
för alla, enär i en demokrati envar såsom medborgare bär ansvar
för samhållet och för huru dess angelägenheter bli omskötta. Ett
fritt och demokratisk samhällsskick kräver en allsidig och tillför-
litlig upplysning rörande allmänna angelägenheter. Då de beslutan-
de församlingarna utgöras av folkvalda förtroendemän, måste väl-
jarna vara väl orienterade i fråga om samhälleliga angelägenheter,
om de missförhållanden som råder, om de eventuella missgrepp som
begåtts. Plats för fri kritik bör finnas för att motarbeta missbruk

2 Convention on the International Transmission of News and the
Right of Correction antagen 13. 5. 1949 och Convention on the Interna-
tional Right of Correction antagen 16. 12. 1952.
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och dålig skötsel från deras sida, som inneha makten i den lag-
stiftande församlingen, regeringen och administrationen. Nya idéer
böra ha fritt tillfälle att bli framförda. Reformförslag måste genom
den fria pressen och annan nyhetsförmedling obehindrat kunna nå
medborgarna. Genom pressen kan envar följa med vad som sker
i eget land lika väl som utomlands och på detta sätt bli förberedd
att taga aktiv del i det samhälles liv, vilket han hör till. Denna
orientering erhåller allmänheten främst genom pressen, det effek-
tivaste organet för den fria nyhetsförmedlingen och en fri åsikts-
bildning. Yttrandefriheten framträder därför i sin betydelsesfullaste
form såsom pressens frihet.

Tryckfriheten är icke enbart yttrandefrihet i den bemärkelsen,
att den innebär rätt att i tryck framföra tankar och åsikter. Den
innefattar även rätt att sprida upplysning, lämna meddelanden och
publicera sakuppgifter. Den fria nyhetsförmedlingen är en väsent-
lig del av den moderna tryckfriheten. Nyhetsförmedlingen är bero-
ende av att förbindelserna mellan pressen och allmänheten hållas
öppna. För en effektiv nyhetsförmedling är det av grundläggande
betydelse, att den enskilde har möjlighet att till pressen överbringa
sådana upplysningar, som kan anses böra komma till allmänhetens
kännedom. Pressens förbindelser med allmänheten böra vara fria
och obehindrade.

Grundvalen för tryckfrihetsrätten är lagd genom stadgandet,
att myndigheterna icke i förväg få ingripa mot det tryckta ordet.
Polismyndigheterna ha här inte sin vanliga uppgift att vidtaga
åtgärder i syfte att förebygga brott. Det förutsättas tvärtom, att
beivrande i efterhand av missbruk av tryckfriheten äro tillräckliga
för att garantera ett rätt bruk av det tryckta ordet och åstadkom-
ma en god ordning på pressens område. Ett snabbt och effektivt
inskridande mot tryckfrihetsmissbruk förutsätter i sin tur, att de
eller åtminstone någon, som har ett avgörande inflytande på skrif-
tens tillkomst, lätt kan utpekas och ställas till ansvar. Grundstad-
gandet, som beskär polisens verksamhet i brottsförebyggande syf-
te, bör därför kompletteras med särskilda ansvarighetsregler i frå-
ga om tryckfrihetsbrott.

Ansvarighetsreglerna skapa förutsättningarna för anonymitets-
rätten. I motsvarande grad som de personer, som författat artiklar
eller lämnat upplysningar, vilka influtit i en tidning, icke äro an-
svariga för skriftens innehåll och således i fråga om ansvarigheten
äro att betrakta såsom utomstående, i motsvarande grad spelar det
ingen roll om de äro kända eller icke. Därför är det nödvändigt att
känna ansvarighetssystemet i respektive land för att rätt kunna
bedöma dess anonymitetsregler. En översikt om ansvarighetssyste-
met och anonymitetsreglerna kommer nedan att givas för de nor-
diska ländernas vidkommande. En mera ingående värdesättning
av anonymitetsrättens detaljer i våra nordiska länder kan givas
först efter denna redogörelse. Här inskränka vi oss till en gransk-



PRESSENS ANONYMITETSRÄTT 11

ning av anonymitetsskyddets allmänna uppgift och betydelse, och
göra det särskilt från den enskilda medborgarens, pressens och
samhällets synpunkt.

För den, som önskar medverka i pressen antingen såsom artikel-
författare eller sagesman, är anonymiteten givetvis en fördel. Han kan
uppträda öppet, om han så önskar, eller dölja sig bakom den skyddan-
de anonymiteten, om han anser det behövligt. Det intresse, som ligger
bakom författarrätten, nämligen att få alster av sin andliga verk-
samhet publicerade under eget namn, gör sig givetvis gällande även
för en artikelförfattare. Men han bör enligt författarrättsliga prin-
ciper även ha rätt att uppträda anonymt, om han anser det motiverat.
Och att ett behov av anonymitetsskydd gör sig gällande inte endast
för författaren av artikel utan även för meddelarens uppgifter och
synpunkter, som publiceras i tidning, är naturligt. Det ligger i
sakens natur, att opposition och kritik på något håll kan framkalla
motåtgärder eller åtminstone motvilja. För en underordnad inom
ett företag, för den ekonomiskt underlägsna i ett avtalsförhållande,
för en minoritet inom en organisation, kan rätten till offentlig kri-
tik genom pressen vara ett viktigt komplement till det rättsliga
skyddet för hans intressen. Där missbruk uppkommit eller i kon-
fliktsituationer kan den förfördelade eller underlägsna tvingas att
anlita anonymiteten eller att helt avstå från att söka hävda sina
synpunkter. Ett öppet framträdande, vilket han kanske själv skulle
föredraga, kan utsätta honom för risker och repressalier, som han
inte kan bära eller skydda sig mot. Även inom förvaltningen äga
de antydda synpunkterna full giltighet. Utövande av de medborger-
liga rättigheterna kan lätt uppfattas såsom för en tjänsteman
olämpligt uppträdande. Det är t. ex. emellanåt svårt att ange i
vad mån det gäller uppenbarande av sådant, varom tjänsteman
enligt lag haft att iakttaga tystnad. Man rör sig här på ett öm-
tåligt område och själva osäkerheten beträffande vad som är til-
låtet kan verka som en drivfjäder att för säkerhets skull anlita
anonymiteten.

Det är välbekant, vilket värde pressens män sedan gammalt
sätta på anonymitetsskyddet. För pressen är det av största vikt,
att den kan hålla kontakt med folkopinionen, att den ger ett rikt
uttryck för åsiktsbrytningar inom skilda folkgrupper, att den bere-
der plats även för uppfattningar, som stå i strid med den förhär-
skande och särskilt den av de maktägande omfattade åsikten. Den
sida av anonymitetsskyddet, som kanske främst är av intresse för
pressen, är möjligheten att avvisa försök från polis- och åklagar-
myndigheternas sida att utreda, huru en tidningsartikel kommit
till och varifrån uppgifterna, som publicerats i tidningen, härstam-
ma. För pressens självständighet är det av betydelse att inte
envar, som medverkat vid tillkomsten av en misshagelig artikel
eller notis, utsattes för efterforskningar, påtryckningar eller annat
obehag. För pressen är det av ett vitalt intresse att den kan be-
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skydda sina källor så, att artikelförfattaren eller meddelaren av
uppgiften inte nödgas underkasta sig en besvärande och ofta oin-
telligent kontroll från polis- och åklagarmyndigheternas sida. Pres-
sens anonymitetsrätt framträder därför såsom ett privilegium för
pressen såsom sådan.

Från samhällets synpunkt har anonymitetens betydelse i ett
demokratisk land redan belysts. Men det bör tilläggas, att den
även har vissa nackdelar, som även böra ihågkommas. Anonymi-
teten framträder från samhällets synpunkt som en företeelse på
både gott och ont. Å ena sidan bygger ett demokratiskt samhälls-
skick på den tidligare framförda förutsättningen, att den enskilde
medborgaren dels skall ha möjlighet att bli orienterad beträffande all-
männa angelägenheter och dels beredas tillfälle att själv utöva
inflytande på dem. Ett ingrepp i dessa båda möjligheter skulle
vållas, om pressens medarbetare alltid skulle vara tvungna att
uppträda öppet. Den säkerhetsventil, som anonymiteten erbjuder,
är för samhället av största värde. Den skapar uttrycksmöjligheter
för dem, som av godtagbara skäl inte kunna framträda öppet.

Men å andra sidan bereder anonymiteten utvägar även för den,
som av mindre respektabla bevekelsegrunder inte vill bli känd.
Om t. ex. någon i offentligt värv meddelar sådant, varom han enligt
lag haft att iakttaga tystnad, eller om någon för att skada en annan
meddelar pressen uppgifter, som inte äro sanna eller innehålla
halvsanningar, äreröriga för den som de gälla, vilka meddelanden
sedan av sensationslystnad återges i pressen, överhuvud således
när det i en eller annan form gäller missbruk av tryckfriheten, är
anonymitetsskyddet för författaren eller sagesmannen inte på sin
plats. Osanna uppgifter, ärekränkning m. m. har en långt större
skadegörande inverkan när de publiceras genom pressen än när
det sker på annat sätt. Det är ett fruktansvärt vapen som pressen
har i sin hand. Genom en felaktig uppgift eller en tendensiös arti-
kel kan pressen i ett ögonblick slå i spillror privata människors
hela liv, grusa deras existensmöjligheter, kanske för alltid. I så-
dana fall finnes ingen plats för anonymiteten.

Det gäller att finna sådana ansvarsregler och anonymitetsbestäm-
melser, som å ena sidan tillåter en fri och nyttig kritik, men som
å andra sidan inskärper, att denna frihet bör brukas med försik-
tighet och varsamhet, till det allmännas gagn.

III. ANSVARIGHETSREGLERNA OCH ANONYMITETEN.

När frågan om pressens anonymitetsrätt har varit under debatt
bland journalisterna, i juristkretsar eller hos de lagstiftande myn-
digheterna, har det nära samband, som råder mellan ansvarsreg-
lerna och anonymitetsskyddet, framträtt såsom en central synpunkt.
Särskilt var denna fråga föremål för en grundlig debatt i norska
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stortinget år 1951, vid behandlingen av de nya anonymitetsbestäm-
melserna, vilka då blevo antagna och som nu äro gällande. Det nära
sambandet mellan anonymiteten och ansvarssystemet framfördes
även i svenska riksdagen hösten 1952 i samband med en interpella-
tion i andra kammaren angående säkerställande av anonymitetsrät-
ten för medarbetare och uppgiftsmeddelare vid större press- och ny-
hetsbyråer. I norska stortinget rådde enighet om behovet av nya
regler om anonymitetsrätten och om dessa reglers innehåll, men frå-
gan därom, huruvida det var ändamålsenligt att antaga dessa nya
regler utan att samtidigt införa nya ansvarsbestämmelser, föran-
ledde en livlig diskussion. Alla voro i stort sett ense om, att den
inskränkning i pressfolkets vittnesplikt, som det gällde, nödvändig-
gjorde skärpta ansvarsbestämmelser och en tillstramning av lag-
stiftningen om ärekränkning. Ansvarsbestämmelserna och anony-
miteten är två paralleller, som enligt minoritetens åsikt borde avvä-
gas mot varandra och regleras samtidigt. Även majoriteten medgav
detta nära samband, men ansåg att anonymitetsfrågans omedelbara
reglering var så viktig, att den inte kunde vänta tills den svåra och
vidlyftiga frågan om ändrade ansvarsbestämmelser skulle bli färdig
till avgörande. Och i den svenska interpellationsdebatten fann man,
att den springande punkten i hela frågan var den, att pressbyråerna
inte hade ansvariga utgivare, varför det var svårt att bevilja dem
anonymitetsrätt.

Av det nära sammanhanget mellan de pressrättsliga ansvarsregler-
na och anonymitetsrättens utformning följer, att man för att få ett
begrepp om anonymitetsreglerna och deras betydelse bör känna till
ansvarsreglerna åtminstone i stora drag. Nedan kommer därför att
lämnas en överblick över de olika ansvarighetssystem, som utbildats
inom pressrätten i de demokratiska länderna. Därefter följer en
redogörelse om ansvarighetsreglerna och anonymitetens utformning
i de nordiska länderna. Härvid beaktas dock endast den speciella
tryckfrihetsrättsliga anonymiteten, icke däremot den anonymitet, som
härflyter ur författarrättsliga principer eller ur de allmänna reg-
lerna om vittnesplikten, vilka senare beröras.

1. Ansvarighetssystemen i allmänhet.
Det har ovan nämnts, att i en del stater, bl. a. i England och

USA, även pressdelikten underlyda straffrättens allmänna stadgan-
den. För pressmål gälla inga särskilda ansvarighetsregler. De van-
liga «naturliga» ansvarighetsreglerna, som utformats i syfte att så
verksamt som möjligt förhindra begåendet av brott, anses i dessa
länder mest lämpade även, när det är fråga om pressdelikt. Känne-
tecknande för förhållandena i dessa länder är, att man genom att
döma höga böter och ålägga dem ett rundligt skadestånd, som äro
ekonomiskt intresserade i tidningsföretagen, försöker stävja miss-
bruk av pressfriheten.

En överblick över lagstiftningen i olika länder utvisar, att i de
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flesta länder stipulerats särskilda regler speciellt med avseende å
ansvarigheten för pressdelikt. De särskilda ansvarighetssystemen
äro av två huvudtyper, systemet med successiv och uteslutande an-
svarighet samt systemet med oaktsamhetsstraff.

Detta senare system innefattar blott en utbyggnad av det «natur-
liga» systemet. Enligt detta system gäller även vid pressmål de all-
männa ansvarighetsreglerna, och ingen, som enligt dessa regler såsom
gärningsman eller medverkande är ansvarig, fritages från ansvar, men
dessa regler kompletteras genom att stipulera ett särskilt oaktsam-
hetsanvar för redaktör och utgivare eller att uppställa en presump-
tion för dessa personers skuld. Detta system är rådande bl.a. i Tysk-
land, Norge och Finland. Det befriar icke pressen från trakasserande
ingripande från myndigheternas sida. Och med detta system är inte
heller en vidsträckt anonymitetsrätt på ett naturligt sätt förenlig.

De sistnämnda bristerna bli avhjälpta genom det flerstädes apte-
rade «konstlade» systemet med uteslutande och successiv ansvarig-
het «par cassades». Prototypen för detta system är det belgiska,
som infördes genom 12. art. i grundlagen av år 1831 och som fick
en stark utbredning i europeisk presslagstiftning omkring mitten av
nittonde århundradet bl. a. i Frankrike, Italien, Schweiz, Holland
samt i Danmark och Norge, men som har äldre anor i Sverige, där
de för detta system karakteristiska dragen återfinnes redan i 1766
års tryckfrihetsförordning. Tyskland och Norge ha senare övergivit
detta system, delvis även Danmark, där det numera enligt gällande
Lov om Pressens Brug av år 1938 fortbestår endast med avseende
å tryckt periodisk skrift och även därvidlag med vissa begränsningar.

Ansvarigheten är enligt detta system «uteslutande» i den mening,
att det endast drabbar en enda deltagare i publikationsprocessen, och
denne såsom gärningsman. Medverkande i brott förekommer alltså
principiellt icke. Ansvarigheten är «successiv» i det att lagen ut-
pekar en serie personer, som skall bära ansvaret efter varandra. Till
«ansvarighetskedjan» kunna höra alla de personer, som på sätt eller
annat tager del i publiceringen, författaren, utgivaren, förläggaren,
ägaren, boktryckaren, utspridaren, men ansvarigheten kan även vara
inskränkt till vissa av dem, till huvudmännen. Den person, mot
vilken åtalet riktas, kan enligt systemet befria sig från ansvar genom
att i viss av lagen bestämd form lämna anvisning på annan person
i ansvarighetskedjan, vilken intar en sådan ställning i publikations-
verksamheten, att han anses ligga närmare till ansvaret än den
åtalade, dvs. är hans antecessor. Ansvarigheten är begränsad i för-
hållande till det «naturliga» systemet. Men det är också i viss mån
utvidgat, enär det drabbar resp. person i princip såsom gärningsman
utan hänsyn till konkret skuld och kan komma att drabba en person,
som enligt de «naturliga» reglerna skulle gå fri, t. ex. en ansvarig
tidningsutgivare, som icke tagit någon som helst personlig befatt-
ning med en brottslig artikel och inte heller åsidosatt något rimligt
aktsamhetskrav i samband med dess tillkomst. Systemet är annars
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genomfört i inånga olika variationer, bl. a så att ansvaret på olika
sätt är betingat av namnanmälan, att skuldpresumtionen för den
ansvarige kan eller icke kan motbevisas, att exklusivitetsprincipen,
som begränsar ansvaret till en enda person med uteslutande av an-
dra, kan vara mer eller mindre strängt genomförd osv.

Ovan framfördes, att det icke befunnits möjligt att i de konven-
tioner, som reglera informationsrätten, upptaga ansvarighetsfrågan
och frågan om pressens anonymitetsrätt. De höra till de detalj-
frågor, för vilkas mellanfolkliga reglering förutsättningar fattas.
Rättsordningarna i skilda stater äro så pass olika, att det icke kan
tänkas att enighet kunde ernås ens om allmänna grundstadganden
i dessa frågor. Även om det nu för oss endast gäller att behandla
frågan om pressens anonymitet såsom en juridisk diskussionsfråga,
förutsätter redan en sådan diskussion, för att ha något värde, en
viss gemensam standard. Samhället bör vara byggt på gemensam-
ma grunder och den lagstiftning, som närmast berörs av diskus-
sionsfrågan, måste, även om den icke i tekniska detaljer uppvisar
gemensamma drag, dock sträva till att förverkliga samma prin-
ciper och ideal.

Dessa förutsättningar föreligga onekligen i de nordiska län-
derna. Dessa länder ha en gemensam utgångspunkt däri, att de alla
äro demokratier. Samhällsordningen och statsskicket är i alla grundad
på liberala och demokratiska principer. Detta kommer till uttryck
bl. a. däri, att tryckfriheten i alla länderna är grundlagsfäst, såsom
följande grundlagsstadganden utvisa:

Sverige: Regeringsformen 6. 6. 1909 86 § i sin nuvarande
lydelse.

Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att,
utan några av den offentliga maktens i förväg lagda hinder,
utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol
kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall
kunna därför straffas, än om detta innehåll strider mot tydlig
lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän
upplysning. Alla allmänna handlingar må ovillkorligen genom
trycket kunna utgivas, där ej i tryckfrihetsförordningen an-
norlunda stadgas.

Danmark: Grundloven 5. 6. 1953 n:o 169 77 §.

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offent-
liggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolen. Censur
og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny
indføres.
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Norge: Grundloven 17. 5.—4. 11. 1814 100 §.
Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget

Skrift, af hvad Indhold det end maatte vaere, som han har
ladet trykke eller udgives, medmindre han forsaetligen og
aabenbare har enten selv vist, eller tilskyndet Andre til Uly-
dighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Saedelighed
eller de konstitutionelle Magter, Modstand mod disses Befa-
linger, eller fremført falske og aerekrenkende Beskyldninger
mod Nogen. Frimodige Ytringer, om Statsstyreisen og hvil-
kensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte.

Finland: Regeringsformen 17. 7. 1919 10 §.

Finsk medborgare äger rättighet att genom
tryck utgiva skrift och bildlig framställning utan att hinder
härför må i förväg läggas. — — — Stadganden angående
dessa rättigheters utövning utfärdas genom lag.

Även med avseende å författarrätten ha de nordiska staterna
det gemensamt, att de alla anslutt sig till Bernerkonventionen och
att författaren enligt deras inre lagstiftning har rätt att disponera
över sitt namn även så, att han efter eget förgottfinnande kan för-
bliva anonym, uppträda under pseudonym eller namngiva sig. Och
lyckligtvis äro även de allmänna processrättsliga reglerna angående
vittnesplikten och om parts förhör under sanningsförsäkran, om
inskränkningarna i vittnesplikten samt om rätten att neka avlägga
vittnesmål eller att yttra sig om vissa omständigheter i stort sett
de samma i Norden.

De nordiska länderna stå alltså på de områden, som närmast
beröras av pressens anonymitetsrätt, nära varandra. Denna fråga
kan alltså med fördel tagas upp till diskussion mellan Nordens
jurister.

I det följande lämnas en redogörelse över status presens i de
nordiska länderna. Den omfattar även de pressrättsliga ansvarig-
hetsreglerna med anledning av deras nära samhand med anonymi-
tesreglerna. Island måste tyvärr i brist på uppgifter förbigås.

2. Sverige.
Av de nordiska länderna står Sverige i en särställning. Redan

den första tryckfrihetsförordningen av år 1766, den första över-
huvudtaget i sitt slag, stadfästes såsom grundlag och i regerings-
formen av år 1809 stadgas, att den nya tryckfrihetsförordningen,
vars utgivande förutsattes i grundlagen, skulle anses såsom grund-
lag. Denna princip har även senare upprätthållits och på grund
härav är även den senare lagstiftningen på området av grundlags-
natur. I dessa tryckfrihetsförordningar, av vilka den nu gällande
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är av så färskt datum som av den 5. april 1949, finnas de grund-
läggande och en stor del av detaljstadgandena om pressens ansva-
righet och anonymitetsrätten.

Den svenska tryckfrihetsförordningen genomför med yttersta
konsekvens det konstlade ansvarighetssystemet, och detta så att
författaren och meddelaren äro helt ansvarsfria för tryckfrihets-
brott i teknisk bemärkelse. Med tryckfrihetsbrott förstås för
det första otillåtet yttrande i tryckt skrift, brott som till sitt
innehåll äro straffbara och som finnas uppräknade i tryckfri-
hetsförordningen (TF 7 : 4). Men under begreppet tryck-
hetsbrott faller därtill otillåtet offentliggörande genom tryckt
skrift, således sådana fall, där det är förbjudet att offentliggöra
en skrift, vars innehåll icke i och för sig är otillåten (TF 7 : 5
jmf. 2 kap.). De särskilda regler som gälla om tryckfrihetsbrott
avse dock icke yttrande i tryckt skrift, fastän det skulle ha ovan
nämnda rekvisita, när det är fråga om offentlig tjänstemans brott
mot tystnadsplikten. Såsom tryckfrihetsbrott anses icke heller
yttrande i tryckt skrift, såframt det är meddelat i annons eller
annat sådant meddelande, om ej av meddelandets innehåll omedel-
bart framgår, att ansvar för sådant brott kan ifrågakomma (TF
7 :2 ) . Andra förseelser mot tryckfrihetsförordningen, åsidosät-
tande av ordningsföreskrifter t. ex., äro nog pressdelikt, men inte
tryckfrihetsbrott i teknisk mening och således icke underkastade
de regler, som gälla om de sistnämnda. Tryckfrihetsförordningen
underkastade är icke heller meddelande, innefattande ärekränkning
mot enskild person, som avlämnats för att offentliggöras i tryckt
skrift, men som icke blivit infört i skriften (TF 7 :3) , icke heller
de mångahanda straffbara handlingar, som icke innefatta ovan
nämnda allmänna rekvisita för tryckfrihetsbrotten. Till tryckfri-
het sbrott räknas alltså ej sådana fall, då tryckt skrift kommit till
användning vid bedrägeri, illojal konkurrens, brott mot autorrät-
ten osv. Tryckfrihetsmål äro icke heller tvistemål rörande för-
fattarrätten, författararvode mm.

Om ansvarigheten för tryckfrihetsbrott i periodisk skrift, tid-
ning eller tidskrift — även tryckt utom riket — gäller särskilda
regler, avsedda att skydda författaren och förenkla ansvarigheten
(TF 8 :1—4 och 10—12). Huvudregeln är att ansvaret vilar på
den, som är anmäld till justitiedepartementet som utgivare (jfr.
5 kap.) och på honom allena. Utgivaren äger att öva inseende
över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll (5 kap.
3 §). Författaren är under alla omständigheter straffri. Detta gäller
även om han är namngiven och oberoende av, om de subjektiva skuld-
betingelserna skulle vara uppfyllda för hans vidkommande. Det är
möjligt att anmäla en eller flere ställföreträdare för utgivaren, som
då har utgivarens befogenheter och som är ansvarig för eventuella
tryckfrihetsbrott i stället för utgivaren (TF 8 : 1, 2, jfr. 5 : 9 och
10). Om det icke finnes någon anmäld utgivare eller ställföreträ-
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dare att hålla sig till eller om denne var utsedd för skens skull
(bulvanförhållandet), blir skriftens ägare ansvarig (TF 8 : 2 ) . Kan
det icke visas vem som var ägare då skriften utgavs, svarar i
ägarens ställe boktryckaren eller, om icke heller han är känd, ut-
spridaren (TF 8 : 3 och 4). För det fall att den som har att svara
för tryckfrihetsbrott, ej har känt hemvist i Sverige eller det ej kan
utrönas, var han uppehåller sig, övergår ansvaret på den, som efter
honom har att svara. Detsamma gäller även, om beträffande den,
som skulle vara ansvarig, omständighet förelåg, vilken utesluter
straffbarhet, om han t. ex. är otillräknelig, samt den efter honom
ansvarige ägt eller bort äga kännedom om omständigheten (TF
8 :10).

Alla andra personer, som haft befattning med tidningens till-
blivelse eller utspridning, utom de ovannämnda äro således ansvars-
fria. Särskilt gäller det, såsom sagt, författare till i tidningen
tryckt skrift och meddelare av kunskapsstoff, bl. a. tidningarnas
korrespondenter. Detta gäller även för utländsk korrespondent.
Han kan inte ställas till ansvar för vad han meddelar tidningen
från ort utom riket, och detta oberoende därav om han är svensk
medborgare eller icke. En motsvarande regel saknas i de andra
nordiska länderna.

Tryckfrihetsförordningen bygger således på substitutionsprin-
cipen och det är i varje situation endast en person som blir ansvarig.
Angående de subjektiva förutsättningarna för ansvar gäller, att
vid bedömandet av frågan om ansvar för den, som enligt ovan
beskrivna regler har att svara för tryckt skrift, skall det anses
som om vad skriften innehåller införts däri med hans vetskap och
vilja (TF 8 :12). Denna presumptio legis kan icke upphävas genom
att leda i bevis att så icke är fallet, utan utgivaren eller den som
träder i hans ställe blir ansvarig även om han icke kände till skrif-
tens innehåll, således även i fall den tagits in i bladet utan hans
kännedom och vilja. Ansvarigheten förutsätter icke heller att
intagandet kan tillräknas honom såsom oaktsamhet. — Andra sär-
skilda grunder för befrielse från ansvar kan han däremot åberopa.

Tryckfrihetsförordningens ansvarsregler avse i första rummet
straffansvaret. Men den som är ansvarig för tryckfrihetsbrott
äger principiellt svara även för skadestånd. I vissa situationer
sträcker sig skadeståndsansvaret ännu längre (se TF 11 :1) och det
blir i sådana fall solidariskt (TF 11 : 4).

Av särskilt intresse är att ägare av periodisk skrift har att svara
för skadestånd, som görs gällande mot utgivare eller ställföreträ-
dare för denne (TF 11 : 2). Har någon såsom laga företrädare
för juridisk person eller som förmyndare eller god man att svara
för skadestånd på grund av tryckfrihetsbrott, kan anspråket göras
gällande mot den juridiska personen eller mot den, för vilken för-
myndaren eller gode mannen förordnats (TF 11 : 3). På grund av
dessa stadganden kan skadeståndstalan, även ifall tidningen äges
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av ett bolag eller annan juridisk person, riktas mot ägaren, som
på detta sätt med sina större ekonomiska resurser säkerställer
skadeståndets utfående.

För lagstridiga handlingar i tryckt skrift, som icke äro tryck-
frihetsbrott, gäller vanliga straffrättsliga ansvarsregler. Det är
författaren, som här i första rummet är ansvarig. Utgivaren och
andra, som i olika ställning och på olika sätt deltagit i tillblivel-
sen och offentliggörandet av tryckt skrift, kunna straffas såsom
medverkande.

Om anonymitetsrätten innehåller den nya tryckfrihetsförord-
ningen (3 kap.) de mest detaljerade bestämmelser som finnas i
Norden. Lagens bestämmelser om anonymiteten gälla dock endast
tryckfrihetsmål. I andra brottmål och även annars har författaren
och meddelaren anonymitetsskydd endast enligt lagstiftningens
allmänna regler.

I 1 § fastslås den grundläggande principen, att författaren till
tryckt skrift har rätt att förbli anonym, han är ej skyldig att låta
utsätta sitt namn å skriften. Boktryckare, förläggare eller annan,
som har befattning med skrifts tryckning eller med tryckt skrifts
utgivning, får alltså ej mot författarens vilja ej heller annorledes
uppenbara vem författaren är «med mindre sådan skyldighet är i
lag föreskriven». Med författaren likställes meddelaren (TF 3 : 4).

Av allmänna grundsatser följer, att den person, som åtnjuter
anonymitetsskydd, icke får uppgivas i tryckfrihetsmål. Något legi-
timt skäl finnes inte härför, enär författaren och meddelaren icke
äro ansvariga, när det gäller tryckfrihetsbrott. Icke endast den
anklagade — i regeln således utgivaren — utan även vittnena äro
alltså förbjudna att giva upplysning om författaren och nyhets-
källan. Då till tryckfrihetsmål är att räkna inte endast huvud-
förhandlingen inför domstol utan även förundersökningen, som
avser att utgöra grund för åtalsbeslut eller att införskaffa utred-
ning i målet, skyddar anonymiteten även mot, att namnet på för-
fattaren eller meddelaren yppas vid förundersökningen. Tryckfri-
hetsförordningen (3:2) innehåller alltså förbud mot att väcka
åtal om någons författarskap till periodisk skrift. Förbudet, som
är undantagslöst, gäller även meddelaren (TF 3 :4 ) .

Den allmänna regeln om anonymiteten i 3 kap. 1 § 2 mom. gör,
såsom ovan nämnts, undantag från plikten att röja författare eller
meddelare, då skyldighet att omtala vem denne är blivit i lag
föreskriven. Sådan skyldighet föreligger i alla rättegångar, som
icke äro tryckfrihetsmål. Till dessa höra alla tvistemål, bl. a.
mål angående skadestånd för genom tryckt skrift förorsakad skada,
när grunden för käromålet icke är tryckfrihetsbrott, mål angående
förbrytelser mot tryckfrihetsrättsliga ordningsregler samt pressde-
likt, som enligt tryckfrihetsförordningen icke äro att hänföra till
tryckfrihetsbrott i teknisk bemärkelse. Tryckfrihetsförordningen
har inga bestämmelser om dessa mål. Om dem gälla alltså, obero-
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ende av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om tystnadsplikten,
endast processlagstiftningens allmänna regler om vittnesplikt samt
om skyldighet för part att avge berättelse under sanningsförsäk-
ran. I dessa mål har var och en, även pressens män och alla, som
på sätt eller annat haft befattning med en tidnings tillblivelse eller
utspridning, likaväl som envar annan, plikt att ge upplysning om
författare och nyhetsföSrmedlare. Befrielse från vititnesplikten
medges endast på grund av processlagstiftningens allmänna grunder.

3. Danmark.
I Danmark gäller sedan gammalt en speciell presslag. Den

tidigare presslagen av år 1851 är jämförelsevis nyligen avlöst av
Lov om Pressens Brug av den 13 april 1938. Genom denna lag blev
den konstlade ansvarsordningen, som enligt lagen av år 1851 var
gällande i mycket extrem form, upphävd för icke-periodiska skrif-
ter samt för periodiska skrifter, som tryckas utomlands. Lagstri-
diga handlingar i sådana skrifter medför straff och skadestånd efter
lagstiftningens allmänna regler (4 och 5 §). För periodiska skrifter,
tidningar och tidskrifter, som tryckas inom landet, har lagen bibe-
hållit det konstlade systemet, men inskränkt det med vissa undan-
tag till att gälla endast ansvarige redaktören och författaren.
Dessa regler finnas i lagens 6 §, som lyder:

1 mom. Om Ansvaret for Indholdet af et her i Riget
trykt periodisk Skrift gælder følgende Regler:

2 mom. Strafansvar kan kun paalægges Redaktøren og
Forfatteren, jfr. dog § 7.

3 mom. Redaktøren er ansvarlig til Straf for Skriftets
Indhold, som om han var navngiven Forfatter af dette. Saa-
fremt Skriftets strafbare Indhold hidrører fra en navngiven
Forfatter, er Redaktøren dog straffri, hvis Forfatteren ved
Artiklens Offentliggørelse har Bopæl eller fast Ophold her
i Riget og er myndig og i Besiddelse af den til Paadragelse
af Strafansvar fornødne Tilregnelighed. Straffrihed for Re-
daktøren indtræder dog ikke, saafremt Artiklen er skrevet
efter Opfordring fra eller under Medvirken af Redaktøren
eller med dennes Vidende af en Medarbejder ved Skriftet,
eller saafremt Redaktøren har været vidende om at Indholdet
af Artiklen var urigtigt.

4 mom. Den navngivne Forfatter er ansvarlig til Straf
. efter Straffelovgivningens Almindelige Regler alene eller sam-

men med Redaktøren.
5 mom. Den unavngivne Forfatter er straffri, saafremt

Redaktøren ved Artiklens Avlevering har Bopæl eller fast
Ophold her i Riget eller dog, naar Sag anlægges eller Tiltale
rejses, er under Statens dømmende Myndigheds Omraade. I
modsat Fald er han ansvarlig til Straf efter samme Regler
som den navngivne Forfatter. Den unavngivne Forfatter kan
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paatage sig Ansvar som navngiven Forfatter, medmindre han
som Medarbejder ved det paagældende periodiske Skrift er
Redaktørens Underordnene; dette medfører dog ikke, at Re-
daktørens Ansvar bortfalder, saafremt han ikke vilde have
været straffri, hvis Forfatteren oprindelig havde navngivet
sig.

6 mom. Den, der mod Betaling lader indrykke Bekendt-
gørelser (Annoncer), anses som navngiven Forfatter af disse.
Saafremt det kan oplyses, hvem der mod Betaling har ind-
rykket Bekendtgørelsen, er Redaktøren straffri i samme Om-
fang, som er fastsatt i Stk. 3 med Hensyn til Artikler hid-
rørende fra navngivne Forfattere. Hvis Annoncevirksomhe-
den ved Skriftet ikke drives for Udgiverens Regning, kan
Ansvaret som Redaktør med Hensyn til Bekendtgørelserne
(Annoncerne) overføres til den, som selvstændig træffer Be-
stemmelse om Annoncernes Optagelse, saafremt han udtryk-
keligt er angivet paa Skriftet som ansvarshavende for denne
Del af Indholdet.

7 mom. Erstatningsansvar kan kun paalegges Redaktø-
ren og Forfatteren, jfr. dog § 7. Redaktøren er ansvarlig for,
at Skriftets Indhold ikke er retsstridigt. Saafremt Skriftets
Indhold hidrører fra en navngiven Forfatter, er Redaktøren
dog ikke erstatningsansvarlig, hvis Forfatteren ved Artiklens
Offentliggørelse har Hjemting her i Landet og er myndig og
tilregnelig, medmindre der foreligger de i Stk. 3, 3die Punk-
tum, nævnte Omstændigheder. Den navngivne Forfatter er
erstatningsansvarlig efter Lovgivningens almindelige Regler.
Den unavngivne Forfatter er ansvarlig efter samme Regler,
naar han har paataget sig Ansvar som navngiven Forfatter
og ikke er en Redaktøren underordnet Medarbejder ved Skrif-
tet, jfr. Stk. 5, og naar Redaktøren ved Artiklens Aflevering
ikke har Hjemting her i Landet. Kan Erstatningsansvar efter
foranstaaende Regler ikke gøres gældende mod nogen af de
nævnte Personer, eller kan den Erstatning som de er dømt
til at udrede, ikke inddrives hos dem eller hos Udgiveren, jfr.
§ 12, kan Erstatningsansvar dog gøres gældende mod enhver,
der er ansvarlig efter de i Almindelighed gældende Erstat-
ningsregler.

Reglerna i denna paragraf är de enda som kvarstår av det tidi-
gare konstlade ansvarighetssystemet. I grova drag är ordningen
enligt dessa regler följande:

Ansvarigheten för inom landet tryckt periodisk skrift är i prin-
cip inskränkt till att omfatta endast författaren eller redaktören
för tidningen, dvs. den som verkligen leder tidningens redaktion,
i vissa undantagsfall båda. Om författaren är namngiven, är han
ansvarig för skriften, och ansvarar enligt lagstiftningens allmänna
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regler för straff och skadestånd. För en sådan artikel är däremot
redaktören ansvarsfri, dock endast om författaren är myndig, till-
räknelig och bor inom landet. Han är icke heller ansvarsfri om
artikeln är skriven i samförstånd med redaktionen på det sätt som
i slutet av 3 momentet framgår.

För anonyma artiklar svarar däremot redaktören och den ovan-
angivne författaren är straff- och skadeståndsfri. Enligt lagen
gäller såsom presumption, att redaktören skall anses hava haft
författarens kännedom om och förståelse för skriftens innehåll.
Bristande kännedom om artikelns innehåll eller därom, att den
tagits in i tidningen, fritar således ej från ansvar, icke ens om han
kan bevisa att ingen oaktsomhet faller honom till last. Inom redak-
tionen äro alla utom den ledande redaktören således ansvarsfria
för så vitt de ej låtit artikeln inflyta i tidningen under sitt eget
namn.

Den anonyme författaren är dock icke alltid straff- och skade-
ståndsfri. Han svarar nämligen enligt lagstiftningens allmänna
regler tillsammans med redaktören, ifall den sistnämnda är bosatt
utomlands, men ensam, om författaren genom svek förlett redak-
tören att upptaga den otillåtna artikeln, vars rättsstridighet icke
kunde oppdagas av redaktören, även om han visat den aktsamhet,
som kan krävas av honom. Därtill gäller, att den anonyme för-
fattaren själv kan påtaga sig ansvar såsom namngiven författare,
således enligt strafflagens allmänna regler, om han icke såsom
medarbetare vid den periodiska skriften är underordnad redaktö-
ren — detta medför dock icke att redaktörens ansvar bortfaller —
men han blir icke pressrättsligt ansvarig därigenom, att hans namn
blir känt på annat sätt, t. ex. genom vittnesmål.

Dessa regler gälla icke endast för straffansvar utan i stort sätt
även för skadestånd. Den danska lagen lägger särskild vikt vid det
ekonomiska ansvaret, vid att det ådömda skadeståndet, rättegångs-
kostnaderna och böterna faktiskt bli betalda. Presselovens 12 §
anlägger därför utgivare av periodisk skrift subsidiärt ansvar för
av redaktören utdömt skadestånd, rättegångskostnader och bötes-
belopp. Om således redaktören är dömd, kan skadeståndet etc.
uttagas av utgivaren, dvs. av den, för vars räkning den periodiska
skriften utgives. Samma synpunkter ligger även bakom den viktiga
regeln i slutet av 7 mom., enligt vilken skadeståndsansvaret kan
göras gällande mot envar som är ansvarig efter allmänna skade-
ståndsregler, således eventuellt mot utgivaren, boktryckaren och
distributören, om skadeståndsansvaret icke enligt specialreglerna
om skadeståndsansvar i pressangelägenheter kan göras gällande
emot redaktören eller författaren eller om skadeståndet icke kan
indrivas hos dessa eller hos utgivaren.

Dessa specialregler gälla endast beträffande ansvaret för inne-
hållet av i landet tryckt periodisk skrift, således för materiella
pressdelikt i teknisk bemärkelse. För all annan verksamhet, även om



PRESSENS ANONYMITETSRÄTT 23

det sker genom tryckt skrift eller i samband med journalist-
isk verksamhet, finnes inga ansvarsbestämmelser i presslagen.
De beivras enligt allmänna ansvarsregler. Tyvärr innehåller press-
lagen ingen förteckning över de förbrytelser, som utgöra mate-
riella pressdelikt i teknisk mening, såsom fallet är t.ex. i Sverige. Det
är därför icke alltid lätt att avgöra om en förseelse är en press-
förbrytelse eller om den icke hänföres till denna kategori och såle-
des underligger de allmänna ansvarighetsreglerna. 1 presslagens
7 § finnes dock en förteckning över särskilt grova förbrytelser
mot statens yttre och inre säkerhet och frihet, vilka uttryckligen
undantagits från pressdelikten och i avseende å vilka lagens all-
männa ansvarighetsregler komma till användning. Tvivel råder inte
heller därom, att formella pressförseelser, således överträdelser av
ordningsregler for pressens verksamhet beivras enligt de allmänna
ansvarighetsnormerna.

Om anonymitet är ingenting stadgat i den danska presslagen.
Men år 1938 samtidigt med denna lag fick 170 § 4 momentet i rets-
plejeloven, som innehåller reglerna om pressens anonymitet, följande
nya lydelse:

«Redaktøren av et her i Riget trykt periodisk Skrift og
Redaktionssekretæren ved et saadant Skrift kan nægte Vid-
nesbyrd angaaende, hvem der er Hjemmelsmand til en i Skrif-
tet optagen, ikke med Forfatterens Navn forsynet Artikel
eller Meddelelse, medmindre Sagen angaar en Forbrydelse,
der kan medføre højere Straf end Hæfte, eller den angaar
Brud paa Tavshedspligt, som paahviler nogen i offentlig Hverv,
eller Sagen er rejst for at søge en unavngiven Forfatter draget
til Ansvar efter § 6 i Lov Nr. 147 af 15 april 1938 om Pres-
sens Brug».

Stadgandet gäller endast redaktören, den person som har bestäm-
manderätten över tidningens innehåll, samt redaktionssekreteraren,
således icke övriga medarbetare i redaktionen, och ännu mindre andra
personer. Vittnesplikten för alla andra utom huvudredaktören och
redaktionssekreteraren regleras av de allmänna straffprocessuella
reglerna utan några specialstadganden angående pressens anony-
mitetsrätt.

Det är skäl att observera, att förtegenhetsrätten enligt ovan
citerade stadgande gäller alla brottmål med de undantag som om-
namnes i själva stadgandet. Det är ett allmänt stadgande med
vissa undantag. Men dessa undantag väcka desto större uppseende.
Först och främst gäller förtegenhetsrätten icke mål angående egent-
liga pressförbrytelser mot den anonyme författaren. Tvärtemot
vad som är fallet i Sverige, där anonymitetsskyddet gäller tryck-
frihetsmålen och endast dem, är den anonyme författaren i dessa
mål i Danmark således utan särskilt anonymitetsskyld. Det bør
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dock tilläggas att den anonyme författaren är ansvarig endast i
undantagsfall. Se ovan.

I stadgandet göres undantag även för grova brottmål, där för-
brytelsen kan medföra större straff än fängelse. Det avgörande
momentet är således den förbrytelses grovlek, som brottmålet gäl-
ler. Detta undantag gäller grova brottmål mot utomstående tredje
man, om vilken författaren eller sagesmannen kan antagas ha
kännedom, men också de i 7 § presslagen avsedda grova förbry-
telserna mot statens yttre och inre säkerhet och frihet, även då
författaren eller sagesmannen är anklagad. Befrielse från vittnes-
plikten medges alltså i alla mål, i vilka det kan dömas endast till
böter eller fängelse eller till skadestånd och andra civila rättsföljder.

Det tredje undantaget från anonymitetsregeln gäller brottmål,
som angår kränkande av en tystnadsplikt, som åligger på grund
av offentligt värv. Undantaget gäller även i Norge och motsvaras
i Sverige av stadgandet (TF 7 : 3 , 2), att sådana mål icke behand-
las såsom tryckfrihetsbrott, i fall de kan leda till högre straff än
fängelse. Därvid komma särskilt i fråga de i 7 § presslagen om-
nämnda grova förbrytelserna mot statens yttre och inre säkerhet
och frihet.

4. Norge.
Norge har ingen allmän tryckfrihetslag eller lag om pressan-

gelägenheter. De viktigaste lagstadgandena av betydelse för pres-
sen finnas i straffeloven av år 1902 (särskilt kap. 23, 32 och 43)
och i lagen om rättegångsförfarandet i tvistemål (särskilt § 204—
209) samt i lagen om rättegångsförfarandet i straff saker (sär-
skilt § 176—180). För anonymitetsrättens vidkommande äro de
förändringar och tillägg, som den 15 juni 1951 gjordes i de två
sistnämnda lagarna av särskild betydelse.

Även Norge hade tidigare anslutit sig till det belgiska substi-
tutionssystemet. Men liksom Danmark delvis har Norge helt och
hållet frångått detta konstlade system och i den nu gällande straff-
lagen av år 1902 behandlas tryckfrihetsbrotten principiellt på
samma sätt som andra straffbara handlingar. Även vid dessa brott
gäller således primärt strafflagens grundregel, att envar såsom
gärningsman eller på sätt eller annat medverkande till en straffbar
handling är straff underkastad. Även för skadestånd gälla de all-
männa ansvarsreglerna.

Men för det fall, att den egentliga skyldiga icke kan straffas,
därför att han är obekant och hans namn icke på anmodan angives,
har strafflagen (322 §) för utgivaren (redaktören), förläggaren
och boktryckaren infört subsidiärt ansvar för tryckt skrift med
brottligt innehåll. Detsamma gäller om nämnda personer kände
till att författaren var otillräknelig eller kände omständigheter,
som gjorde det sannolikt, att författaren icke kunde bestraffas
eller att han sökte undgå bestraffning. I dessa fall inträder ansva-
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righeten enligt ett sådant substitutionssystem, att ansvaret i första
hand drabbar utgivaren (redaktören), i andra hand förläggaren och
sist boktryckaren.

Vid sidan av denna subsidiära ansvarighet, som icke kommer
till användning då författaren straffas, har strafflagen (431 §)
konstituerat ett självständigt straffansvar för utgivaren (redak-
tören) av ett blad eller en tidskrift för oaktsamt intagande av
skrift med straffbart innehåll. Utgivaren (redaktören) går dock
straffri, om han kan bevisa, att ingen oaktsamhet kan läggas
honom till last. Bevisbördan är således pålagd den anklagade — i
strid med allmänt gällande straffprocessuella regler.

Lika litet det allmänna ansvaret för pressens män som deras
särskilda ansvar enligt strafflagens 322 och 431 § innebär något
övertagande av författarens, resp. meddelarens straffbarhet, som
består oberoende av detta.

De nu gällande stadgandena om anonymitetsrätten äro av så
färskt datum som den 15 juni 1951, då genom tillägg till 177 §
lagen om rättegångsförfarandet i straffsaker och 209 § lagen om
rättegångsförfarandet i tvistemål de nu gällande specialreglerna
blevo införda.

Tidigare fanns inga stadganden särskilt för journalisterna i
avseende å vittnesplikten, utan deras ställning reglerades endast
av de allmänna processuella stadgandena, som även fortsättningsvis
gälla såvitt 1951 års nya regler icke stadga annat.

1951 års lagnovell har infört ett särstadgande om pressens
anonymitetsrätt. Icke så att författaren och sagesmannen skulle
ha en direkt rätt att få förbli anonyma. Men numera har utgivaren
(redaktøren) samt envar, som i sitt arbete vid förlagsrörelse, redak-
tion, pressbyrå eller tryckeri, fått vetskap om författaren eller
sagesmannen, rätt att neka svara på fråga, vem som är författaren
till en i tidningen intagen skrift eller meddelaren av uppgifter däri.
Detta gäller alla mål, även civila och oberoende av om skriftens
innehåll är processens föremål eller icke.

Vittnet kan dock icke vägra att meddela författarens eller sages-
mannens namn, när skriften innehåller upplysningar, vilkas avgi-
vande betyda straffbart brytande av tystnadsplikt eller vittnet väg-
rar att lämna så fullständiga upplysningar, som han kan skaffa
från författaren eller meddelaren utan att meddela deras namn.

Domstolen kan även besluta, att vittnesmål skall avläggas, när
den efter avvägning av de stridiga intressena finner det sakenligt.
I detta fall kan rätten tillika bestämma, att vittnesmålet skall
avläggas inför domstolen och parterna inom lykta dörrar och under
tystnadsplikt.
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5. Finland.

Finland har en särskild lag om tryckfriheten, tryckfrihetslagen
av år 1919. I motsats till den svenska tryckfrihetsförordningen är
den icke grundlag.

Denna lag behandlar endast brott, som begåtts genom innehållet
i tryckt skrift, de såkallade tryckfrihetsbrotten. Ansvarigheten
bygger även i avseende å dessa brott på allmänna straffrättsliga
grundsatser. Systemet ansluter sig till allmänna regler om gärnings-
mannaskap och medverkan (31 §).

Är huvudredaktör ej anligt dessa regler ansvarig för tryckfri-
hetsbrott i periodisk skrift, skall han dock straffas för vållande
till missbruk av tryckfriheten, där han ej gitter visa, att han till
förbrytelsens förebyggande iakttagit all den aktsamhet, som på
honom ankommit (32 §). Har författaren till uppsats eller annons
i periodisk skrift namngivit sig, må utgivare eller huvudredaktör
dock kunna, där synnerliga skäl äro, från straff frikallas (33 §).

Begås brott genom innehållet i utgiven skrift, vara författaren,
utgivaren eller, i fråga om periodisk skrift, huvudredaktören ej
finnes angiven, eller med förläggarens vetskap är oriktigt angiven,
och gitter förläggaren ej visa för skriften ansvarig författare, ut-
givare eller huvudredaktör, som befinner sig eller vid den tid skrif-
ten utgavs befann sig i landet, straffas förläggaren. Efter författa-
ren, förläggaren, utgivaren och huvudredaktören åvilar ansvaret
boktryckaren och i sista hand skriftspridaren (34 §).

Saknar författare, utgivare eller huvudredaktör tillgång till
betalning av skadestånd, som honom i anledning av åtal för tryck-
frihetsbrott ålagts att gälda, skall skriftens förläggare vara an-
svarig för betalning därav (39 §).

Enligt dessa regler kan en tidningsman bli ansvarig för tryck-
frihetsbrott antingen såsom gärningsman eller medverkande. Oakt-
samhetsansvaret drabbar huvudredaktören ensam. Annars kan
även en journalist i annan befattning bli ansvarig. Detsamma gäl-
ler även annan rättegång, som inte gäller tryckfrihetsbrott i egent-
lig mening.

Beträffande anonymiteten är lagstiftningen i Finland mycket
bristfällig. Det enda stadgande, som berör denna fråga, är 11 § i
tryckfrihetslagen, där det utsattes bötesstraff för boktryckare,
om han utan författarens tillstånd i skrift anger dennes namn.
Lagen är densamma även för honom eller utgivare eller förläggare,
som eljest utan författarens tillstånd meddelar hans namn.

Stadgandet avser all tryckt skrift, således även tidningspressen.
Det skyddar enligt sin ordalydelse enbart författare, icke däremot
sagesmannen.

Enär överträdelse av tystnadsplikten enligt 11 § tryckfrihets-
lagen är av politienatur, kan den skyldige bestraffas utom såsom
gärningsman endast för anstiftan, icke däremot för medhjälp.



PRESSENS ANONYMITETSRÄTT 27

Då i 11 § tryckfrihetslagen uttryckligen stadgas, att den icke
gäller «såframt anställt åtal förande skriftens innehåll ej därtill
föranleder», är den icke tillämplig vid tryckfrihetsprocesser, utan
endast vid andra brottmål och i civila mål samt givetvis utom dom-
stolsförhandling. Vid tryckfrihetsmål äga således även de i 11 §
nämnda personerna meddela författarens namn och äro således,
om de icke ha laga skäl att vägra avge vittnemål, tvungna därtill.

Det är att beklaga, att den finska lagen saknar en sådan preci-
sering av tryckfrihetsbrotten, som den svenska innehåller.

IV. DEN UTOMTRYCKFRIHETSRÄTTSLIGA ANONYMITETEN.

I föregående översikt har beaktats endast den anonymitet, som
tillerkänts pressen i speciallagstiftning angående tryckfriheten och
pressangelägenheter. Denna förtegenhetsrätt eller -plikt ger förfat-
taren och sagesmannen anonymitetsskydd genom att uppställa en
ny grund speciellt för pressens män att neka uppge en författares
eller sagesmans namn.

Detta är dock icke den enda anonymitet, som skyddar författare
och sagesman. För pressens män gälla givitvis de allmänna in-
skränkningarna i vittnesplikten och de kunna på grund av dessa
neka yttra sig om författaren eller sagesmannen. Men anonymitet
förekommer för författaren även på autorrättslig grund. Det gäller
alltså att klarlägga även denna sida av anonymitetsfrågan.

Då de allmänna straffprocessuella grunder, vilka utesluta vitt-
nesmål eller berättiga till att neka avlägga vittnesmål eller yttra
sig om författaren eller sagesmannen, och även grunden för den
författarrättsliga anonymiteten äro i stort sett desamma i de nor-
diska länderna, har det befunnits ändamålsenligt ge en översikt av
denna icke oväsentliga sida av anonymitetsspörsmålet i ett sam-
manhang för alla dessa länders vidkommande. Vi övergå nu till
denna framställning. Först skärskådas den författarrättsliga ano-
nymiteten och därefter beröres anonymiteten enligt de allmänna
reglerna om vittnesplikten.

1. Den författarrättsliga anonymiteten.

Enligt författarrättsliga principer har författare rätt att förbli
onamngiven, anonym. Han kan utgiva sin skrift antingen under
sitt namn, under pseudonym eller utan att namngiva sig. Detta för-
utsattes i Berner konventionen (art. 15. mom. 2) och i de nordiska
ländernas författarrättsliga lagstiftning (Finland L. 3. 6. 1927 n:r
174, 13, 26 och 28 §; Sverige L. 30. 5. 1919 8 § 2 mom, 13 och 22 §;
Norge L 6. 6 1930 n:r 17, 6, 18 och 19 §; Danmark 26. 4. 1933 n:r
149 22 och 34 §). Denna rätt att förbli anonym bör respekteras av
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alla. Såsom en reflex av denna författarens rätt uppstår för pres-
sens män något slags tystnadsplikt, skyldighet att inte omnämna
anonym författares namn.

Den författarrättsliga anonymitetsrätten är dock till sitt inne-
håll ytterst vag och obestämd. Detta framgår av följande resone-
mang. Det är tydligt att förtegenhetsplikten gäller så länge som
författaren faktisk är anonym, okänd. Men om han blir känd t. ex.
genom att någon offentligt meddelar hans namn och han således
icke mera de facto är anonym, uppstår frågan, om förtegenhets-
plikten mera gäller. Här är inte tillfälle att behandla denna fråga.
Denna har framställts endast för att visa, huru obestämd den för-
fattarrättsliga anonymiteten faktiskt är.

Den författarrättsliga anonymitetsrätten är till sin utsträckning
allmän och har sin betydelse i det alldagliga livet: man är inte be-
rättigad att meddela den anonyme författarens namn åt vem det
vara må. Den är till sin natur författarrättslig och skyddar alltså
endast författaren, icke däremot meddelaren. Brytandet av denna
författarrättsliga regel är dock icke i sin helhet kriminaliserat.
Denna regel gäller icke mot vittnesplikten och kan således icke
åberopas såsom grund för att neka avge vittnesmål.

Denna författarens anonymitetsrätt kan dock skärpas för så-
dana fall, då den har särskild betydelse. Detta är fallet med avse-
ende å personer som äro verksamma vid utgivningen av den ano-
nyma tryckta skriften, för vilkas vidkommande det kan stipuleras
straff för lederandet av författarens anonymitetsrätt. Man kunde
säga att regeln då ändrar karakter. Den övergår från författarrätten
till tryckfrihetsrätten i den mån den får straffsanktion. Så har
skett t. ex. i Sverige, där tryckfrihetsförordningen expressis verbis
förbjuder boktryckare, förläggare eller annan, som har att taga
befattning med skrifts tryckning eller med tryckt skrifts utgiv-
ning, att mot författarens vilja uppenbara vem författaren är (TF
§ 3 : 1, 2), och brytandet av denna skärpta regel är kriminaliserat
(TF 3 :5 ) . Denna regel gäller icke emot vittnesplikten med undan-
tag dock för tryckfrihetsmål. Även i Finland är enligt tryckfrihets-
lagen (§ 11) den utgivare, förläggare och boktryckare, som utan
den anonyme författarens tillstånd uppenbarar hans namn, straff
underkastad. I Finland gäller regeln dock icke, i motsats till
Sverige, vid tryckfrihetsmål. I Sverige har regeln utsträckts att
skydda även sagesmannen; i Finland gäller den endast författaren.

Det är tydligt, att dessa stadganden icke kan analogivis utsträ-
ckas till att omfatta andra än däri avsedda personer. Såsom straff-
stadgande böra de tolkas stricte. Nulla poena sine lege.

En tidningsredaktör är alltså skyldig att icke tala om, vem som
är författare till en i tidningen intagen anonym artikel, men han
är icke, såvitt han icke är utgivare av tidningen, underkastad
straffhot, om han bryter den författarrättsliga förtegenhetsplikten
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genom att meddela den anonyme författarens namn. Men det är
givet, att en omdömesgill journalist icke yppar källan, om han icke
är nödd och tvungen därtill.

2. Anonymiteten enligt de allmänna reglerna om vittnesplikten.

Denna redogörelse om den anonymitet, som tillkommer förfat-
tare eller meddelare enligt allmänna regler om vittnesplikten, må-
ste inskränkas i det närmaste till en uppräkning av de fall, i vilka
anonymitet förekommer på dessa allmänna grunder. Dessa regler
äro i stora drag desamma i de nordiska länderna. De innebära
anonymitetsskydd för författare och sagesman, ett skydd vars om-
fattning är beroende dels av reglernas utformning i detalj, dels
av straffrätten i resp. land och därav huru ansvarigheten för
missbruk av tryckfriheten och närstående straffbart handlande är
ordnad i landet.

1. Då vittnesplikten gäller endast upplysningar, som har bety-
delse för saken, kan en tidningsman i ett brottmål tvingas att med-
dela den anonyme författarens eller meddelarens namn endast om
vetskap om författaren eller meddelaren är i målet relevant. Den
är det först och främst, ifall författaren eller meddelaren kan stäl-
las till ansvar i målet. Om således dessa personer äro, såsom i
Sverige, helt och hållet ansvarsfria för tryckfrihetsbrott, eller om
den anonyme författaren i regeln är ansvarsfri, såsom fallet är i
Danmark, inskränker detta betydligt de fall, i vilka efterforskning
av den anonyme författarens namn är av relevans.

Men vetskap om författaren eller meddelaren kan vara relevant
även i mål mot andra personer än författaren eller meddelaren. I
tryckfrihetsmål, där författaren och meddelaren icke kan vara an-
svariga, eller i mål emot tredje person är det av intresse för upp-
klarande av brott som omnämnts i tidningen att av den anonyme
författaren eller meddelaren få närmare uppgifter om dessa brott.
För att bli i tillfälle härtill bör författarens eller meddelarens
namn kunna röjas. Men redaktören bör kunna undgå detta, om
han själv kan frambringa de upplysningar från författaren eller
sagesmannen, som åtalsmyndigheterna äro intresserade av.

2. En person, som är anklagad i brottmål, är icke skyldig att
förklara sig. Därav följer att en journalist, som anklagas för miss-
bruk av tryckfriheten eller annat brott, inte är skyldig meddela
vem som författat en anonym artikel eller är sagesman till en i tid-
ningen publicerad uppgift, som är föremål för processen. Detta
gäller icke endast vid själva rättegången utan det bör avse även
förberedande undersökning så snart undersökningen kan anses rikta
sig emot honom.

3. Även om journalisten icke är anklagad, är han berättigad
att vägra yttra sig angående omständighet, vars yppande skulle
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röja, att han eller någon honom närstående förövat brottslig eller
vanärande handling. Han kan alltså på grund härav i vissa situa-
tioner neka att uppge namnet på den anonyme författaren eller
meddelaren.

4. Enligt regeln att den, som är i nära släktskapsförhållande
till part, ej är skyldig att mot sin vilja avlägga vittnesmål, äger
pressens män, som äro i sådant släktskapsförhållande till författa-
ren eller sagesmannen, som närmare bestämmes i resp. lands pro-
cesslagstiftning, rätt att vägra avlägga vittnesmål. Detta gäller obe-
roende därav, till vem av parterna han är släktning, och oberoende av
om vittnesmålet skulle röja, att författaren resp. sagesman förövat
brottslig eller vanärande handling eller icke.

5. Då det är föreskrivet, att vittne må vägra att avgiva utsago,
varigenom yrkeshemlighet skulle uppenbaras, uppstår frågan, huru-
vida yppandet av anonym författare eller sagesman är en sådan
utsago. När det gäller journalisters vittnesplikt, kan yrkeshem-
lighet, vars hemlighållande det gäller, tänkas uppstå antingen för
författaren resp. sagesmannen eller för tidningsföretaget. Oftast
sammanfaller frågan, oberoende av från vilketdera aspektet man
ser den: det som kan anses betyda ett röjande av tidningsföre-
tagets affärshemlighet betyder i de flesta fall samtidigt uppen-
barande av författarens resp. sagesmannens yrkeshemlighet. I alla
fall har problemet sin största betydelse med avseende å tidnings-
företags yrkeshemlighet.

Frågan kan inte lösas genom ett enkelt nekande eller jakande
svar. Tydligen förekommer det fall, i vilka förbindelsen mellan
tidningsföretaget och informationskällan är så stark och intim, att
hemlighållandet av den sistnämnda hör till företagets naturliga
drift. Till ett tidningsföretags affärshemligheter bör väl räknas
av företaget skapade hemliga nyhetsförmedlingsorgan eller anord-
nade informationskällor, vilka regelbundet anlitas. Hemlighållande
av sådana organ och informationskällor kan ha en rätt stor ekono-
misk betydelse för tidningsföretaget och likaså för sagesmannen,
vars levebröd kan vara beroende därav. Däremot förefaller det som
om en tillfällig informationskälla icke borde räknas som yrkeshem-
lighet lika litet för tidningsföretaget som för sagesmannen. Detta
åtminstone icke mera, sedan informationerna erhållits och källan
ej mera behöver anlitas. Då har denna ej mera sådan betydelse,
att det skulle motivera en inskränkning i vittnesplikten för press-
männens vidkommande.

6. Enligt de nordiska ländernas lagstiftning har präst, läkare,
rättegångsbiträde oa. förtegenhetsplikt angående det som på grund
av deras ställning anförtrotts dem, om ej den, till vilkens förmån
tystnadsplikten gäller, samtycker till att det uppenbaras. Det är
självfallet, att detta specialstadgande icke analogivis kan utsträckas
till att omfatta även tidningsredaktörer. Det saknas en saklig grund
för en sådan tolkning eller för ett eventuellt införande i lagen av
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en motsvarande regel. Förtegenhetsplikten grundar sig i de om-
nämnda fallen därpå, att uppgifterna meddelats förtroligt och un-
der den förutsättning, att de icke skola meddelas vidare. När det
gäller pressen, är fallet det motsatta. Här ha uppgifterna med-
delats för att offentliggöras.

Men det kan ju hända att en präst, läkare eller advokat är
redaktör för en tidskrift eller tidning eller tillhör redaktionen för
en sådan. Då gäller förtegenhetsplikten självfallet för honom även
i hans journalistiska verksamhet. Läget är detsamma även för en
tjänsteman, som har förtegenhetsplikt på grund av sin tjänsteställ-
ning. Om han på sätt eller annet bedriver journalistik, binder för-
tegenhetsplikten honom även i denna verksamhet.

Detta är dock ett undantagsfall. Det vanliga är, att den tyst-
nadspliktige icke själv hör till redaktionen, utan skriver till tid-
ningen en artikel, som innehåller sådant som borde hemlighållas
eller meddelar redaktionen uppgifter med åsidosättande av sin tyst-
nadsplikt. Han har gjort sig skyldig till tjänstefel om han är tjäns-
teman. Skall han bli skyddad genom anonymiteten, genom att de,
till vilka han lämnat uppgiften, icke kan avge vittnesmål om sak-
förhållandet? Tydligen icke. Anonymitetsprincipen måste vika för
vittnesplikten. Författarens och meddelarens namn får och skall
i sådant fall röjas vid vittnesförhör inför domstol. Så har frågan
reglerats genom uttryckligt stadgande i Sverige (TF 7:3, 2), Dan-
mark (170 § 4 mom. retsplejeloven) och Norge (177 § 3 mom. straff-
processlagen och 209 § 3 mom. civilprocesslagen).

Detta gäller utom själva processen även förundersökningen,
sedan utredningen fortskridit så långt att någon skäligen kan
misstänkas för brottet. På tidigare stadium av undersökningen
skulle vittnesplikt betyda författarinkvisition, vilket icke är tillåtet
enligt nordiska rättsprinciper. Denna princip är i sig själv enkel,
men svår att omsätta i praktiken. För anonymitetsskyddet har
frågan en stor betydelse. I denna översikt kan spörsmålet dock
icke tagas upp till detaljbehandling.

V. SAMMANDRAG.

1. Från pressens sida göres gällande att det strider emot den
i tidningsmannakretsar gängse uppfattningen om diskretionsplikt
för journalister att avge upplysningar om källan. Man menar att
en redaktör förlorar sin medborgerliga aktning bland sina kolleger,
om han bryter denna förtegenhetsplikt. Han bör neka att uppge
källan, enär indiskretion härvidlag strider mot gott journalistiskt
uppförande. Särskilt gäller detta ifall journalisten lovat sin sages-
man att icke röja honom.

I ett lagbundet samhälle gäller ingen rätt, som icke är erkänd
av staten i dess rättsordning. Då den förtegenhetsrätt, som pres-



32 KAARLO KAIRA

sens män gör anspråk på, icke i något nordiskt land finner stöd
av lagstadganden och icke heller är godtagen av domstolspraxis,
kan den de lege lata icke godkännas. En journalist bör hellre avstå
från att få upplysningar än att ge tystnadslöfte, vars uppfyllande
skulle betyda brytande av lag.

2. Vi ha ovan behandlat anonymitet, som uppkommer genom
rättsbud av tre olika slag, dels allmänna författarrättsliga prin-
ciper, dels allmänna processrättsliga stadganden och dels tryck-
frihetsrättsliga eller pressrättsliga specialregler. Anonymitetsfrå-
gan sträcker ju sig långt utöver domstolsförfarandet och förfaran-
det inför annan myndighet, där den kolliderar med vittnesplikten
och med parts plikt att avge utsago under sanningsförsäkran. Den
dyker upp i det alldagliga livet på grund av författarrättsliga prin-
ciper. Om man vill få ett grepp om anonymiteten i hela dess vidd,
bör alla ovannämnda anonymitetsarter beaktas. Dessa spela dock
en olika roll beroende på de yttre förhållanden som det i det före-
kommande fall gäller. Den viktigaste olikheten beror på, om det
gäller förfarande inför domstol eller annan myndighet, där process-
reglerna och vittnesplikten spelar in, eller om det gäller utompro-
cessuella förhållanden i det alldagliga livet, där ju processreglerna
äro utan betydelse.

I det följande behandlas först anonymitetsfrågan i utomproces-
suella förhållanden. Därefter följer ett sammandrag av, huru ano-
nymiteten i olika fall framträder vid processer och annat förfarande
inför myndighet.

3. I det alldagliga livet vid utomprocessuella förhållanden gäller
endast den anonymitet, som har sin grund i allmänna författar-
rättsliga principer, i Sverige och Finland för vissa personers vid-
kommande förstärkta med straffsanktion. Det är givet att de
processrättsliga reglerna om vittnesplikten härvidlag inte spelar
in. Inte heller de tryckfrihetsrättsliga specialstadganden, som inne-
hålla tillägg till vittnesuteslutningsreglerna. Om den författar-
rättsliga anonymiteten, den enda som således gäller vid utompro-
cessuella förhållanden, hänvisas till framställningen ovan under
IV 1.

4. Vid processer är förhållandet helt annat, enär anonymitets-
rätten där konkurrerar med vittnesplikten och det således gäller
att avgöra detta konkurrensförhållande. Det gäller här att avväga
mot varandra å ena sidan pressens och samhällets intresse av ano-
nymiteten, samt därtill, såvitt det är fråga om författare, hans
intresse av att få förbli anonym, samt å andra sidan intresset av
att rättsligt relevanta fakta i målet bli utredda. Vid denna avväg-
ning är målets beskaffenhet av stor betydelse, dvs. om frågan kom-
mer upp i ett civilt eller brottmål, och i sistnämnda fall, om det
är fråga om ett grovt brott eller en lindringare förbrytelse. Redan
dessa alternativ betyda mycket vid avvägningen. Utredning av
civila mål är ju från allmän synpunkt sett åtminstone normaliter
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av mindre intresse för samhället än utredningen av ett brott,
i synnerhet om det gäller grövre brott. Av särskilt intresse äro de
mål, som gäller missbruk av tryckfriheten, således tryckfrihets-
målen.

I det följande granskas skilt för sig anonymitetsfrågan
vid civila mål samt i brottmål av olika typer. Då de regler
som gälla den författarrättsliga anonymiteten och den anonymitet,
som förorsakas av de allmänna straffprocessuella reglerna angå-
ende vittnesplikten och dess begränsning, dock äro gemensamma
för alla processer, börja vi med att granska dem i ett sammanhang
för alla processers vidkommande, med huvudvikten dock på straff-
processer, där anonymiteten har sin största betydelse (nedan a och b).

a. Då den författarrättsliga anonymiteten såsom sådan icke
gäller mot vittnesplikten, är den vanligtvis utan intresse med av-
seende å processer. Detta gäller dock icke de fall då denna rätt
står under straffsanktion. Då detta är fallet (jmf. ovan IV 1) gäl-
ler den enligt uttryckligt stadgande i Sverige emot vittnesplikten
i tryckfrihetsmål, i Finland däremot annars utom i tryckfrihetsmål.
Denna skillnad är beroende av att skyddet för författare och sages-
man är mera utvecklat i Sverige än i Finland.

b. Det anonymitetsskydd, som uppstår på allmänna straffpro-
cessuella grunder, vilka utesluta vittnesmål eller berättiga till att
neka avlägga vittnesmål eller yttra sig om författaren eller sages-
mannen, uppstår givetvis med avseende å alla processer och i alla
länder. Men den blir till sin omfattning olika beroende på ansvarig-
hetsfrågans olika lösning i de skilda länderna. Kännedomen om
författarens eller sagesmannens namn är relevant i alla mål emot
dessa, även med avseende å tryckfrihetsbrott, om de enligt lagen
äro ansvariga för sådana brott, däremot utan relevans, om detta
icke är fallet. Ansvarighetsreglerna spela in även i det hänseen-
det, att redaktören, som är anklagad eller kan bli anklagad för
brott, som han enligt lagen kan vara ansvarig för, icke är skyldig
röja den anonyma författaren eller sagesmannen. Det är även
givet, att regeln, att man är berättigad att vägra yttra sig angå-
ende omständighet, vars yppande skulle röja att ifrågavarande per-
son eller någon honom närstående förövat brottslig eller vanärande
handling, likaväl som regeln, att den, som står i nära släktskaps-
förhållande till part, icke är skyldig avlägga vittnesmål, även kan
förorsaka situationer, där anonymitetsskydd för författare eller
meddelare uppstår. Det är dock icke möjligt att närmare gå in
på dessa frågor i denna utredning, vars objekt i första hand är
den tryckfrihetsrättsliga anonymiteten, till vilken vi nu övergå.

c. Vi komma nu till de speciella tryckfrihetsrättsliga och press-
rättsliga anonymitetsreglerna och deras betydelse i olika processer.
Dessa regler har, såsom ovan framhållits, betydelse för civila mål
endast i Danmark och Norge, icke däremot i de övriga nordiska
länderna. Att de inte införts för tvistemål, är naturligt, då dessa
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regler ju stå i nära samband med ansvarighetsreglerna för miss-
bruk av tryckfriheten och alltså ha sin egentliga hemvist i straff-
processrätten.

Det är i brottmål, som anonymiteten för författaren och med-
delaren har sin största betydelse. Där spelar anonymiteten in i
alla dess former. Där gälla givetvis de straffprocessuella reglerna
om vittnesplikten med därav härflytande anonymitetsskydd för för-
fattare och meddelare ävensom den allmänna författarrättsliga
anonymiteten. Men de speciella tryckfrihetsrättsliga anonymitets-
reglerna finna här sin speciella tillämpning. I avseende å dem råder
stora olikheter i de nordiska länderna.

Först och främst känner den norska rätten icke till särskilda
tryckfrihetsbrott i teknisk bemärkelse i motsats till vad fallet är
särskilt i Sverige och Danmark, men även i Finland. Den i Norge
nyligen antagna tryckfrihetsrättsliga anonymitetsregeln gäller ju
alla brottmål utan skillnad och därtill även civila rättegångar.
Förklaringen till denna schematiska inställning till problemet torde
ligga däri, att domstolen i Norge anförtrotts det slutliga avgörandet i
frågan. Samtidigt som lagen åt pressens män lämnar en allmän
rätt att neka att röja författaren och meddelaren, dock med vissa
undantag, tilldelas domstolen rätt att besluta, att vittnesmål dock
skall avläggas, när den efter avvägning av de förhandenvarande
intresserna finner det sakenligt. Domstolen kan således vid denna
avvägning beakta målets beskaffenhet, om det är ett civilt mål eller
om det är fråga om grovt brott eller lindrigare förbrytelse eller
missbruk av tryckfriheten.

I alla övriga nordiska länder har däremot vid anonymitetsrät-
tens utformning målets beskaffenhet beaktats. I konformitet med
att tvistemålen där ställts i särställning har skillnad gjorts mellan
olika slag av brottmål. Först och främst bilda bland brottmålen
tryckfrihetsmålen en kategori för sig och därtill behandlas i Dan-
mark i anonymitetshänseende grova brott på annat sätt än andra
förbrytelser. Det bör dock genast tilläggas, att dessa brottstyper
i de skilda länderna ha olika verkningsgrad.

I Sverige har denna skillnad den största betydelsen. Detta land
bildar sas. motsatsen till Norge. Den tryckfrihetsrättsliga ano-
nymiteten gäller där endast i tryckfrihetsbrott, som behandlas i
särskild rättegångsordning, icke alls i andra brottmål, oberoende
av deras grovlek. Den skyddar samma personer, författaren och
meddelaren, som även äro ansvarsfria för tryckfrihetsbrott, för vilka
ansvaret genom de «konstlade» ansvarsreglerna överförts på andra
personer. Fördelningen av brotten i tryckfrihetsbrott och andra
förbrytelser är alltså i Sverige av grundläggande betydelse. Man
har även bemödat sig om att noggrannt bestämma, vilka brott som
begreppet tryckfrihetsbrott omfattar.

Danmark skiljer även tryckfrihetsbrotten från andra förbrytel-
ser, utan att dock så tydligt som i Sverige precisera vad som hör
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till de förstnämnda. Denna skillnad är dock av direkt betydelse
endast med avseende å ansvarighetsreglerna. För anonymiteten
har den betydelse endast indirekt genom den inverkan, som ansva-
righetsreglerna ha i samverkan med de straffprocessuella reglerna
angående vittnesplikten. På anonymiteten inverkar i Danmark
direkt endast den omständigheten, om målet gäller ett grovt brott
eller en mindre förbrytelse. Den tryckfrihetsrättsliga anonymitets-
regeln gäller nämligen endast civila mål samt mål angående mindre
förbrytelser, icke däremot, om det är fråga om grovt brott, d. v. s.
sådant som kan medföra större straff än böter eller fängelse.

I Finland gäller skillnaden mellan tryckfrihetsbrott och andra
förbrytelser endast ansvarighetsfrågan, däremot icke direkt anony-
miteten. Då ansvarigheten även för tryckfrihetsbrott i första hand
bygger på samma regler som andra förbrytelser, föreligger det
en skillnad endast för det subsidiära ansvar, som gäller för oakt-
samhet samt för brytande av tryckfrihetsrättsliga ordningsregler,
och har således mindre betydelse.

VI. SYNPUNKTER DE LEGE FERENDA.
De olika system, som råda i de nordiska länderna, har ettvart

sina för- och nackdelar, om vilka i det följande några ord.
Det svenska systemet är längst utvecklat i syfte att skydda

både författarens och meddelarens anonymitet. Detta behov till-
fredsställer det svenska systemet i riklig måtto. Detta system är
lyckat även i det hänseendet, att det enligt den är lätt att komma
åt den, som är ansvarig för ett tryckfrihetsbrott.

Men å andra sidan vidlådes det «konstlade» systemet av vissa
nackdelar, som inte får glömmas. Först och främst kan det ansvar,
som endast drabbar redaktören eller tidningsföretaget, knappast
få någon effektiv preventiv inverkan. I den stora publikens ögon
framstår det i regeln inte såsom särdeles vanärande, att en redak-
tör, som kanhända personligen icke haft någon som helst vetskap
om den brottsliga artikeln, blir dömd. Ansvaret kan även lätt
sjunka ner till en ordinär affärsrisk. Om straffet blir böter, betalas
det av tidningsföretaget, såsom en nödvändig utgift för driften.
Den omständigheten att redaktörens ansvar täcker sagesmannen
kan även lätt verka därhän, att domen blir mildare än den blivit,
om själva gärningsmannen blivit dömd. Det är även på något sätt
stötande, att en redaktör, som på grund av sjukdom eller bortavaro
varit förhindrad att gripa in, blir straffad.

Därtill kommer den tekniska synpunkten, att det bereder stora
svårigheter, att sakenligt och samtidigt klart och tydligt precisera,
vad som hör till tryckfrihetsbrotten. I den svenska lagen har man
bemödat sig om att med så stor omsorg som möjligt definera
vad som avses med «bruk av tryckfriheten» men resultatet visar,
att det är hart nära omöjligt, att bestämma tryckfrihetsbrotten så,
att det inte skulle finnas fog för anmärkningar. Den utredning som
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Hilding Eek ger i arbetet «Nya tryckfrihetsordningen» sid. 93 off., ut-
visar, huru svår denna gränsdragning i konkreta fall är och huru
närastående fall stanna på olika sidor av gränsen, fast de sakligt
sett borde behandlas på samma sätt. Fallet Aldén, som på sistone
varit aktuellt i Sverige, utvisar, förutom oklarheten om TT:s ställ-
ning med avseende å anonymiteten, vilken svårighet anonymitets-
reglernas tillämpning även annars bereder i det fall, som avses i 7
kap. 3 § 2 mom. TF.

Det sistsagda gäller även för Danmarks vidkommande, där lagen
innehåller mindre tydliga regler än vad fallet är i Sverige om vad
som avses med sådant ansvar och straff för «Skriftets Inhold»,
för vilka de särskilda processrättsliga ansvarighetsreglerna gälla.
För anonymitetsrättens vidkommande är detta dock utan direkt
betydelse, då den pressrättsliga anonymitetsregeln icke beaktar
brottens olika art, utan endast dess grovhetsgrad. Denna regel
har blivit kritiserad på den grund, att den schematiskt utesluter
anonymiteten i processer angående grova brott, oaktat det i synner-
het i dessa mål kan medföra särskilt stort obehag för den anonyme
författaren eller sagesmannen, om hans namn blir känt.

Før at undvika den stelhet, som vidlåder alla system, i vilka
det i själva lagen bestämmes, i avseende å vilka brott författare
och sagesman har anonymitetsskydd, har Norge infört ett eget
system, enligt vilket anonymiteten råder såsom grundregel, men
domstolen kan besluta att författarens eller sagesmannens namn
skall uppges. Domstolen har möjlighet, att beakta alla på saken
verkande omständigheter och efter avvägning av i fallet förekom-
mande stridiga intressen besluta, huruvida författarens eller sages-
mannens namn skall röjas eller inte.

Detta system är smidigt. Det enskilda fallet med dess säregen-
heter kan beaktas och vittnesplikten och anonymiteten anpassas
efter förhållandena i varje enskilt fall. Detta är en elastisk regel,
genom vilken det danska systemets stelhet och det svenska syste-
mets tolkningssvårigheter borteliminerats. Systemet ställer dock sto-
ra fordringar på domaren, i vars hand det slutliga avgörandet ligger.
Och det kan inte undvikas, att en viss ojämnhet kan uppstå, då
domstolarna i sina avgöranden icke alltid bedöma läget efter sam-
ma måttstock, för att inte tala om, att det även bereder tillfälle
till godtycke. En stor brist i systemet är även, att författare och
sagesman inte, då han skriver artikeln eller lämnar uppgiften, kan
vara fullt säker på att förbli anonym. Denna brist minskas dock
därigenom, att anonymiteten är regel och att det fordras särskilda
skäl för att domstolen ålägger vittnesplikt med avseende å förfat-
tarens eller meddelarens namn.

Det har redan framhållits, att det norska systemets införande
förutsätter en nyreglering av ansvarighetsreglerna i syfte att skär-
pa ansvarigheten för journalister. Ärendet torde vara under bered-
ning.
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Vad slutligen Finland vidkommer kan det endast konstateras,
att man inte kan tala om något finskt system. I vårt land fattas
nästan helt och hållet speciella tryckfrihetsrättsliga anonymitets-
regler. Det är endast de processuella reglerna om vittnesplikten och
inskränkningar däri samt den föriattarrättsliga anonymitetsregeln,
förstärkt genom straffhot, som bildar grunden för författarens och
sagesmannens anonymitetsskydd i Finland. Det är skäl att hoppas,
att ärendet i detta land tages upp till utredning och att man därvid
beaktar de erfarenheter och rön, som erhållits i de skandinaviska
länderna.

Såsom avslutning till föreliggande utredning sammanfattas här
såsom underlag för diskussionen några synpunkter med avseende
å anonymitetsfrågan och ansvarigheten i de nordiska länderna.

1) Den speciella tryckfrihetsrättsliga anonymiteten kan inte be-
handlas såsom ett isolerat institut. Dess rätta betydelse framgår
endast om den bedömes i samband med det anonymitetsskydd, som
har sin grund i autorrättsliga principer och stadganden eller före-
ligger genom de processuella vittnesreglernas verkan.

2) Det är skäl att sträva till att anonymitet skulle föreligga i
samma utsträckning i de nordiska länderna. Detta betyder inte
en strävan till en i detaljer samstämmande lagstiftning, inte ens
att de tryckfrihetsrättsliga anonymitetsreglerna skulle bygga på
samma principer, utan endast att effektiviteten skulle bli någor-
lunda densamma med beaktande av inte endast den tryckfrihets-
rättsliga anonymiteten utan även den anonymitet som föreligger
på annan grund. Särskilt i Finland är det tryckfrihetsrättsliga
anonymitetsskyddet föga utvecklat.

3) Den anomalin bör avskaffas, att korrespondenter från Sverige
till utländsk press, således även till tidningar i andra nordiska län-
der, åtnjuta anonymitetsskydd, men att motsvarande skydd saknas
för korrespondenter för svenska tidningar i andra nordiska länder.
För att främja det fria utbytet av meddelanden från land till land
bör detta ske genom att den svenska regeln införes i de övriga
länderna.

4) I nordens demokratiska länder bör anonymitetsskyddet ut-
vecklas så långt som det kan ske utan att ledera vitala allmänna
intressen. Detta skydd bör alltså uppställas såsom regel, från vil-
ken undantag göres när det är nödvändigt. Pressens frihet bör
genom anonymiteten befrämjas i möjligaste mån.

Det är rent tekniskt sett skäl att sträva till regler, som
accepteras av dem som reglerna i första hand angår. En sådan
regel kan dock icke antagas, att en journalist skulle vara berät-
tigad att neka röja författaren eller meddelaren, när han an-
ser det strida mot god journalistisk kutym. Det skulle lätt leda
till missbruk, så stark som lockelsen härtill är på detta område.
Undantagen från anonymitetsreglerna bör vara objektivt fastställ-
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da, antingen i lag eller av domstolen såsom opartisk auktoritativ
instans. Det kunde dock tänkas att överlåta avgörandet till jour-
nalisternas egen hedersdomstol eller annan institution, när denna
vuxit upp i styrka och auktoritet och av den fastställda konven-
tionalregler fått en sådan stadga att de vinna allmän efterföljd
inom journalistkåren.

5) Det är skäl att låta anonymitetsskyddet omfatta inte blott
författare till artiklar, meddelanden osv., utan även meddelare av
uppgifter som intagits i tidningen, Det finns intet skäl att skilja
mellan det fall att artikeln överlämnats till tidningen färdigtskri-
ven, och det fall att uppgifterna lämnats till redaktionen för att där
få skriftlig form.

6) Man bör sträva därhän, att anonymitetsskyddet så vitt möj-
ligt även innefattar artiklar och uppgifter som kommer till tidnin-
gen genom en nyhets- eller pressbyrå, såsom frågan redan är ord-
nad i Norge. Frågan om dessa byråers ställning i anonymitetshän-
seende bör tagas under utredning för att undanröja den osäkerhet,
som för närvarande råder i de länder, där frågan inte är reglerad.

7) Frågan om vem anonymitetsregeln förpliktar eller berättigar
till att neka röja den skyddades namn har i de skilda lagstiftnin-
garna fått en olika lösning. I princip är en sådan lösning (Sverige
och Norge) att föredra, att alla de, som ha att taga befattning med
skriftens tillblivelse och därvid fått vetskap om författarens eller
sagesmannens namn, äro förpliktade (eller berättigade) att icke
meddela hans namn.

8) Logiskt borde rätten att förbli anonym motsvaras av plikt
att icke meddela den skyddades namn. Men då det är i pressens
intresse att icke röja författaren eller källan, är det inte av stor
betydelse, huru frågan löses, om pressens män förpliktas eller en-
dast berättigas därtill.

9) Enligt den svenska tryckfrihetslagen gäller anonymiteten,
om icke skyldighet att röja författaren eller sagesmannen är före-
skriven i lag. Principiellt ställer sig även den danska presslagen
på samma ståndpunkt: anonymitetsrättens omfattning bestämmes
även där i lag. Den norska rätten överlämnar däremot det slutliga
avgörandet i osäkra fall åt domstolen. Den norska regeln är mera
elastisk; fallets säregenhet kan beaktas. Men det svenska och dan-
ska systemet ger större säkerhet. Skall regeln — resultatet av
en lång utveckling — att inskränkningarna i tryckfriheten skola
vara tydligt preciserade i lag tillämpas även i detta avseende eller
är det här fråga om ett detaljproblem, som fordrar en mera elastisk
lösning ?

10) Pressen är ofta utsatt för frestelsen, att öka tidningens
spridning genom att taga in uppseendeväckande artiklar och med-
delanden med sensationellt innehåll. Det är icke sällsynt, att med-
delandet är direkt oriktigt och har en ödeläggande verkan för en
människas ära, ett företags renommé, en varas säljbarhet. Frestel-
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sen för pressen är stor att missbruka publikens sensationslust för
att förtjäna grova pengar. För den som faller för frestelsen — och
det är tyvärr icke sällsynt för en viss kategori av tidningar —
hjälper ingenting annat än en så stark ekonomisk reaktion, att
denna sorts journalistik icke lönar sig. Straff är i allmänhet ett
mindre lämpligt medel mot de stora pressföretagena av idag. En
kraftigt tilltagen ersättning, som utmätes i förhållande till före-
tagets förmögenhet och inkomst verkar säkrare i syfte att inskärpa
den aktsamhet som pressen bör visa. Pressföretagen av idag äro
storföretag med betydande ekonomiska resurser och därför bör
även den ekonomiska reaktionen vara kraftig.

Härvid kan man hänvisa till förhållandena i England. Det är
en enhällig uppfattning, att den brittiska pressens standard är hög
och att pressen är mycket återhållsam t, ex. i domstolsreferaten,
när det gäller personer och deras privatliv. Detta anses allmänt
bero på de stränga regler om ansvar för kränkande skrifter (libel)
och de stora ersättningsbelopp, som domstolerna i regel utdöma,
när en tidning förgått sig.


