København den 3. maj 2021

Folketinget
Udvalget for forretningsorden
fremsendt pr. mail til ufo@ft.dk

Vedr. høring over lovforslag om ændring af lov om rigsretten
(L 187 og L 188)
Dansk Journalistforbund, DJ, skal hermed komme med sit høringssvar vedr. de
to fremsatte lovforslag om ændring af rigsretten, L 187 og L 188.
Det er DJ’s grundlæggende holdning, at der i et velfungerende demokrati bør
være den størst mulige åbenhed om offentlige anliggender.
Dette gælder også i retsplejen, hvor åbenheden både skal tjene til, at borgerne i
almindelighed kan orientere sig om sager af almen interesse, og til at tiltalte i
særdeleshed er sikret indblik i sin sag og en retfærdig rettergang.
Princippet om åbenhed og offentlighed i retsplejen er derfor også centrale dele af
såvel den danske grundlov som Den Europæiske Menneskeretskonvention.
Rigsretssager har selvsagt en særlig status, og er pr. definition sager, der har en
stor offentlig interesse. Derfor bør der også i forbindelse med rigsretssager være
den størst mulige åbenhed om forløbet af sagerne og de domme, der afsiges.
På den baggrund kan DJ anbefale vedtagelse af de to lovforslag, der er stillet
vedr. ændringer af lov om rigsretten.
Vedrørende L 187 kan DJ således tiltræde, at loven om rigsretten tilføjes muligheden for optagelse og transmission af lyd og billeder. Efter DJ’s opfattelse er
transmission af lyd og billeder en tiltrængt opdatering af åbenheden i retsplejen,
og på mange måder blot en udvidelse af muligheden for borgeren til selv at
kunne være til stede i retssalen.
DJ anerkender i den forbindelse lovforslagets mulighed for, at retten undtagelsesvist og når særlige grunde foreligger, kan afskære for optagelse og/eller transmission. Dette vil indeholde muligheden for i særlige tilfælde at kunne beskytte et
vidne, statens sikkerhed eller lignende ekstraordinære beskyttelsesbehov.
Vedrørende L 188 kan DJ tiltræde, at oplysning om stemmetallene i rigsrettens
domme tilføjes de pågældende dommeres navne.
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I bemærkningerne til lovforslaget fremhæver forslagsstilleren, at den ændring,
der er indeholdt i L 188, skal modvirke en mistanke om, at de partipolitisk
udpegede rigsretsdommere ikke vil være uafhængige og upartiske i deres
stillingtagen til sagen.
For DJ er det væsentligste formål med lovforslaget imidlertid helt overordnet at
give en større grad af åbenhed i rigsrettens forløb og herunder i den eller de
domme, der måtte blive afsagt af rigsretten.
Som nævnt har indholdet af en rigsretssag i sit udgangspunkt en stor offentlig
interesse. En rigsretssag som den forestående omhandler lovligheden af en
ministers handlinger i offentlig tjeneste. Rigsrettens dommere er højesteretsdommere henholdsvis politisk udpegede og de skal kunne tåle, at der er offentlighed om detaljerne i den eller de domme, de måtte fælde – og i den forbindelse
også, at der er åbenhed om, hvad den enkelte dommer har stemt.
DJ står til rådighed for at uddybe det ovenstående høringssvar.
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