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Det ble avsagt slik

d o m :

Saken gjelder tvist om redaktør Trygve Hegnar etter straffeloven § 430 plikter å publisere Per Danielsens tilsvar til leder og artikler i Kapital.

Sakens bakgrunn
Advokat Per Danielsen (heretter Danielsen) og hans advokatfirma ble omtalt i fire artikler i Kapital i 2006 under følgende overskrifter: 
	”Per Danielsen risikerer eksklusjon og tap av advokatbevilling: Skylder på medarbeiderne” (nr 3/2006), 
	”Advokat Per Danielsen setter ny rekord: Norgesmester i refs” (nr 15/2006),
	”Advokatfirmaet Danielsen har Norges laveste advokatlønninger: Snittlønn: kr 156.702,-” (nr 21/2006) og 
	”Per Danielsens advokatbevilling henger i en stadig tynnere tråd: Refs, advarsel og eksklusjon?” (nr 22/2006). 


I tillegg ble advokat Danielsen omtalt på lederplass i nr 22/2006.
 
Etter hver omtale krevde Danielsen at Kapital publiserte hans tilsvar i det påfølgende nummer av tidsskriftet. Ett av tilsvarene er trykket i redigert form i Kapital nr 22/2006. De øvrige er ikke inntatt.
 
Danielsen tok ut stevning i privat straffesak for Oslo tingrett den 10. april 2007. Hegnar inga rettidig tilsvar den 15. mai. Det ble holdt saksforberedende møte den 15. oktober, der Danielsen frafalt kravet om straff mot Hegnar for overtredelse av straffeloven § 430. Det sivile krav om publisering av tilsvar ble opprettholdt, og saksforberedelsen fortsatte derfor i sivilprosessens former. 

Hovedforhandling ble avholdt 20. februar 2008. Begge parter møtte og avga forklaring. For øvrig dokumentasjon vises det til rettsboken. 

Per Danielsen har i det vesentlige anført:

Det anføres at Trygve Hegnar har brutt imøtegåelsesretten etter straffeloven 430 ved ikke å publisere tilsvaret av 14.desember 2006. 

Straffeloven § 430 skal sikre individets ytringsfrihet og gi beskyttelse mot presseangrep. De formelle krav til imøtegåelsens innhold må derfor ikke tolkes så strengt at retten uthules. Bestemmelsen må videre tolkes utvidende i lys av EMK art 10, jf EMDs avgjørelse den 5. juli 2005, Mykola Mykytovych mot Ukraina, der tilsvarsretten ble sammenholdt med presseetiske regler. 

Tilsvaret av 14. desember oppfyller lovens krav, og inneholder ikke annet enn faktiske anførsler. Imøtegåelsesretten er heller ikke oppfylt tidligere. For så vidt gjelder uttalelser i Kapital om lønnsbetingelsene i advokatfirmaet er krenkelsen gjentatt etter at Kapital trykket deler av tilsvaret. Det foreligger dermed ny tilsvarsrett. 

Per Danielsen har nedlagt slik påstand:

	Trygve Hegnar tilpliktes å oppta (publisere) Per Danielsens imøtegåelse (tilsvar) datert 14.12.2006, i første nummer av Kapital.

Trygve Hegnar dømmes til å betale Per Danielsens saksomkostninger med tillegge av lovens morarente fra forkynnelse av dommen og til betaling skjer.

Trygve Hegnar har i det vesentlige anført:

Det foreligger ikke brudd på tilsvarsretten etter straffeloven § 430. 

Danielsens tilsvar kan ikke inntas uforandret fordi det inneholder dels kommentarer, vurderinger og polemikk. Dels er det gikk samtidig eller senere tilsvar. Hegnar er derfor ikke forpliktet til å publisere tilsvaret.

Det anføres at følgende i tilsvaret ikke fyller lovens vilkår:
	Første avsnitt

Andre avsnitt, unntatt tredje setning
Tredje avsnitt
Fjerde avsnitt, unntatt første og andre setning
Femte avsnitt, unntatt tredje setning
Sjette avsnitt
Sjuende avsnitt
Åttende avsnitt, unntatt de første tre setningene
Niende avsnitt, unntatt de første to setningene
Trettende avsnitt
Siste avsnitt tretten, unntatt første setning 
Avsnitt fjorten: siste setning ikke ok.

Trygve Hegnar har nedlagt slik påstand:

	Trygve Hegnar frifinnes.

Per Danielsen plikter å betale sakens omkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Rettens vurderinger:

Retten er kommet til at Trygve Hegnar frifinnes.

Straffeloven § 430 gir hjemmel for å fremme et materielt rettskrav om å få inntatt tilsvar til anførsler fremsatt i  blad eller tidsskrift. Kravet kan fremsettes i sivilt søksmål for retten.

Straffeloven § 430 lyder:

Med bøter straffes redaktøren  av et blad eller tidsskrift, når han vegrer seg for å oppta uforandret en imøtegåelse av anførsler av faktisk art i bladet eller tidsskriftet, såfremt det innen 1 år forlanges av noen som anførslene umiddelbart vedkommer, og imøtegåelsen begrenser seg til anførsler av faktisk art og ikke inneholder noe straffbart. Redaktøren  kan dessuten tilpliktes under løpende mulkt å oppta imøtegåelsen. 
       Vegring anses for å finne sted så fremt imøtegåelsen ikke er opptatt i det første eller annet nummer av bladet, for tidsskrifter det første nummer som ikke var ferdig til trykning da imøtegåelsen ble forlangt, på et like iøynefallende sted som det imøtegåtte og for øvrig på slik måte og med slikt utstyr som god presseskikk tilsier. 
       Offentlig Paatale finder alene Sted efter fornærmedes Begjæring.  

Bestemmelsen ble innført ved straffeloven av 1902, og har etter sitt innhold stått uforandret siden 1958. Formålet med imøtegåelsesretten er å sikre publikum en motvekt mot pressens makt og trygge adgangen til forsvar. Den skal sørge for at det kan ”kjæmpes med like vaapen paa begge sider” (Getz, Utkast til straffelov 1893 side 142, gjengitt i Hartmann, Rt 1915 side 242). 

Det finnes ikke relevant rettspraksis av nyere tid. Sist Høyesterett hadde bestemmelsen til behandling i en liknede sak var i Rt 1908 side 289. Fraværet av rettsavgjørelser skyldes nok at prinsippet i sin alminnelighet anerkjennes av presseforetakene, og at tvister om tilsvarsretten bringes inn for pressens egne organer etter Vær Varsom-plakaten.   

Det følger av ordlyden at den krenkede gis rett til å imøtegå tidsskriftets ”anførsler av faktisk art”. Det er ikke noe vilkår etter ordlyden, og det er heller ikke antatt i teorien, at anførslene må være usanne, ærekrenkende eller nedsettende før fornærmede har rett til tilsvar (jf Carl Hartmanns artikkel inntatt i Rt 1915 side 241 ff og Henry Mæland ”Ærekrenkelser” side 383 ff). - Det  ligger derimot en begrensning i at det bare er anførsler av ”faktisk art” som er gjenstand for imøtegåelse; redaktørens vurderinger, kritikk eller subjektive meninger gir ingen lovbeskyttet tilsvarsrett. Som Hartmann formulerer det i Rt på side 252: 

” Kritikk av subjektive domme kan ikke kræves imøtegaat, hverken med motkritikk eller med faktiske anførsler, og kan [..] ikke kræves indtat som imøtegaaelse av faktiske anførsler”.

Tilsvarende må imøtegåelsen begrenses til anførsler av faktisk art. I  teorien er retten formulert som at fornærmede gis adgang til ”å besvare fakta med fakta”. Allikevel antas det at tilsvaret ikke behøver å begrenses til å erklære tidsskriftets påstander som uriktige; den fornærmede kan komme med sin fremstilling av saken. Det er videre antatt at det ikke er krav om at anførsler objektivt sett er sanne, jf  Kommentarutgaven til straffeloven, tredje del, side 377. Det hører derfor ikke til rettens vurdering å avklare eventuelle påstander om usannhet. Det følger imidlertid av ordlyden at de ikke må inneholde noe straffbart.

Imøtegåelsen kan heller ikke omfatte kommentarer, vurderinger eller polemikk.  
Det kan være vanskelig å trekke grensen mellom fakta og kommentarer. I lys av bestemmelsens formål, bør grensen for det tillatte ikke trekkes så snevert at tilsvarsretten mister sitt praktiske anvendelsesområde. Mæland nevner for eksempel at en persons subjektive tilstand, følelser og beslutninger må regnes som påstander om fakta, jf Kommentarutgaven til straffeloven, tredje del, side 377.

I møtegåelsesretten ligger det videre den begrensning at tilsvaret må angå samme forhold, ”eller ialfald [stå] i nogen forbindelse med dette” (Hartmann i Rt 1915 på side 249). Det må således være adgang til å omtale andre tilgrensende forhold for å belyse anførselen. Hartmann nevner som eksempel at kjøpmannen som beskyldes for å overprise mel, kan imøtegå anførselen ved også å vise til prisene på andre varer som i samme periode var utsatt for prisstigning (side 250). 

Imøtegåelsesretten tilgodeses ikke mer enn én gang, allikevel slik at den krenkede gis retten på nytt dersom tidsskriftet gjentar den samme faktiske anførselen.

Redaktøren plikter å oppta imøtegåelsen ”uforandret”. I dette ligger at en beskyttelse for fornærmede om at det ikke foretas redigeringer eller endringer som innskrenker den lovmessige beskyttelsen. Samtidig innskrenkes retten til publisering ved at redaktøren ikke kan pålegges å trykke tilsvaret, dersom ikke hele imøtegåelsen oppfyller lovens krav. Det kan synes urimelig å oppstille et slikt strengt krav til innholdet. På den annen side innebærer det ikke annet enn at fornærmede må utelate kommentarer, vurderinger o.l før han har krav på publisering. 

Danielsen har anført at straffeloven § 430 må tolkes i medhold av EMK art 10 slik at retten ikke er strengt begrenset til anførsler av faktisk art. Han har påberopt EMDs avgjørelse Mykola Mykytovych mot Ukraina av 5. juli 2005. Retten kan ikke se at denne avgjørelsen gir grunnlag for en utvidende fortolkning av bestemmelsen. Retten går derfor ikke nærerme inn på dette. 
  
Retten går nå over til den konkrete vurderingen av Danielsens tilsvar. Det er ikke omstridt at tilsvaret retter seg mot faktiske anførsler i Kapitals oppslag. Bevisvurderingen knytter seg dermed til om Danielsens imøtegåelse av 14. desember 2006 er begrenset til faktiske meddelelser, og om han allerede er innvilget imøtegåelsesretten.

Retten har funnet det hensiktsmessig å vurdere hele tilsvaret, selv om det rettslig sett er tilstrekkelig for frifinnelse at en del av tilsvaret ikke fyller lovens krav.

Tilsvaret gjennomgås avsnitt for avsnitt. Avsnittene er nummerert av retten. Tilsvaret har overskriften ”Nye feil om advokat Danielsen”:

(1)”Tre ganger har Kapital nektet meg spalteplass etter å ha presentert mange uriktigheter om min advokatvirksomhet. To ganger er innlegg nektet trykket i sin helhet. I tredje innlegg tilbakeviste jeg mange feil i nr. 21/2006 (01.12.2006).  Her fikk jeg i nr. 22/2006 (15.12.2006) bare trykket noen få linjer av alle de punktvise opprettingene. Resten ble sensurert. Til tross for dette påstår Trygve Hegnar på lederplass i samme nr. 22/2006 at jeg har fått spalteplass. Dermed skapes feilaktig inntrykk av at jeg får svare, samtidig som mitt innlegg klippes slik at jeg reelt sett ikke får svare på alle feilene”.

Under tvil er retten kommet til at avsnittet, med unntak av de to siste setningene, oppfyller lovens krav. 

Danielsen anfører innledningsvis at Kapital tidligere har trykket uriktigheter, som han er nektet spalteplass for å imøtegå. Hans anførselen retter seg ikke mot innholdet i noen artikler, men til Kapitals praktisering av imøtegåelsesretten. Slik retten ser det er dette en faktisk anførsel som oppfyller lovens vilkår. De to siste setningene er derimot kommentarer som ikke beskyttes av straffeloven § 430.

(2) ”Jeg har forklart Kapital skriftlig flere ganger at det er helt galt at gjennomsnittslønnen i vårt advokatfirma er kr. 156.702. Likevel gjentas uriktigheten og den gale måte å regne på. Jeg gjentar derfor nok en gang at vi har konkurransedyktige betingelser. Kapitals tall er helt galt. Når jeg ikke vil hjelpe Kapital med å fortelle hva hver enkelt tjener fordi lønn er privatsak, står dette ikke i motsetning til at Kapital analyserer feil. Trygve Hegnar kan derfor ikke påstå at jeg har avvist tilbud om imøtegåelse. Uriktigheten er imøtegått både i intervju og mail til Hegnar personlig. Likevel fortsetter Kapital å spre feil.”
  
Retten er kommet til Danielsen allerede har gitt tilsvar for denne anførselen. 

Lønn ble omtalt i Kapital nr 21/2006. Danielsen ble da gitt anledning til samtidig imøtegåelse. Deretter sendte han et skriftlig tilsvar, som ble redigert av Kapital og inntatt i nr 22/2006. 

Danielsen omtales i Kapital nr 22/2006 under lederen og i etterfølgende artikkel. I leder kommenteres Danielsens tilsvar:

”[Danielsen] likte ikke vår omtale i forrige nummer av hans regnskap og betaling til de ansatte, og han har derfor sendt oss et langt brev. Brevet er av oss redigert ned til det som angår det vi skrev, og da har vi vært generøse mot Danielsen.
[..]
Da vi spurte Danielsen om posten lønn i hans advokatkontors regnskap, som viser en gjennomsnittslønn på kr 156.702,- for alle de ansatte på hans kontor, svarte han følgende: ”Lønn er imidlertid en privatsak, så du vil ikke få hjelp herfra til å finne ut riktig måte å analysere på.”
At advokat Danielsen så, i denne utgaven av Kapital, sterkt kritiserer vår omtale, blir det da litt komisk. Men i stedet for å avvise Danielsen helt, i samsvar med Vær Varsom-plakaten, slipper vi ham til. Det er jo jul. [..].”

Lederens kommentarer inneholder ingen faktiske anførsler om lønn, og gir ikke rett til imøtegåelse. I den etterfølgende artikkelen gjentas ikke anførselen. Det er derfor ikke utløst ny rett til imøtegåelse. 

(3) Inne i bladet gjentar Kapital en serie med uriktigheter som etter hvert er blitt en gjenganger i bladet. Det betyr bare at samme feil er gjentatt mange ganger, ikke at noe blir riktigere. Kapitals fremstilling blir ikke riktigere av å hakke på feilene flere ganger. La meg få rette også dette punktvis:

Under noe tvil er retten kommet til at tredje avsnitt, med unntak av siste setning, inneholder kommentarer til Kapitals fremstilling, som ikke oppfyller lovkravet. Siste setning er en faktisk anførsel, som belyses i avsnitt 4.

   (4) ”Kapital trekker frem at undertegnede skal ha fått til forlik i en sak etter at jeg hadde trukket meg som prosessfullmektig, hvilket fremstilles som kritikkverdig. Kapital unnlater imidlertid å fortelle sine lesere at både lagmannsretten og Høyesteretts kjæremålsutvalg ikke fant noe å kritisere i forbindelse med dette. Advokat Arne Os’ klient tapte to ganger i sakens anledning, og forliket ble ikke opphevet som han forgjeves krevde på vegne av sin klient. Det øvrige Kapital skriver om saken har jeg kommentert, men gjentar at resten av fremstillingen vil bli rettet for Disiplinærnemnden”.

Retten finner at avsnittet oppfyller kravet til tilsvar, med unntak av siste setning. 

I første og andre setning angis hvilken anførsel tilsvaret retter seg mot. Deretter imøtegås Kapitals fremstilling av saken ved å utfylle det faktiske bildet, slik lovens gir anledning til. Siste setning er derimot en kommentar og bekrefter uansett at tilsvarsretten allerede er benyttet.

   (5) ”Kapitals kilde kan for øvrig kritiseres for å ha gitt navnet på en klient til Kapital. Her er det som kjent taushetsplikt. Og i saksfremstillingen av annen sak unnlater Kapital å få med at disiplinærutvalget godkjente vår salæravregning som rimelig og nødvendig. Det samme gjorde det forsikringsselskap som betalte regningene.

Slik retten ser det er avsnitt  ikke i samsvar med lovens krav, med unntak av tredje setning.

Innledningsvis gis en kommentar, som ikke relaterer seg til en faktisk anførsel i artikkelen. Avsnittet er rettet mot en tredjeperson, kilden, og inneholder en påstand om ulovlig forhold. Dette er ikke vernet av tilsvarsretten. Tredje setning utfyller en fremsatt anførsel i Kapital, hvilket det må være anledning til. Siste setning er det allerede gitt tilsvar for i nr 22/2006. Det siteres fra Danielsens samtidige tilsvar:

”- Og tvert imot godkjente forsikringsselskapet all vår fakturering som rimelig og nødvendig. Men på grunn av at nemnden mener vår fullmektigpris var for høy, har vi redusert timeprisen for fullmektiger. Forsikringsselskapet skal derfor ha noe tilbake, sier Danielsen”.

 
(6) ”I intervju med Kapital er jeg blitt bedt om å kommentere påstand fra Kapital om at Disiplinærnemnden skulle ha funnet ”dekning” for en kritisk uttalelse fra Schiøtz. Jeg påpekte at avgjørelsen var feil gjengitt i journalist Vibeke Holths spørsmål. Når intervjuet nå er kommet på trykk, reagerer jeg på at spørsmålet er blitt endret til at Schiøtz hadde ”anledning” til å kritisere p.g.a. ytringsfriheten. Det blir jo noe helt annet og riktigere i forhold til min påpekning av feil. Men dermed blir mitt opprinnelige svar gjengitt som svar på et rettet spørsmål, hvilket gir en gal fremstilling av både spørsmål og svar”.

Retten er kommet til at avsnitt 6 oppfyller lovens krav, med unntak av nest siste setning.

Bakgrunnen for Danielsens imøtegåelse var e-post fra Kapital til ham, der han bes om å kommentere at ”Disiplinærnemnda har [..] kommet til at Schiøtz  hadde dekning for å si at ”flere av søksmålene og ankende til advokat Danielsen er basert på dårlig skjønn”” (rettens understrekning).

I artikkelen i nr 22/2006 er det gjort en endring:

”Disipilærnemnden har også kommet til at Schiøtz hadde anledning til å si at ”Flere av søksmålene og ankene fra advokat Danielsen var basert på dårlig skjønn”” (rettens understrekning).

I imøtegåelsen påpeker Danielsen denne feilen, som knytter seg til en faktisk anførsel. Det har han anledning til. I nest siste setning gir derimot Danielsen sin vurdering av virkningen av feilen. Det omfattes ikke av tilsvarsretten.
 
(7) ”Undertegnede har i løpet av de siste tyve år hatt arbeidsgiver- og prinsipalansvar for et tyvetalls advokater. Disse tidligere ansatte har behandlet mange tusen oppdrag (store og små), men undertegnede er selv bare blitt felt to ganger for etiske brudd. Ingen ansatte i dag er felt, og ikke i noen av de øvrige nevnte saker er undertegnede blitt bebreidet personlig. Da ville jeg fått fellelse for den særlige bestemmelse i de etiske regler som rammer manglende kontroll og oppfølging av (tidligere) ansatt advokat (reglenes pkt. 5.7). Det har imidlertid ikke skjedd i noe tilfelle. Mitt navn er medtatt i de få avgjørelsene på rent objekt grunnlag – på samme måte som styreformannen eller daglig leder i hvilket som helst aksjeselskap har ansvar for det ansatte gjør i bedriften eller selskapet, uten at styreformannen eller daglig leder selv personlig er å bebreide. Dette har jeg forklart Kapital tidligere i leserinnlegg, men dette innlegg er også nektet tatt inn”. 
(8)   ”Det er derfor også direkte feil å påstå at undertegnedes egen advokatvirksomhet har ført til 14 fellende avgjørelser, som Kapital feilaktig påstår. Hegnar påstår uriktig på lederplass at undertegnede er den advokat som er dømt flest ganger i disiplinærsaker. Jeg er som nevnt bare felt to ganger på tyve år. Mange i andre firmaer er felt flere ganger enn dette. Det riktige er at vi er det eneste advokatfirma i Norge som - så vidt jeg vet - forteller åpent om tidligere medarbeideres mange år gamle ”synder”. Når ingen andre firmaer gjør det samme, sier det selv at det ikke er mulig å lage oversikt over alle saker for alle advokatfirmaer i hele Norge, som Kapital gjør”.

Retten er kommet til at avsnitt 7 og 8 oppfyller lovens krav, med unntak av siste setning i hvert av avsnittene.

Avsnittene retter seg mot Kapitals anførsler om antall fellende avgjørelser i disiplinærutvalget. Danielsen imøtegår anførselen med henvisning til faktiske opplysninger, og gir enkelte tilleggsopplysninger for å fullstendiggjøre bildet. Det ligger innenfor lovens ramme. Under tvil mener retten at den siste setningen i hvert avsnitt inneholder Danielsens kommentarer/vurderinger, som faller utenfor tilsvarsretten.

(9)   ”Vårt firma har bidratt til seier for klienter i flest injuriesaker av samtlige advokatfirmaer i hele Norge. I desember vant vi nok en sak mot TV2. Likevel skriver Kapital om ”stygg tapsstatistikk”. Kapital er også saksøkt i pågående saker, så det er mulig her hunden ligger begravet. Vi får se hvor disse saker ender”.

Retten er kommet til at de to første setningene i avsnitt 9 oppfyller lovens krav.

Innledningsvis imøtegås Kapitals fremstilling av Danielsens tapsstatistikk med en faktisk anførsel om ”seiersstatistikk”. Det ligger innenfor lovens krav. I tredje, fjerde og femte setning kommenteres derimot Kapitals fremstilling, som det ikke er anledning til etter bestemmelsen.

(10)   ”Jeg er heller ikke blitt ekskludert fra Høyre, som Kapital feilaktig påstår. Dette har jeg rettet tidligere, men Kapital fortsetter med sin spredning av uriktige fakta. Jeg er heller ikke utsatt for ”advarsel” fra Frp, slik Kapital feilaktig påstår”.
Undertegnede er ikke blitt utsatt for flere søksmål fra tidligere klienter, som Kapital påstår. I det eneste tilfelle som eksisterer (en salærtvist), er vårt firma tvert imot blitt frifunnet.
(12)   Undertegnede er aldri blitt kritisert av dommer for å ha tatt ut stevning mot bedre vitende, som påstått av Kapital. Ansatte hos oss har alltid hatt sine advokatpapirer i orden, men på et tidspunkt hadde en advokat med alle papirer i orden ikke en formalregistrering i orden fordi vi fikk feil opplysninger fra rette myndighet, hvilket skapte en formalfeil til den umiddelbart ble rettet”.
  
Det er ikke reist innsigelser mot avsnittene 10, 11 og 12, og retten legger til grunn at imøtegåelsen oppfyller lovens krav. 

(13) ”Undertegnede fikk et forelegg for et forhold som skjedde i 1987 – for tyve år siden - for noe som ikke hadde tilknytning til min advokatvirksomhet. Dette fremstiller Kapital også feil. Og påstanden om at undertegnede har hatt økonomisk rot og konkurs med egne selskaper, er også gal. Like gal er påstanden om underdekning på klientkonto og manglende inntektsføring av renter på klientkonto”.

Retten er kommet til at avsnittet fyller lovens krav.

Danielsen ble gitt tilsvar til anførselen da den ble fremsatt i Kapital nr 21/2006. Tilsvaret ble tatt inn i Kapital nr 22/2006, med tilnærmet samme ordlyd som over. Deretter har Kapital gjentatt sin anførsel i nr 22/2006. Slik retten ser det, kan ikke Danielsens tilsvarsrett innskrenkes ved at krenkelsen gjentas i samme utgave som tilsvaret trykkes. En slik forståelse av tilsvarsretten vil medføre en utilsiktet ubalanse i den fornærmedes disfavør.

(14)   ”Jeg ber Kapital slutte med å spre uriktigheter. Det lille som finnes av saklig kritikk kan jeg fint leve med. Ingen er som kjent feilfrie – etter å ha levd noen år”.
  
Retten er kommet til at første og andre setning oppfyller lovens krav. Den første retter seg direkte til påstander om feil. I andre setning gir Danielsen uttrykk sin subjektive opplevelse av Kapitals fremstilling, som det er anledning til. Den siste setningen er av mer polemisk karakter, og omfattes ikke av tilsvarsretten. 

Per Danielsen har tapt kravet om å få trykke tilsvaret uforandret. Danielsen vil derimot ha krav på å få tilsvaret publisert, dersom han foretar endringer i samsvar med lovens krav.

Saksomkostninger
Etter tvistemålsloven § 172 første ledd skal den som har tapt saken fullstendig dekkes sakens omkostninger. Retten har funnet grunn til å fravike hovedregelen med henvisning til unntaksbestemmelsen i andre ledd:

Saken har reist vanskelige spørsmål om grensen for lovens ramme, der retten flere steder har vært i atskillig tvil. Hertil kommer at Danielsen hadde fyllestgjørende grunn til å reise sak. Retten viser her til Hegnars forklaring; han var av den oppfatning at Kapital ikke var forpliktet til å publisere tilsvar som etter hans oppfatning inneholdt usannheter. Han understreket at Kapital tidligere har publisert en rekke av Danielsens tilsvar, selv om de er formulert som krasse angrep på tidsskriftet. Retten oppfatter Hegnar slik at usannheter var avgjørende for å nekte publisering. Dette beror på en uriktig lovforståelse; tilsvarsretten er ikke begrenset til tidsskriftets usanne anførsler, og må ikke imøtegås med sannhet. Dersom denne misforståelsen var blitt avklart tidligere, anser retten det som overveiende sannsynlig at tilsvaret ville blitt trykket uten rettslig prøving. 

Partene bærer etter dette egne omkostninger.
**

D o m s s l u t n i n g :

Trygve Hegnar frifinnes.
Hver av partene bærer egne omkostninger.
   


Retten hevet


Ina Strømstad


Dommen kan påankes til lagmannsretten. Anken må erklæres direkte for tingretten innen 1 – en – måned fra dommen er forkynt.

Ankeerklæringen må være underskrevet eller medunderskrevet av en advokat. Den ankende part kan også henvende seg til rettens kontor og får ankeerklæringen nedtegnet og undertegnet der.

Samtidig med ankeerklæringen må den ankende part innbetale ankegebyr, som er 24 ganger rettsgebyret. Dersom hovedforhandlingen varer mer enn en dag, påløper ytterligere gebyr. Dersom anken gjelder en formuesverdi under 50 000 kroner, kan den ikke fremmes uten samtykke fra lagmannsretten. Søknad om samtykke må i slike tilfeller innsendes samtidig med ankeerklæringen.


