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Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

Pressen har søkt om tillatelse til å kringkaste opptak av hendelsen i dagens rettsmøte hvor en
tilhører/etterlatt plutselig reiste seg kastet en sko mot tiltalte og ropte skjellsord mot ham. Skoen
traff en av forsvarerne. Retten fattet deretter slik enstemmig
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Søknaden ble behandlet på slutten av dagens rettsmøte, det vises til rettsboken. Forsvarer
motsatte seg begjæringen. Forsvarer viste til at bevisførselen om de avdøde har foregått på en
verdig måte, og at opptrinnet ved kringkasting gir et skjevt bilde. Han viste også til forsvarernes
arbeidsforhold og sikkerhet. Aktor sluttet seg til forsvarers innsigelser. Han viste til at
kringkasting kan skape en smitteeffekt. De koordinerende bistandsadvokatene opplyste at flere
bistandsadvokater er mot kringkasting. De viste også til at to av de etterlatte som satt i nærheten
ikke ønsker kringkasting fordi de er redde for å bli gjenkjent. Den aktuelle etterlattes
bistandsadvokat har opplyst at den etterlatte ønsket kringkasting.
Retten er enig med pressen i at hendelsen har offentlig interesse. Sterke personvernhensyn taler
imidlertid mot kringkasting. Av retten beslutning av 9. mars 2012, hvor det ble gitt tillatelse til
kringkasting av deler av hovedforhandlingen, følger det at det heller ikke for disse delene skulle
kringkastes opptak fra tilhørerplassene, og særlig ikke opptak av fornærmede og etterlatte.
Hendelsen i dag skjedde under den delen hvor det uansett ikke er gitt tillatelse til kringkasting, og
retten ser ingen grunn til å endre på dette. De etterlattes personvern ble fremhevet av pressen selv
i pressens opprinnelige kringkastingssøknad, hvor de opplyste at søknaden ikke omfattet
kringkasting av fornærmede eller etterlatte. Retten mener at den omstendighet at en fornærmede
får en kraftig følelsesmessig reaksjon ikke bør foranledige at tillatelse gis, og slutter seg for øvrig
til partenes innsigelser.
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Begjæringen tas ikke til følge
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