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EKSAMEN I RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering  

Vår 2013 

Dato: Mandag 3. juni 2013 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

Tillatte hjelpemidler: Norges Lover 

 

Alle oppgaver/spørsmål skal besvares.  

 

Oppgave 1: Om forhåndssensur 

I Grunnloven § 100.4 heter det: 

 

«Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, 

medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning 

fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.” 

 

Om forhåndssensur skriver Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999: 27) bl.a:  

 

«Det motsatte av forhåndskontroll vil være at kontrollen – eller vurderingen – foretas 

etter at ytringen er framsatt. Det vil med andre ord si etterfølgende ansvar for ytringer. 

Spørsmålet om når en ytring skal vurderes opp mot ytringsfrihetens grenser – før eller 

etter avgivelse/offentliggjøring – må holdes adskilt fra spørsmålet om hvor grensene går 

(…). 

Rent prinsipielt er det neppe noe i veien for at et system med fullstendig 

forhåndskontroll kan ha større aksept for kontroversielle ytringer enn et system med 

etterfølgende ansvar. Det avgjørende for hva man lovlig kan ytre er isolert sett ikke 

tidspunktet for kontroll, men de materielle ytringsfrihetsreglene. Dette synspunktet er 

imidlertid for enkelt. Spørsmålet om forhåndskontroll kan ikke reduseres til et teknisk 

spørsmål om hvorvidt kontrollen skal settes inn før det ytres, mens det ytres eller 

etterpå. Årsakene til dette er flere: (…)» 

 

Spørsmål 1: Hva er årsakene til at Grunnloven § 100 forbyr forhåndssensur? 

Spørsmål 2: Påvirker Grunnloven § 100.4 adgangen til å straffe ytreren i etterkant av publisering? 

 

Oppgave 2: Redaktøransvar: 

Det strafferettslige redaktøransvaret, jf. strl. § 431, gjelder etter sin ordlyd i (trykte) blader, 

tidsskrifter og for tradisjonelle kringkastingssendinger. Du skal legge til grunn at bestemmelsen slik 

den står i dag må tas på ordet. 
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Du skal gi råd om hvordan bestemmelsen bør se ut i fremtiden. Drøft herunder om bestemmelsen: 

 

a) bør oppheves 

b) bør gjørers teknologinøytral, slik at det objektive strafferettslige redaktøransvaret gjelder for 

alle medier uavhengig av distribusjonsteknologi, herunder for internettmedier. 

c) bør beholdes som i dag, slik at internettmedier faller utenfor bestemmelsen og hvor systemet 

da vil være at redaktøren for internettmedier først blir ansvarlig dersom vedkommende blir 

varslet om ulovlig innhold, men lar være å fjerne det. 

 

(Dette er ikke ment som en angivelse av hvordan besvarelsen skal disponeres – du står fritt til å 

velge et hensiktsmessig opplegg).  

 

Oppgave 3 (praktikum):  

Arne Myhre leder et nasjonalistisk parti som arbeider mot innvandring – men som holder sin 

agitasjon innenfor lovens grenser. Enkelte medlemmer vil ta sterkere ord og virkemidler i bruk. 

Som svar på kravene fra noen av medlemmene, publiserer Myhre følgende innlegg på sin 

personlige profil på et sosialt medium: 

 

«Kjære alle medlemmer og sympatisører. Jeg hører hva dere sier. Men utad må vi holde 

oss til lovgivningens grenser, ellers oppnår vi ingenting. Vi påvirker utenfra og 

innenfra. Jeg vil understreke at når vi offentlig arbeider for å endre systemet, utelukker 

ikke det andre teknikker. Som dere vet er jeg enig med dere. Folk fra andre raser enn 

den hvite er mindreverdige. På sikt må målet være å utrydde dem. Men skal vi oppnå 

dette må vi gå frem stegvis – og et skritt på veien er rydde i krokene og å stenge 

grensene. Når folket først opplever hvilken befrielse det er å leve i et rent land, tror jeg 

de formelig vil rope etter neste steg. Skjer det mot formodning ikke, er jeg enig i at vi 

må legge om vår strategi og realisere vårt mål på andre måter – og at vi må være åpne 

for å ta i bruk et hvert tiltak. Målet helliger et hvert middel (om dere skjønner hva jeg 

mener). Men inntil videre er det plan B.» 

 

Partiet hadde ca. 1000 medlemmer og en antatt oppslutning hos den stemmeberettigede del av 

befolkningen på om lag 1 %. Myhre hadde ca. 500 «venner» på sin profil, de fleste var medlemmer 

i partiet, men ikke alle. 95 % av dem var folk Myhre hadde møtt, resten var folk han ikke kjente, 

men som hadde overbevist ham om at de lojalt sympatiserte med hans sak. Det sosiale mediet var 

innrettet slik at alle med internettilgang i hele verden kunne bli medlem, men Myhres profil var 

lukket, og det var ikke under noen omstendighet mulig for andre enn dem han hadde akseptert som 

«venner» å lese hva som ble publisert der. Myhre var forsiktig med hvem han slapp inn i sin krets. 

 

Spørsmål 1: Rammes Myhres fremsettelse av ytringen av straffeloven § 135 a? 
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Legg til grunn at fremsettelsen rammes av straffeloven § 135 a. Nettstedet ble varslet om ytringen. 

Rent teknisk hadde nettstedet mulighet for å fjerne den, men de foretok seg ikke noe. De viste til at 

selv om ytringen var ulovlig var de ikke et redigert medium, ei heller en domstol – og ansvaret 

hvilte eksklusivt på Myhre som originær ytrer. 

 

Spørsmål 2: Dersom ytringen er ulovlig – er nettstedet medansvarlig for brudd på straffeloven § 135 

a om de ikke fjerner den? 

 

En sommervikar i papiravisen Aftenposten fikk kjennskap til innlegget. Han publiserte en kort 

artikkel med overskriften: «Myhre fremsetter rasistiske ytringer». I artikkelen var Myhres innlegg 

sitert i sin helhet med anførseltegn.  

 

Spørsmål 3: Dersom ytringen er ulovlig, er det tillatt for Aftenposten å gjengi den, og i så fall på 

hvilket rettslig grunnlag? 

 

Aftenpostens redaktør hadde vært involvert i en bilulykke og var på det aktuelle tidspunktet 

sykemeldt, med arbeidsforbud. Han kjente ikke til publiseringen.  

 

Spørsmål 4: Dersom det var ulovlig for Aftenposten å gjengi sitatet – kan redaktøren holdes 

ansvarlig etter straffeloven § 431 jf. § 135 a? 

 

Politiet ba nettstedet om tilgang til Myhres profil, hvilket nettstedet nektet. De klarte imidlertid å 

infiltrere profilen, slik at en etterforsker fikk status som «venn». Etterforskeren fant til sammen 50 

klart ulovlige ytringer, men det viste seg brukerne som hadde publisert innleggende opptrådte under 

falske navn. Bare innvidde partimedlemmer kjente den egentlige identiteten som skjulte seg bak 

navnene, men disse medlemmene var tause som østers. Politiet gikk da til domstolene med krav om 

at nettstedet måtte utlevere IP-adressene til de aktuelle brukerne. Nettstedet påpekte at selv om det 

ikke redigerte innholdet, foregikk det mye viktig samfunnsdebatt på sidene – medlemmene i 

mellom. Derfor påberopte nettstedet retten til kildevern. 

 

Spørsmål 5: Kan nettstedet nekte å utlevere IP-adressene med henvisning til reglene om pressens 

kildevern.  

 

* 

 

Alle oppgaver og delspørsmål skal besvares. Oppgave 1 teller ca 1/6 oppgave 2 teller ca 1/ 6 og 

oppgave 3 teller samlet ca. 4/6.  

 

Tarjei Bekkedal 
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********* 

 
Sensuren faller mandag 24. juni klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 

22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke 

etter sensur. Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med 

infosenteret. Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 
Oslo, 3.6.2013 


