
 

 

SENSORVEILEDNING – RINF 1100 YTRINGSFRIHET OG NETTREGULERING – 

VÅR 2015 

Oppgave 1)  

Oppgaven er en klassisk oppgave om retten til eget bilde. Studentene må forventes 

å i alle fall ha grunnleggende kjennskap til åndsverkloven § 45c, som også var 

vedlagt eksamensoppgaven. Mer grunnleggende reiser oppgaven spørsmål om 

avveiningen mellom kvinnens rett til personvern, og VGs pressefrihet/ytringsfrihet.  

Studentene bør først nevne at utgangspunktet er at bilder av en person kun kan 

benyttes dersom vedkommende har samtykket, eller dersom et av unntakene i § 

45c kommer til anvendelse. Det er naturlig å forankre drøftelsen enten i alternativ 

a) om aktuell og allmenn interesse, eventuelt alternativ c) om forsamlinger, 

folketog i friluft eller hendelser som har allmenn interesse.  

Poenget i denne sammenhengen er at bildet er brukt i en annen kontekst enn det 

opprinnelig var tatt i, og to år etter demonstrasjonen. Kvinnen er dessuten 

hovedfokus i bildet. Dermed kommer ikke unntaksbestemmelsene direkte til 

anvendelse.  

I undervisningen har studentene gjennomgått MEMO-dommen i Rt. 2009 s. 265 Det 

er ikke avgjørende om studentene har kjennskap til avgjørelsen dersom de på 

egenhånd klarer å resonnere frem til de sentrale avveiningsspørsmålene som 

oppstår i slike saker. Overraskende mange ser ikke dette poenget. For gode 

kandidater må det kunne forventes at de i alle fall ser at det oppstår et spørsmål 

om pressens ytringsfrihet på den ene side, og kvinnens personvern på den annen.  

På den ene side er pressefriheten en sentral del av ytringsfriheten slik den fremgår 

av Grl. § 100 og EMK artikkel 10. EMD har også i flere avgjørelser erkjent at det 

kan være rettmessig av pressen å fokusere på enkeltpersoner for å belyse temaer 

av allmenn interesse. At pressen i en del tilfeller må kunne benytte seg av 

personbilder uten samtykke bør berøres av studenten.  

På den annen side vil slik bildebruk kunne utgjøre et inngrep i enkeltpersoners rett 

til privatliv slik det fremgår av Grl. § 102 og EMK artikkel 8. I den foreliggende 

saken er det tale om bildebruk i en annen kontekst enn bildet ble tatt. Kvinnen har 

med andre ord ingenting med det samfunnsproblemet som VG forsøker å illustrere 

å gjøre. Dette må anses som belastende, spesielt dersom man blir assosiert med 

politiske standpunkter man selv ikke innehar. Kvinnen er heller ingen offentlig 

person, selv om hun har et partipolitisk standpunkt. Det vises ellers til MEMO-

dommens premisser for momenter som kan tas med i drøftelsen.  



 

 

Studenter som ser at slik bildebruk i realiteten også kan begrense kvinnens 

ytringsfrihet ved at det kan virke avskrekkende på listen til å delta i 

demonstrasjoner eller lignende, bør honoreres.  

Mange studenter har også vurdert om bruken av bildet kan utgjøre en 

ærekrenkelse, noe som også bør honoreres. Det er ikke utenkelig at å bli fremstilt 

som et «samfunnsproblem» og tillagt kontroversielle politiske meninger man ikke 

har kan utgjøre en rettsstridig ærekrenkelse. Det bør imidlertid ikke trekkes dersom 

studenten ikke har gått inn på dette.  

Oppgave 2)  

Kildevern utgjør en stor del av pensum, og har også vært dekket på forelesninger 

og kurs. Det må dermed forventes at de studentene har grunnleggende kjennskap 

til kildevernreglene.  

Studentene må som et minimum klare å finne frem straffeprosessloven § 125, som 

er vedlagt eksamensoppgaven, og si noe fornuftig om vilkårene.  

Som utgangspunkt plikter enhver å forklare seg for retten i straffesaker. § 125 er 

imidlertid et unntak fra hovedregelen, og gir journalister, redaktører og andre 

adgang til å nekte å forklare seg om forhold som berøres av kildevernet. 

Kandidaten bør i alle fall si noe om vilkårene for å pålegge vitneplikt, og drøfte 

disse opp mot den foreliggende saken.  

Det forventes ikke at studentene har grundig kjennskap til rettspraksis. Likevel er 

det mange som helt mister det rettslige aspektet av syne. Studentene bør som et 

minimum nevne at kildevernet er nær absolutt, noe som er grundig dekket både i 

forelesninger og hovedpensum.  

I den konkrete saken er det tale om etterforskning av brudd på taushetsplikten hos 

en polititjenestemann. Det er klart at den eneste måten å finne frem til 

gjerningsmannen på er å få kjennskap til hvem som var VGs kilde. Studentene bør 

kunne klare å hente en rekke pro- og contraargumenter ut fra faktum, og forsøke 

seg på en avveining mellom de kryssende hensyn. Brudd på politiets taushetsplikt 

har for øvrig vært temaet for en rekke kildevernsaker, hvorav samtlige har endt i 

pressens favør. Disse er omtalt i hovedlitteraturen til kurset. 

Overraskende mange klarer ikke å formidle at de har forstått hva kildevern egentlig 

er. Studenter som vurderer hvorvidt polititjenestemannen konkret bør få nyte godt 

av beskyttelse eller ikke, bør trekkes for dette. Det bør være kjent for kandidatene 

at kildevernreglene er utformet for å beskytte pressens rolle som «public 

watchdog», og ikke for å beskytte den enkelte kilden. Ved å pålegge vitneplikt kan 

pressens tilgang til kilder i fremtiden bli vanskeliggjort, noe som vil forverre 



 

 

pressens arbeidsvilkår og dermed virke hemmende på ytringsfriheten. Studenter 

som får dette eksplisitt frem, bør honoreres.  

Spørsmål 3)  

Oppgaven er en teorioppgave om pressefriheten som del av ytringsfriheten. 

Oppgaven er ment som en oppgave hvor kunnskapsrike studenter kan få vist mye 

av sin kunnskap, og hvor svakere studenter kanskje avslører manglende innsikt i 

ytringsfrihetens grunnleggende aspekter.  

Studentene har både i forelesning og gjennom pensum fått god innføring i 

ytringsfrihetens begrunnelser i sannhet, demokrati og autonomi. Likevel klarer flere 

kandidater ikke å si noe fornuftig om § 100 overhodet, eller knytte dette opp mot 

pressens rolle i et demokratisk samfunn. Dette må trekke betydelig ned. Pressens 

rolle som «public watchdog», slik understreket gjentatte ganger av både EMD og 

Høyesterett, bør nevnes, og kandidatene bør få frem noe om hva dette egentlig 

innebærer.  

Flere studenter peker også på lov om redaksjonell frihet som «hovedkilde» for 

pressefriheten, noe som er relativt oppsiktsvekkende. Loven gjelder kun 

redaktørens uavhengighet ovenfor eieren av medieforetaket, og gir ingen garantier 

mot inngrep fra myndighetene. 

Ellers er det mange temaer som kan tas opp avhengig av tiden studentene har hatt 

til rådighet. Både forhåndssensur, vilkår for inngrep, ærekrenkelser, kildevern, 

redaktøransvar og infrastrukturansvaret er temaer som er naturlig å nevne. Det 

kan imidlertid ikke forventes at studentene i løpet av fire timer har tid til noen 

inngående drøftelse av samtlige aspekter. Det avgjørende er om kandidaten evner 

å sette pressefriheten i et større perspektiv, forklare bakenforliggende hensyn og si 

noe generelt om pressens rolle i et demokratisk samfunn. Studenter som kun klarer 

å frembringe helt generell allmennkunnskap om pressen, vil gjerne ligge i nedre 

sjikt av karakterskalaen.  

Generelt 

Eksamensoppgaven bør være kjent stoff for de fleste, og ligger i kjernen av 

pensum. Åvl. § 45c har hovedsakelig vært dekket i forelesninger og kurs, slik at 

studenter som går seg noe vill i bestemmelsen likevel bør få uttelling om de klarer 

å se hva spørsmålet egentlig dreier seg om, og behandle de kryssende hensyn på 

en forsvarlig måte. Kunnskapsrike studenter må forventes å kunne kjenne igjen en 

ytringsfrihetsavveining etter å ha gjennomgått kurset, uavhengig av om de har 

konkret kjennskap til bestemmelsen eller ikke.  

Kildevernsoppgaven ligger helt i kjerneområdet i faget, og har vært behørig dekket 

både gjennom pensum og i forelesningene. Dermed må det kunne stilles visse krav 



 

 

til forståelse her. Overraskende mange klarer ikke å formidle hvilke hensyn som 

står mot hverandre, eller kildevernets begrunnelse. Manglende kunnskaper på dette 

feltet kan avsløre en manglende innsats i faget, ettersom studentene har hatt en 

hel bok om kildevern på pensumlisten.  

Teorioppgaven om pressefriheten er også helt grunnleggende i faget, og bør heller 

ikke komme som en overraskelse på studentene. Det må forventes at kandidatene 

klarer å få frem relevante poenger her. Det må likevel utvises forståelse for at 

enkelte studenter har disponert mer tid til oppgave 1 og 2 enn oppgave 3.  

Studentene er i hovedsak ikke jusstudenter, og det forventes derfor ikke at verken 

struktur eller drøftelser holder et høyt metodisk nivå. Likevel bør ren synsing 

unngås. Studenter som gjennomgående får frem de prinsipielle avveiningene som 

må foretas, drøfter forsvarlig og som i alle fall forsøker å knytte dette opp mot 

rettskildene, vil gjerne ligge i øvre sjikt. Motsatt vil gjelde for de som glir over i ren 

synsing og ikke klarer å knytte besvarelsene opp mot rettskilder, ytringsfriheten 

eller de hensyn som kan begrunne inngrep i den.  

Sensorveiledningen er revidert etter å ha gjennomgått et utvalg 

eksamensbesvarelser.  
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