
Ansvarsforskyvning og 
ansvarbegrensninger 

• Hovedregel (1): Den originære ytrer er alltid 
ansvarlig. 

• Hovedregel (2): Alle som medvirker og utviser 
skyld er medansvarlige 



Redaktøransvaret - ansvarsforskyving 

• Norge: Utvidet medvirkeransvar – hensynet til 
kriminalitetsbekjempelse 

• Sverige: Ensamansvar – hensynet til 
ytringsfriheten. 

• Ansvarskonsentrasjon er antatt å fremme 
ytringsfriheten. 



Stortingsmelding 26 (2003 2004) pkt. 
8.2.6. 

• ”Andre enn forfatter, redaktør og utgiver bør, 
iallfall som den klare hovedregel, ikke kunne 
møtes med sanksjoner, verken av 
strafferettslig eller sivilrettslig art.” 

 



Ansvarsbegrensninger i Norge: 

• 1. Straffeloven § 254 

• 2. E-handelsloven 

• 3. Videreformidlerfriheten jf. EMK artikkel 10, 
slik den gjelder som norsk lov jf. 
menneskerettsloven. 



Straffeloven § 254: 

• ”Ansvaret for ærekrenkelse forøvd i blad eller 
tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den 
som bare har deltatt ved teknisk framstilling 
eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende 
gjelder for kringkastingssending.” 

• Absolutt ansvarsfrihet – men begrenset 
rekkevidde 

 



E-handelsloven 

• Gjelder informasjonssamfunnstjenester 

• Fremtidens avveining mellom ytringsfrihet, 
rettsstridsreservasjonen og hensynet til 
kriminalitetsbekjempelse? 



E-handelsloven: 
Redaktørforbud: 

 ”Bestemmelsene i §§ 16 til 18 medfører ikke 
at tjenesteyteren har en generell plikt til å 
kontrollere eller overvåke den informasjonen 
som lagres eller overføres på oppfordring fra 
en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å 
undersøke forhold som antyder ulovlig 
virksomhet.” 

 



§ 16. Ansvarsfrihet for visse 
overførings- og tilgangstjenester  

 
 ”En tjenesteyter som overfører informasjon for 

en tjenestemottaker i et 
kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig 
eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i 
den overførte informasjonen, forutsatt at  

 a) Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, 
b) tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av 
overføringen og  

 c) tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller 
endrer informasjonen som overføres.” 



§ 17. Ansvarsfrihet for visse 
mellomlagringstjenester  

 
 ”En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke 

strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for 
innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende 
og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen 
til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at 
tjenesteyteren  

 a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som 
overføres,  

 b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen,  
 c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av 

informasjonen og d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av 
alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data 
om bruken av informasjonen.” 



§ 17 forts: 

• ”Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare 
dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold 
fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede 
informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap 
om at en domstol, en offentlig myndighet eller et 
særskilt organ utpekt av departementet i forskrift 
har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen 
til informasjonen. Det samme gjelder når 
tjenesteyter har mottatt underretning om at 
informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet 
eller at tilgangen til informasjonen er sperret.”  

 



§ 18. Ansvarsfrihet for visse 
lagringstjenester (”hosting” viktig!) 

 
 ”En tjenesteyter som lagrer informasjon på 

oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare  

 a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller 
medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av 
informasjon, dersom han har utvist forsett, eller 
b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av 
ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig 
virksomhet ved lagring av informasjon, dersom 
han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.  



Varsel og fjern: 

 ”Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra 
erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet 
opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller 
sperre tilgangen til informasjonen etter at 
forsettet eller den grove uaktsomheten etter 
første ledd forelå. 

  En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne 
paragraf dersom tjenestemottakeren handler på 
tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll.”  

 

 



Ulikt ansvar for tredjepart: 

• 16 : Ren transmisjon 

• 17: Mellomlagring 

 

• 18: Hosting 

• Ansvarsfrihet 

• Ansvarsfrihet – mulig 
sletteplikt 

• Forsett/grov 
uaktsomhet – varsel og 
fjern. 



Hva er hosting? 

• Tilstrekkelig at tjenesten innbefatter lagring 

• Verten må ikke selv påvirke (”redigere”) 
innholdet. 

• Omfatter f.eks YouTube, eBay, men 
sannsynligvis også uredigerte nettdebatter 

• Må være ”reell mellommann” 



Funksjonell tilnærming: 
Generaladvokat Jääskinen, C-324/09 

L’Oreal v. eBay, premiss 149. 
 

• ”Det er ikke min opfattelse, at det er muligt at skitsere 
parametre i en forretningsmodel, der ville passe 
perfekt på hostingfritagelsen, og selv hvis det var, ville 
en definition, der laves i dag, sikkert ikke vare længe. Vi 
bør i stedet fokusere på en aktivitetsform og klart 
angive, at mens nogle af en tjenesteyders aktiviteter er 
ansvarsfritaget, således som det anses nødvendigt for 
at opfylde direktivets formål, er alle andre ikke fritaget 
og er fortsat omfattet af de ”normale” 
ansvarsordninger i medlemsstaterne, såsom 
erstatningsansvar og strafansvar.” 

 



Eks: nettdebatten på aftenposten.no: 

• Antakelig omfattet av direktivet 

• Lovfestet redaktøransvar i så fall ikke mulig 

• Skyldansvar – varsel og fjern 



Likheter / forskjeller 

Strl. 254 

• Absolutt ansvarsfrihet 

• Typisk interne medarb. 

• Kun for bestemt innhold 

E-handel 

• Betinget ansvarsfrihet 

• Typisk eksterne tredjeparter 

• ”Alt” innhold 



Overbygning: 

• Rettstridsreservasjon 

• Ytringsfriheten 

• Rasjonalet kan anvendes utenfor lovteksten 



EMK artikkel 10 

• Formidlerfrihet… 

• …motsatt av umiddelbart redaktøransvar 

• Faller da tilbake på hovedregel om at originær 
ytrer er ansvarlig 



Virkeområde: For de som følger 
pressens arbeidsform 

• “By reason of the “duties and responsibilities” 
inherent in the exercise of the freedom of 
expression, the safeguard afforded by Article 
10 to journalists in relation to reporting on 
issues of general interest is subject to the 
proviso that they are acting in good faith in 
order to provide accurate and reliable 
information in accordance with the ethics of 
journalism (…).”  

 



Björk Eidsdóttir v. Iceland, 10. juli 2012 

• Sjekke fakta 

• Balansert fremstilling 

• Tilsvar 

• Unngå anonymitet så langt det er mulig 

• Kort sagt: Pressen er de som baserer sin 
virksomhet på presseetiske normer 



Stoll v. Switzerland, 10. desember 
2007, premiss 104. 

 
 “These considerations play a particularly 

important role nowadays, given the influence 
wielded by the media in contemporary society: 
not only do they inform, they can also suggest by 
the way in which they present the information 
how it is to be assessed. In a world in which the 
individual is confronted with vast quantities of 
information circulated via traditional and 
electronic media and involving an ever-growing 
number of players, monitoring compliance with 
journalistic ethics takes on added importance.” 
 



Potensielt svært viktig:  
Editorial Board (5. mai 2011)  

• Nasjonal lovgivning må likebehandle den 
tradisjonelle pressen og nettmedier 

• Nasjonal lovgivning må la 
videreformidlingsretten komme til uttrykk 

• Dagens norske redaktøransvar statuerer det 
motsatte av formidlerfrihet 



Mulige konsekvenser: 

• Mer vekt på presseetikk og arbeidsprosess for 
å identifisere pressen (funksjonell tilnærming) 

• Mer vekt på hovedregelen om at den 
originære ytrer er ansvarlig 

• Rettsstridsreservasjonen og hensynet til 
ytringsfriheten kan tilsi at ingen andre enn 
redaktøren (evnt) bør straffes i tillegg. 

• Varsel og fjern fremstår som generell løsning 
for nettmedier ved ikke-forsettelige lovbrudd 


