
Hvem er dette? 



Redaktøransvaret 1779 
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      (distributør 



Ulike syn (1): 

• Deler av ordningen opphevet i Norge i 1814 – 
hvorfor? 

 



Hint, «rosa helikopter»: 



Ulike syn (2) 

• E-handelsloven § 19 – redaktørforbud på 
internett:  «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.» Hvorfor? 



Spørsmål: 

• Er det i hovedregelen tillatt, eller ikke tillatt, å 
formidle ulovlige ytringer fremsatt av andre; 

 

- For en som driver et brukerforum på Internet, 
hvis eneste virksomhet er å formidle ytringer 
mellom brukerne, men slik at alle kan lese 
dem?  

- For Aftenposten? 



Mange ytringsfriheter: 

• Den materielle ytringsfriheten 

• Strukturell ytringsfrihet, f.eks pressefriheten 

• Informasjonsfriheten, f.eks off.lova. 

• Statens infrastrukturansvar 



Individhensyn og allmenne 
interesser 

• Grensetilfellene preges av en grunnleggende 
spenning mellom individhensyn og allmenne 
interesser på alle nivåer. 

 



Samfunnet deler gevinsten – den 
enkelte bærer i blant kostnaden… 

  



Not everything that is to the 
interest of the public is in the 

public interest. 
  



Er det noen snille lovbrytere her? 

 



Er det lov; 

• å legge ut bilde av noen på Facebook uten 
deres eksplisitte samtykke? 

• å skrive på Twitter: I dag var min bestemor 
Randi Johnsen hos tannlegen? 

• for Aftenposten å gjøre noe tilsvarende? 

 



Ytringsfriheten står sterkt fordi den 
normalt gavner både: 

• X og X 



Grunnloven § 100 (1) og (2) 

• Ytringsfrihed bør finde Sted.  

• Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have 
meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer 
eller Budskab, medmindre det lader sig 
forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens 
Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og 
Individets frie Meningsdannelse. Det retslige 
Ansvar bør være foreskrevet i Lov. 

 



Sannhetssøken 

• Feilbarlighetsprinsippet 

 

• «marketplace for ideas» 

 

• noe anser vi som sant… (eks. forbud mot 
rasistiske ytringer) 



Autonomiprinsippet 

• selvutfoldelse – individuell frihet  
• prøve sine synspunkter mot andre (særlig om 

politiske forhold) 
• Handyside: Article 10 (…) is applicable not only to 

"information" or "ideas" that are favourably 
received or regarded as inoffensive or as a matter 
of indifference, but also to those that offend, 
shock or disturb the State or any sector of the 
population. Such are the demands of that 
pluralism, tolerance and broadmindedness 
without which there is no "democratic society". 
 



Demokratiprinsippet 

• åpenhet og kritikk 

• Ytringsfrihetskommisjonen: 

• Den individualistiske rettighetstenkning 

diskriminerer dårlig mellom forskjellige typer 

ytringer, mens man med utgangspunkt i 

individbegrepet knyttet til «det myndige 

menneske» vil kunne legge mer vekt på 

innholdet i ytringene. 



Kontrast: USA 

“Occasionally, the Supreme court has flirted with 

the idea that the First Amendment protects the 

right of the people to receive information rather 

than the right of speakers to speak, but generally 

the Court operates on the assumption that the 

best way to protect everyone’s right to receive 

information is to protect everyone’s right to 

speak.” 

 



EMK artikkel 10 

• 1. Everyone has the right to freedom of 
expression. This right shall include freedom to 
hold opinions and to receive and impart 
information and ideas without interference by 
public authority and regardless of frontiers 



Unntak: 

• The exercise of these freedoms, since it carries 
with it duties and responsibilities, may be subject 
to such formalities, conditions, restrictions or 
penalties as are prescribed by law and are 
necessary in a democratic society, in the interests 
of national security, territorial integrity or public 
safety, for the prevention of disorder or crime, for 
the protection of health or morals, for the 
protection of the reputation or rights of others, 
for preventing the disclosure of information 
received in confidence, or for maintaining the 
authority and impartiality of the judiciary.  

 



Inngrep: 

• 1. Prescribed by law 

• 2. Pursue a legitimate aim 

• 3. Necessary in a democratic society 

 

 



«the rights of others» 

Eks: Pressefriheten 
 

Eks: Pluralisme: The Court has frequently stressed the 

fundamental role of freedom of expression in a democratic 

society, in particular where, through the press, it serves to 

impart information and ideas of general interest, which the 

public is moreover entitled to receive (…). Such an 

undertaking cannot be successfully accomplished unless it is 

grounded in the principle of pluralism, of which the State is 

the ultimate guarantor. This observation is especially valid 

in relation to audio-visual media, whose programmes are 

often broadcast very widely. 

 



Rights of others 

• Personvern 

(Staten – demokratiet – sikkerhetshensyn) 

• Rasisme 



Paternalisme v. liberalisme? 

• USA: Liberalisme 

• Europa: Utilitarisme 

• USA: «- greit, men utilitarisme funker ikke i 
praksis…» 



Oppsummering 

• mange forskjellige ytringsfriheter; materielle 
ytringsfrihet, strukturell ytringsfrihet, 
informasjonsfrihet, statens 
infrastrukturansvar. 

• Ytringsfriheten er begrunnet i 
sannhetsprinsippet, autonomiprinsippet og 
demokratiprinsippet. 



Oppsummering 

• Ytringsfriheten står sterkt fordi en utøylet 
ytringsfrihet i hovedsak fremmer alle de tre 
hensynene foran.  

• Demokratiprinsippet, forstått som hensynet til 
allmennhetens interesser, står sterkt i norsk og 
Europeisk rettskultur – motsatt av i USA – og 
preger ytringsfrihetens utforming og 
rekkevidde i grensetilfeller.  


