
Vern om personvernet 

Ikke kvalifisert 

• Personopplysningsloven 

• Åndsverkloven § 45c 

Krenkelser, f.eks: 

• Ærekrenkelser, 246 

• Omdømmekrenkelser, 247 

• Privatlivets fred, 390 

• Skremmende og hensynsløs 
adferd, strl. § 390a 



Grunnloven § 100.5 

• Enhver har Ret til Indsyn i Statens og 
Kommunernes Akter og til at følge 
Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte 
Organer. Det kan i Lov fastsættes 
Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til 
Personvern og af andre tungtveiende Grunde.  



EMK art. 10.2 

• 2. 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.  

 



EMK artikkel 8.1 

• 1. Everyone has the right to respect for his 
private and family life, his home and his 
correspondence.  



EMK artikkel 8.2 

• 2. There shall be no interference by a public 
authority with the exercise of this right except 
such as is in accordance with the law and is 
necessary in a democratic society in the 
interests of national security, public safety or 
the economic well-being of the country, for 
the prevention of disorder or crime, for the 
protection of health or morals, or for the 
protection of the rights and freedoms of 
others.  

 



Rt 1952 s. 1217 «To mistenkelige 
personer» (personverndommen) 

•  Ankemotparten har gjort gjeldende at 
fremvisningen vil være i strid med straffelovens 
§§ 246, 247 og 390. Jeg finner det ikke nødvendig 
å ta standpunkt til spørsmålet om forholdet 
rammes av disse bestemmelser i straffeloven. Det 
er tilstrekkelig for meg at jeg med byretten finner 
at det i norsk rett finnes et alminnelig rettsvern 
for personligheten, og at ankemotparten innenfor 
rammen av dette vern har rett til å motsette seg 
oppførelsen av den omhandlede film.  

 



Kanskje ikke avklart: 

• Avveining mellom likeverdige rettigheter? 

• Ytringsfriheten har fortrinnsrett? 

• Praktisk sett tror jeg ikke diskusjonen er så 
interessant 



Problemstillinger vi kommer tilbake til: 

• Er alt som er privat vernet omfattet av EMK 
artikkel 8, eller eksisterer bare et vern mot 
offentliggjøring av det som er sensitivt eller 
krenkende? (ja, antakelig er alt i 
utgangspunktet vernet). 

• Hva tilhører privatsfæren? Oppstår særlig der 
det er snakk om publisering av informasjon 
om en offentlig person.  



Vernet av privatinformasjon, 
personopplysningsloven 

• Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan 
knyttes til en enkeltperson (§ 2 nr.2) 

• Sak C-101/01 Lindquist:  
 
27 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at en 
operation, der består i på en internetside at henvise til 
forskellige personer, og i at identificere dem ved navn eller på 
anden måde, f.eks. ved at oplyse deres telefonnummer eller 
ved at give oplysninger om deres arbejdsforhold og 
fritidsinteresser, udgør en ”behandling af personoplysninger”. 
 
• Samtykke, eller hjemmel i lov (§ 8.1) 



Forholdet til ytringsfriheten 

• § 7. Forholdet til ytringsfriheten  

For behandling av personopplysninger  
utelukkende for kunstneriske, litterære eller 
journalistiske formål gjelder bare 
bestemmelsene i §§ 13 til 15, §§ 36 til 41, jf. 
kapittel VIII.  



I praksis (lindquist): 

• Unntaket er utgangspunkt for en avveining og kommer 
til anvendelse der ytringsfriheten etter en avveining går 
foran hensynet til personvernet: 

• ”I denne sammenhæng har de grundlæggende 
rettigheder en særlig betydning, som det fremgår af 
hovedsagen, hvor det i det væsentlige er nødvendigt at 
foretage en afvejning mellem på den ene side B. 
Lindqvists ytringsfrihed i forbindelse med hendes 
arbejde med at forberede konfirmander samt friheden 
til at udøve aktiviteter, der bidrager til det religiøse liv, 
og på den anden side beskyttelsen af de personers 
privatliv, med hensyn til hvilke B. Lindqvist har lagt 
oplysninger ud på sin hjemmeside på internettet.” 



Åndsverkloven § 45c 

• Fotografi som avbilder en person kan ikke 
gjengis eller vises offentlig uten samtykke av 
den avbildede, unntatt når  

• avbildningen har aktuell og allmenn interesse,  

• avbildningen av personen er mindre viktig enn 
hovedinnholdet i bildet,  

• bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft 
eller forhold eller hendelser som har allmenn 
interesse 



EMK artikkel 8, viktige dommer 

• Amman v. Switzerland, februar 2000, samme forståelse som i 
personverndirektivene: 

• “In the instant case the Court notes that a card containing data 
relating to the applicant’s private life was filled in by the Public 
Prosecutor’s Office and stored in the Confederation’s card index. In 
that connection it points out that it is not for the Court to speculate 
as to whether the information gathered on the applicant was 
sensitive or not or as to whether the applicant had been 
inconvenienced in any way. It is sufficient for it to find that data 
relating to the private life of an individual were stored by a public 
authority to conclude that, in the instant case, the creation and 
storing of the impugned card amounted to an interference, within 
the meaning of Article 8, with the applicant’s right to respect for his 
private life.” 

 



Viktig: Reklos, 15. januar 2009 

• “Admittedly, the photographs simply showed a face-on 
portrait of the baby and did not show the applicants’ 
son in a state that could be regarded as degrading, or 
in general as capable of infringing his personality 
rights. However, the key issue in the present case is not 
the nature, harmless or otherwise, of the applicants’ 
son’s representation on the offending photographs, but 
the fact that the photographer kept them without the 
applicants’ consent. The baby’s image was thus 
retained in the hands of the photographer in an 
identifiable form with the possibility of subsequent use 
against the wishes of the person concerned and/or his 
parents.” 



Offentlige personer 



Von Hannover («Carolinedommen» 

• 59.  Although freedom of expression also extends 
to the publication of photos, this is an area in 
which the protection of the rights and reputation 
of others takes on particular importance. The 
present case does not concern the dissemination 
of “ideas”, but of images containing very personal 
or even intimate “information” about an 
individual. Furthermore, photos appearing in the 
tabloid press are often taken in a climate of 
continual harassment which induces in the 
person concerned a very strong sense of intrusion 
into their private life or even of persecution. 

 



General interest 

• 60.  In the cases in which the Court has had to 
balance the protection of private life against 
freedom of expression, it has always stressed 
the contribution made by photos or articles in 
the press to a debate of general interest  



Måten bildene ble tatt på 

• 68.  The Court finds another point to be of importance: 
even though, strictly speaking, the present application 
concerns only the publication of the photos and articles by 
various German magazines, the context in which these 
photos were taken – without the applicant’s knowledge or 
consent –and the harassment endured by many public 
figures in their daily lives cannot be fully disregarded. 

• In the present case this point is illustrated in particularly 
striking fashion by the photos taken of the applicant at the 
Monte Carlo Beach Club tripping over an obstacle and 
falling down. It appears that these photos were taken 
secretly at a distance of several hundred metres, probably 
from a neighbouring house, whereas journalists’ and 
photographers’ access to the club was strictly regulated  
 



Vernets rekkevidde 

• 69.  The Court reiterates the fundamental 
importance of protecting private life from the 
point of view of the development of every 
human being’s personality. That protection – 
as stated above – extends beyond the private 
family circle and also includes a social 
dimension. 



Ny mediehverdag 

• 70.  Furthermore, increased vigilance in 
protecting private life is necessary to contend 
with new communication technologies which 
make it possible to store and reproduce 
personal data  



Termen «journalistisk» i norsk praksis 

• Forstått meget vidt 

• Dekker publiseringen et informasjonsbehov? 

• Er den belastende, eller krenkende? 

• Kunne den hatt en annen form, f.eks utelate 
navn? 



Retten til eget bilde i norsk rett 

• Identifiserbar 

• Offentliggjøring for «the public at large» 

• Utgp: Eksplisitt samtykke, men i noen tilfeller 
stilltiende samtykke 

• Barn: Modenhet og forståelse 

• Rekkevidden av samtykket (Oslo byrett 19. 
desember 1995 (Fødselsbildesaken). 

• Varigheten av samtykket nytt spm – tolking 

• Tilbakekall – nytt spm 



Aktuell og allmenn interesse 

• Generelt: usikker helhetsvurdering: avveining 
mellom den avbildedes interesser og 
allmennhetens informasjonsbehov. 

• Konteksten: Rt. 2001 s. 1691 

• Den gamle fotografiloven: «dagshendingar» 



Rt. 1995 s. 1948 Arne Næss 

• Jeg forstår ordlyden og formålet slik at bestemmelsen skal 
tilgodese allmennhetens interesse i best mulig informasjon 
om dagsaktuelle hendelser. Det er vanskelig å gi noen 
eksakt definisjon av hva som ligger i "dagshending", men 
sammenstillingen av "dags" og "hending" gir relativt klare 
indikasjoner på hva det siktes til. Departementet viser til 
"den moderne nyhetsreportasje", og hva som kan anses 
som nyhetsreportasje blir derfor et viktig element ved 
vurderingen… Medias omtale av hendelser i inn- og utland 
er – og har lenge vært – svært bred, og jeg ser ingen grunn 
til å legge et snevert syn til grunn ved fortolkningen, i den 
forstand at hendelsen må ha spesielt stor nyhetsverdi eller 
være av interesse for en stor del av befolkningen. Men et 
visst minstemål av generell nyhetsverdi må kreves.  
 



Rt. 1995 s. 1948 forts. 

• Fotografiloven er fra 1960. Den gang hadde ikke det 
som i dag gjerne kalles "kjendisreportasjer" tilnærmet 
samme omfang som nå. I dag informeres allmennheten 
om likt og ulikt fra kjente personers liv. Vanlige 
hendelser – som bare har interesse fordi de angår 
kjente personer – slås ofte stort opp, og pressen skaper 
til dels "nyheter" av helt trivielle ting, uten virkelig 
informasjonsverdi for allmennheten. At det er interesse 
for dette stoffet, er etter min mening ikke i seg selv 
tilstrekkelig til å gi "nyheter" av denne art karakter av 
"dagshending" i lovens forstand. På dette området må 
terskelen ligge relativt høyt… 



Momenter i vurderingen Rt 2007 s. 
687 Big Brother: 

• Personvernet står sterkt for personer uten 
samfunnsfunksjoner 
(personbestemt/situasjonsbestemt) 

• Søkt rampelyset 

• To år etter programmet – «gjenvant vernet» 

• Krenkende innhold uten betydning for 
samfunnsdebatten 



Sletting 

Den originære ytrer 

• Alltid ansvarlig 

• Rett til sletting følger 
antakelig aksessorisk av 
lovbrudd 

• Dårlig lovgivning på 
området 

Formidleren 

• Formidlerfrihet 

• Ikke opplagt at rett til 
sletting følger aksessorisk 

• Konteksten 

• Mediets karakter 

• «Slettepoliti»? 

• Vanskelig å lovgi 



Uansett håndhevingsproblem 

• Den enkeltes etiske forpliktelse 

• Kostnader og usikkerhet ved rettslig 
håndheving 

• Slettmeg.no 


