
Oppgave 12. mars.  

Redaktøren i riksavisen Dagens Gang har et horn i siden til direktøren i et stort børsnotert 

selskap. Han er overbevist om at direktøren har et utenomekteskapelig forhold og får en 

fotograf til å dokumentere dette, gjennom å snikfotografere inn på privat område. Han 

forklarer til en journalist hva saken dreier seg om, ber vedkommende lage en sak på temaet og 

får researchavdelingen til å lage en collage om de to. De involverte får etter hvert 

betenkeligheter. Selv om mye tyder på at de to har et forhold har man ingen direkte bevis for 

påstandene, særlig hvor intimt forholdet er. Medarbeiderne mener at det ferdige materialet er 

av en slik karakter at publisering vil krenke straffeloven § 390 om privatlivets fred – noe som 

skal legges til grunn i det videre. De går til redaktøren og ber ham om ikke å publisere det 

ferdige materialet, men redaktøren står på sitt.  

1. Hva er det rettslige grunnlaget for å holde redaktøren ansvarlig? 

2. Kan fotografen, journalisten og medarbeiderne på researchavdelingen straffes? 

Redaktøren var fornøyd med saken. Forholdet ble umiddelbart anmeldt av den krenkede, og 

alle som uttalte seg beskrev saken som opplagt krenkende og ulovlig. Redaktøren mente 

imidlertid at publiseringen hadde en prinsipiell side – han viste til ytringsfriheten – og 

beordret at saken skulle legges ut på avisens nettutgave. Dette var det en egen teknisk 

ansvarlig i redaksjonen som sto for. Selve nettavisen ble drevet under eget navn, men alt det 

tekniske ble driftet av et eksternt selskap som hadde spesialisert seg på å tilby tekniske 

løsninger, herunder lagringsplass, til nettaviser. Den krenkede varslet selskapet om krenkelsen 

og krevde at materialet ble slettet. Hvis ikke ville han anmelde selskapet og kreve erstatning. 

3. Kan medarbeideren som yter teknisk bistand i forbindelse med publiseringen holdes til 

ansvar? 

4. Forutsatt at det publiserte materialet er i strid med straffeloven 390 – vil selskapet som 

drifter den tekniske løsningen kunne holdes til ansvar dersom de ikke sletter materialet 

etter å ha blitt varslet? 

5. Saken vakte stor oppmerksomhet på sosiale medier og mange privatpersoner la ut en 

link til nettstedet. Kan disse holdes til ansvar for lenkingen dersom materialet det 

lenkes til er i strid med straffeloven § 390? 

  


