
Oppgave til 25 og 26 februar 2013 

 

Eksempel: 

Aftenposten omtaler i sin papirutgave en rasistisk demonstrasjon. En demonstrant står 

frem under fullt navn og sier at alle fargede og jøder er mindreverdige og bør sendes 

ut av landet. En annen demonstrant – som journalisten kjenner identiteten til – men 

som vil være anonym, gir uttrykk for at dersom Staten «ikke gjør noe med 

parasittproblemet må borgerne ta saken i egne hender, om nødvendig ved makt». Han 

sier videre at organisasjonen han representerer allerede har begynt å gjøre dette. Ifølge 

artikkelen har vedkommende beskrevet enkelte konkrete episoder overfor journalisten 

– under løfte om at disse ikke blir omtalt nærmere i artikkelen. I samme artikkel gir en 

professor ved universitetet i Oslo uttrykk for at utviklingen er bekymringsfull og at 

myndighetene må følge godt med dersom miljøet utvikler seg videre. 

Aftenpostens sjefredaktør var ikke kjent med artikkelen før den kom på trykk. 

 

1. Er noen av ytringene ulovlige? 

2. Er det ulovlig at Aftenposten gjengir dem og er redaktøren i så fall strafferettslig 

ansvarlig? 

3. Politiet ønsker å etterforske de mulige voldshandlingene. De krever at journalisten 

oppgir hvem den anonyme kilden er. Kan de kreve det?  

4. Journalisten nektet å utlevere kilden og politiet kom ingen vei. Politiet hevdet da at 

Aftenposten ikke i noe tilfelle både kunne påberope en rett til lovlig 

videreformidling av en ulovlig ytring og samtidig nekte å utlevere kilden. Da ville 

man stå uten et ansvarssubjekt for den anonyme ytringen – og det er i strid med 

grunntanken bak det strafferettslige redaktøransvaret. 

5. Etter en tid ble demonstranten som sto frem under fullt navn pågrepet for en 

voldshandling. Han avslørte da hvem den anonyme med-demonstranten var. Andre 

som var til stede, og med-demonstranten selv, bekreftet at han var den anonyme 

kilden. Politiet anså vedkommendes identitet for å være bekreftet utenfor en hver 

rimelig tvil. De ønsket at journalisten skulle forklare seg, ikke fordi ytterligere 

bekreftelse av kildens identitet var nødvendig, men fordi de ønsket å avdekke 

innholdet i den delen av samtalen mellom journalist og kilde som ikke var presist 

gjengitt i avisen. Kan de kreve det? 

 

 

Straffeloven § 431 

Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt 

bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter 

noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han 

godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av 

skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere 

eller underordnede.  



       Når det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 6 måneder 

anvendes. Det kan dog ikke ilegges strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha 

vært anvendelig om redaktøren hadde kjent innholdet.  

       Ved offentliggjøring gjennom kringkastingssending får disse bestemmelser tilsvarende 

anvendelse for kringkastingssjef, programdirektør og ansvarlig leder for programavdeling 

eller distriktskontor.  

       Om påtalen gjelder det samme som om påtale av den lovovertredelse skriftet eller 

sendingen inneholder. 

 

Straffeprosessloven § 125 

Redaktøren av et trykt skrift kan nekte å svare på spørsmål om hvem som er forfatter til en 

artikkel eller melding i skriftet eller kilde for opplysninger i det. Det samme gjelder spørsmål 

om hvem som er kilde for andre opplysninger som er betrodd redaktøren til bruk i hans 

virksomhet.  

       Samme rett som redaktøren har andre som har fått kjennskap til forfatteren eller kilden 

gjennom sitt arbeid for vedkommende forlag, redaksjon, pressebyrå eller trykkeri.  

       Når vektige samfunnsinteresser tilsier at opplysningen gis og den er av vesentlig 

betydning for sakens oppklaring, kan retten etter en samlet vurdering likevel pålegge vitnet å 

oppgi navnet. Dersom forfatteren eller kilden har avdekket forhold som det var av 

samfunnsmessig betydning å få gjort kjent, kan vitnet bare når det finnes særlig påkrevd 

pålegges å oppgi navnet.  

       Når svar gis, kan retten beslutte at det bare skal gis til retten og partene i møte for lukkede 

dører og under pålegg om taushetsplikt.  

       Bestemmelsene i paragrafen her gjelder tilsvarende for kringkastingssjef og for 

medarbeidere i kringkasting eller annen medievirksomhet som i hovedtrekk har samme formål 

som aviser og kringkasting.  

 


