
Redaktøransvaret 

• Faglig/etisk ansvar 

• Lederansvar 

• Rettslig ansvar 



Rettslig ansvar i media 

• straff 

• erstatning 

• Den originære ytrer 

• Journalister, fotografer 
og lignende. 

• Medieforetaket 

• Den bevisste (skyldige) 
redaktør 

• Den ubevisste redaktør 

 



Det strafferettslige redaktøransvaret 

• Et ”subsidiært” ansvar 

• Et kontrollansvar 

• Om ”kunstig ansvar” 



Innenfor hvilke medier? 

• ”blader” ”tidsskrifter” og ”kringkasting” 

• Kun periodiske skrifter (ikke bøker f.eks). 

• Det strafferettslige redaktøransvaret gjelder 
neppe på Internett 



Hvem er redaktør? 
Straffeloven § 436: 

• Ved redaktør av et blad eller tidsskrift forstås i 
dette kapitel den som treffer avgjørelse om 
skriftets innhold eller om en del av dette, 
enten han betegnes som redaktør eller som 
utgiver eller på annen måte.  

• Funksjonell definisjon 

• Neppe en plikt til å ha redaktør i norsk rett. 



Lov om redaksjonell fridom 

• § 3. Plikt til å ha ein redaktør  

•        Medium som nemnt i § 2 skal ha ein 
redaktør.  

•        Med redaktør er i denne lova meint den 
som tek avgjerd om innhaldet i mediet eller 
om ein del av dette, anten han blir kalla 
redaktør, utgivar eller noko anna.  
 



Liten praktisk betydning  

• Knapt anvendt i rettspraksis siste 50 år. 

• Anvender evnt. bestemmelser om ulovlige 
ytringer direkte. 

• Ansvar vil som regel komme i strid med 
formidlerfriheten slik den følger av EMK art. 10. 

• Straffeloven 246 og 247 blir opphevet i ny 
straffelov. 

• Det faglige ansvaret rekker lenger enn det 
rettslige. 

 



Så hvorfor så viktig? 

• Symbol 

• Forutsetning for kildevern (?) 

• Frykt for det ukjente 

• Regjeringen har varslet at redaktøransvaret 
skal bestå. 



Utfordringer: 

• Grunnloven krever teknologinøytral lovgivning 

• Nettmedier 

 - e-handelsdirektivet 

 - EMK artikkel 10 – nettets karakter 

 - Er det rimelig om private er underlagt 
ansvaret? 



Svensk modell? 

• Objektivt eneansvar for redaktøren 

• Nettmedier kan ”melde” seg inn 

• Ansvarskonsentrasjon av hensyn til 
ytringsfriheten 



Et betinget eneansvar? 

• Dersom redaktøren er ansvarlig straffes 
normalt ingen andre. 



Eller oppheve? 

• Flertallet i medieansvarsutvalget foreslo å 
oppheve bestemmelsen 

 - ingen praktisk betydning 

 - umulige avgrensningsproblemer 



Redaktøransvar – en forutsetning 
for kildevern? 

• Etablert oppfatning: JA 

• Mer sentralt i dag: Utøvelse av publisistisk 
ansvar 



Rt. 1992 s. 39 Edderkoppen 

• I dag fremstår journalisten i svært mange 
tilfeller ved navn; det er således ikke 
journalistens anonymitet redaktøren skal 
verne. "Pressen" er noe mer enn redaktøren, 
og journalisten er like ofte – eller oftere – nå i 
fokus som kildevernets subjekt. For 
journalisten passer det ikke så godt å se deres 
rett som avledet av redaktørens. Jeg finner det 
naturlig å forstå bestemmelsen slik at det er 
selve den journalistiske virksomhet som skal 
beskyttes.  



Edderkoppen forts. 

• Det bør derfor ikke uten videre være 
avgjørende om journalisten i det konkrete 
tilfellet kan sies å ha opptrådt på vegne av en 
redaksjon. Bestemmelsen bør etter min 
mening forstås slik at den enkelte 
pressemedarbeider er gitt en selvstendig rett 
til å verne sine kilder. 



Rt. 2010 s. 1381 Finneren 

• «Jeg legger etter dette til grunn at innleggene 
som legges ut, er undergitt samtidskontroll av 
en ansvarlig redaktør eller hans stedfortreder. 
Det er etter mitt syn ikke nødvendig å ta 
stilling til om Danbolt kan kritiseres for ikke å 
ha fjernet « Finneren »s innlegg. Jeg er enig 
med den ankende part i at hvordan 
redaktøransvaret praktiseres i det konkrete 
tilfellet, ikke får betydning for vurderingen av 
om § 125 første jf. femte ledd kommer til 
anvendelse her.» 
 
 



Rt. 2010 s. 1381 – avveiningen: 

• Etter mitt syn blir dette ikke et riktig tema for vurderingen av 
om det foreligger « vektige samfunnsinteresser ». Jeg er enig 
med lagmannsretten i at hensynet til « Finneren » ikke kan 
begrunne fritak fra vitneplikten, men kildevernet kan heller 
ikke begrunnes i hensynet til kildens ønske om å forbli 
anonym. Den sentrale samfunnsinteressen kildevernet tar 
sikte på å beskytte, er medias nyhetsformidling og frie 
formidling av synspunkter. Dette må derfor danne 
utgangspunktet for vurderingen etter unntaksregelen i tredje 
ledd.  

 
 



Rt. 2010 s. 1381: Avveiningen 

• Det kan for øvrig her neppe trekkes noen klar 
grense mellom vurderingen av om « vektige 
samfunnsinteresser » tilsier at opplysningene 
gis, og den samlede interesseavveining retten 
deretter skal foreta for å avgjøre om 
redaktøren skal pålegges vitneplikt. Hvorvidt 
vitneplikt skal pålegges, må baseres på en 
avveining mellom til dels motstridende 
samfunnsinteresser.  
 
 



Husk EMK art. 10.2 

• Nødvendig at journalisten forklarer seg? 

 - Andre etterforskningsskritt? 

 - Kan man i det hele tatt lempe på 
 kildevernet for å avdekke om det har 
 skjedd noe kriminelt? 



Vanskeligst: 

•   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.  

 



Langsiktig perspektiv: 

• «Chilling effect» 

• Sentralt spm: Ønsker vi slike uttalelser i media 
i fremtiden? 



Typetilfeller: 

• Selvinkriminering 

• Manipulasjon 

• Konkret behov for oppklaring 

• Skjedd noe på siden av hva saken egentlig 
gjaldt 



Sammenfatning: 

• Hvem kan påberope kildevern? Flere enn 
redaktørstyrte medier – men ikke alle medier. 

• Ønsker vi slik informasjon i pressen igjen? 

• Bidrar pressens arbeidsform til å motvirke 
eventuelt uheldige utslag? 

• Er det et konkret og aktuelt behov for 
oppklaring? 


