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Ytringsfrihet på internett

Av lovrådgiver, cand. jur Ørnulf Røhnebæk, Norge

Dersom de ulike telekommunikasjonsoperatørene som er teknisk nødvendig for formid-
ling av ytringer på internett pålegges ansvar for ytringene, får vi et skrekkscenario:
Den kollektiv ytringsfrihet. Det enkelte brennende hjerte får ikke formidlet flere fornær-
mende, sjokkerende og opprørende meninger enn det de tekniske mellommenn tør
innestå for. Resultat blir et inngrep i den enkeltes ytringsfrihet.

Referenten drøfter hvilke former for slikt medvirkeransvar som vil kunne godtas og
ikke kunne godtas etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10. Han gjør
seg til talsmann for et nyansert system der den enkelte ytrer som aktivt ønsker å ta et
eneansvar for sine meninger, også må få en slik mulighet. Ved ”erklært eneansvar” fra
ytringens avgiver – eller fra en stråmann (redaktør) – må regelen være at mellomledde-
ne fritas for ethvert ansvar. Slik ansvarskanalisering er mindre kjent i norsk rett enn i
Sverige (”ensamansvar”) og Danmark (medieansvarsloven).

Han mener at både EUs direktiv om elektronisk handel og Eurparådets konvensjon
om Cyber Crime går for langt i akseptere ansvar for tekniske mellomledd, og antyder at
årsaken kan være at de som har forhandlet fram rettsaktene har sin faglig tyngde og
interesse andre steder enn i ytringsfrihetsjussen.

Ørnulf Røhnebæk er født 1959, og ble cand. jur ved Universitet i Oslo i 1990. Før den
juridiske karrieren var han journalist i en lokalavis i Gudbrandsdalen, i en fore-
ningsavis for norske småbønder og i NTB (Norsk telegrambyrå). Han har vært dommer-
fullmektig ved Horten tingrett (1991–93), research lawyer ved EFTA-domstolen (1995–
96) og sekretær for den norske Ytringsfrihetskommisjonen (1996–99). Fra 1999 har han
vært lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling med alminnelig forvaltningsrett,
miljø- og ressursrett, ærekrenkelser og medierett som særlige arbeidsområder. Bøker:
Nitrogenoksid (NOx) som rettslig problem (1991) og Miljø og jus (1995).

1. Innledning

Denne artikkelen tilbyr ingen ferdige løsninger. Den tilbyr derimot høyttenkning
om noen prinsipper som bør ligge til grunn for rettslig regulering av ansvar for
ytringer på internett (på sikt kanskje for alle ytringer i digital form). Enkelte av
ideene vil nok av mange raskt bli avvist som ubrukelige. Det får stå sin prøve.

Det er trøst å finne hos John Stuart Mill (1806–73). I On liberty gjorde han seg
til talsmann for at selv de galeste meninger må framføres om samfunnsborgerne –
ved hjelp av den felles fornuft – skal finne fram til sannhet. Det er kun når de
riktige oppfatninger brytes mot de gale, at vi kan vite at de riktige sannhetene
faktisk er riktige. Han påpekte dessuten at de sannheter som gjennom lang tid har
overlevd angrep fra mange motargumenter, vil bli etablerte sannheter. Også disse
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må utfordres, selv av åpenbart gale påstander. Bare på den måten kan man hindre
at de riktige oppfatninger stivner til døde dogmer, jf. også NOU 1999: 27 ”Yt-
ringsfrihed bør finde Sted” (utredning fra den norske Ytringsfrihetskommisjonen)
s. 20.

Rettslige sider ved internett var tema også under Det 35. nordiske juristmøtet i
Oslo 18. til 20. august 1999. Foruten professor, dr. juris Jon Bings innlednings-
foredrag ”Internettet”, ble det avholdt seksjonsmøte under overskriften ”Ansvar
for ulovlig informasjonsspredning på Internet”, basert på en artikkel av professor,
dr. jur. Mads Bryde Andersen med samme tittel, jf. Forhandlingene ved Det 35.
nordiske juristmøtet, Oslo 1999, s. 197 flg.

Det er derfor naturlig å knytte noen linjer til det som ble anført den gang, selv
om min innfallsvinkel er noe annerledes. Jeg skal her ta opp to problemstillinger,
som for tida er aktualisert av den voksende digitale kommunikasjon, særlig via
internett:

a) Hva skjer med den enkeltes ytringsfrihet om ansvar for vedkommendes ytring
også pålegges andre enn avgiveren av ytringen?

b) Hva slags ansvar kan pålegges andre enn den opprinnelige ytrer uten at vi
kommer i konflikt med ytringsfriheten?

Spørsmål a kan betraktes som et spørsmål om den antatte faktiske virkning av
gitte regler. Jeg skal forsøke å besvare dette kvalitativt, dvs. ved hjelp av det
sosiologene kaller kvalitativ metode. Spørsmål b er normativt, og det kan stilles
både i forhold til det nasjonale ytringsfrihetsvernet i de nordiske staters grunn-
lover og i forhold til vernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK) artikkel 10. Jeg har av to grunner valgt det siste: EMK kan synes å gi et
bedre vern for ytringsfriheten enn det som følger av grunnlovene i enkelte
nordiske stater. Normen i art. 10 er dessuten en felles rettslig norm for alle våre
nordiske land. Den må følges selv om statenes grunnlover skulle åpne for mer
restriktive regler.

Antakelsen om at EMK art. 10 gir bedre vern for ytringsfriheten enn det som følger av
grunnlovene i enkelte nordiske stater, bygger bl.a. på det faktum at både Norge, Danmark
og Island har fått avgjørelser mot seg ved Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)
i Stasbourg, jf. EMD Bergens Tidende v Norway, 2. mai 2000, EMD Nilsen & Johnsen v
Norway, 25. november 1999, EMD Tromsø & Stensaas v Norway, 20. mai 1999, EMD
Jersild v Denmark, 23. september 1994 og EMD Thorgeir Thorgeirsson v Iceland, 25. juni
1992.

Ørnulf Røhnebæk
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2. Ansvarsplassering og ytringsfrihet1

2.1 Generelt om problemet ansvarsplassering

Den faktiske ytringsmulighet – og dermed muligheten til å benytte ytringsfriheten
– påvirkes av reglene om ansvarsplassering. Med regler om ansvarsplassering
sikter jeg her til de reglene som avgjør hvem som kan eller skal rammes av ulike
sanksjoner dersom ytringsfrihetens grenser overskrides.

Disse reglene er ikke bare av interesser for den enkelte som kan bli ansvarlig
for egne eller andres ytringer eller den som er krenket og vil vite hvem som kan
stilles til ansvar. Reglene har også betydning for samfunnet som helhet, fordi
utformingen av dem kan påvirke innholdet og kvaliteten på den offentlige debatt.

Utforming av ansvarsregler bør etter mitt syn bygge på to prinsipper: For det
første bør man tilstrebe mest mulig eneansvar for den faktiske avgiver av en
ytring. For det annet bør man tilstrebe at det alltid finnes noen som kan gjøres
ansvarlig for en aktuell ytring, herunder at det ikke må være for komplisert å finne
fram til den ansvarshavende.

De gjeldende ansvarsreglene i norsk rett framstår som kompliserte, bl.a. fordi
det kan gjelde ulikt ansvar ved bruk av ulike medier, ulikt ansvar for overtredelse
av ulike bestemmelser, og ulikt ansvar avhengig av om den ønskede sanksjonen er
strafferettslig, forvaltningsrettslig eller privatrettslig. På flere områder må man
også kunne si at ansvarsreglene er usikre – ikke minst gjelder dette for den
elektroniske formidlingen av ytringer via internett.

De store variasjonsmulighetene som finnes kan illustreres med noen eksempler.
Vi kan tenke oss at stortingsrepresentant NN i et intervju med en dagsavis
kommer med en ulovlig ærekrenkelse. NN vil som ytringens opphavsmann være
ansvarlig – både strafferettslig og sivilrettslig. Men i tillegg kan ansvar som
hovedregel gjøres gjeldende overfor journalisten som lagde intervjuet og avisens
redaktør. Det følger av straffeloven § 247 som setter straff også for den som
medvirker til en injurie, og det følger av straffeloven § 431 om det såkalte
redaktøransvaret. (Disse bestemmelsene kan som følge av rettspraksis fra EMD
imidlertid ikke lenger anvendes i de tilfeller der journalisten/mediet var i god tro,
jf. f.eks. EMD Bergens Tidende v Norway avsnitt 53.) Det foretaket som utgir
avisen kan dessuten være et mulig ansvarssubjekt etter straffeloven § 48 a om
foretaksstraff. Det sivilrettslige ansvaret (erstatning og oppreisning) for journa-
list, redaktør og utgiverselskapet følger av skadeserstatningsloven § 3–6.

Medvirkerbestemmelsen i strl. § 247 gjør at personkretsen kan utvides ytter-
ligere. Ansatte på setteriet og trykkeriet, sjåførene i avisens budbiler, detaljistene
som selger avisen har alle på hver sin måte medvirket til spredning av injurien, og

1 Avsnitt 2 bygger på min tidligere framstilling av emnet i kapittel 8.1 i NOU 1999: 27 ”Ytringsfrihed
bør finde Sted”.
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dersom de subjektive vilkår for ansvar foreligger, kunne man tenkt seg også disse
som ansvarssubjekt.

Listen av mulige medvirkere kan gjøres lenger og trekkes over i det absurde. Fabrikken
som leverte avispapir har rent objektivt bidratt, og om dette gjelder en avis som jevnlig
ligger på grensen for det lovlige, kan de subjektive vilkår – i alle fall for erstatningsansvar
– nærme seg oppfyllelse. Tannlegen som legger avisen ut på venterommet har distribuert
injurien, og tilsvarende vil gjelde bibliotekaren som 10 år senere låner ut en mikrofilm av
avisen.

I vårt eksempel – med injurier i en dagsavis – gjør imidlertid loven et unntak. Det
følger av straffeloven § 254 og skadeserstatningsloven § 3–6 fjerde ledd at den
som bare har deltatt ved teknisk framstilling og distribusjon ikke kan gjøres
ansvarlig. Unntaket gjelder imidlertid bare når det er snakk om blad eller tids-
skrift trykt her i riket og kringkastingssendinger. For injurier framsatt f.eks. i
bøker kan følgelig også trykkeriansatte i prinsippet gjøres ansvarlige.

Dersom vi endrer på fakta i eksemplet og sier at avisens papirutgave legges ut
på internett kan ytterligere ansvarssubjekt dukker opp. De elektroniske signalene
vil, på sin vei fra avisens nettsted (hjemmeside) til de mange som leser nettver-
sjonen på sine micromaskiner, ha gjort bruk av teknisk utstyr tilhørende flere
telekommunikasjonsselskap (aksessleverandører, verter m.v.). Disse har rent fak-
tisk medvirket til spredning av injurien og ansvar er derfor tenkelig. Loven har
ikke en tilsvarende bestemmelse om ansvarsfrihet for nettleverandører som for
tekniske medvirkere ved framstilling av trykt skrift.

Om vi så sier at NN framsatte sine injurier i en åpen debatt i Stortinget,
forandres ansvarsbildet. Da vil NN går fri som følge av sin parlamentariske
immunitet, jf. Grunnloven § 66, mens journalist og redaktør og andre formidlere
går fri som følge av det ulovfestede, såkalte referatprivilegiet.

Det medvirkersystem som er skissert her gjelder ikke alle bestemmelser som
kan overtres ved hjelp av ytringer. Noen er uten medvirkeransvar, som f.eks.
straffeloven § 121 om brudd på taushetsplikt. Andre bestemmelser nevner selv
ulike former for medvirkende handlinger og gjør dermed dette til selvstendige
overtredelser. Et eksempel her er straffeloven § 204 første ledd bokstav a om
utbredelse av pornografisk skildringer i skrifter, bilder, filmer osv. Her er ikke
bare utgivelse gjort straffbart, men også det å framby til salg og leie. Så mens
kioskeieren ikke kan gjøres ansvarlig for spredning av injurier i blad og tidsskrift,
kan han gjøres ansvarlig for pornografiske ytringer i samme type medium.

Resultatet av det rådende ansvarssystem er derfor at både mediets spesielle
regler, den aktuelle bestemmelsens ordlyd og reglene om ytrings- og referatprivi-
legier må undersøkes nærmere før man kan vite hvem som er reelle kandidater
som ansvarssubjekt.

Ørnulf Røhnebæk
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2.2 Framveksten av medvirkeransvar

Spørsmålet om ansvar for andre en den opprinnelige (originære) ytrer dukket opp
som en praktisk problemstilling med boktrykkerkunsten. Også før den tid kunne
det selvsagt være risiko forbundet med å formidle andres ytringer – sagn forteller
om budbringere som måtte late livet fordi en rasende konge ikke likte meldingen
om tap på slagmarken. Det interessante er likevel hvordan ulike ansvarsregler har
kommet som svar på medieutviklingen. Denne historien synes å vise at reglene
som omgir det sist ankomne mediet er de mest uklare. Dagens uklarhet rundt
internettansvar er derfor oppskriftsmessig.

Både strafferetten og erstatningsretten har generelle regler om hvem som kan
gjøres ansvarlig for ulovlige handlinger og unnlatelser. For ulovlige ytringer har
disse reglene ikke vært ansett fullt ut tilstrekkelig og dagens regelverk har avvik i
begge retning. I noen tilfeller – som for teknisk medvirkning til produksjon av
blad og tidsskrift – er kretsen av mulige ansvarlige redusert, i andre tilfeller – som
for redaktøransvaret – er det pålagt større ansvar enn det som ellers ville følge av
den generelle ansvarslæren.

Særreglene om ansvar må sees i sammenheng med den muligheten mediering
av en ytring gir for skjult identitet. Allerede året etter at Struensee opphevet
forhåndssensuren i Danmark-Norge i 1770 ble anonymitet for forfattere av trykt
skrift akseptert. Vilkåret var imidlertid at myndighetene eller den private fornær-
mede ble gitt et annet ansvarssubjekt å holde seg til. Derfor ble det bestemt at
enhver trykksak måtte bringe navn på enten forfatteren eller boktrykkeren. Man
kan se det slik at dersom en forfatter ønsket å ytre seg anonymt måtte han finne en
boktrykker som var villig til å sette sitt navn og rykte i pant for ytringene.

Dersom det trykte skriftet ikke navnga noen ansvarlig kunne det heller ikke
gjøre krav på trykkefriheten, og inndragning eller beslagleggelse framsto ikke
som noe overgrep. Ideen fra Struensees tid om at minst én ansvarlig alltid skal
identifiseres, er – for trykt skift – fulgt fram til i dag. Etter straffeloven § 428 er
det straffbart å unnlate «at angive sit Navn eller Firma samt Trykkestedet paa et af
ham trykt Skrift».2 For blad og tidsskrift (periodiske publikasjoner) følger det av
straffeloven § 429 at redaktørens navn skal angis.

Med nye medier dukket nye medhjelpere opp, både i produksjonen og i distri-
busjonen. Kringkastingsvirksomhet krever både sender- og mottakerutstyr, samt
stoppesteder underveis (omformere). Med monopol på sendersiden – og dermed
oversiktlige forhold – oppsto ikke noe behov for å gjøre gjeldende et omfattende
medvirkeransvar. På slutten 1970-tallet dukket de første satellittsendingen opp i
Norge – mange ble formidlet videre av kabelselskap – og sendermonopolet var i
realiteten opphørt. Norske hjem kunne plutselig motta en rekke ytringer uten

Ytringsfrihet på internett

2 Tilsvarende bestemmelse finnes åndsverkloven § 52: «Trykt verk skal være påført opplagsnummer,
trykkeri, trykkested og trykkeår».
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nasjonalt plassert opprinnelig avgiver, dvs. at det ikke var noen opphavspersonen
som kunne gjøres ansvarlig på norsk jord. Noen andre måtte eventuelt gjøres
ansvarlig, og valget falt ikke unaturlig på formidleren av ytringene – kabelsel-
skapet. Mellom satellitten og den private parabolantennen er det imidlertid ingen
mulige nasjonale ansvarssubjekt, og myndighetene synes å stå maktesløse med
mindre man vil forby besittelse av parabolantenner.

Film som medium krevde også nytenkning. For norskprodusert film kunne
myndighetene eller privat fornærmede forholde seg til avgiver av ytringen, men
ikke for importert film, som i hele filmens tidsalder har utgjort hovedtyngden.
Ansvar kunne derimot plassert på importør, distributør og innehaver av det lokalet
der filmen ble vist. Med videofilmene ble antallet filmer vesentlig økt og nye
aktører kom inn i bildet, fra kioskeieren på hjørnet som satte opp videohylle til
småimportører uten tidligere dokumentert erfaring som kulturformidler. Nye
ansvarsløsninger ble valgt: I dag skal alle filmer som omsettes kommersielt være
merket med ansvarlig distributør.

Med bl. a. internett har virksomheten til de gamle telefonselskapene endret
seg. Fra toveis lydkommunikasjon mellom et fåtall mennesker, har det blitt
flerveis massekommunikasjon med både lyd, bilder og skrift, og selskapene har
skiftet navn og blitt ”telekommunikasjonsoperatører”. Den elektronisk kommu-
nikasjon har aktualisert den tekniske medhjelperens rolle. Den verdensomspen-
nende veven (www) trekker per i dag kommunikasjonslinjer mellom et 10-talls
millioner datamaskiner verden over, men eierne av disse maskinene kan ikke
kommunisere med hverandre uten bruk av andres tekniske utstyr, som kabler,
satellitter, servere, web-hotell osv. Kommunikasjonen er altså ikke mulig uten
bruk av tekniske medhjelpere.

2.3 Ytringsfrekkheten på internett

Graden av ansvar som legges på disse medhjelperne er avgjørende for hva slags
medium internett skal bli. Får de tekniske medhjelperne et selvstendig ansvar vil
de bli nødt til å avvise personer som kan komme til å sende fra seg ulovlige
ytringer. De vil ventelig også legge inn en sikkerhetsmargin slik at også ytringer i
grenseland vil bli nektet. Resultatet vil bli at ytringer som avsender mener er
lovlige men som medhjelperens jurister vurderer som usikre, blir stengt ute. Den
som vil presse grensene og ytre noe som ikke har vært ytret før, kan under et slikt
ansvarsregime derfor ikke bruke nettet, men vil være henvist til papir.

Om det legges til grunn at nettet blir et stadig viktigere medium, og om en
stund kanskje det viktigste, vil det bl. a. innebære at de provoserende, sjokkerende
og støtende ytringene blir holdt ute fra hovedarenaen. Internett blir et forsiktig
medium, og ubrukelig i en rekke sammenhenger. Dette strider mot det grunnleg-
gende syn at ytringer må nå fram til allmennheten også når deres innhold er
kontroversielt, jf. det faste utsagnet fra EMD i artikkel 10-saker om at ytringsfri-
heten også omfatter ytringer som ”offend, shock and disturb”.

Ørnulf Røhnebæk
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Internett har gitt mange flere anledning til å spre sine ytringer til det som må
oppfattes som det offentlige rom. De tekniske etableringskostnadene for egen
hjemmeside ligger på noen tusenlapper. Denne demokratiseringen må hilses
velkommen, men gir også virkninger som oppleves som problematiske. Sære og
upolerte ytringene som ikke ville fått plass i de mer etablerte mediene kan nå
spres via opphavspersonens egen hjemmeside.

Mens det meste av det som tidligere nådde ut i det offentlige rom hadde gått
gjennom en ansvarlig – her i betydningen trenet – redaktørs hender, blir inneha-
verne av hjemmesider sine egne redaktører. Den etablerte kode for hva som
sømmer seg og hvordan ting skal uttrykkes skriftlig blir utfordret. Påstander og
formuleringer som tidligere bare fantes muntlig, på stamkafeen eller i stua foran
TV-en, kan og blir spredd som skrift til alle som måtte dumpe borti eller bevisst
oppsøke den aktuelle hjemmesiden. Om disse hjemmesidene når et større publi-
kum enn de som tidligere hørte de samme kommentarene på stamkafeen, kan
være et åpent spørsmål. Poenget er at ytringene gjennom internett får et potensielt
større publikum enn tidligere.

Vi står derfor overfor en betydelig ”ytringsfrekkhet”, for å bruke et begrep med
historiske røtter. Det ble også brukt om innholdet i mange av de publikasjoner
som dukket opp da sensuren bortfalt i Danmark-Norge i 1770. Ytringsfrekkheten
på nettet kan ha flere årsaker:

For det første gir nettet innehaveren av en hjemmeside (innholdsleverandøren)
mulighet for umiddelbar anonymitet. Graden kan vedkommende et langt stykke
på vei bestemme selv ved valg av tekniske løsninger. Og selv om det rent faktisk
svært ofte vil være mulig å finne fram til avgivers rette identitet, eller i alle fall
avgivers micromaskin, vil det trolig bare være ved kvalifiserte overtredelser at
man vil se det ressursmessig interessant å sette i gang en slik prosess.

For det andre vil mange innehavere av hjemmesider være fritatt for kommer-
sielle hensyn. De lever ikke av sin virksomhet, har ikke ansatte eller eiere, og
trenger ikke av økonomiske grunner være redde for å støte vekk sine lesere, slik
tradisjonelle mediebedrifter vil være. Det tør være allment erkjent at hensynet til
hva de store kjøpergrupper kan akseptere er styrende for redigeringen av aviser og
kringkastingsstasjoner som er avhengig av, eller ønsker, store opplagstall/seertall.

For det tredje er det knyttet bevisproblemer til hva som faktisk ble ytret på
nettet på et gitt tidspunkt. Ytringene lagres f.eks. ikke automatisk for ettertida,
slik de gjør når de framsettes på trykk.

For det fjerde ble de elektroniske mediene først tatt i bruk av yngre mennesker,
med en friskere tone både muntlig og skriftlig enn eldre generasjoner. Dette har
forplantet seg til nettet og – i alle fall i en tidlig fase – ble det hevdet at nettet
hadde utviklet sine egne etiske normer for kommunikasjon. Det stor innslaget
av yngre mennesker har også gjort nettet til et sted for ungdommelig opprør,
f.eks. mot den påstått rike og mektige multinasjonale underholdningsindustrien.
Det er mulig å forstå hvorfor ellers avmektige 14–15 år gamle skoleelever har

Ytringsfrihet på internett
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glede av å bringe opphavsrettsorganisasjoner og plateselskaper til fortvilelse ved
å legge CD-er og annet opphavsrettslig beskyttet materiale ut på nettet til fri
kopiering.

Alt dette gjør at den private innehaver av en hjemmeside ikke trenger å ta så
mange hensyn som en avisredaktør. Og de hensyn som burde vært tatt også i et
elektronisk medium, er mange ikke klar over, fordi de er uten erfaring som
publisister eller de trosser reglene bevisst.

Det synes derfor holdbart å konkludere med at internett gir ytringer ut i
offentlige rom som i innhold og form ikke har vært observert siden pressens
barndom. Som sannhetsvitne her vil jeg bruke en artikkel av Adam Goodheart:
”Back to the Scandal Sheets of Yore”, International Herald Tribune 2. februar
1998. Han viser til at da Alexis de Tocqueville turnerte USA i 1831–32 og etterpå
roste landets presse for dens rolle som demokratiets bærebjelke, var avisene uten
dagens idealer om objektivitet og anstendighet:

”It was the press of the Jacksonian era, a time when politicians’ sex lives (real or
fictitious) were regularly exposed by the partisan opposition, when one newspaper
assured its readers that the president’s mother «was a common prostitute, brought to this
country by the British soldiers» and when the president, like several of his predecessors,
responded by bribing editors to support him. … Like Web pages now, newspapers were
cheap to set up in the 19th century. And objectivity was almost unheard of. Scandal
sheets with names such as Truth’s Advocate and Monthly Anti-Jackson Expositor
sprang up in moments of political crisis only to vanish once they had outlived their
usefulness. … Journalism did not truly become a respectable profession for the upper
middle class until after the World War II. … But it was not this sort of press [den
respektable og objektive] that the framers of the Bill of Rights set out to protect. It was,
rather, a press that called Washington an incompetent, Adams a tyrant and Jefferson a
fornicator.”

Det store antall ytrere, som i praksis føler seg ubundet av både moralske og
rettslige normer, har ledet til tanken om å gjøre de tekniske formidlerne ansvar-
lige. De er få, de er gjerne søkegode, de frykter utgifter, og man slipper å føre
kampen for den gode smak – enten den er rettslig beskyttet eller ikke – mot
”folket” og dets ”ytringsfrekkhet”.

2.4 Fordeler og ulemper med mange ansvarssubjekter

Det positive og negative sidene ved en stor krets av ansvarssubjekter vil variere
med ståsted. Sett fra eventuelle fornærmedes side, dvs. personer som mener seg
krenket av en ytring, vil mange – solidarisk, alternativt eller subsidiært –
ansvarlige være en fordel. Kan det ikke oppnås tilfredsstillende oppreisning ett
sted, kan man forsøke hos en annen.

Også sett fra den originære ytrers ståsted kan mange ansvarlige tilsynelatende
være gunstig, fordi delt ansvar gjerne er lettere å bære. Men her kan det komme
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inn regresspørsmål som gjør dette til kortvarig glede. Det er mer reelt å anta at en
omfattende krets av mulige ansvarssubjekter vil være et problem for avgiver. Om
hvert enkelt ledd i en kommunikasjonskjede fra avgiver til mottaker kan gjøres
ansvarlig kan det bli vanskelig å nå ut til et større publikum med kontroversielle
ytringer eller ytringer hvis lovlighet ikke er absolutt på det rene. Hvert enkelt ledd
i kjeden må da vurdere om de vil ta den risikoen som er forbundet med at ytringen
kan utløse ansvar. Jo flere som kan gjøres ansvarlig, jo mindre faktisk ytringsmu-
lighet får den opprinnelige ytreren. En stor krets av ansvarssubjekter inviterer
dermed til former for privat sensur.

Rent formelt påvirker ikke slik ansvarsdeling den enkeltes ytringsfrihet –
grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer avgjøres ikke av ansvarsplasserin-
gen. Derimot påvirkes muligheten til å benytte seg av kommunikasjonskanaler
som man ikke selv rår over men som bare kan brukes etter avtale med kanalenes
eiere. Det er med andre ord den faktiske ytringsmuligheten som påvirkes.

Det kan for øvrig lede til misforståelser å omtale mange ansvarlige som en
form for ansvarsdeling. Det er heller snakk om en ansvarsmultiplisering.

2.5 Et skrekkscenario: Kollektiv ytringsfrihet

I dette avsnittet vil jeg – i førsteperson entall – forsøke å beskrive hvorfor et
omfattende medvirkeransvar framstår som et skrekkscenario for oss som mener
mye, som mener det er riktig å mene mye, og som mener det er riktig også å
komme med fornærmende, sjokkerende og opprørende meninger. Kall oss gjerne
ytringssprengte eller ytringskåte borgere.3

Jeg vet av erfaring at det er vanskelig å få inn kronikker i Aftenposten eller
andre større aviser. Jeg blir heller aldri invitert til debattprogrammer i TV. Det
skyldes selvsagt at man her har plassproblem som ikke finnes på nettet. Det er et
begrenset antall scener og alle kan ikke stå der samtidig. Men det kan også
skyldes at mine meninger ikke er ønsket eller at jeg framfører dem på en måte
som ikke er tilpasset disse mediene.

Internett har løst dette problemet. Jeg kan nå ha min egen hjemmeside der jeg
er min egen redaktør. At min hjemmeside har færre lesere enn Aftenposten, er et
problemet som skal få ligge i denne omgang. Også tidligere kunne jeg selvsagt
skrive ned sine meninger, og eventuelt distribuere disse til andre, særlig om jeg
hadde nok blåpapir eller tilgang til en kopimaskin. Men det ble puslete sammen-
liknet med nettet. Nå ligger verden for mine føtter – om verden vil.

Midt opp i denne gleden kommer det så opplysningene om at noen vurderer å
gjøre mine tekniske håndlangere – telekommunikasjonsselskaper av ulike støp-
ning – til medansvarlig for det jeg ytrer på nettet. For det er mitt – og den enkelte
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3 Her kan det i parentes bemerkes at ”ytringskåthet” neppe er noe adelsmerke i Sverige og Norge. Jeg
har derimot inntrykk av at det ikke er så sosialt uakseptabelt i Danmark å ta ordet i tide og utide.
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ytringssprengde borgers perspektiv: Jeg trodde dette var en sak mellom meg og
mine eventuelle lesere. Det var en fremmed tanke at operatøren av den serveren
der jeg har leid plass for min hjemmeside, skulle kunne blande seg inn i innholdet.
Men det må han jo kunne, om han skal ha ansvar. Fra å stå på egne ben og selv
forvalte min ytringsfrihet, har friheten blitt kollektiv. Jeg kan ikke skrive annet
enn det mine tekniske medhjelper også tør innestå for.

Og det er noe nytt. Ingen har vel opplevd at bokhandleren legger seg opp i hva
jeg skal med alle kulepennene eller papiret. Heller ikke på postkontoret blir man
avkrevd opplysninger om brevets innhold. Riktignok har jeg opplevd – den gang
vi ennå hadde manuelle telefonsentraler i bygde-Norge – at damen på sentralen
antydet at det var vel sent på kvelden å ringe til så gamle mennesker som de jeg ba
om forbindelse til, men disse damene er nå byttet ut med en automat uten
normative oppfatninger om klokkeslett.

Kort sagt: Jeg vil ikke ha teknikersensur. Jeg forlanger på egne vegne ubegren-
set ytringsmulighet på nettet. Samtidig som jeg aksepterer at dette er en frihet
under ansvar, som alle andre friheter. Overskrider jeg grensene – både de jeg er
enige i og de andre – hører det friheten til at man må stå til ansvar.

Dette er den ideale fordring. Spørsmålet er så om dette kravet kan innfris. Kan
man allmenngjøre mitt krav om fravær av teknikeransvar, eller vil sumvirkningen
gi en uholdbar situasjon, en situasjon så uønsket at det blir nødvendig i et
demokratisk samfunn (”necessary in a democratic society”) å begrense min
frihet? Fordi jeg setter umåtelig høy pris på min og andres ytringsfrihet og
ytringsmulighet, og ikke minst er begeistret for de nyvunne muligheter som ligger
i internett, mener jeg at vi ikke skal gi oss før vi har funnet ansvarsløsninger som
sikrer friheten, samtidig som den fornærmede sikres muligheten til å holde noen
ansvarlig.

3. Medvirkeransvar i strid med artikkel 10?

3.1 Ikke glem grunnormen

Jurister har lett for å kritisere offentlige saksbehandlere uten juridisk utdannelse
for å være mer opptatt av rundskriv og forskrifter enn selve loven. Dette er en
kritikk som kan overføres på det forhold enkelte meget kompetente jurister har til
regelverket innen sin spesialdisiplin. Man har ikke tilstrekkelig oppmerksomhet
rettet mot at lovbestemmelsene må tolkes i lys av de grunnormene som finnes i
konstitusjonen og/eller menneskerettighetskonvensjoner.

Derfor kan ikke spørsmålet om ansvarsplassering på internett bare drøftes i lys
av de regler om medvirkeransvar som finnes i nasjonal rett. Man må også spørre
om reglene – i sin alminnelighet og i det enkelte konkrete tilfelle – står seg mot
EMK art. 10. Jeg vil her forsøke å si noe om hvilke ansvarsregler som med en viss
grad av sannsynlighet vil kunne godtas og ikke kunne godtas, prøvd mot EMK
art. 10.
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3.2 Generelt om prøving etter art. 10

Det foreligger etter hvert svært mange dommer fra EMD om forståelsen av art.
10. Domstolen foretas dessuten rutinemessige henvisninger til viktige avklaringer
i sine tidligere avgjørelser. På bakgrunn av dette synes det derfor mulig å vite med
ganske stor grad av sikkerhet hvordan en drøftelse av om inngrep er i strid med
EMK art. 10 eller ikke, skal gjennomføres.

Tre kumulative vilkår for godtakelse av et inngrep følger direkte av ordlyden i
EMK art. 10 annet ledd: 1) Inngrepet må være foreskrevet ved lov, 2) inngrepet
må forfølge ett eller flere av de legitime formål som er nevnt i annet ledd, og
3) inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn. For den videre drøf-
telse legger jeg til grunn at vilkår nr. 1 og 2 er oppfylt.

Det interessante vilkåret er kravet om at inngrepet skal være nødvendig i et
demokratisk samfunn. Dette er selvsagt i det ytre et meget skjønnsmessig krav,
men EMD-praksis har bidratt til betydelig klargjøring, ved å oppstille krav om
relevans, tilstrekkelighet og forholdsmessighet.

Med relevans menes at begrunnelsen for inngrepet på en relevant måte må kunne
forankres i de legitime formål. Det er følgelig ikke nok å påstå at inngrepet forfølger
et av de legitime formål; den stat som ønsker å opprettholde inngrepet må også vise
at det foreligger en relevant sammenheng mellom inngrep og formål.4

Med tilstrekkelighet menes at begrunnelsen for inngrepet må være tilstrekkelig
(sufficient). Det innebære et krav om at inngrepet temmelig konkret må evne å
realisere de påberopte – og legitime – formål. Det er derfor ikke nok å vise at
inngrepet er en konsekvens av en generell regel som i seg selv kan anses nødven-
dig i et demokratisk samfunn av hensyn til det aktuelle formål.

Dette poenget blir godt illustrert i en dom fra 28. juni 2001 (EMD Vgt Verein
gegen Tierfabriken v Switzerland) der et totalforbud mot politisk reklame i sveit-
sisk radio og tv ble ansett som stridende mot art. 10. Forbudet medførte at en
dyrevernforening ikke fikk vist en TV-reklame mot kommersielt svinehold, med
bl.a. påstander om at griser levde under ”konsentrasjonsleir-liknende forhold”.
Filmen avsluttet med en oppfordring om å spise mindre kjøtt ”for the sake of your
health, the animals, and the environment”.

Den sveitsiske stat anførte at forbudet mot kringkastingsreklame med politisk
budskap var vedtatt bl.a. for å beskytte opinionen mot press fra økonomisk
mektige grupper, for å sikre at ulike krefter i samfunnet skulle ha en viss likhet
med hensyn til å kunne påvirke opinionen, for å beskytte kringkastingsselskapene
mot press fra mektige annonsører og for å støtte pressen (som dermed fikk enerett
til å bringe politiske reklame).
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4 Hos Kyrre Eggen: Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område, Særskilt vedlegg
nr. 1 til NOU 1999: 27, s. 188, finnes en drøftelse av forskjellen på vilkår nr. 2 om legitimt formål
og relevant begrunnelse.
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EMD aksepterte formålet som legitimt under henvisning til ”the protection of
the … rights of others”. EMD var også enig i at økonomisk sterke grupper –
gjennom TV-reklame – kan bli så dominante i offentligheten at det går på bekost-
ning av mangfoldet, og kan få et slikt økonomisk nakketak på kringkastings-
stasjonene at deres reelle frihet blir begrenset. Men disse argumentene slo ikke til
i det aktuelle tilfellet, og begrunnelsen var derfor ikke tilstrekkelig til å nekte
dyrevernforeningen å kjøpe TV-tid for visning av sin film: Foreningen represen-
terte jo ikke en slik økonomisk sterk gruppering som kunne øve urimelig inn-
flytelse på opinionen, presse TV-selskapene til servilitet, eller hindre at ulike
krefter i samfunnet fikk en relativt sett lik mulighet til å bli hørt. Følgelig var ikke
begrunnelsen tilstrekkelig.

Med forholdsmessighet siktes til at inngrepet – i en situasjon der begrunnelsen
er godtatt som relevant og tilstrekkelig – må være forholdsmessig veid opp mot
inngrepets konsekvenser for ytringsfriheten. Dette synes bl.a. å innebære at der
hensynene bak inngrepet kan ivaretas like godt – eller nesten like godt – gjennom
mindre inngripende tiltak, vil inngrepet kunne framstå som uforholdsmessig,
særlig dersom inngrepet har betydelig negative konsekvenser for ytringsfriheten i
sin alminnelighet.

3.3 Et nyansert ansvarssystem

Av EMDs praksis leser jeg i første rekke et krav om presisjon, nyansering og en
løpende vurdering av om hensyn kan ivaretas på mindre inngripende måter.
Generelle regler som kan være godt begrunnet for sitt kjerneområde, kan ikke
opprettholdes i sin fulle bredde om de i randsonen gir resultat som ikke er
nødvendig i et demokratisk samfunn, jf. her også den amerikanske læren om
”overbreadth”5, som nok har inspirert enkelte av dommerne i Strasbourg. Dette
åpner etter mitt syn for en nyansert løsning av spørsmålet om medvirkeransvar for
våre tekniske medhjelpere ved elektronisk kommunikasjon.

For det første tror jeg EMD vil ha sans for argumentet om at det ikke er
nødvendig (for den fornærmede, og derfor heller ikke i et demokratisk samfunn)
at det skal finnes mer enn én som kan gjøres ansvarlig for den lovstridige
ytringen. Det synes å innebære at dersom avgiver av ytringen er kjent og vedkom-
mende etter nasjonale og internasjonale prosessregler kan ansvarliggjøres, så er
det ikke rom for et medvirkeransvar som reduserer den enkeltes ytringsmulighet.

Ørnulf Røhnebæk

5 Black’s Law Dictionary, sixth edition, 1990: This doctrine, which derives from First Amendment,
serves to invalidate legislation so sweeping that, along with its allowable proscriptions, it also
restrict constitutionally protected rights of free speech, press or assembly. … The doctrine requires
that a statute be invalidated if it is fairly capable of being applied to punish people for constitutio-
nally protected speech or conduct. A law is void on its face if it ”does not aim specifically at evils
within the allowable area of [government] control, but … sweeps within its ambit other activities
that constitute an exercise” of protected expressive of associational rights.
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Her må det umiddelbart legges til at det neppe er tilstrekkelig at vedkommende formelt kan
gjøres ansvarlig om de formelle regler gir en oppskrift som i virkelighetens verden ikke gir
større glede enn et ønske om god jul. Følgelig kan det være behov for en nyansert
vurdering vedrørende spørsmålet om det er godt nok at den ansvarlige kan ansvarliggjøres
i sin hjemstat eller om det også kreves søksmålsadgang i fornærmedes hjemstat. Her kan
man tenke seg mellomløsninger der søksmålsadgang i avgiverstaten er godt nok dersom
dette er en EU/EØS-stat, eventuelt en stat som er medlem av Europarådet eller er part til
nærmere angitte konvensjoner, mens henvisning til søksmål i stater med større geografisk
og rettslig avstand ikke vil være tilfredsstillende.

For det annet tror jeg EMD har sansen for at den rettslige kampen om hvorvidt en
ytring er ulovlig eller ikke bør utkjempes mellom de parter som er reelle motstan-
dere. Derfor bør ansvar plasseres hos den eller de som faktisk treffer beslutninger
om å legge ytringen ut på nettet, og ikke hos en teknisk medhjelper som f.eks. mer
tilfeldig får stoffet på sin server. Motstanderen bør dessuten være et rettssubjekt
som har interesse av og tekniske/praktiske muligheter til å føre kontroll. Vedkom-
mende bør dessuten være den som har størst økonomisk eller ideell interesse i at
den kontroversielle ytringer offentliggjøres. Det er da man kan håpe på et kraftig
forsvar for ytringsfriheten – der det er sakens tema. Om den som krenkes kan
slippe å møte ytringens mest kraftfulle forsvarer ved i stedet å gjøre en deal på
bakrommet med en teknisk medhjelper uten interesse for den omstridte ytringen
som sådan, har noe viktig gått tapt. Også det tror jeg våre dommere i Strasbourg
vil forstå.

Om min antakelse om innholdet i EMK art. 10 holder stikk, vil man følgelig
kunne løse min store frykt for at tekniske medhjelpere skal stanse mine ytringer,
gjennom et system der jeg som avgiveren av ytringene blir eneansvarlig om jeg
oppgir nødvendige data og erklærer meg eneansvarlig for innholdet. Dette vil ha
klare paralleller til det svenske systemet med ensamansvar6 og det danske syste-
met i medieansvarsloven § 9 om eksklusivt ansvar for forfatter, redaktør og/eller
utgiver og nærmere regler om vilkår for ansvarsfordelingen igjen mellom disse
kandidatene. Vi nordmenn kjenner imidlertid ikke slike regler, med den mulige
følge at noen av betraktningene her er for banale for ikke-norske jurister.

3.4 Skisse til et mulig ansvarssystem på nettet

Om man beholder et fast fokus på målet om å berge nettet som et sted også for
ytringer som sjokkerer, fornærmer og støter, og idealet om eneansvar så langt det
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6 Så langt jeg har forstått det regnes ”ensamansvaret” som et av de grunnleggende prinsippene i
svensk ytringsfrihetsregulering, jf. SOU 1983: 70 Värna yttrandefriheten s. 115: ”Ensamansvarets
främsta funktion är att göra det möjligt att upprätthålla regler om ansvarsfrihet för meddelare och
anonymitetsskydd for medverkande. På det sättet utgör ensamansvaret kärnan i regelkomplexet.
Kan ett ensamansvar inte införas för ett visst medium är det inte heller tänkbart att tillämpa de två
andra principerna.”
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er forsvarlig, burde det være interesse for utvikling av nyanserte ansvarsregler.
Her vil jeg presentere en skisse til debatt:

3.4.1 Etterfølgende ansvar

Først tar jeg for meg det etterfølgende ansvaret, dvs. at ansvar blir forsøkt gjort
gjeldende etter at en påstått krenkelse har funnet sted og etter at den har opphørt
(er fjernet fra nettet). Da kan man tenke seg følgende tre løsninger:

a) Det gjennomføres eneansvar for den originære avgiver av ytringen når ved-
kommende eksplisitt har påtatt seg et eneansvar. Det innebærer at ansvar ikke kan
gjøres gjeldende overfor andre, herunder tekniske og redaksjonelle medhjelpere.

Det må selvsagt debatteres videre hvilke vilkår som må være oppfylt for at en
slik erklæring om eneansvar skal gi nevnte rettsvirkning. Her finnes flere mu-
ligheter, fra at en egenerklæring legges ut på den aktuelle hjemmesiden til mer
formelle ordninger med oppmelding til et register, eventuelt at retten til å være
eneansvarlig tildeles den enkelte som et privilegium fra offentlig myndighet.

Dette eneansvaret vil ikke være et redaktøransvar, slik det forstås etter norsk
rett, men et avgiveransvar. I redaktøransvaret ligger at man får (eller tar) ansvar
også for andres ytringer. Om den aktuelle hjemmesiden (nettstedet) inneholder
ytringer fra mer enn én avgiver vil et avgiveransvar for hele nettstedet imidlertid
innebære et redaktøransvar i tillegg.

Det er vanskelig å se at hensynet til eventuelle fornærmede i slike tilfelle ikke
skulle være godt nok i varetatt. Det vil alltid finnes en klar adressat å forholde seg
til, og vedkommende har selv erklært seg som rette motpart. Det kan selvsagt
innvendes at den ansvarlige ytreren ikke alltid vil være søkegod, og at ansvaret
derfor bare blir formelt. Til det må svaret bli at det foreligger en konstant generell
fare for i dagliglivet å bli påført skade også av fattige mennesker. I særlige tilfelle
reduseres denne faren gjennom tvungen ansvarsforsikring (som i vegtrafikken),
men det vil ikke være en aktuell løsning her. Retten til å ytre seg fritt kan ikke
gjøres betinget av at man har inngått avtale med et forsikringsselskap. Friheten
tilhører både fattig og rik.

b) Det gjennomføres ikke eneansvar for den anonyme ytringen. Om ansvar i
det hele tatt skal kunne gjøres gjeldende overfor noen, ligger det jo nettopp i det
faktum at avgiver er anonym, at ansvar ikke kan gjøres gjeldende overfor vedkom-
mende. Vi vet ikke hvem det er.

Om den anonyme ytringen finnes på en hjemmeside som er omfattet av noen
annens erklærte eneansvar, vil vedkommende bli rette adressat. Ved å slippe til
anonyme ytringer, må man se det slik at vedkommende har påtatt seg et ansvar for
innholdet, mye likt redaktøransvaret.

Det er en utbredt misforståelse at det skulle finnes en slags rett til anonymitet.
Man observerer at bøker gis ut under pseudonym, at avisene er fulle av anonyme
leserbrev etc. og tror at dette er utslag av en generell rett til bære maske. Dette er
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selvsagt feil. EMK art. 10 (2) understreker selv at ytringsfriheten også innebærer
”duties and responsabilities”. Devisen ”frihet under ansvar” kan derfor kanskje
utvides til ”ingen frihet uten ansvar”. Anonymitet – slik dette gjenom århundre
har vært praktisert i trykt skrift – har ikke vært en frihet uten ansvar. Det eneste
avviket fra det normale har vært at ansvaret blir pålagt den som aksepterer å
beskytte avgiverens identitet, som kompensasjon for at den egentlige ansvarlige
får gjemme seg i skjørtene til redaktøren, forlagsredaktøren eller trykkeriet.

Det er derfor etter mitt syn ikke en krenkelse av den anonymes ytringsfrihet om
det innføres et medvirkeransvar. Den anonyme må gjerne klage over at et omfat-
tende ansvar for de tekniske medhjelpere gjør det umulig å få spredd kontrover-
sielle anonyme ytringer på nettet. Svaret må da være: Tar du av deg masken og
påtar deg et eneansvar, opphører den sperre som ligger i medvirkeansvaret. Om
dette av ulike grunner er umulig, får du finne er stråmann som er villig til å påta
seg ansvar for dine uartigheter. Den tredje muligheten – dvs. full anonymitet uten
kanalisering av ansvar til tredjemann – finnes ikke.

Den norske Ytringsfrihetskommisjonen sa bl.a. følgende om retten til å være
anonym:

”En av begrunnelsene for eneansvar er at det gir den opprinnelige ytrer mulighet for
anonymitet. Slik anonymitet kan i enkelte sammenhenger være samfunnsmessig nød-
vendig, bl. a. for å avdekke kritikkverdige eller uheldige forhold av allmenn interesse.
Det kan også gi personer i visse posisjoner muligheter for å delta i debatter de ellers
ikke kunne deltatt i. Den kommende lovgivning på dette området bør derfor nærmere
lovfeste retten til anonymitet, jf. her de svenske bestemmelsene i TF kap. 3 og YGL kap.
2. Reglene om kildevern – i dag gjelder dette straffeprosessloven (strpl.) § 125 og
tvistemålsloven (tvml.) § 209a – må sees som en del av anonymitetsretten,7 og i samme
utstrekning som det kan innføres eneansvar for f.eks. elektronisk publisering, bør det
innføres tilsvarende kildevern som i dag innrømmes trykt skrift og kringkasting.

Samtidig vil kommisjonen understreke at anonymitet kan åpne for stråmannsvirk-
somhet og skjult påvirkning. Den faktiske hovedregelen bør derfor være – til tross for
lovfesting med sikte på særlige forhold – at den enkelte samfunnsdebattant slåss med
«åpent visir». Idealet om et åpent samfunn retter seg ikke bare mot de offentlige
institusjoner men også mot den enkelte.8
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7 Se f. eks. Nils Øy: Anonymitetsrett og kildevern, Fredrikstad 1994, side 7 flg der han viser til at
kildevernets opprinnelse er den tidligere anonymitetsretten: «Det var en rett for ethvert menneske
til å skrive anonymt i aviser, blader og bøker, fra den tid da publisering av forskjellige personlige
artikler var det vesentlige innhold i trykt skrift. Det vi i dag kaller «kildevern» kom først senere,
ettersom journalistikken vokste fram med bruk av en eller flere kilder som ga opplysninger til
journalistens reportasjer. Også kildene skulle etter hvert nye godt av anonymitetsretten.»

8 Hos Hans-Gunnar Axberger: Tänka fritt är större, Stockholm 1995, side 10 flg, heter det at retten til
å framføre sin mening anonymt er «en svensk tryckfrihetsrättslig specialitet». Axberger, som
tidligere var Allmänhetens Pressombudsman i Sverige, mener «meddelarfriheten» (anonymitetsret-
ten) har vært helt nødvendig for å få et folk med så stor angst for uenighet og avvik til i det hele tatt
å ytre seg: «Kanskje är vi alltså ett folk som är i alldeles särskilt stort behov av garantier för skydd
då vi brukar vår yttrandefrihet». Hans observasjonen synes å ha en viss gyldighet også i Norge.
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Det er lett å se at det kan oppstå praktiske problemer for våre tekniske medhjelpere
med et system der man kan få ansvar for innholdet på noen nettsteder fordi
originær ytrer er reelt anonym og ingen andre har påtatt seg ansvaret, mens man er
ansvarsfri når det foreligger erklæring om eneansvar. Disse vanskene kan nok
langt på vei overvinnes ved utstedelse av sertifikater etc. til de som har registrert
sitt eneansvar på korrekt måte. For å ikke miste perspektivet – som er prinsippene
og ikke detaljene – får dette ligge her.

c) Så har vi en mellomposisjon: Den originære ytrer har ikke erklært eneans-
var, men hans identitet er kjent eller kan relativt lett skaffes til veie. Skal vedkom-
mendes ytringsfrihet beskyttes mot de sperrer som ligger i medvirkeansvaret eller
skal vedkommende behandles som anonym?

Jeg tror svaret må være at vedkommende får finne seg i å bli behandlet på
samme måte som de anonyme. Det er den løsningen som vil gjøre ordninger med
erklært eneansvar effektiv. Om samme beskyttelse mot medvirkersensur ble gitt
til avgivere som ikke erklærer eneansvar, får vi et uoversiktlig system – ikke minst
for de potensielt ansvarlige tekniske mellomleddene som selv må vurdere om
f.eks. graden av anonymitet tilsier at det ene eller andre regelsettet kommer til
anvendelse. I en slik situasjon kan man selvsagt anføre at den fornærmede har
noen å forholde seg til, fordi den ansvarlige er kjent eller meget lett kan avsløres.
Men det blir etter mitt sin ikke tungtveiende nok. Vi får si – som under Struensee
– at den som ikke melder seg til det systemet som gir visse rettigheter og en særlig
beskyttelse mot inngrep, har seg selv å klandre for at hans ytringsvirksomhet
begrenses av medvirkeransvaret.

3.4.2 Ansvar ved løpende krenkelser

For ytringer på nettet vil muligheten for å få stanset en løpende krenkelse være av
stor betydning. Situasjonen er ikke som for aviser og bøker at den omstridte
ytringen bare framsettes en gang, slik at fokus kan rettes mot etterfølgende ansvar.
Situasjonen er oftere at det ligger noe på et nettsted som påstås å være ulovlig, og
som noen derfor krever fjernet umiddelbart. Det er ved slik konflikter medvirke-
ansvar for tekniske mellommenn særlig kan bli en trussel mot den enkelte avgi-
vers ytringsfrihet fordi den fornærmede og den tekniske medhjelperen i verste fall
kan løse problemet uten å trekke inn originær avgiver. Originær ytrer kan bli
avspist med en melding fra accessleverandøren om at avtalen om leie av server-
plass er terminert.

For ytringer framsatt av noen som har erklært eneansvar må regelen være at
krav om fjerning bare kan framsettes overfor den eneansvarlige. Om vedkommen-
de nekter å fjerne materialet, f.eks. fordi han mener dette er lovlig og derfor tar
sjansen på videre publisering, må den fornærmede henvises til domstolene med
begjæring om midlertidig forføyning.

For anonyme ytringer som ikke er omfattet av andres eneansvar/redaktøransvar
etc. og for ytringer framsatt av kjent avgiver som ikke har erklært eneansvar, må

Ørnulf Røhnebæk



523

det være mulig for den fornærmede å framsette krav om stenging etc. overfor en
eller flere tekniske medhjelpere. Samtidig må det gjøres klart at de tekniske
medhjelperne aldri kan komme i ansvar for ikke å ha fjernet materiale bare på
grunnlag av en begjæring fra den fornærmede. Ansvar kan bare være aktuelt
dersom de tekniske medhjelperne unnlater å fjerne i strid med en rettslig avgjørel-
se. Poenget med dette strenge kravet er at vi må unngå at våre tekniske medhjelpe-
re kommer i en posisjon der de – under trussel om ansvar – må vurdere om en
ytring er lovlig eller ikke. Grensen mellom det lovlig og ulovlige er ofte meget
vanskelig å bestemme – det viser ikke minst de hyppige dissensene i våre nas-
jonale høyesteretter og i Strasbourg i en rekke ytringsfrihetssaker.9

Jeg sier ikke at de tekniske mellomledd ikke skal ha anledning til å fjerne
materiale, når dette er mulig innenfor den kontrakten som er inngått mellom
avgiver og telekommunikasjonsselskapet. Poenget er at de aldri må risikere straf-
ferettslig eller sivilrettslig ansvar basert på egne vurderinger. Vi kan ikke forvente
eller forlange at de tekniske mellomleddene vil slåss for marginale ytringer med
risikoen for betydelig ansvar hengende over seg. Derfor vil et slik ansvar medføre
innføring av sikkerhetsmarginer, med tilhørende negative følger for ytringsfri-
heten.

4. Avslutning

4.1 Direktivet om elektronisk handel og Cybercrime-konvensjonen

Jeg har her ikke foretatt noen vurdering av hvor langt min ideelle fordring
vedrørende ansvar er reflektert i gjeldende rett i de nordiske landene.10 Mitt
anliggende har vært å løfte fram problemstillingen, og forsøke å antyde hvilke
løsninger som er best i samsvar med EMK art. 10.

Det ser jeg som svært viktig, ikke minst fordi det både i regi av EU/EØS og
Europarådet er gitt regler med betydning for ansvarsplasseringen og vil bli gitt
nye. Dette er regelverk som ofte har et annet utgangspunkt enn å virkeliggjøre
ytringsfriheten i en digital verden. Bak regelverket kan ligge et ønske om å lette
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9 Her kan jeg for så vidt også vise til referatet fra forhandlingene under det 35. nordiske møte.
Professor Mads Bryde Andersen viser s. 201 til at man umiddelbart kan konstatere at uttalelsen
”NN er en idiot” er en ringaktsytring, og derfor presumptivt et åpenbart tilfelle av rettskrenkelse.
Men så enkelt er det vel neppe. Dette kan være en verdivurdering (value judgment) etter EMDs
praksis, og dermed være beskytter at meningsfriheten, jf. Oberschlick (No 2) v Austria 1. juli 1997.
Med 7 mot 2 stemmer fant EMD det beskyttet av ytringsfriheten å omtale Jörg Heider som ”idiot”
(på engelsk, uttrykket som ble brukt var på tysk ”Trottel”, som kanskje heller er tosk, dust, eller
tulling i norsk oversettelse).

10 Sverige synes å lede an utviklingen i Norden, jf. Prop. 2001/02:74 Yttrandefirhetsgrundlagen och
Internet, lagt fram av Justititedepartementet 11. desember 2001. Her foreslås bl.a. at aviser som
bare publiseres på nettet på frivillig grunnlag skal kunne bli omfattet av bl.a. ensamansvaret og de
andre reglene som finnes i YGL, dersom man utpeker en ansvarlig utgiver og på det grunnlaget
mottar et ”utgivningsbevis”.
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den elektronisk handelen11 eller bekjempe kriminalitet begått med elektroniske
midler12. Da er det alltid en fare for at de personene som forhandler fram direktiv
og konvensjoner har en faglige tyngde andre steder enn i ytringsfriheten, og med
den følge at andre hensyn tillegges større vekt.

Kanskje trenger vi ikke være så bekymret for at man innenfor EU eller
Europarådet velger ansvarsløsninger som kan stå i et spenningsforhold til EMK
art. 10. Det kan jo argumenteres for at EMK art. 10 ved motstrid vil måtte gå
foran andre løsninger. Det er likevel ikke noen god løsning på lengre sikt, fordi
prinsipielt uheldige løsningene i sentrale europeiske direktiv og konvensjoner kan
påvirke tolkningen av EMK art. 10. Vedtakene kan tas som uttrykk for hva som er
gjeldende europeisk standard på området.

Derfor er direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF) art. 14 nr. 1 problema-
tisk.13 Innretningen på direktivet er å avklare hvilken befatning med elektronisk
materiale som skal være ansvarsfritt for de tekniske mellomledd. Men det betyr
også at statene kan pålegge formidleransvar for tilbydere av elektroniske tjenester
inntil det punkt direktivet setter ned foten. Følgelig er ikke art. 14 i veien for at
verter pålegges ansvar ved ”faktisk kunnskap” om at det på deres server ligger
ulovlig materiale. Dermed blir vertene (en teknisk medhjelper vi er helt avhengig
av) nødt til for egen regning å ta stilling til om noe er ulovlig eller ikke. Og det
uavhengig av om avgiver av materialet har erklært eneansvar. Denne muligheten
nevnes ikke i direktivet.

Europarådets konvensjon om Cybercrime (konvensjon nr. 185) inneholder ikke
spesifikke regler om medhjelperansvar for de tekniske mellomledd.14 Likevel
synes det også etter denne å kunne oppstå problemer. Etter art. 9 nr. 1 bokstav c
skal forsettlig distribusjon eller overføring av barnepornografi ”trough a compu-
ter system” gjøres straffbart. Ministerkomiteen vedtok 8. november 2001 en
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11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (”Direktivet om
elektronisk handel”).

12 Europarådskonvensjon nr. 185, Convention on Cypercrime, Budpest 23. november 2001.
13 Artikel 14. Oplagring (”Hosting”)

1. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en informationssamfundstje-
neste, som består i oplagring af information leveret af en tjenestemodtager, ikke pådrager sig
ansvar for information oplagret på anmodning af en tjenestemodtager, forudsat:

a) at tjenesteyderen ikke har konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller information og, for så
vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den
ulovlige aktivitet eller information fremgår, eller

b) at tjenesteyderen fra det øjeblik, hvor han får et sådant kendskab, straks tager skridt til at fjerne
informationen eller hindre adgangen til den.

14 Under en internasjonale konferanse i Oslo 29. til 31. mai 2000 om bl.a. cybercrime uttalte Peter
Csonka, fra Department of Crime Problems i Europarådet og en av de sentrale tjenestemennene bak
konvensjonen, at ”The text, for various reasons, fails to address the delicate question of liability in
respect of Internet service providers”.
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”Explanatory Report” til konvensjonen der art. 9 nr. 1 bokstav c ble forklart slik
(paragraf 96):

”Paragraph 1(c) criminalises the distribution or transmission of child pornography
through a computer system. ’Distribution’ is the active dissemination of the material.
Sending child pornography through a computer system to another person would be
addressed by the offence of ’transmitting’ child pornography.”

Man kan derfor håpe at kriminaliseringen bare retter seg mot den aktive part, dvs.
den som setter distribusjonen i gang, ikke de mellomledd som med logisk nødven-
dighet vil ha det ulovlige materialet på sine linjer eller servere i kortere eller
lengre tid. Følgende generelle merknad til art. 9 i ”Explanatory Report” paragraf
105 gjør at dette synspunktet kan være for optimistisk:

”This article lists different types of illicit acts related to child pornography which, as in
articles 2–8, Parties are obligated to criminalise if committed ”intentionally.” Under this
standard, a person is not liable unless he has an intent to offer, make available,
distribute, transmit, produce or possess child pornography. Parties may adopt a more
specific standard (see, for example, applicable European Community law in relation to
service provider liability), in which case that standard would govern. For example,
liability may be imposed if there is ”knowledge and control” over the information which
is transmitted or stored. It is not sufficient, for example, that a service provider served
as a conduit for, or hosted a website or newsroom containing such material, without the
required intent under domestic law in the particular case. Moreover, a service provider
is not required to monitor conduct to avoid criminal liability. (min kursivering).

Her kan nok kravet om forsett avhjelpe situasjonen i mange tilfelle. Men vi
kommer likevel ikke unna det faktum at bestemmelsen kan gjøre det nødvendig
for mellomleddet å selv foreta en vurdering av lovligheten av innholdet på
hjemmesider etc. som har leid plass på mellomleddets server. Tillegget om ”cont-
rol” er vanskelig å forstå. Om service provider har kontroll, er han etter mitt syn
noe mer enn en service provider, og grunnlaget for eventuelt ansvar vil da ikke
være hans rolle som service provider, men det faktum at han har et kontrollansvar.

4.2 Det grenseløse

I denne artikkelen har jeg behendig unngått de betydelig håndhevingsproblem
som er knyttet til at nettet er globalt. Det er kanskje her hovedproblemet ligger. Vi
får liksom ikke tak i den ansvarlige avgiver når han eller hun holder til på andre
siden av Atlanterhavet eller sitter dypt inne på den russiske taigaen. Det er jo
derfor vi har blitt så interessert i de budbringerne som mer tilfeldig måtte finnes
innenfor vår egen jurisdiksjon.

Om mellomleddene holdes ansvarsfrie – med unntak for de tilfellene der det
foreligger en rettslig kjennelse om at stoff skal fjernes – må vi nøye oss med å
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rette skytset mot den originære ytrer eller andre som kan pålegges ansvar som
”content provider”. Gjeldende jurisdiksjonsbestemmelser – i første rekke når det
gjelder strafferettslig ansvar – i mange stater viser at det er rettslig mulig selv om
avgiver holder til utenfor våre grenser. Den norske straffeloven § 12 annet ledd
lyder:

”I tilfelle hvor handlingens straffbarhet avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller
tilsiktet virkning, betraktes handlingen som foretatt også der hvor virkningen er inntrådt
eller tilsiktet framkaldt.”

Bestemmelsen er – så langt jeg kjenner til – anvendt én gang i relasjon til
internett. Et yngre norsk par hadde lagt ut ulovlige pornografiske bilder av seg
selv på nettet (på dette området holder Norge seg med mer puritansk lovgivning
enn i Norden ellers). Det var avklart at serveren lå i utlandet og at nettstedet ikke
var spesielt rettet mot et norsk publikum. Salten herredsrett (dom 7. juli 2000,
Rettens Gang 2001 s. 219) kom til at forholdet var straffbart i Norge bl.a. ”fordi
virkningen har inntrådt her”.15 Dommen er rettskraftig. Tatt i sin fulle konsekvens,
synes denne rettsanvendelsen å innebære at ALT som måtte finnes på verdensve-
ven (World Wide Web) og som er i strid med norsk rett, kan straffeforfølges i
Norge. Dette forutsetter imidlertid at alt som finnes på nettet kan tas ned i Norge.
Det forutsetningen er oppfylt (inntil Norge eventuelt importerer filtreringsideer
m.v. fra Iran, Kina og Singapore m.fl.).

I Tyskland har man inntatt samme prinsipielle standpunkt, basert på Strafge-
setzbuch (StGB) § 9, som sier at en handling kan være straffbar i Tyskland dersom
følgen av handlingen inntrer på tysk territorium.16 Interessen for utenlandske
nettsteder knytter seg særlig til nazistisk materiale og rasistiske ytringer. I en
avgjørelse fra tysk høyesterett i 200017 ble det lagt til grunn at en australsk
statsborger, bosatt i Australia, som hadde lagt ut materiale som er straffbart etter
tysk rett (benektelse av Holocaust – Auschwitzlüge) på sin hjemmeside lagret på
en australsk server, kunne straffeforfølges i Tyskland:

”Stellt ein Ausländer von ihm verfaßte Äußerungen, die den Tatbestand der Volksver-
hetzung im Sinne des § 130 Abs. 1 oder des § 130 Abs. 3 StGB erfüllen (”Auschwitz-
lüge”), auf einem ausländischen Server in das Internet, der Internetnutzern in Deutsch-
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15 Retten kom også til at handlingene var begått her i riket fordi bildene var tatt her i landet og
hjemmesiden var produsert her før overføring til den utenlandske serveren. Følgelig kunne man nok
unnlatt å ta stilling til strl. § 12 annet ledd.

16 § 9 Abs. 1 StGB ”Ort der Tat”
Eine Tat ist an jedem Ort begangen, an dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens
hätte handeln müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist oder nach
der Vorstellung des Täters eintreten sollte.

17 Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. Dezember 2000 – 1 StR 184/00.
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land zugänglich ist, so tritt eine zum Tatbestand gehörende Eignung zur Friedens-
störung (Erfolg im Sinne des § 9 Abs. 1 3. Alternative StGB) im Inland ein.”

I praksis har selvfølgelig ikke tysk politi kapasitet til å forfølge alle utenlandske
nettsteder med rasistisk innhold, forbudt i Tyskland. Derfor foretar man en vurde-
ring av om siden er rettet spesielt mot Tyskland, f.eks. gjennom bruk av tysk
språk, om det gjelder en side som er sterkt etterspurt i landet eller om det ofte er
linker til rasistsiden på ellers legale tyske nettsteder.18

Om den norske og tyske tolkningen av jurisdiksjonsbestemmelsene kopieres av
stater flest, vil det formelt bli den staten som forbyr flest ytringer som bestemmer
innholdet på nettet. Tilnærmingen er derfor fristende når utlendinger bryter våre
normer, men mindre tiltalende når vi innser at dette – i alle fall i teorien – kan
innebære at nordiske borgere på ferie i Kina eller i fundamentalistiske muslimske
stater blir arrestert for ytringer som måtte finnes på turistenes internettsider på en
server hjemme i Norden.

Politiske og diplomatiske hensyn vil stå i veien for håndhevelse av prinsippet
om straffbarhet der virkningen inntrer. Vi kan jo bare tenke oss amerikanernes
reaksjon om tyskerne utsteder en internasjonal arrestordre mot en US-statsborger
som ansvarlig for en – etter amerikansk rett fullt legal – nazi-side i USA, og så
f.eks. oppnår å få vedkommende arrestert under forretningsreise i Frankrike.

Et forspill til denne kommende trans-atlantiske konflikten har vi fått gjennom
den såkalte Yahoo-saken. På begjæring av en fransk NGO mot spredning av
antisemittiske ytringer avsa Paris Tribunal de Grande Instance 22. mai og 20.
november dommer som påla Yahoo i California å fjerne alt nazistisk materiale på
de amerikanske websidene på adressen www. yahoo. com. Begrunnelsen var bl.a.
at sidene kunne tas ned i Frankrike og derfor føre til at franskmenn lider skade
eller overlast. Den franske domstolen pålegger Yahoo å betale dagbøter på
100.000 franske francs, med virkning tre måneder etter kunngjøring av dom-
men.19

7. november 2001 besluttet den føderale domstolen i San Jose, California, at de
franske rettsavgjørelsene ikke kunne gjennomføres ved amerikanske domstoler.20

I avgjørelsen vises det til at de nazistiske ytringene på nettsidene er beskyttet av
the First Amendment og at det derfor vil være i strid med den amerikanske
forfatning om amerikanske domstoler i en slik situasjon bidro til tvangsgjennom-

Ytringsfrihet på internett

18 Disse opplysningene stammer fra en samtale med førstestatsadvokat Jürgen Schnigula, leder for det
føderale Justisdepartementets strafferettsenhet for statsbeskyttelse, immunitet og militærjustis i
Berlin 13. februar 2001.

19 Se mer om dommen, med videre henvisninger, hos Henrik Spang-Hanssen: Det jordiske kaos over
websider – jurisdiktionspørgsmål og Netcensur, i Kritisk Jus 2001 s. 63. flg.

20 Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme, F.Supp.2d, 2001 WL 1381157 (N.D.
Cal. Nov. 7, 2001).
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føring av et inngrep i ytringsfriheten. Avgjørelsen er per i dag ikke rettskraftig, og
kan nok pga. sin prinsipielle betydning til slutt havne i US Supreme Court.

I skrivende stund har man ved Europarådet dessuten igangsatt et arbeid med en
protokoll til Cybercrime-konvensjonen. Målsettingen er å få til bestemmelser som
forbyr spredning av rasistisk materiale via nettet, parallelt til bestemmelsene mot
barnepornografi i art. 9. Det er neppe umulig å få de fleste europeiske stater med
på slike bestemmelser, sett hen til at de fleste stater allerede har bestemmelser mot
ulike former for ”hate speech”. Slik sett vil protokollen i første rekke innebære en
presisering av at hate speech-bestemmelsene også gjelder på nettet, med ulike
tilpasninger. Men amerikanerne får man jo ikke med på dette, så problemet vil
langt fra bli løst.

Frågor/teser for debatt:

– Er ”kollektiv ytringsfrihet” et slikt skrekkscenario som referenten påstår?
– Kan den ideelle fordring om eneansvar for ytringer på nettet for den som

oppgir søksmålsadresse etc. innfris?
– Kan et slik eneansvar også innrømmes de fattige, eller må eneansvaret f.eks.

kombineres med obligatorisk ansvarsforsirking?
– Blir et system med eneansvar for noen og mulig medvirkeransvar for andre for

komplisert for våre tekniske mellommenn?
– Tilsier muligheten for at ansvarliggjorte mellommenn legger inn en sikkerhets-

sone at mellomleddene aldri bør bære risikoen for å vurdere en ytrings lov-
lighet?

– Er det dekning for antydningen om at EUs direktiv om elektronisk handel og
Europarådets Cyber Crime-konvensjon kan være i strid med EMK art. 10?

– Er norsk og tysk retts påstand om universell jurisdiksjon overfor ytringer på
nettet bærekraftig?
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