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1 Innledning 

1.1 Kort historisk tilbakeblikk 

Grunnloven, heretter Grl, § 100, som omhandler ytringsfrihet, ble i 2004 gjenstand for 

omfattende endringer.1 I den form bestemmelsen hadde før endringen var det 

”Trykkefrihed” som var sikret, jfr daværende Grl § 100 første ledd første punktum. Dette 

var et forbud mot sensur av trykt skrift. Det forelå ikke et generelt forbud mot sensur av 

ytringer via andre medier.2 Bestemmelsen inneholdt heller ikke et absolutt forbud mot 

midlertidige forføyninger rettet mot trykt skrift, i alle fall ikke i forhold til allerede 

publiserte ytringer, jfr Rt 1999 s 1762 ”Bingen”.  

 

Ved vedtakelsen av den nye Grl § 100 ble det inntatt et generelt forbud mot 

”Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler” i bestemmelsens fjerde ledd. I 

forarbeidene er midlertidige forføyninger, i alle fall mot upubliserte ytringer, definert som 

”andre forebyggende Forholdsregler”. Det var ment at endringen i ordlyden skulle 

innebære en realitetsendring, og at mulighetene til å få midlertidige forføyninger mot 

ytringer skulle innskrenkes.3 Problemstillingen som skal behandles i denne oppgaven 

omhandler nettopp dette forbudet, og i hvilken grad det kan gjøres unntak. 

   

                                                 
1 Bestemmelsen ble også endret noe i 2006, men denne endringen er ikke av betydning for oppgavens tema. 
2 Bestemmelsen kunne imidlertid tolkes som et generelt forbud mot forhåndssensur, da trykte skrift var det 

eneste mediet man hadde på den tid bestemmelsen ble gitt, jfr NOUen side 246. Jeg går imidlertid ikke 

nærmere inn på denne problemstillingen, da det nå er rettshistorie. 
3 NOUen side 177 
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1.2 Problemstillingen 

Temaet for oppgaven er grensene for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer. Det 

fremgår av Ytringsfrihetskommisjonens mandat at ”(…)Ytringsfriheten er en 

grunnleggende forutsetning for en demokratisk styreform, en vesentlig basis for kulturell 

utvikling og et sentralt element i enkeltmenneskets frihet.”4 Ytringsfriheten er ment å ha et 

sterkt vern i norsk rett.5 Den kan imidlertid kollidere med andre rettigheter, som vernet om 

den enkeltes omdømme, vern av privatliv og rikets sikkerhet. Det må derfor i enkelte 

tilfeller åpnes for innskrenkninger i denne friheten.6 I oppgaven behandles reglene om 

ytringsfrihetens grenser når domstolene behandler krav om midlertidig forføyning. Det er 

altså muligheten for å bruke ”verktøyet” midlertidige forføyninger for å stoppe ytringer 

som er tema, ikke bare hvilke ytringer som generelt er lovlige eller ulovlige.  

 

En midlertidig forføyning kan gå ut på at saksøkte skal unnlate, foreta eller tåle en handling 

eller at et formuesgode skal settes ut av saksøktes besittelse og tas under forvaring eller 

bestyrelse, jfr Lov 26. Juni 1992 Nr 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, 

heretter tvfbl, § 15-8. For ytringers vedkommende er det mest praktisk at saksøker begjærer 

midlertidig forføyning for å få stoppet en ytring han på forhånd vet kommer, for eksempel i 

neste utgave av et blad eller et tv-program. Det kan imidlertid også begjæres for ytringer 

som allerede er publisert, eksempelvis for å få endret informasjon som er gitt. Dette gir et 

strukturmessig problem i oppgaven, da det kan tenkes at de to gruppene midlertidige 

forføyninger skal vurderes opp mot ulike juridiske vurderingstema. Det søkes løst ved at 

det under punkt 3.2 redegjøres for midlertidige forføyninger som rettes mot allerede 

publiserte ytringer. I det aktuelle punkt blir det konkludert med at disse sakene ikke skal 

behandles etter Grl § 100 fjerde ledd, men bare etter bestemmelsens andre eller tredje ledd. 

                                                 
4 NOUen side 15 
5 Blant annet Forhandlingene side 3588  
6 Forhandlingene side 3604: ”(…) Da må den enes frihet slutte der den enes frihet blir den andres ufrihet. Det 

kan aldri være slik at retten til å eie en kniv automatisk skal innebære retten til å kjøre den i ryggen på en 

annen.”  
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De publiserte ytringer vil da ikke være omfattet av de drøftelsene som gjelder vilkårene i 

bestemmelsens fjerde ledd.  

 

Hvilke ytringer som generelt sett er beskyttet av ytringsfriheten er ikke tema for oppgaven, 

og det vil derfor bli avgrenset mot dette temaet i størst mulig grad. Bestemmelsens første 

ledd vil ikke bli behandlet i det hele tatt. Spørsmålet om hvorvidt man kan stoppe ytringer 

ved å begjære midlertidig forføyning vil imidlertid henge nøye sammen med spørsmålet 

om lovligheten av ytringer generelt, da dette delvis blir vurdert opp mot de samme juridiske 

vurderingstema. Det er derfor nødvendig å redegjøre noe for Grl § 100 andre og tredje ledd, 

men disse drøftelsene knyttes opp til muligheten for begrensninger ved hjelp av 

midlertidige forføyninger.  

 

1.3 Noen viktige sondringer 

Noen uttrykk og sondringer som vil bli brukt mye i avhandlingen er ikke nødvendigvis 

entydige, og det er derfor grunn til å omtale disse innledningsvis. 

 

Publiserte og ikke-publiserte ytringer går igjen som et skille i oppgaven. Tanken ledes her 

naturlig mot eksempelvis bokverk og tv-programmer som publiseres via store kanaler og 

har mange mottakere. I oppgaven vil uttrykkene bli brukt for å markere skille mellom 

ytringer som blir fremsagt i det offentlige rom, i motsetning til de ytringer som blir stoppet 

før dette skjer. I ordet publisering ligger det derfor ikke noe mer enn at ytringen ikke er 

stoppet før den er fremsagt. Dette betyr ikke at man har krav på at ytringene har mottagere. 

Ytringsfriheten sikrer ikke noe mer enn at man skal få ytre seg, den sikrer ikke en 

mottakergruppe. Skillet mellom publiserte og ikke-publiserte ytringer blir behandlet mer 

utførlig under punkt 3.2.  
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Materiell og formell ytringsfrihet er også viktige begreper. Den materielle ytringsfriheten 

innebærer at man skal kunne ytre seg uten å bli ilagt sanksjoner. Sanksjoner som i tilfelle er 

aktuelle er erstatning, mortifikasjon og straff, herunder rettighetstap.7  

 

Formell ytringsfrihet vil si frihet fra sensur og annen forhåndskontroll,8 eller 

”(…)offentliggjøring uten forhåndshinder, først og fremst uten sensur i egentlig 

forstand(…)”.9 Det innebærer frihet til å kunne ytre seg uten at ytringene må gjennom et 

”filter” først, eller at de blir utsatt for andre forhåndstiltak. ”Fellestrekket ved de ulike 

ordningene er at man intervenerer før ytringene når fram til tiltenkte mottakere.”10 

Eksempler på forhåndstiltak er forhåndskontroll av tv og filmer, konsesjonssøknader for 

radio eller midlertidige forføyninger mot upubliserte ytringer.  

 

Et annet viktig begrep er reell ytringsfrihet. Med reell ytringsfrihet tenker man på den 

enkeltes faktiske mulighet til å ytre seg. Denne siden av ytringsfriheten er også omtalt som 

”graden av faktiske hindringer for ytringer (til forskjell fra juridiske hindringer, av 

forebyggende eller etterfølgende art)”.11 Til tross for at man rettslig sett har sterkt vern om 

ytringsfriheten, er det reelt sett store forskjeller på blant annet hvilken tilgang ulike 

mennesker har til mediene. Dette kan det skrives mye om. Den reelle ytringsfrihet vil 

imidlertid ikke bli behandlet i denne oppgaven, da temaet er de juridiske hindringer, i form 

av midlertidige forføyninger, for ytringsfrihet. 

 

                                                 
7 Møse (2002) side 451 
8 Høgberg (2006) side 467 
9 Opsahl (1995) side 384 
10 NOUen side 165 
11Opsahl (1995) s 384 
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1.4 Den videre fremstilling 

Hovedfokuset i oppgaven er Grunnloven § 100. Før drøftelsen av bestemmelsens fjerde 

ledd vil det bli redegjort for rettskildesituasjonen rundt oppgavens tema. Deretter behandles 

Grl § 100 andre og tredje ledd og de vilkår for begrensninger som følger av disse. Andre 

ledd vil bli gitt en grundigere behandling enn tredje ledd. Grunnen til dette er at drøftelsene 

knyttes opp til de samme vurderingstema, der tredje ledd setter en høyere terskel for 

inngrep. Under drøftelsen av tredje ledd behandles derfor bare det som er spesielt for denne 

delen av bestemmelsen. Avslutningsvis drøftes vilkåret om irreversibel skade, knyttet opp 

til ulike rettsgoder. 

 

Ytringsfrihet er i stor grad et område hvor våre konvensjonsrettslige forpliktelser er viktige, 

og vi har flere ganger fått fellende dommer fra Den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstolen, heretter EMD.12 På det området oppgaven gjelder, har 

imidlertid ikke norsk rett vært særlig problematisk i forhold til Den Europeiske 

Menneskerettighetskonvensjonen, heretter EMK. Forholdet til EMK blir derfor ikke 

hovedfokus, men blir tatt med som et kapitel helt til slutt i oppgaven.  

2 Rettskildesituasjonen 

2.1 Innledning 

Ytringsfriheten er vernet på grunnlovsnivå i Grl § 100. Bestemmelsene om midlertidige 

forføyninger er gitt i tvangsfullbyrdelsesloven kapitel 15. Begrensninger i ytringsfriheten er 

først og fremst gitt ved formell lov. Også internasjonale konvensjoner, da spesielt EMK, er 

av betydning ved fastleggelsen av vernet. I det følgende vil jeg se på rettskildesituasjonen 

for oppgavens tema. Forholdet mellom Grl § 100 og dens forarbeider blir behandlet i punkt 

                                                 
12 Se EMD Bladet Tromsø and Stensaas v Norway 1999 og EMD Bergens Tidende and Others v Norway 

2000 
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2.1.1. De relevante bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven behandles i punkt 2.1.2. I 

punkt 2.1.3 blir lex superior-prinsippet presentert. Videre vil den viktigste rettspraksis bli 

introdusert i punkt 2.1.4. I punkt 2.1.5 blir de internasjonale kildene kort introdusert før det 

knyttes noen bemerkninger til den rettskildemessige verdien av juridisk litteratur i punkt 

2.1.6.  

 

2.1.1 Grunnloven § 100 og dens forarbeider 

I dette kapitelet behandles betydningen av at ytringsfriheten er hjemlet i Grunnloven og 

hvilken vekt som kan legges på forarbeidene til bestemmelsen. Dette blir viet så pass mye 

plass her da det er en tendens til at ordlyd og forarbeider trekker i hver sin retning på 

området for oppgavens tema. Under punkt 3 blir dette behandlet nærmere. 

 

Grunnlovsbestemmelser har en annen karakter enn bestemmelser i formell lov. Ikke bare 

gjelder det andre og mer omstendelige regler for vedtakelse og endring av disse 

bestemmelsene, jfr Grl § 112. Grunnloven er også et uttrykk for de viktigste verdiene i vårt 

samfunn, og har på denne måten en betydelig symbolvirkning. At ytringsfriheten er vernet i 

Grunnloven viser at dette er en verdi som er høyt verdsatt, og som ikke uten videre skal 

kunne settes til side eller gis et svakere vern. Symbolvirkningen gjelder både overfor 

borgerne i vårt land, og overfor andre nasjoner. For borgerne skal det være mulig å se i 

Grunnloven hvilke grunnleggende rettigheter man har. Overfor andre land viser vi hvilke 

rettigheter vi setter høyt og Grunnloven kan på denne måten fremstå som et slags 

”vitnemål”. Uttalelsen fra Forhandlingene”(…) et demokratisk land med respekt for seg 

selv bør sikre ytringsfriheten i sin egen grunnlov” tyder på sistnevnte virkning.13  

 

Grunnlovens spesielle funksjon gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved om man kan utlede 

konkrete rettigheter av bestemmelsen i samme grad som ved formell lov. Sammen med 

                                                 
13 Forhandlingene side 3588 
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dette spørsmålet kommer problemstillingen om hvor mye vekt som kan legges på 

bestemmelsens forarbeider. Dette kan variere fra bestemmelse til bestemmelse. Valg av 

lovteknikk og hvor mye arbeid som er nedlagt i forarbeidene vil være av avgjørende 

betydning.    

 

Grunnlovsforslag er vanligvis private. Regjeringen har ikke ansvar for å utrede spørsmål 

om nye, eller endring av allerede eksisterende, grunnlovsbestemmelser. Det foreligger 

derfor sjelden grundige forarbeider fra regjeringen.14 Ved endring av Grl § 100 ble det 

imidlertid satt ned en faggruppe, Ytringsfrihetskommisjonen, som utarbeidet NOU 1999:27 

”Ytringsfrihed bør finde Sted”, heretter NOUen. Det ble deretter utarbeidet to 

stortingsmeldinger, St.meld. nr 42 (1999-2000), heretter Stortingsmelding 1, og St.meld. nr 

26 (2003-2004), heretter Stortingsmelding 2, som også var forholdsvis omfattende. I tillegg 

til de nevnte forarbeidende foreligger Innst. S. nr.270, heretter Innstillingen, og 

forhandlingene i Stortinget, inntatt i Stortingsforhandlinger nr. 34 30.september sesjonen 

2003-2004, heretter Forhandlingene. Under dette omfattende arbeidet i forkant av 

lovendringen var det sterk tautrekking og det var ikke sikkert hvordan den endelige 

utformingen ville bli før bestemmelsen ble vedtatt.15 På det punkt oppgaven gjelder var det 

bare Ytringsfrihetskommisjonen som gikk inn for en tilnærmet lik ordlyd som den 

vedtatte.16  

                                                 
14 Eckhoff (2001) side 66 
15 Fliflet (2005) side 427-428 
16 I NOUen ble følgende ordlyd foreslått: ”Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kan 

benyttes kun i den Udstrækning det er nødvendig for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra 

levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter og efter Tilladelse af Domstol.” 

I Stortingsmelding 1 ble det ikke fremmet konkret forslag til ordlyd, se side 53. 

I Stortingsmelding 2 ble det foreslått en noe annerledes ordlyd: ”Statens Myndigheter kunne ikke udøve 

Forhaandscensur og anden Forhaandskontrol af Ytringer, med mindre tungtveiende Hensyn gjøre det 

tilbørligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscontrol af trykt Skrift bør ikke finde Sted”. 

 I Innstillingen ble samme ordlyd som i St.meld nr 26 foreslått med følgende tillegg: ”Censur av Brev og 

anden privat Korrespondance kan kun sættes i Værk i Anstalter”.   
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 Justisministeren gav i Forhandlingene en viktig oppsummering av tautrekkingen rundt 

vedtakelsen av bestemmelsen. Samtidig viser dette hans syn på vår problemstilling: 

 

”Den offentlige debatten har avdekket at en god del av uenigheten mellom flertall 

og mindretall i komiteen henger mer sammen med lovtekniske spørsmål om 

utformingen av en ny grunnlovsbestemmelse enn med hvilket innhold den skal ha. 

Regjeringen la i sitt opplegg større vekt enn Ytringsfrihetskommisjonen på at de 

løsningene som ble valgt, om mulig gjenspeiles også i selve grunnlovsteksten. Dette 

er gjort ved å oppstille vilkår for at det kan gjøres unntak i selve grunnlovsteksten. 

Ytringsfrihetskommisjonens forslag innebærer en mer absolutt grunnlovstekst, noe 

som i større grad har gjort det nødvendig med innskrenkende tolkinger i 

forarbeidene til bestemmelsen – til dels de samme innskrenkningene som 

Regjeringen har gitt signal om i selve grunnlovsteksten. 

 

 Innvendingene mot Regjeringens lovteknikk har særlig omhandlet tre punkter: 

 (…) 

- at bestemmelsen om forhåndskontroll tilsynelatende åpnet for vidtgående 

unntak” 17 

 

Bestemmelsen ble først forsøkt vedtatt våren 2004 uten at det da var tilstrekkelig flertall for 

noen løsning. I løpet av sommeren endret noen representanter syn på hvilken ordlyd de 

kom til å stemme for. Vedrørende denne endring uttaler ministeren: 

 

”(…)Dette vil bidra til å gi grunnlovsbestemmelsens forarbeider den ønskede 

gjennomslagskraft der et tilstrekkelig flertall står bak disse forarbeidene. Det er 

                                                 
17 Forhandlingene side 3598 
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viktig fordi det i praksis har vist seg umulig å løse en del vanskelige 

grensespørsmål gjennom selve grunnlovsteksten.” 18 

 

Grunnlovsbestemmelser kan på grunn av sin funksjon som ”fanebærer” ikke alltid tas helt 

på ordet. Grl § 100 første ledd er eksempel på en slik prinsipperklæring, som man 

sannsynligvis ikke i stor grad kan utlede konkrete rettigheter av. Her fastslås det at 

ytringsfrihet skal gjelde. Det er klart at denne ikke skal gjelde fullt ut, og unntak må 

innfortolkes. Bestemmelsens andre til sjette ledd regulerer nærmere detaljene i 

ytringsfriheten. I fjerde ledd er det gitt et generelt forbud med to konkrete unntak. Da dette 

leddet er så detaljert utformet kan det være naturlig å tenke at denne delen av bestemmelsen 

skal tas på ordet. 

 

Som statsrådens uttalelser viser har dette ikke vært meningen. Det er lagt opp til at 

forarbeidene skal ha stor vekt ved tolkning av Grl § 100 fjerde ledd. Slik jeg forstår 

uttalelsen ovenfor, gjelder dette delvis fordi man ellers ikke ville klart å få tilstrekkelig 

flertall for en ordlyd. I den grad en uenighet ville ført til at man ikke fikk endret 

bestemmelsen i det hele tatt, er det positivt at man kan inngå kompromisser og dermed påse 

at ”(…) det beste ikke blir det godes fiende.”19. Det kan likevel være betenkelig å bruke en 

slik lovgivningsteknikk, i det dette fører til at Grunnloven gir seg ut for å være noe annet 

og bedre enn det den er.20 Følgende uttalelser fra henholdsvis FrP og SV tar opp i seg noe 

av dette:  

 
                                                 
18 Forhandlingene side 3598 
19 Forhandlingene side 3603 
20 En uttalelse fra deler av mindretallet, i Forhandlingene side 3591, gir også uttrykk for et syn på lojalitet mot 

Grunnloven som det kan stilles spørsmålstegn ved: ”Når Arbeiderpartiet i løpet av dagen kommer til å 

stemme subsidiært for seks av de sju leddene som ligger i dette forslaget, innebærer ikke det at vi stiller oss 

bak de begrunnelser eller argumenter som Regjeringen eller regjeringspartiene fører for å komme fram til 

disse forslagene. Når vi senere skal gi oss i kast med alminnelig lov for å regulere en lang rekke 

bestemmelser som en konsekvens av det vi gjør her i dag, er det altså ikke slik at disse føringene vil ligge til 

grunn for vår vurdering av hvordan disse lovverkene skal utformes”.  
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”For det er jo slik at § 100 i realiteten ikke er den gjeldende bestemmelse som vår 

Høyesterett og domstolene nå forholder seg til. Jeg regner med at det blir det etter 

at Stortinget i dag vedtar en ny § 100”.21 

 

”(…) For det første mener vi at Grunnloven må gi leseren den rette forståelsen i 

den grad det er mulig med Grunnlovens språkdrakt. (…) Vi mener videre at dersom 

det skal finnes grenser for ytringsfriheten, må det gå fram av teksten (…).”22  

 

Det faktum at det er så mange forarbeider og at de til dels også har ulike uttalelser, er et 

moment som kan gjøre det betenkelig at forarbeidenes løsninger legges til grunn. Det 

krever mye tidsbruk å finne ut hvilke uttalelser i forarbeidene som ble opprettholdt ved 

stemmegivning, og hvilke som knytter seg til forslag som ikke ble vedtatt. 

 

Av det forannevnte følger imidlertid at forarbeidenes løsning må legges til grunn slik at det 

er mulighet for å bruke midlertidige forføyninger mot ytringer. 23 Det fremgår klart av 

Forhandlingene at dette var meningen. Forarbeidene til bestemmelsen er omfattende og 

gjennomarbeidede, og uttalelsene er i stor utstrekning entydige.24 Det faktum at det 

foreligger svært lite rettspraksis medfører også at forarbeidene må ha stor vekt. I 

Brennpunktkjennelsen, som behandles nærmere i punkt 2.1.4, ble forarbeidenes løsning 

lagt til grunn i spørsmålet i forhold til tolkningen av Grl § 100. Man drøftet imidlertid ikke 

direkte spørsmålet om motstrid mellom ordlyden og forarbeidene i avgjørelsen. 

                                                 
21 Forhandlingene side 3592 (Carl I Hagen) del av mindretall (se side 3585) 
22 Forhandlingene side 3594 (SV) som var del av flertallet (se side 3585) 
23 Fliflet (2005) side 428: ”Forarbeidene gir med andre ord en inngående og forholdsvis god veiledning om 

hvordan bestemmelsen er å forstå når det gjelder en rekke ulike spørsmål. Vekten av forarbeidene vil være 

bestemt av i hvilken grad de relevante uttalelser er knyttet til det som ble den endelige ordlyden. Uttalelsene 

fra Ytringsfrihetskommisjonen må ha stor vekt i den grad de er fulgt opp under den senere behandlingen. 

Uttalelsene under behandlingen i Stortinget vil være av størst betydning.” 
24 Eckhoff (2001) side 74 
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Vedrørende problemstillingen om løsningen i forarbeidene eller lovteksten skal gå foran 

ved motstrid skriver Eckhoff følgende: 

 

”Mitt hovedinntrykk av rettspraksis er at når lovtekst og forarbeider peker i hver 

sin retning, er det ofte en tredje faktor som gjør utslaget, nemlig dommernes 

oppfatninger av hva som reelt sett er den beste løsning.”25 

 

2.1.2 Tvangsfullbyrdelsesloven kapitel 15 

Ettersom reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapitel 15 gir det rettslige grunnlaget for å 

vedta midlertidige forføyninger, må disse reglene gis plass i oppgaven. Bestemmelsene har 

imidlertid ikke betydning for hvor grensene for bruk av midlertidige forføyninger rettet mot 

ytringer går. Grunnen til dette er at bestemmelsene må tolkes i lys av Grl § 100, jfr lex 

superior-prinsippet i punkt 2.1.3. Reglene vil derfor ikke bli behandlet senere i oppgaven, 

bortsett fra i punkt 3.4 om spesielle prosessuelle krav ved midlertidige forføyninger mot 

ytringer. 

 

En midlertidig forføyning er definert som en ”art forføyning besluttet av namsretten uten at 

det kreves at tvangsgrunnlag foreligger”.26 Formålet er å sikre et krav eller gjennomføre en 

midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold ved tvang, uten at det foreligger 

tvangsgrunnlag.  

 

En midlertidig forføyning gir, som navnet tilsier, bare en midlertidig løsning av et 

spørsmål. Det blir derfor ofte i avgjørelsene satt krav om at man må bringe saken inn for 

retten innen et visst tidsrom dersom man vinner frem med begjæringen. I de fleste saker 
                                                 
25 Eckhoff (2001) side 85-86 
26 Ot.prp nr 65 (1990-1991) kap 15. 
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hvor man får midlertidig forføyning mot ytringer, vil imidlertid utgiveren oppgi 

utgivelsesforsøket, og sakene fortsetter derfor sjelden med ordinære rettsforhandlinger.27 

Det ligger i midlertidige forføyningers karakter at saksbehandlingen er rask og mindre 

grundig enn en hovedforhandling. Hvorvidt man skal få en midlertidig forføyning må etter 

dette bero på en avveining mellom den skade som kan bli påført den forpliktede, og 

rettighetshavers behov for ”raskt å få gjennomført en midlertidig ordning”.28  

 

Midlertidige forføyninger kan kreves for alle ”krav som går ut på annet enn betaling av 

penger”, jfr tvfbl § 15-1. Ytringer er i forarbeidene nevnt som en type krav det er praktisk å 

begjære midlertidig forføyning mot, og det er ingen tvil om at ytringer faller inn under 

bestemmelsenes virkeområde.29 At det må foreligge et ”krav” viser at 

tvangsfullbyrdelsesloven kapitel 15 ikke i seg selv gir grunnlag for å stoppe ytringer ved 

midlertidige forføyninger, men at det må være hjemmel et annet sted.  

 

Tvfbl § 15-2 første ledd oppstiller krav om sikringsgrunn og har to ulike alternativer. Etter 

første alternativ må midlertidig forføyning være nødvendig fordi ”forfølgningen eller 

gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort”. Andre alternativ 

oppstiller som krav at midlertidig forføyning er nødvendig ”for å avverge en vesentlig 

skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å 

frykte for”.  

 

Etter tvfbl § 15-2 annet ledd skal det foretas en avveining, der saksøktes skade eller ulempe 

ved en midlertidig forføyning skal veies mot saksøkers interesse i å få forføyningen 

besluttet. Er det ”åpenbart misforhold” mellom disse, skal midlertidig forføyning ikke 

besluttes til tross for at et av de alternative vilkårene i første ledd er oppfylt. Det skal i 

utgangspunktet mye til før midlertidige forføyninger ikke gis i disse tilfellene, jfr ordlyden 
                                                 
27 NOUen side 174 
28 Ot.prp nr 65 (1990-1991) kap 15 
29 Ot.prp nr 65 (1990-1991) kap 15 
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”åpenbart”. Av forarbeidene til Grl § 100 fjerde ledd og lex superior-prinsippet følger 

imidlertid at ytringsfriheten skal være et selvstendig moment i vurderingen etter § 15-2 

annet ledd. Ettersom en midlertidig forføyning mot en ytring innebærer en innskrenkning i 

ytringsfriheten kan dette bare besluttes hvor Grl § 100 fjerde ledd åpner for det. 

 

Da det skal gjøres en avveining under Grl § 100 annet og tredje ledd trenger man ikke gjøre 

en selvstendig vurdering etter tvfbl § 15-2 annet ledd. Det vil være de samme momentene 

som vurderes under begge bestemmelsene. Disse avveiningene behandles under punkt 4.3 

og 5.3. 

 

2.1.3 Lex superior-prinsippet 

Som nevnt innledningsvis er ytringsfriheten gitt vern i Grunnloven og i 

konvensjonsbestemmelser, blant annet EMK art 10, mens innskrenkningene for det meste 

er gitt ved formell lov eller følger av våre konvensjonsforpliktelser. Foreligger det motstrid 

mellom de ulike rettskildene bestemmer lex superior prinsippet at regelen med høyest rang 

skal gå foran. ”Rang (trinnhøyde) er derimot et kjennetegn ved regler og er ifølge lex 

superior-prinsippet bestemmende for hvilken som går foran i tilfelle av motstrid.”30  

 

Det er ingen tvil om at Grunnloven har høyere rang enn formelle lover, som gis i medhold 

av bestemmelsene i Grl § 75 følgende. Formelle lover må etter dette tolkes innskrenkende 

til fordel for bestemmelser i Grunnloven. En spesiell bestemmelse om rang er gitt i Lov 21. 

Mai 1999 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. I følge § 3 skal 

konvensjonene som ved denne lov er gjort til formell lov ved motstrid gå foran andre 

formelle lover. EMK er en av disse konvensjonene og har derfor høyere rang enn formell 

lov. 

 

                                                 
30 Eckhoff (2001) side 349 
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2.1.4 Rettspraksis 

Ettersom det bare er ca tre år siden Grl § 100 ble endret når oppgaven skrives, finnes det 

svært lite rettspraksis omhandlende oppgavens tema. Det har bare vært en sak i Høyesterett, 

Rt 2007 s 404, heretter Brennpunktsaken, og en sak i Trondheim tingrett, TTRON-2007-

65456, heretter Tingrettsaken. En tredje sak, LB-2007-24315,vil ikke bli omtalt, da den i 

svært liten grad omtaler oppgavens tema. Da det foreligger så lite praksis, kommer disse 

avgjørelsene til å bli brukt videre i oppgaven. Det er derfor hensiktsmessig med en 

innføring innledningsvis.  

 

Brennpunktsaken omhandlet spørsmålet om en midlertidig forføyning, som satte forbud 

mot å sende et tv-program på NRK, kunne opprettholdes. Programmet ”Jakten på NOKAS-

pengene” omhandlet politiets etterforskningsmetoder. Saksøker ønsket programmet 

stoppet, da han mente programmet ville sette hans liv og helse i fare. I programmet ville det 

bli avslørt at han hadde hjulpet politiet med å etterforske NOKAS-saken. Dette kunne føre 

til fare for represalier fra det kriminelle miljøet. Saksøker hadde selv gitt opplysningene til 

en journalist, men visste ikke på det tidspunktet at informasjonen ville bli brukt i et tv-

program.  

 

En enstemmig Høyesterett opphevet kjennelsen om midlertidig forføyning, med dissens 

vedrørende begrunnelsen. Flertallet kom til at den midlertidige forføyningen ikke kunne 

opprettholdes fordi den ikke kunne forsvares holdt opp mot hensynene bak ytringsfriheten. 

Av stor betydning var at inngrepet ville berøre kjernen av ytringsfriheten og at det var 

snakk om et forhåndsinngrep, som alltid krever særlig grunn. Opplysningene ville 

sannsynligvis komme ut på annen måte innen kort tid, og det var politiets oppgave å 

beskytte saksøker mot represalier fra det kriminelle miljøet.  

 

Dommeren som utgjorde mindretallet begrunnet resultatet med at det ikke forelå hjemmel 

for inngrepet. Han mente at domstolene skulle være forsiktige med å utvikle egne regler på 
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dette området, da de ville bli preget av det konkrete tilfellet, og mangle den utredning og 

gjennomarbeiding av spørsmålene som lovfesting sikrer. 

 

Avgjørelsen gjennomgår forarbeidene til bestemmelsen grundig. Den har først og fremst 

uttalelser i forhold til om fare for liv og helse kan gi grunnlag for midlertidig forføyning, 

men kjennelsen har betydning også utover dette. Saken gjelder en ytring som det isolert sett 

ikke finnes et forbud mot, jfr punkt 4.2.2 om lovlige ytringer, noe som kan begrense dens 

betydning for de ulovlige ytringene, jfr punkt 4.2.1. 

 

Ettersom kjennelsen er fra Høyesterett og det ikke finnes annen praksis fra samme instans 

vedrørende spørsmålet, må avgjørelsen imidlertid ha stor rettskildemessig betydning. 

Dissensen vedrører kun begrunnelsen, og medfører derfor ikke at kjennelsen får mindre 

vekt. Det er da klart at de uttalelser Høyesterett har kommet med i saken må tillegges stor 

vekt. 

  

Tingrettsaken omhandlet spørsmålet om hvorvidt en sang kunne stoppes på grunn av 

ærekrenkende innhold. Sangen ”Stopp volden” tar opp to hendelser hvor en navngitt 

politimann i Trondheim var involvert. Den første hendelsen gjaldt en pågripelse av en 

renholder. Hendelsen ble etterforsket, og politimannen ble i den etterfølgende saken 

frifunnet fra å ha opptrådt utilbørlig. Den andre episoden gjaldt en pågripelse hvor den 

pågrepne avgikk ved døden. Sistnevnte hendelse var, da saken om sangen pågikk, under 

etterforskning. Informasjonen om at denne politimannen var involvert i hendelsen var ikke 

tidligere offentliggjort.  

 

Det ble ikke gitt midlertidig forføyning i saken, til tross for at ytringene i sangen ble ansett 

for å være svært alvorlige, og for å oppfylle det objektive gjerningsinnholdet i strl § 247, jfr 

punkt 4.2.1.3.  Jeg går nærmere inn på begrunnelsen i punkt 6.1.4. 
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Ettersom kjennelsen er fra en tingrett er den rettskildemessige betydningen av dommen 

begrenset. Man har ingen plikt til å legge til grunn det resultatet de har kommet frem til ved 

senere avgjørelser. Kjennelsen kan imidlertid tjene som eksempel, og dette er spesielt 

praktisk i vårt tilfelle hvor det foreligger begrenset praksis.  

 

2.1.5 Internasjonale kilder 

Av betydning for fastleggelsen av ytringsfriheten i Norge er også våre internasjonale 

forpliktelser, da spesielt EMK og SP som ble gjort til formell lov ved 

menneskerettighetsloven § 2. SP art 19 forbyr sannsynligvis ikke midlertidige forføyninger, 

og den vil ikke bli behandlet videre i fremstillingen.31  

 

I den grad ytringsfriheten har fått et sterkere vern ved EMK enn i norsk rett, vil dette 

medføre at Grl § 100 må tolkes i lys av art 10. Ved fastleggelsen av ytringsfrihetens 

innhold etter EMK vil praksis fra EMD ha stor betydning.32  

                                                 
31 Eggen (2002) side 585: ”Videre er det grunn til å tro at forhåndssensur fra domstolenes side i 

enkelttilfeller – judisiell forhåndssensur, f.eks i form av en midlertidig forføyning som nedlegger 

publikasjonsforbud – ikke i seg selv er i strid med SP art. 19.” 
32Dette følger blant annet av EMD Christine Goodwin v the United Kingdom 2002 para 74: “While the Court 

is not formally bound to follow its previous judgments, it is in the interests of legal certainty, foreseeability 

and equality before the law that it should not depart, without good reason, from precedents laid down in 

previous cases (see, for example, Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, ECHR 2001-I, § 70). 

However, since the Convention is first and foremost a system for the protection of human rights, the Court 

must have regard to the changing conditions within the respondent State and within Contracting States 

generally and respond, for example, to any evolving convergence as to the standards to be achieved (see, 

amongst other authorities, the Cossey judgment, p. 14, § 35, and Stafford v. the United Kingdom [GC], no. 

46295/99, judgment of 28 May 2002, to be published in ECHR 2002-, §§ 67-68). It is of crucial importance 

that the Convention is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, 

not theoretical and illusory. A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would 

indeed risk rendering it a bar to reform or improvement (see the above-cited Stafford v. the United Kingdom 

judgment, § 68). (…)”  

 16



 

2.1.6 Litteratur 

Det finnes mye litteratur om ytringsfrihet både på nasjonalt og på internasjonalt plan. Det 

er imidlertid skrevet lite om den nye Grl § 100, og eldre litteratur har størst 

rettskildemessig verdi der tidligere rettstilstand videreføres.33 På området for oppgavens 

tema er det ment å skje en endring i rettstilstanden, og det er derfor lite å hente i eldre 

litteratur ved fastleggelse av de konkrete grenser. Synspunkter som fremgår av eldre 

litteratur kan imidlertid fortsatt være av interesse.  

 

Kyrre Eggen ga ut sin doktoravhandling om ytringsfrihet i 2002, hvor han blant annet 

behandler Ytringsfrihetskommisjonens forslag til endring av Grl § 100.  I oppgaven vil 

hans synspunkter bli brukt, først og fremst vedrørende begrunnelsene bak ytringsfriheten 

og vilkåret om irreversibel skade. Det ble også utgitt en kommentar til Grunnloven i 2005 

som blant annet behandler den endrede Grl § 100.  

3 Grl § 100 fjerde ledd  

3.1 Innledning 

Grl § 100 fjerde ledd har følgende ordlyd: 
                                                 
33 I den nyeste utgaven av Andenæs ”Statsforfatningen i Norge” utgitt i samarbeid med Arne Fliflet er den 

nye Grl § 100 kommentert. Det som er skrevet på side 386 vedrørende bestemmelsens fjerde ledd stemmer 

imidlertid delvis ikke: ”Forhåndssensur er forbudt, men kan godtas når det gjelder levende bilder når 

formålet er å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning. Her var det departementets forslag som tilslutt 

ble vedtatt. Nødvendighetskriteriet kom ikke med, men med kravet om ’tungtveiende grunner’, var det fortsatt 

tale om et strengt krav. Det er heller ikke noe krav om at unntak måtte være ’klart definert’.  Det var ikke 

departementets forslag som ble vedtatt på dette punktet. Dette kan også illustrere poenget under punkt 2.1.1 

om at det er vanskelig å finne frem til hvilke løsninger som ble valgt, og hvilke uttalelser i forarbeidene som 

derfor skal tillegges vekt. 

 17



 

”Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, 

medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig 

Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i 

Anstalter.” 

 

Fjerde ledd i bestemmelsen oppstiller et generelt forbud mot forhåndstiltak mot ytringer. 

For to ulike tilfeller er det gjort unntak fra dette forbudet. For det første finnes det et unntak 

for de tilfellene der forhåndstiltakene er ”nødvendig for å beskytte Børn og Unge imod 

skadelig Paavirkning fra levende Billeder”. For det andre er det åpnet for forhåndstiltak i 

form av brevsensur i ”Anstalter”. Begge unntakene er snevre i sin ordlyd og gjelder for helt 

begrensede felt.  

 

Da det foreligger et generelt forbud mot ”Forhaandscensur og andre forebyggende 

Forholdsregler” er alle andre forhåndstiltak mot ytringer enn de som spesielt er unntatt i 

strid med ordlyden i Grl § 100 fjerde ledd.34 Midlertidige forføyninger rettet mot 

upubliserte ytringer vil falle naturlig innunder ordlyden, da de er en form for 

forhåndssensur. Det uttales også i forarbeidene at midlertidig forføyning vil være et 

forhåndstiltak.35 Ordlyden oppstiller etter dette et absolutt forbud mot bruk av midlertidige 

forføyninger mot upubliserte ytringer. 

 

Det går imidlertid klart frem av forarbeidene at dette ikke skal være gjeldende rett. I helt 

spesielle tilfeller, hvor en ytring vil føre til irreversibel skade, skal det være rom for å 

bruke midlertidige forføyninger også mot upubliserte ytringer. Dette er også slått fast i 

Brennpunktsaken, til tross for at det ikke i det tilfellet var en situasjon hvor den 

midlertidige forføyningen kunne opprettholdes. Som vist under punkt 2.1.1 må det her 

                                                 
34 Fliflet (2005) side 434 
35 Blant annet Forhandlingene side 3585 og Innstillingen side 47 

 18



legges avgjørende vekt på forarbeidenes løsning. Dette gjelder særlig etter at Høyesterett 

har tatt stilling til spørsmålet i Brennpunktsaken. 

 

Flere vilkår må være oppfylt for å kunne gi midlertidig forføyning mot en upublisert ytring. 

For det første må vilkårene i Grl § 100 andre eller tredje ledd være oppfylt, ettersom en 

midlertidig forføyning vil innebære en innskrenkning i ytringsfriheten. I begge leddene skal 

inngrepets formål veies mot hensynene bak ytringsfriheten, og det oppstilles krav til 

hjemmel for inngrepet.  

 

3.2 Spesielt om publiserte og upubliserte ytringer 

Når en midlertidig forføyning blir satt i verk mot en allerede publisert ytring vil forskjellen 

på denne og en ordinær rettssak være at man foretar en mindre grundig vurdering av saken 

slik at man får en raskere avklaring. Målet er også i disse tilfellene at man raskt skal få 

rettet opp den skade som er skjedd for å unngå eventuelle (videre) skadevirkninger. 

Problemstillingen er om også de midlertidige forføyninger som rettes mot allerede 

publiserte ytringer faller innunder Grl § 100 fjerde ledd, eller om de ikke er omfattet av 

forbudet. 

 

Ordlyden i Grl § 100 fjerde ledd taler for at det kun er tiltak som blir satt inn i forkant av en 

publisering som er omfattet av forbudet. Uttrykket ”Forhaandscensur og andre 

forebyggende Forholdsregler” leder tanken til at det er forhåndstiltak man har ment å 

forby, selv om alle tiltak som er forebyggende kan sies å falle innunder ordlyden. Når man 

retter opp i en ytring etter at den er publisert, før den eventuelt fører til videre skade, vil 

den for noen sitt vedkommende bli stoppet i forkant. Dette fører imidlertid ikke til at det 

etter en naturlig ordforståelse er et forhåndstiltak. Ordlyden taler etter dette for at 

midlertidige forføyninger mot publiserte ytringer ikke skal omfattes av fjerde ledd. 
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Den samme løsning følger indirekte av forarbeidene. De fleste stedene der midlertidige 

forføyninger i tilknytning til fjerde ledd omtales står det mot ”upubliserte ytringer”.36 At 

det noen steder ikke er presisert at forbudet gjelder mot upubliserte ytringer kan være fordi 

man ikke har funnet det nødvendig å presisere dette hver gang. Videre er det mulig at man 

ikke har tenkt på de tilfellene hvor midlertidige forføyninger begjæres mot publiserte 

ytringer. Jeg har ikke funnet noe sted hvor det presiseres at forbudet skal gjelde mot de 

ytringene som allerede er fremsagt. 

 

En kilde som trekker i motsatt retning er Tingrettsaken. Denne omhandler, som vist under 

punkt 2.1.4, en sang som allerede var fremført flere ganger. Her behandles spørsmålet 

likevel etter fjerde ledd, og det drøftes hvorvidt vilkåret om irreversibel skade er oppfylt. 

Det stilles ikke spørsmål ved om det faktum at sangen er fremført fører til at fjerde ledd 

ikke kommer til anvendelse.  

 

Noen reelle hensyn gjør seg også gjeldende. De overordnede hensyn som gjør seg 

gjeldende ved inngrep i ytringsfriheten i form av midlertidig forføyning vil bli redegjort for 

under punkt 4.3.1 til 4.3.3. Her behandles bare de hensyn som spesielt kommer inn når 

publiserte ytringer vurderes opp mot ikke-publiserte ytringer.  

 

Flere hensyn gjør det betenkelig å hindre publikasjon av ytringer. Disse hensynene 

behandles nærmere under punkt 3.3. For å hindre dobbeltbehandling nevnes ikke disse 

hensynene her, men de taler for at det skal være liten mulighet for å stoppe upubliserte 

ytringer. Det er imidlertid ved upubliserte ytringer at en midlertidig forføyning kan gi best 

beskyttelse for den som ønsker ytringen stoppet. Saken blir raskt behandlet og ytringene 

blir stoppet fra å nå sine mottakere. Eventuell skade ytringene ville medført blir da unngått. 

Behovet for å få stoppet ytringene vil da generelt være større ved upubliserte ytringer. Når 

det gjelder ytringer som allerede er fremsagt vil ikke de betenkelighetene som knytter seg 

til forhåndssensur gjøre seg gjeldende. Man kan derfor si at det ikke i samme grad er 

                                                 
36 Se NOUen side 173, Stortingsmelding 2 side 186-187 og Innstillingen side 47.   
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betenkelig å bruke midlertidige forføyninger. Det trekker imidlertid i motsatt retning at 

informasjonen allerede har sluppet ut. Skaden vil da, i alle fall til en viss grad, allerede ha 

skjedd, og behovet for en rask midlertidig avklaring av forholdet er generelt mindre. Til 

dette kommer at det også her vil være et betydelig inngrep, i form av at man blir sensurert 

og ytringene ikke får forbli i sin opprinnelige form eller med sitt opprinnelige innhold. 

 

Vi har etter dette en ordlyd og forarbeider som peker i en retning, og en kjennelse fra en 

tingrett som trekker i motsatt retning. De reelle hensyn trekker i begge retninger. Det må 

her skje en vekting av de ulike rettskildene. I og med at ordlyden og forarbeidene er så pass 

klare på dette punkt er det, etter min mening, ganske klart at de publiserte ytringer ikke kan 

omfattes av fjerde ledd i bestemmelsen. 

 

Neste problemstilling er hvilke følger det får for behandlingen av saker vedrørende 

publiserte ytringer at de ikke omfattes av Grl § 100 fjerde ledd. For å kunne si noe om 

forskjellen på rettstilstanden for publiserte og ikke-publiserte ytringer må jeg først kort 

nevne hva som gjelder for de upubliserte ytringene. 

 

Som nevnt skal forbudet i fjerde ledd ikke tas på ordet i forhold til midlertidige 

forføyninger og det er derfor rom for å bruke dette ”verktøyet” også mot upubliserte 

ytringer. Imidlertid kan man bare få midlertidig forføyning hvor ytringene kan føre til en 

irreversibel skade. Vilkåret om irreversibel skade kan etter dette bare gjelde for de 

upubliserte ytringer. Lovskravet etter andre eller tredje ledd må gjelde for alle midlertidige 

forføyninger rettet mot ytringer og det samme gjelder avveiningen som skal gjøres opp mot 

ytringsfrihetens begrunnelser. I denne avveiningen vil det også for de publiserte ytringer 

være et viktig moment at en midlertidig forføyning mot en ytring som utgangspunkt alltid 

vil være et alvorlig inngrep i ytringsfriheten. Det at behovet for midlertidige forføyninger i 

disse tilfellene generelt ikke vil være så stort, må også føre til at terskelen settes høyt. 

 

Konklusjonen blir etter dette at selv om midlertidige forføyninger som begjæres mot 

publiserte ytringer ikke skal behandles etter Grl § 100 fjerde ledd, må de underkastes en 
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streng vurdering etter bestemmelsens annet eller tredje ledd. Det medfører at det også for 

denne gruppen ytringer bare vil være rom for å gi midlertidige forføyninger i klare 

unntakstilfeller. 

 

3.3 Hensyn som taler mot bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer 

Problemstillingen under dette punktet er hvilke hensyn som gjør det betenkelig å reagere 

mot en upublisert ytring i stedet for å gjøre ansvar gjeldende i etterkant. Hensynene som 

taler for en viss mulighet til å bruke midlertidige forføyninger behandles under punkt 6. 

 

Det er flere hensyn som tilsier at det er betenkelig å stoppe upubliserte ytringer. Det er 

anført i rettspraksis fra USA at mens inngrep i den materielle ytringsfrihet ”chills” den 

offentlige debatt, vil inngrep i den formelle ytringsfrihet føre til at debatten ”freezes”. 37 I 

dette ligger at inngrep i ytringsfriheten generelt kan føre til at man blir mer forsiktige med 

hva som sies, og at det derfor i noen tilfeller legges inn en sikkerhetsmargin mot å bli dømt. 

På denne måten mister man noen ytringer i debatten, eller disse ytringene blir gjort mindre 

kontroversielle enn det som ligger innenfor det lovlige. Når ytringene stoppes før 

publisering vil man helt miste de synspunkter som her ville kommet frem.  

 

Spesielt av tre grunner kan det være uheldig at allmennheten ikke får kjennskap til 

ytringene. For det første fordi borgerne ikke selv får tatt stilling til de opplysningene som 

stanses. Det kan da hindre hensynet til sannhetssøken, jfr punkt 4.3.1. For det andre vil man 

ikke få mulighet til å korrigere ytringer som ikke får slippe frem i det offentlige rom.38 
                                                 
37 ”Nebraska  Press Association v. Stuart”, 427 U.S. 539 (1976) side 559:“A prior restraint, by contrast and 

by definition, has an immediate and irreversible sanction. If it can be said that a threat of criminal or civil 

sanctions after publication ‘chills’ speech, prior restraint ‘freezes’ it at least for the time.”  
38 Rt 1997 s 1821 side 1832: ”Nå har det vært anført at en slik straffebestemmelse - og konvensjonens krav 

om straff - ikke er egnete midler til å motvirke rasistiske ytringer. De bør - hevdes det - møtes med 

motargumenter i den offentlige debatt fremfor å leve sitt liv i det skjulte. Synspunktet er velkjent og generelt. 

Det har vært fremme i den offentlige debatt fra vedtakelsen av bestemmelsen. Men muligheten for gjennom 
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Hensynet til sannhetssøken og individets frie meningsdannelse blir da ikke ivaretatt. I den 

grad det ikke slipper ut informasjon om de stoppede ytringene hindrer dette også 

forutberegnelighet, da man ikke får innsikt i hva som skal til for at ytringer blir stanset. 

Betenkelighetene er sterkere jo nærmere kjernen av ytringsfriheten man befinner seg. 

 

Forhåndskontroll strider også mot det grunnleggende liberale prinsipp om frihet under 

ansvar.39 Utgangspunktet er at den enkelte borger selv skal få bestemme hva han vil ytre, 

og eventuelt bli stilt til ansvar for det i etterkant. Ordninger med forhåndskontroll av 

ytringer er dessuten sterkt knyttet til ”repressive eller intolerante regimer”.40  

 

I den grad ytringen vil medføre skadevirkninger og den derfor stanses, kan det anføres at 

man ikke får vite om de skadevirkningene man frykter faktisk vil realisere seg.41  Dette 

taler for at det kreves høy grad av sannsynlighet for at skade vil inntreffe før man beslutter 

midlertidig forføyning.  

 

Som navnet tilsier er en midlertidig forføyning bare midlertidig, noe som kan tilsi at det 

ikke er så betenkelig å åpne for forhåndskontroll av denne typen. Det kan anføres at selv et 

forbud som bare gjelder for en kort periode, kan gi alvorlige konsekvenser. Dette gjelder i 

                                                                                                                                                    
argumentasjon alene å få satt en stopper for de groveste rasistiske ytringer - og derved den trakassering dette 

medfører for dem som rammes - er også i høyeste grad usikker. Jeg kan ikke se at det 

hensiktsmessighetsskjønn lovgiver utøvet da straffeloven §135a ble gitt, fremstår som ufundert eller saklig 

sett svakt på annen måte. Om det er hensiktsmessig å ha en bestemmelse som straffeloven §135a, må da - så 

langt det utelukkende er spørsmål om hensiktsmessighet – bero på lovgivers valg.” I denne avgjørelsen ble 

momentet brukt som argument for å ikke straffe ytringer. Hensynet gjør seg gjeldende i enda sterkere grad når 

spørsmålet er om ytringene skal bli publisert i det hele tatt. 
39 Eggen(2002) side 591 
40 Stortingsmelding 2 side 120 
41 Innstillingen side 44-45. 
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særlig grad når det er pressens ytringer som blir stoppet, ettersom det ligger i nyheters 

karakter at enhver forsinkelse kan medføre at de har mistet interessen.42  

 

Det finnes imidlertid også hensyn som taler for å bruke midlertidige forføyninger mot 

ytringer. Ved ytringer som kan skape stor skade som ikke kan gjenopprettes, kan det anses 

helt nødvendig å få stoppet ytringer før de publiseres. Ved mothensyn som rikets sikkerhet 

og vern om liv og helse kan det argumenteres for at ytringsfriheten ikke er så viktig at den 

alltid må ha gjennomslagskraft. Under drøftelsen av kravet til irreversibel skade under 

punkt 6 behandles de hensyn som taler for å bruke midlertidig forføyning for å beskytte 

bestemte interesser.  

 

3.4 Spesielle prosessuelle krav ved midlertidige forføyninger mot ytringer 

Tvfbl § 15-7 oppstiller et krav om muntlige forhandlinger før det blir vedtatt midlertidig 

forføyning. Det følger imidlertid av annet ledd at man kan gjøre unntak fra dette 

utgangspunktet dersom det er ”fare ved opphold”. Under forberedelsene til endring av Grl 

§ 100 ble det vurdert et forbud mot å vedta midlertidige forføyninger mot ytringer uten å ha 

muntlige forhandlinger først. Dette fremgår verken av lovens ordlyd eller av forarbeidene 

til tvangsfullbyrdelsesloven. 

 

Ytringsfrihetskommisjonen gikk inn for et absolutt forbud mot å vedta midlertidig 

forføyning mot ytringer uten kontradiksjon. Departementet mente imidlertid i 

Stortingsmelding 2 at det ikke var hensiktsmessig med et slikt absolutt forbud. For det 

første brukes unntaksregelen i annet ledd allerede med forsiktighet i forhold til ytringer, og 

for det andre kan det foreligge helt spesielle tilfeller der det er nødvendig å ha denne 

muligheten. I Forhandlingene var det departementet sin løsning man gikk inn for:  

 

                                                 
42 EMD uttaler seg om dette blant annet i de to avgjørelsene om boken Spycatcher, jfr punkt 7.2.2. 
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”Når det gjelder de prosessmessige formkrav som skal stilles til slike midlertidige 

forføyninger, opprettholder flertallet sitt synspunkt fra innstillingen om at det ikke 

er behov for å innføre en særlig prosessmessig lovregel for midlertidige 

forføyninger på ytringsfrihetsområdet.”43 

 

Det må etter dette være klart at man har mulighet for å vedta midlertidig forføyning mot 

ytringer også uten muntlige forhandlinger, men det vil kun være en sikkerhetsventil for de 

helt spesielle unntakstilfeller. 

4 Grl § 100 andre ledd  

4.1 Innledning 

Grl § 100 andre ledd har følgende ordlyd: 

 

”Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, 

Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod 

Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie 

Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.” 

 

Her fastslås det nærmere innholdet i den materielle ytringsfriheten for ytringer som ikke er 

”frimodige” om ”Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand”, og som derfor skal 

behandles etter bestemmelsens tredje ledd. Samtidig blir det åpnet for i enkelte tilfeller å 

begrense rettigheten. Bestemmelsen gir regler både for når det i det enkelte tilfellet er 

lovlig å gjøre innskrenkninger i ytringsfriheten, og for hvilke lover som kan vedtas.44  

 
                                                 
43 Forhandlingene side 3587 
44 NOUen side 242 og Brennpunktsaken avsnitt 60 
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Midlertidige forføyninger rettet mot ytringer som på grunn av sitt innhold faller inn under 

andre ledd, må både oppfylle vilkårene for inngrep i andre ledd og i fjerde ledd. Grunnen til 

dette er at den midlertidige forføyningen innebærer en innskrenkning i ytringsfriheten. 

Dette følger indirekte av ordlyden i bestemmelsen, da ”rettslig ansvar” er ment å omfatte de 

fleste typer innskrenkninger,45 og av Brennpunktsaken. Innskrenkningene må etter 

bestemmelsen oppfylle et formelt og et materielt vilkår. For det første må begrensningen ha 

hjemmel i lov, jfr punkt 4.2. For det andre må begrensningene kunne forsvares når man 

holder dem opp mot ytringsfrihetens begrunnelser, jfr punkt 4.3. 

 

4.2 Krav til hjemmel 

”Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov”.  

 

Det ulovfestede legalitetsprinsippet grunnlovsfestes her for ytringsfrihetens del. I Grl § 100 

andre ledd andre punktum slås det fast at begrensninger i ytringsfriheten i form av rettslig 

ansvar må ha hjemmel i ”lov”. ”Bør” betyr her ”skal”.46 ”Lov” viser etter en naturlig 

ordforståelse til formell lov, og dette må være utgangspunktet. Etter forarbeidene kan man 

regulere begrensningene nærmere i forskrift, men det må være klare rammer for 

forskriftskompetansen i formell lov.47 En generell adgang til å fastsette innskrenkninger i 

forskrift vil være problematisk i forhold til kravet om hjemmel.48 Det åpnes også for at 

begrensninger kan følge av uskreven rett. Når det gjelder det ulovfestede personvern uttales 

det at det i noen tilfeller må anses for å oppfylle kravene til hjemmel i den form det 

foreligger nå, men at domstolene ikke skal fortsette å utvikle en slik begrensning. Om 

                                                 
45 Innstillingen side 11 
46 NOUen side 243 
47 NOUen side 243 
48 Stortingsmelding 1 side 26. De refererer her til Ytringsfrihetskommisjonens uttalelser, som gikk inn for et 

krav om ”klar” hjemmel i lov. En vid adgang til å begrense ytringsfriheten i forskrift vil nok uansett være i 

strid med det ulovfestede legalitetsprinsippet, og også det krav til hjemmel som ble vedtatt i Grl § 100 andre 

ledd andre punkt. 
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ulovfestet rett kan benyttes, avhenger av om sedvanereglene har et avgrenset og klart 

innhold, om de er allment kjent og i hvilken grad de har blitt brukt av domstolene.  

 

Ytringsfrihetskommisjonen ønsket å lovfeste et klarhetskrav til hjemmelen for inngrep. 

Dette ble imidlertid ikke vedtatt. I Stortingsmelding 2 ble det vedrørende dette uttalt: 

 

”Departementet er ikke enig med kommisjonen i at det bør stilles krav om klar 

lovhjemmel i grunnlovsteksten. Det vil innebære en strengere ordlyd enn 

Grunnloven § 96 for alle inngrep i form av straff, og en strengere formulering av 

lovskravet enn det som gjelder etter konvensjonsteksten i EMK art 10 nr.2. Her som 

ellers bør kravet til lovhjemmel nyanseres, blant annet ut fra hvor omfattende 

inngrep i ytringsfriheten det er tale om.”49 

 

Man henviser ved denne uttalelsen til det relative legalitetsprinsippet, som gjelder for 

inngrep og som krever at inngrep overfor borgere har et rettslig grunnlag. Hvilket grunnlag 

som kreves, avhenger av hvor alvorlig inngrepet er og hvilket rettsområde man er på.50 I 

den grad innskrenkningene i ytringsfriheten blir belagt med straff, innebærer Grl § 96 at 

disse innskrenkningene må ha hjemmel i lov. 

 

Når man skal vurdere spørsmålet om krav til hjemmel i forhold til midlertidige 

forføyninger, er to momenter spesielt viktige. For det første vil en midlertidig forføyning 

mot en ytring alltid være et sterkt inngrep i ytringsfriheten. Dette gjelder spesielt i de 

                                                 
49 Stortingsmelding 2 side 43 
50 Rt. 1995 s. 530 ”Fjordlaks” side 537: ”Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til 

lovhjemmel må nyanseres blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan 

det rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes. Også andre rettskildefaktorer enn loven selv 

må etter omstendighetene trekkes inn. En slik mer sammensatt vurdering må etter min mening legges til 

grunn ved avgjørelsen av de hjemmelsspørsmål som oppstår i denne saken.”  
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tilfeller hvor den midlertidige forføyningen stopper en upublisert ytring. For det andre må 

man se på den ytring man prøver å stoppe eller endre. Er dette en ytring i kjernen av det 

vern ytringsfriheten gir vil kravet til hjemmel skjerpes. 

 

I Brennpunktsaken uttaler flertallet følgende om hjemmelskravet: 

 

”Det følger av Grunnloven § 96 at straffesanksjonerte inngrep i ytringsfriheten 

krever hjemmel i formell lov. Inngrep som har grunnlag i offentligrettslig 

kompetanse, må etter det ulovfestede legalitetsprinsipp også ha hjemmel i formell 

lov. I tillegg bestemmer Grunnloven § 100 annet ledd annet punktum at rettslig 

ansvar skal være ’foreskrevet i Lov’, hvilket som hovedregel innebærer at inngrepet 

må være hjemlet i formell lov, jf St.meld. nr 42 (1999-2000) sidene 20-21.”51 

 

Videre: 

 

”Etter min mening må inngrep i ytringsfriheten som klar hovedregel ha grunnlag i 

formell lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Unntaksvis kan sedvaner og 

domstolsskapt rett også gi hjemmel for slike inngrep. Kravene om tilgjengelighet og 

forutsigbarhet i EMK art 10 nr. 2 må da være oppfylt. I tillegg kreves at inngrepet 

fyller vilkårene i § 100 annet ledd.”52 

 

I og med at ytringsfriheten nyter vern etter EMK, må begrensningene i ytringsfriheten også 

oppfylle vilkårene for unntak i EMK art 10 nr 2. Under punkt 7 kommer jeg tilbake til det 

krav til hjemmel som oppstilles i denne bestemmelsen, og sammenligner det med 

hjemmelskravet i Grl § 100 andre ledd andre punkt.  
                                                 
51 Brennpunktsaken avsnitt 62 
52 Brennpunktsaken avsnitt 67 
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I det følgende vil ulike rettslige grunnlag bli vurdert opp mot kravet til hjemmel. Hvorvidt 

vilkåret om irreversibel skade kan oppfylles for de ulike gruppene av rettsgoder blir 

behandlet senere under punkt 6. For å lette fremstillingen, og fordi dette også er en 

oppdeling som er brukt i de to sakene vi har sett på, deles de ulike tilfellene opp i to 

grupper, henholdsvis ulovlige og lovlige ytringer. Dette er i utgangspunktet navnet på 

resultatet. Uttrykket ulovlige ytringer vil her bli brukt om de ytringer hvor det foreligger 

hjemmel i formell lov som oppstiller forbud mot ytringen. Denne gruppen blir omtalt under 

punkt 4.2.1. Den gruppen ytringer som det ikke finnes lovhjemlede forbud mot blir i den 

videre fremstillingen omtalt som lovlige ytringer. Her vil problemstillingen være om det 

kan finnes alternative rettsgrunnlag som kan oppfylle lovskravet i Grl § 100 annet ledd 

annet punkt. Disse blir behandlet under punkt 4.2.2. De grupper av ytringer som diskuteres 

nedenfor utgjør et utvalg, og har dermed ikke som mål å være uttømmende. 

 

4.2.1 Ulovlige ytringer 

Som ulovlige ytringer regnes her ytringer hvor det foreligger forbud mot ytringen i formell 

lov. Det kan også tenkes at forbudet er gitt i forskrift, med hjemmel i formell lov.  

 

4.2.1.1 Rikets sikkerhet 

Muligheten til å begrense ytringsfriheten av hensyn til rikets sikkerhet har hjemmel først og 

fremst i Lov 22. Mai 1902 Nr 10 Almindelig borgerlig Straffelov, heretter strl,  

kapitel 8 og 9. Noen bestemmelser rammer mer generelt, mens strl § 90 retter seg spesielt 

mot ytringer. Det er først og fremst sanne faktaytringer som rammes av reglene.53 

Meninger har på dette området vanligvis et sterkt vern da de omfattes av Grl § 100 tredje 

ledd.   

 

                                                 
53 NOUen s 143 
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4.2.1.2 Privatlivets fred 

Privatlivets fred er vernet ved ulike bestemmelser i straffeloven og ved 

konvensjonsforpliktelser, da spesielt i EMK art 8. Vedrørende EMK art 8 vises det til 

drøftelsen i punkt 4.2.2.3, angående mulighet til å gripe inn i ytringsfriheten med grunnlag i 

andres rettigheter, i motsetning til med grunnlag i en forbudshjemmel. Rammes ytringene 

av en bestemmelse i straffeloven, vil hjemmelskravet være oppfylt også her. 

 

4.2.1.3 Vern om ære 

Vern om ære har også vern både på nasjonalt og internasjonalt nivå. På nasjonalt plan er 

vernet gitt i straffeloven, der det i enkelte tilfeller gis straff for å ha overtrådt grensene for 

krenkelse av andres ære. De mest aktuelle bestemmelsene er strl §§ 246 og 247, som har 

vært påberopt eller kommet til anvendelse i mange tilfeller.54 Internasjonalt er det åpnet for 

å gjøre unntak fra EMK art 10 av hensyn til andre, og omdømme og ære har etter hvert fått 

selvstendig vern etter EMK art 8.55  

 

4.2.1.4 Vern om immaterialrettigheter mv 

Immaterialrettigheter har fått vern i ulike lover og bestemmelser. Spesielt tre rettslige 

grunnlag kan være aktuelle for å forby ytringer som kan medføre skade på immaterielle 

rettigheter. For det første oppstiller Lov 16. juni1972 Nr 47 om kontroll med markedsføring 

og avtalevilkår § 1 forbud mot handlinger som strider mot god markedsføringsskikk. 

Videre gir Lov 12. mai 1961 Nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. personen som har skapt 

et åndsverk opphavsrettighetene til åndsverket. Ytringer som krenker opphavsrettighetene 

vil etter lovens § 54 være ulovlige. Det ulovfestede personvern kan også gi grunnlag for å 

stoppe ytringer innenfor denne gruppen. Vedrørende sistnevnte grunnlag vises til drøftelsen 

under punkt 4.2.2.3.  

                                                 
54 Se blant annet Rt 1990 s 257 (Hagen) og Rt 1994 s 174 (Blichfeldt)  
55 EMD Radio France and others v. France, Application no 53984/00, 30 mars 2004 
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4.2.1.5 Oppsummering  

Konklusjonen blir at i disse tilfellene, hvor det foreligger forbud mot ytringene i formell 

lov, vil kravet til hjemmel for inngrep ikke være problematisk. Hvorvidt man kan gripe inn 

i ytringsfriheten med midlertidig forføyning vil da bero på om de andre vilkårene for 

inngrep er oppfylt. 

 

4.2.2 Lovlige ytringer 

Lovlige ytringer vil i denne sammenheng si ytringer som ikke er omfattet av et forbud, og 

som det derfor ikke vil bli ilagt sanksjoner for i etterkant. Ytringene i denne gruppen vil 

som utgangspunkt være omfattet av den materielle ytringsfriheten. Problemstillingen blir 

her om det finnes andre grunnlag som også kan oppfylle hjemmelskravet enn de som er 

nevnt i punkt 4.2.1. Fellesnevneren for de følgende gruppene er at ytringene kan komme i 

strid med andres rettigheter. 

 

4.2.2.1 Nødrett 

Nødrettsregelen gjelder i situasjoner der rett står mot rett. En persons rettigheter må, på 

grunnlag av dette prinsippet, i enkelte tilfeller vike for en annens rettigheter. Prinsippet er 

for strafferettens område lovfestet i strl § 47, men gjelder på ulovfestet grunnlag utover 

dette.56 Det avgjørende er en proporsjonalitetsvurdering, der man skal vurdere om den 

”fare” det gjelder er ”paa anden Maate uafvendelig” og ”særdeles betydelig” i forhold til 

den rett faren veies opp mot.  

 

                                                 
56 Dette følger blant annet av den nedenfor siterte uttalelsen fra Brennpunktsaken. 
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Spørsmålet om hvorvidt nødrett kan utgjøre grunnlag for midlertidig forføyning rettet mot 

ytringer ble tatt opp i Brennpunktsaken. Både flertallet og mindretallet uttalte at det 

ulovfestede prinsipp om nødrett kunne være tilstrekkelig grunnlag for inngrep. 

 

Flertallet uttalte følgende:  

 

”Hvis den fare som A var utsatt for da byfogden traff sin avgjørelse, anses som 

’uafvendelig’ og ’særdeles betydelig’ i forhold til et forbud mot å sende TV-

programmet, ville det foreligge en nødrettssituasjon etter det ulovfestede generelle 

prinsipp om nødrett, jf. straffeloven § 47 for spørsmålet om straff. Etter min mening 

er det klart at den faresituasjon byfogden la til grunn, medfører at det skal foretas 

en avveining etter Grunnloven § 100 annet ledd.”57 

 

Mindretallet sluttet seg til utgangspunktet fra flertallet: 

 

”Jeg er enig i at nødrett kan gi grunnlag for inngrep i ytringsfriheten, men jeg kan 

ikke se at den situasjon som byfogden og lagmannsretten har beskrevet, gir den 

nødvendige lovhjemmel for å forby TV-sendingen på nødrettslig grunnlag”.58 

 

Som vist ovenfor er lovskravet et av to vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge 

et lovlig inngrep i ytringsfriheten etter annet eller tredje ledd i bestemmelsen, der det andre 

vilkåret er at inngrepet skal kunne forsvares holdt opp mot hensynene som begrunner 

ytringsfriheten. I de tilfeller hvor det rettslige grunnlaget for inngrep er nødrett, skal man 

imidlertid ikke vurdere vilkår nummer to. Dette fremgår av uttalelser i Brennpunktsaken: 

                                                 
57 Brennpunktsaken avsnitt 71 
58 Brennpunktsaken avsnitt 96  
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”(…) i tilfeller hvor det foreligger nødrettslig hjemmel for inngrep i ytringsfriheten, 

vil det ikke være plass for noen ytterligere interesseavveining. I disse tilfellene vil 

den nødvendige interesseavveiningen være foretatt innenfor nødrettsvurderingen, 

som oppstiller en høyere terskel for inngrep enn den som følger av Grunnloven § 

100 andre og tredje ledd. I andre tilfeller hvor det finnes lovhjemmel for inngrep, 

må behovet for inngrepet avveies mot begrunnelsene for ytringsfriheten.”59  

 

4.2.2.2 Fare for liv og helse 

Den enkeltes rett til liv er vernet i EMK art 2. EMK som konvensjon gir rettigheter til 

borgerne og plikter til statene.60 Som utgangspunkt oppstiller den ikke plikter for borgerne. 

Det kan da stilles spørsmålstegn ved om man kan innskrenke borgernes ytringsfrihet ved de 

rettigheter som følger av EMK. Også her finnes det relevante uttalelser i Brennpunktsaken: 

 

”Spørsmålet er om sedvaner og domstolskapte regler også kan gi grunnlag for 

inngrep i ytringsfriheten. Jeg bemerker at etter 21. mai 1999 gjelder blant annet 

EMK med visse protokoller som norsk lov, jf. menneskerettsloven §2 nr 1. 

Krenkelse av konvensjonens artikkel 2 om retten til liv og artikkel 8 om retten til 

respekt for privatliv og familieliv kan gi grunnlag for inngrep dersom vilkårene i § 

100 annet ledd første punktum eller tredje ledd annet punktum er oppfylt.”61  

 

Etter denne uttalelsen er det ikke lenger tvilsomt at EMK art 2 kan gi grunnlag for inngrep. 

I motsetning til ved nødrett må man i disse tilfellene i tillegg foreta avveiningen etter Grl § 

100 annet eller tredje ledd. 

                                                 
59 Brennpunktsaken avsnitt 103 (mindretallet) 
60 Høstmælingen (2003) side 108 og 120  
61 Brennpunktsaken avsnitt 63 
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4.2.2.3 Andre grunnlag 

Kan sedvanerett gi grunnlag for å gripe inn i ytringsfriheten ved midlertidige forføyninger? 

Som vi har sett ovenfor ble ikke dette avvist som et rettsgrunnlag av verken mindretallet 

eller flertallet i Brennpunktavgjørelsen. Mindretallet var imidlertid sterkt kritisk til 

videreutvikling av sedvanerettsreglene gjennom rettspraksis. I tilfeller hvor det foreligger 

ulovfestet grunnlag for inngrep må dette oppfylle de vilkår til forutberegnelighet og 

tilgjengelighet som følger av lovskravet i EMK art 10 nr 2, jfr punkt 7. Under 

forhandlingene i Stortinget var dette et tema som var mye oppe, og det forelå generell 

skepsis mot å gjøre inngrep i ytringsfriheten uten hjemmel i lov.62 Dette gjør seg gjeldende 

i enda sterkere grad når inngrepet gjøres i form av midlertidig forføyning. 

 

Det er tvilsomt om den begrensning i ytringsfriheten som ble etablert i Rt 1952 s 1217 ”To 

mistenkelige personer” ville oppfylt lovskravet i EMK art 10 nr 2.63 

 

Konklusjonen er at det er vanskelig å tenke seg tilfeller hvor man kan få midlertidig 

forføyning på bakgrunn av ulovfestet rett.  

 

Det kan videre tenkes at andre konvensjonsbestemmelser kan gi grunnlag for inngrep. 

Problemstillingen er introdusert ovenfor i punkt 4.2.2.2. I avsnitt 63 fra Brennpunktsaken 

som er sitert under samme punkt, uttales det at EMK art 2 og 8 oppfyller kravet til hjemmel 

etter Grl § 100 andre ledd andre punkt. Spørsmålet blir etter dette om det bare er disse to 

artiklene som er tilstrekkelig hjemmel, eller om det kan oppstilles innskrenkninger i 

ytringsfriheten også på grunnlag av andre konvensjonsbestemmelser.  

 

                                                 
62 Se blant annet Forhandlingene s 3589-3590 
63 Eggen (2002) side 702 
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Grunnen til at art 2 og 8 er nevnt i Brennpunktsaken er nok først og fremst at det var disse 

to grunnlagene som hadde vært omtalt i saken. Retten hadde etter dette ikke grunnlag for å 

uttale seg om muligheten til å beslutte midlertidig forføyning på grunnlag av andre 

konvensjonsbestemmelser. Man kan derfor ikke foreta en antitetisk tolkning av uttalelsen 

og av den grunn komme til at det bare er disse to bestemmelsene som kan gi grunnlag for 

inngrep. Det er nok likevel slik at art 2 og 8 er de mest aktuelle bestemmelsene å 

innskrenke ytringsfriheten på grunnlag av.  

 

Andre konvensjonsbestemmelser som kan tenkes brukt er art 9 om tanke-, samvittighets- 

og religionsfrihet og art 14 som oppstiller et forbud mot diskriminering. Begge disse 

gruppene av rettigheter er imidlertid også gitt vern på nasjonalt plan, i henholdsvis strl § 

142 og strl 135a. Det er derfor neppe nødvendig å ta stilling til om disse 

konvensjonsbestemmelsene kan gi selvstendig grunnlag for å gripe inn i ytringsfriheten. I 

den grad konvensjonsbestemmelsene gir sterkere vern enn det som følger av de to 

bestemmelsene i straffeloven vil spørsmålet om selvstendige rettigheter kan oppstilles på 

grunnlag av art 9 og 14 være aktuelt. Jeg går ikke nærmere inn på denne problemstillingen, 

da det ville sprenge rammene for fremstillingen.   

 

4.2.2.4 Oppsummering 

Det er etter dette mulig å gjøre inngrep i ytringsfriheten selv om ytringene isolert sett ikke 

er forbudt ved formell lov. Brennpunktsaken viser at det er høy terskel for slike inngrep. 

Samtidig ble det i denne saken slått fast at det er tilstrekkelig hjemmel, og spørsmålet blir 

da også her om de andre vilkårene for inngrep er tilstede. 

 

4.3 Avveining mellom inngrepets formål og ytringsfrihetens begrunnelser 

Selv om det isolert sett foreligger hjemmel for å gjøre inngrep i ytringsfriheten må både 

hjemmelen og den enkelte innskrenkning avveies mot begrunnelsene bak ytringsfriheten. 
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Avveiningen skal skje i to trinn.64 Etter første trinn skal inngrepet analyseres opp mot 

ytringsfrihetens begrunnelser. Disse er sannhetshensynet, demokratihensyn og hensynet til 

individets frie meningsdannelse. Noen innskrenkninger kan være med å opprettholde disse 

hensynene. Andre innskrenkninger gjør kun liten skade i forhold til begrunnelsene. Andre 

igjen gjør stor skade i forhold til begrunnelsene for ytringsfriheten.  

 

Trinn to i vurderingen er å foreta en konkret avveining mellom inngrepets formål og 

ytringsfriheten. I den utstrekning innskrenkningen utgjør et alvorlig inngrep i forhold til 

ytringsfrihetens begrunnelser, kreves det tilsvarende sterke grunner for å kunne 

opprettholde et slikt inngrep. 

 

Det kan være forskjell på hensynenes anvendelse på materiell og formell ytringsfrihet. Jeg 

vil derfor i drøftelsen av hensynene vurdere i hvilken utstrekning de underbygger frihet fra 

inngrep i form av midlertidige forføyninger, og i hvilke tilfeller det ut fra de samme hensyn 

ikke er like avgjørende å opprettholde denne friheten fullt ut.  

 

4.3.1 Sandhedssøgen 

”Mening bør bekjempes med mening, ikke med forbud og straff, det er grunntanken bak 

ytringsfriheten”.65 

  

I Forhandlingene ble dette hensynet formulert som følger:  

 

”Det [grunnlovsvernet av ytringsfriheten] fører, over tid, til større kunnskap, ved at 

upopulære synspunkter på verden og samfunnet ikke holdes nede, altså til 

’sannhetssøken’.”66  

                                                 
64 Blant annet Stortingsmelding 2 side 183 
65 Andenæs (1998) side 333 
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I forarbeidene til den nye bestemmelsen ble det redegjort for hensynet.67 Det følger av 

forarbeidene at ytringsfriheten skal bidra til at meninger og faktaytringer kommer frem i 

lyset, slik at man kan komme nærmest mulig sannheten. Sannhet regnes ikke her som det å 

finne ut hva som er det rette, men å tilegne seg dypere innsikt. Hensynet taler like sterkt for 

at både ”sanne” og ”usanne” ytringer blir publisert. ”Usanne” ytringer kan korrigeres i det 

offentlige rom. ”Sanne” ytringer bidrar direkte til sannhetssøken. Hensynet har større vekt 

ved meninger enn ved fakta, på samme tid som en del av prosessen vil være å finne ut hva 

som er fakta og hva som kun er meninger.  

 

Det å stoppe enkeltstående ytringer på grunn av dets innhold vil være betenkelig holdt opp 

mot sannhetshensynet.68 Får en dommer bestemme at en ytring skal stoppes på grunn av 

sitt innhold vil dette hindre den enkelte i å selv få ta stilling til innholdet i ytringen.  

 

En begrunnelse for at man bare skal gi midlertidige forføyninger hvor det ellers ville oppstå 

en irreversibel skade, er at man her ikke stopper en ytring man ikke liker, men at man 

hindrer en ellers irreversibel skade.69 Ved å forklare inngrepet på denne måten viser man at 

sannhetshensynet er ivaretatt. Ytringene stoppes ikke på grunn av sitt innhold, men på 

grunn av den skade de kan medføre. Dersom ”skaden” består i at man får større innsikt, vil 

det være i strid med sannhetshensynet å stoppe disse. Her vil imidlertid andre hensyn kunne 

slå igjennom. Til tross for at det eksempelvis ville være i tråd med sannhetshensynet å 

                                                                                                                                                    
66 Forhandlingene side 3588 
67 NOUen side 20 
68 Dette syn er også fremkommet i Statsrådens avslutningsreplikk i Forhandlingene side 3599: ”I den 

offentlige debatt vil det kunne vises – og renses – hva som er høyverdig, hva som er falskt, hva som er rett, og 

hva som er galt. Det er på den måten vi bygger og grunnfester, ikke bare demokratiet vårt, men også de 

grunnleggende menneskerettighetene, som flere representanter har vist til i sine innlegg her i dag.” 
69 NOUen side 246 
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publisere sanne forsvarshemmeligheter, vil hensynet til rikets sikkerhet her i en del tilfeller 

veie tyngre, og begrensninger i ytringsfriheten kan forsvares. 

 

4.3.2 Demokrati 

Dette hensynet gjør seg spesielt gjeldende i forhold til to deler av ytringsfriheten, 

henholdsvis den klassiske ytringsfriheten og informasjonsfriheten. I Forhandlingene ble 

hensynet formulert på følgende måte: 

 

”Ytringsfrihet sikrer muligheten for mangfold i den offentlige debatt, som er en 

forutsetning for at det politiske systemet vårt skal fungere godt, som et 

demokrati.”70 

 

For at demokratiet skal fungere slik det er ment er informasjon helt grunnleggende.71 Et 

individ som skal kunne overlate makten til et folkestyre må være informert for å kunne ta 

gode valg i de situasjonene de har påvirkningsmulighet. Det vil typisk være ved valg og 

som innspill underveis. I forkant av et valg er det også helt grunnleggende at det får foregå 

en offentlig meningsutveksling. Hensynet henger tett sammen med sannhetshensynet og 

hensynet til individets frie meningsdannelse. Som vektlagt i forarbeidene er samfunnet nå 

blitt så komplisert at det kreves spesielle tiltak for å sikre den åpenhet som er helt essensiell 

i et demokrati.72  

 

Demokratihensynet taler sterkest for en vid ytringsfrihet i forhold til informasjon om de 

som styrer landet og måten dette gjøres på. Stanser den midlertidige forføyningen en ytring 

som faller inn under tredje leddet i Grl § 100, vil dette være sterkt i strid med 

                                                 
70 Forhandlingene side 3588 
71 Eggen (2002) side 91  
72 NOUen side 23 
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demokratihensynet. Dette gjelder i særlig grad når ytringene blir stoppet før de er publisert. 

Allmennhetens behov for informasjon står her sterkt. Det er svært betenkelig at en domstol 

eksempelvis skal bestemme hvilken kritikk av det offentlige som skal komme allmennheten 

til kjenne.  

 

To forhold som gjør det mindre betenkelig holdt opp mot demokratihensynet å bruke 

midlertidig forføyning er for det første at det er ikke er et forvaltningsorgan som 

kontrollerer ytringene, men at det skjer ved en domstol. For det andre er det mindre 

betenkelig at enkeltstående ytringer blir vurdert enn om man hadde et system hvor alle 

ytringer måtte gjennom et ”filter”.  

 

4.3.3 Individets frie meningsdannelse 

I Forhandlingene ble hensynet formulert som følger: 

 

”(…) ytringsfriheten sikrer at det enkelte menneske får mulighet til å realisere sin 

frihet til å mene det hun eller han ut fra sin samvittighet ønsker, uten tvang fra 

autoriteter eller fra det til enhver tid politiske korrekte, altså ’individets frie 

meningsdannelse’.73 

 

Hensynet henger nøye sammen med forestillingen om det myndige mennesket. Tanken bak 

er at i utviklingen mot det myndige mennesket trenger man andre mennesker og deres 

tanker og meninger for å forbedre sine egne oppfatninger om seg selv og andre.74 Man må 

prøve sine meninger mot andres for at de skal bli anstendiggjort, og for å gå fremover i 

prosessen mot det myndige mennesket.  Det kreves en viss kompetanse for å fungere som 

                                                 
73 Forhandlingene side 3588 
74 NOUen side 22 
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et individ i samfunnet.75 Ytringsfriheten vil, sammen med blant annet den 

allmenndannende skole, være viktige elementer for at denne utviklingen skal skje.76  

 

Ulike typer ytringer vil ut fra tanken om det myndige mennesket ha krav på ulik grad av 

beskyttelse. Det vil her være politiske ytringer, i vid forstand, som krever sterkest vern.77 

Under denne gruppen faller ytringer på alle samfunnets områder som det forventes at vi 

setter oss inn i og tar stilling til, typisk ytringer som faller inn under Grl § 100 tredje ledd, 

jfr punkt 5. Hensynet taler like sterkt for stor åpenhet i det offentlige rom som for vern om 

privatliv, da det er en forutsetning for individets utvikling at man har noe som er privat. 

5 Grl § 100 tredje ledd  

5.1 Innledning 

Grl § 100 tredje ledd lyder: 

 

”Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere 

Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne 

Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod 

Ytringsfrihedens Begrundelser.” 

 

Det følger av bestemmelsens tredje ledd at enkelte ytringer i kjernen av ytringsfrihetsvernet 

har krav på et enda sterkere vern enn det som følger av bestemmelsens annet ledd. Dette 

gjelder for ”Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilken som helst anden Gjenstand”.  

                                                 
75 NOUen side 22 
76 NOUen side 22 
77 NOUen side 22 
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Første problemstilling er hvilke ytringer som faller innunder tredje ledd i bestemmelsen. 

For det første er det ytringer om ”Statsstyrelsen”. Dette er ytringer om hvordan landet blir 

eller burde blitt styrt, altså alle de ytringer som kan karakteriseres som politiske. Politiske 

ytringer skal forstås vidt, slik at det omfatter alle offentlig interessante tema som det 

forventes at vi som mennesker og samfunnsborgere tar stilling til av politisk, 

samfunnsmessig, moralsk og kulturell art.78 Bestemmelsen dekker hele spekteret av emner 

som hører hjemme i en offentlig demokratisk debatt, og er ikke begrenset til det man i 

dagligtale omtaler som politikk.  

 

”Frimodige ytringer” er ytringer det kan kreves både mot og uavhengighet for å 

framsette.79 Det er spesielt tenkt på de kritiske ytringer, som gjerne er i strid med det de 

fleste mener, eller i strid med oppfatningene til de som styrer. Videre fremgår av 

forarbeidene at det ofte er et kjennetegn at ytreren mener han taler en god sak. Ytringer 

som ikke ”kan eller vil inngå i en eller flere av de prosesser ytringsfriheten skal verne” 

faller ikke innunder bestemmelsen.80 

 

Når det gjelder uttrykket ”hvilkensomhelst anden Gjendstand” er dette ment å vise tilbake 

på ”Statstyrelsen” og vise at alle politiske ytringer som utgangspunkt er gitt et sterkt vern.81  

Etter en naturlig ordforståelse er ikke dette en åpenbar tolkning. Hvilken som helst annen 

gjenstand viser snarere mot alt annet enn statsstyrelsen, og kan derfor forstås som at tredje 

ledd omfatter enda mer enn den utvidede fortolkning av begrepet politiske ytringer. Dette 

var grunnen til at departementet i Stortingsmelding 2 gikk inn for at man skulle velge en 

                                                 
78 Stortingsmelding 2 side 182 
79 NOUen side 244 
80 NOUen side 244-245 
81 NOUen side 245 
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annen ordlyd. Uttrykket ble imidlertid valgt, og det er ingen tvil om at det er ment å vise 

tilbake på ”Statsstyrelsen”.  Dette støttes også av Brennpunktsaken avsnitt 91 og 92. 

 

5.2 ”Klarlig definerede Grændser”  

Problemstillingen er her om det kreves en klarere hjemmel for å gjøre innskrenkninger i 

ytringsfriheten for ytringer som faller innunder tredje ledd enn andre ledd. Som vist under 

punkt 4.2 må kravet til hjemmel variere ut fra hvor sterkt inngrep som gjøres i den enkeltes 

rettigheter. Ytringer som faller innunder tredje ledd er ment å ha sterkt vern, og det er 

derfor et alvorlig inngrep å innskrenke ytringsfriheten på dette området. Dette fører til et 

generelt strengt krav til hjemmel.  

 

Mindretallet i Brennpunktsaken kom til at den ytring det gjaldt falt innunder Grl § 100 

tredje ledd.  Om lovskravet i Grl § 100 andre og tredje ledd uttalte dommeren følgende: 

 

”Som fremholdt av førstvoterende, stiller Grunnloven § 100 andre og tredje ledd 

ikke noe absolutt krav om hjemmel i formell lov for å begrense ytringsfriheten. Etter 

min oppfatning bør imidlertid domstolene være svært tilbakeholdne med å utvikle 

ulovfestede ytringsfrihetsbegrensninger.”82 

 

Vedrørende krav til hjemmel i den situasjon saken gjaldt ble det uttalt: 

 

”Det å innføre et forbud mot ytringer som kan medføre represalier, reiser en rekke 

vanskelige politiske spørsmål, som etter mitt syn bør overlates til lovgiver. Ethvert 

inngrep i ytringsfriheten forutsetter et presserende samfunnsmessig behov. Hvorvidt 

                                                 
82 Brennpunktsaken avsnitt 94 
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det foreligger et slikt behov, bør ut fra vår statsskikk utredes av regjeringen og 

vurderes av Stortinget, som i tilfelle må fastsette de nærmere vilkår for inngrep.”83 

 

Det utelukkes altså ikke at man kan innskrenke ytringsfriheten også etter tredje ledd uten at 

det foreligger hjemmel i formell lov. På samme tid oppfordres det til at domstolene skal 

være svært forsiktige med å bruke og videreutvikle de ulovfestede reglene. Det er verdt å 

merke seg at dette uttales i en sak der den motstående interessen er en persons liv og helse, 

som generelt er en tungtveiende grunn for innskrenkninger. Det er da vanskelig å tenke seg 

tilfeller hvor det er grunnlag for å vedta midlertidig forføyning på grunnlag av ulovfestet 

rett.  

 

Uttalelser fra Forhandlingene tyder også på at man ønsker å ha et strengt lovskrav i forhold 

til disse ytringene: 

 

”(…)’Særlig tungtveiende grunner’ er ikke utpreget presist, og vi har hatt den 

oppfatningen at man da må overlate til domstolene å sette disse grensene. Men nå 

har flertallet tatt inn bestemmelsen om at de ulike presiseringer igjen skal nedfelles 

i lov. Dermed har vi også fått bekreftet av saksordføreren nå at det er en felles 

forståelse at disse forholdene skal defineres i lov.”84  

 

Konklusjonen blir også her at det foreligger et relativt hjemmelskrav, men at det generelt 

skal mye til før man kan vedta en midlertidig forføyning på grunnlag av ulovfestede regler. 

 

                                                 
83 Brennpunktsaken avsnitt 95 
84 Forhandlingene side 3591 
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5.3 ”Særlig tungtveiende Hensyn”  

For ytringer som omfattes av tredje ledd må det foreligge særlig tungtveiende hensyn som 

gjør det forsvarlig holdt opp mot begrunnelsene for ytringsfriheten å gjøre inngrep. Det 

skal altså også her foretas en vurdering opp mot hensynene bak ytringsfriheten. Ettersom 

frimodige ytringer generelt er i kjernen av det som er vernet av § 100 skal det relativt mer 

til for å kunne gjøre inngrep når ytringene først omfattes av denne delen av bestemmelsen.  

 

Mindretallets votum i Brennpunktsaken kan illustrere hvor sterke hensyn som kreves for å 

kunne innskrenke ytringsfriheten på dette punktet. I motsetning til flertallet mente 

dommeren som utgjorde mindretallet at ytringene i tv-programmet falt innunder 

bestemmelsens tredje ledd. Han mente at listen for å gjøre inngrep da må ligge svært høyt:  

 

”Med det faktum lagmannsretten har lagt til grunn, er det åpenbart at den interesse 

A måtte ha i å få TV-sendingen forbudt, ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å gjøre 

inngrep i ytringsfriheten på grunnlag av nødrett”.85 (…) I andre tilfeller hvor det 

finnes lovhjemmel for inngrep, må behovet for inngrepet avveies mot begrunnelsene 

for ytringsfriheten. Denne interesseavveining må foretas slik at den tilfredsstiller 

EMK artikkel 10. Særlig i tilfeller hvor det er tale om inngrep i form av 

forhåndskontroll, kan det etter min oppfatning ikke gripes inn i ytringsfriheten uten 

at det foreligger en klar interesseovervekt for dette”.86 

 

Konklusjonen er at man skal foreta den samme vurderingen som under annet ledd, men at 

det generelt kreves enda tyngre grunner for å kunne gjøre inngrep. Dette vilkåret vil da bare 

være oppfylt i helt spesielle unntakstilfeller. 

                                                 
85 Brennpunktsaken avsnitt 101 
86 Brennpunktsaken avsnitt 103 
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6 Vilkåret om irreversibel skade 

6.1 Innledning 

Som vi har sett følger ikke kravet om at skaden må være irreversibel av ordlyden i Grl § 

100. Vilkåret må tolkes inn i bestemmelsen på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene. Det 

følger klart av forarbeidene at man bare skal kunne få midlertidig forføyning mot ytringer 

som kan medføre irreversibel skade. Ettersom konklusjonen under punkt 3.2 viser at bare 

de upubliserte ytringer skal behandles etter Grl § 100 fjerde ledd gjelder den følgende 

drøftelsen ikke for publiserte ytringer.  

 

Bakgrunnen for vilkåret om irreversibel skade ligger i begrunnelsene bak sanksjonering av 

ulovlige ytringer. Det er i hovedsak tre begrunnelser. For det første skal den som er rammet 

få gjenopprettelse. For det andre skal ansvar virke preventivt for den som har ytret seg og 

for det tredje skal det virke allmennpreventivt. I de tilfeller hvor ansvar i etterkant ikke 

virker tilstrekkelig gjenopprettende vil man ikke oppnå det som ligger i den første 

begrunnelsen. Av denne grunn gis det mulighet for å stoppe ytringer på forhånd i de 

tilfellene hvor det er fare for irreversibel skade.87 

 

I Forhandlingene side 3586 ble det uttalt følgende: 

  

”… Slik flertallet ser det, er det klart at bruk av midlertidige forføyninger mv. vil 

kunne skade ytringsfrihetens begrunnelser, men at publisering kan føre til 

irreversible skader på andres interesser, f.eks i saker knyttet til rikets sikkerhet eller 

saker som kan være til stor skade for enkeltpersoner, og at hensynet til at slike 

skader bør unngås, derfor i en del tilfeller kan veie tyngre. Flertallet har merket seg 

at Ytringsfrihetskommisjonen mener at midlertidige forføyninger må kunne brukes 

                                                 
87 Eggen (2002) side 592 

 45



også med den strenge bestemmelsen om forhåndssensur som kommisjonen går inn 

for.”  

 

I Brennpunktkjennelsen blir det henvist til uttalelsene i forarbeidene på dette punktet og det 

blir ikke satt spørsmålstegn ved om dette er et vilkår som må være oppfylt.88  

 

Problemstillingen blir etter dette hva som ligger i kravet om at skaden må være irreversibel. 

I vilkåret ligger et krav om at skaden ikke kan gjøres om, og at erstatning derfor ikke gir 

tilstrekkelig oppreisning. Hvor erstatning kan reparere skaden i ”rimelig grad” vil kravet 

ikke være oppfylt. Det følger av dette at det ikke er et krav om at erstatning skal kunne gi 

fullstendig oppreisning, men at det blir en vurdering av om den i rimelig grad kan gi 

reparasjon. Her kan man argumentere for at en skade reelt sett ikke vil bli reparert i de 

tilfellene hvor ytreren ikke er søkegod, slik at man ikke kan få erstatning fra personen eller 

bedriften. Det er her klare uttalelser i forarbeidene om at man ikke skal kunne legge vekt på 

ytrerens økonomiske situasjon, da dette ville gi ulik grad av ytringsfrihet for rike og 

fattige.89  

 

Innskrenkningene må som vist også oppfylle vilkårene i andre eller tredje ledd i 

bestemmelsen. I disse leddene blir det oppstilt et krav til alvorligheten av skaden.  Ikke 

enhver irreversibel skade vil være tilstrekkelig alvorlig til at man kan stoppe ytringen ved 

hjelp av en midlertidig forføyning, da dette ikke vil kunne forsvares ut fra hensynene bak 

ytringsfriheten.  

 

Hvor alvorlig skaden må være for å gjøre inngrep avhenger blant annet av hvilken type 

ytring det gjelder. Er man i kjernen av det som vernes av ytringsfriheten, vil det ikke være 

                                                 
88 Brennpunktsaken avsnitt 78 
89 NOUen side 177-178 
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mye rom for å bruke midlertidige forføyninger, og alvorligheten av skaden må være særlig 

høy. Motsatt skal det mindre til før det kan være mulig å få en midlertidig forføyning for en 

ytring som ligger helt i grenseland av det som vernes av ytringsfriheten. Imidlertid er det 

her større mulighet for at skaden er reversibel, i den forstand at erstatning kan gi 

tilstrekkelig oppreisning, og det vil da heller ikke i disse tilfellene være kurant å få en 

midlertidig forføyning. Det kan derfor være nyttig å se på den enkelte gruppe ytringer, og 

vurdere når det er mer eller mindre aktuelt å få en midlertidig forføyning. 

 

I NOUen er det som eksempel på skader som kan være irreversible nevnt visse ytringer 

knyttet til rikets sikkerhet eller privatlivets fred.90 Som eksempel på det motsatte nevnes 

krenkelser av opphavsrett eller bedrifters omdømme.  

 

En sondring kan gjøres ut fra om skaden kommer som direkte følge av ytringen eller ikke. 

Eksempel på indirekte skade var striden rundt karikaturtegningene av Muhammed. 12 

karikaturtegnere var av den danske avisen Jyllands-Posten oppfordret til å tegne 

Muhammed. Tegningene ble først trykket i Jyllands-Posten 30. september 2005, senere i 

ulike andre aviser og de ble også vist på tv. Dette skapte store opptøyer og demonstrasjoner 

med brenning av flagg. Til og med drap ble sagt å være influert av striden.91 Skaden var 

irreversibel, men kom ikke som en direkte følge av publiseringene. Det var publiseringene 

som satte i gang reaksjonene, men ikke publiseringene i seg selv som laget skaden. Mot 

dette kan innvendes at fordi det finnes et bildeforbud i Islam, skjer det en direkte skade ved 

at tegningene blir laget og publisert. Med dette synspunktet vil disse ytringene være et 

grensetilfelle hvor skaden som medføres er av både direkte og indirekte karakter. 

 

Også i Brennpunktsaken var det indirekte skade man fryktet. Saksøker var redd for at den 

informasjon som ville bli gitt i tv-programmet skulle medføre represalier mot ham fra det 

                                                 
90 NOUen side 177-178 
91 http://no.wikipedia.org/wiki/Muhammedkarikaturene_i_Jyllands-Posten 
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kriminelle miljø. Spørsmålet blir i disse tilfellene om det er hensiktsmessig å stoppe slike 

ytringer på grunn av den indirekte skade de kan medføre. Alternativet er at ytringene 

publiseres og at andre tiltak settes inn i stedet for. I Brennpunktsaken kom som vist 

flertallet til at det ikke var hensiktsmessig å stoppe den ytringen det der var tale om ved 

midlertidig forføyning, men at det var politiets oppgave å beskytte mot den skade som 

kunne komme som en følge av programmet. 

 

Når det gjelder ytringer som utgjør et brudd på taushetsplikt, krenker privatlivets fred eller 

er en fare for rikets sikkerhet ligger problemet på et annet plan. Det vil her være ytringen i 

seg selv som har som direkte følge en skade som kan være irreversibel. Hensynet bak 

taushetsplikt er eksempelvis nettopp at den informasjonen som er taushetsbelagt ikke skal 

komme ut da det i seg selv utgjør en irreversibel skade. I disse tilfellene kan det være større 

rom for bruk av midlertidige forføyninger, fordi det i liten eller ingen grad vil hjelpe 

saksøker at saksøkte i etterkant får en form for sanksjon. 

 

6.1.1 Rikets sikkerhet 

I noen tilfeller kan det med bakgrunn i hensynet til rikets sikkerhet være nødvendig å 

stoppe en ytring for å hindre at opplysninger som ikke skulle ha kommet allmennheten til 

kjenne blir kjent. Spycatcher-avgjørelsene fra EMD er eksempler på dette, jfr punkt 7.2.2. 

Det følger av forarbeidene at en aktuell, ikke imaginær, fare må true for at det skal være 

aktuelt å stoppe ytringer på dette grunnlaget.92 Det er mest aktuelt å gjøre inngrep overfor 

faktaopplysninger. Av meningsytringer må det tåles mye, uansett om det kommer fra 

revolusjonære grupperinger, separatister eller motstandere av norsk sikkerhetspolitikk.  

 

I de tilfellene en ytring utgjør en fare for rikets sikkerhet vil det være mest praktisk at faren 

består i at det lekkes opplysninger som ikke bør gjøres kjent. Dette kan medføre skade av 

                                                 
92 Stortingsmelding 2 side 185 
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høy alvorlighetsgrad. Er først opplysninger om for eksempel vårt forsvar gjort kjent er dette 

noe som krever enorme ressurser for å ordnes opp i, og i mellomtiden kan vi påføres stor 

skade. At det blir gjort en innskrenkning i ytringsfriheten vil da i noen tilfeller kunne 

forsvares. På samme tid er denne type ytringer helt i kjernen av det som er vernet av 

ytringsfriheten, jfr Grl § 100 tredje ledd. Det skal derfor ikke være kurant å innskrenke 

muligheten til å ytre seg på dette grunnlaget. Demokratihensynet veier som tidligere vist 

spesielt tungt her. Hensynet veier imidlertid ikke tungt for å lekke forsvarshemmeligheter, 

og det kan derfor i noen tilfeller være grunnlag for å stoppe slike lekkasjer. 

 

I den grad selve utleveringen av informasjon gjør skade kan det være stor grunn til å gi en 

midlertidig forføyning. Har først forsvarshemmeligheter blitt avslørt kan dette være av 

avgjørende betydning for sikkerheten til et land. Direkte vil nok de fleste avsløringer være 

reversible, i den forstand at man ved hjelp av penger kan ordne opp i den skade som er 

skjedd. Inntil skaden er opprettet kan imidlertid sikkerheten være svakere, og dette kan ha 

et enormt skadepotensiale. Skaden vil da ikke komme direkte på grunnlag av ytringen, men 

være en følge av denne.  

 

Det faktum at det ikke er direkte skade taler for at det ikke skal være lett å få midlertidig 

forføyning. Det store skadepotensialet trekker imidlertid i motsatt retning, og gjør at det må 

være rom for å kunne bruke midlertidige forføyninger i spesielle tilfeller, når rikets 

sikkerhet står på spill.  

 

6.1.2 Privatlivets fred 

Alle typer ytringer er som utgangspunkt omfattet av Grl § 100, da også ytringer om andre 

mennesker. Privatlivets fred er, som vist under punkt 4.2.1.2, blitt vernet ved ulike 

bestemmelser i straffeloven og ved konvensjonsforpliktelser, spesielt EMK art 8. Det er 

nevnt flere ganger i forarbeidene at det anses som et gode for ytringsfriheten at det blir 

opprettholdt et skille mellom det offentlige og det private. Hensynene som begrunner 
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ytringsfriheten kan i noen tilfeller bli best ivaretatt ved at det gjøres innskrenkninger i 

ytringsfriheten. At det private blir offentliggjort er ikke nødvendig for å opprettholde 

demokratiet, da dette hensynet i hovedsak begrunner en vid ytringsfrihet for politiske 

ytringer. Når det gjelder individets meningsdannelse, vil det virke mot dette hensynet å 

offentliggjøre det private i stor grad. Det er verken oppbyggelig for de som mottar 

informasjonen eller for de informasjonen vedrører.  

 

I noen tilfeller kan det imidlertid forsvares å offentliggjøre informasjon som hører til en 

persons privatliv. Dette gjelder spesielt for såkalte offentlige personer. Utgangspunktet er 

også for disse at de har krav på at personsensitive opplysninger holdes hemmelig. En del 

opplysninger om offentlige personer kan imidlertid ha allmenn interesse, og da kan det ikke 

i samme grad kreves hemmeligholdelse. Dette gjelder informasjon som viser om de 

offentlige personene er egnet til å inneha den posisjonen de har. Informasjon om nettverk 

eller lojalitetsbånd kan også være opplysninger av allmenn interesse hvor ytringsfriheten 

står sterkt. ”En offentliggjøring av det private bør imidlertid bare skje i begrenset grad og 

ut fra det generelle behov for å tjene åpenhet og kontroll.”93 

 

Utgangspunktet er at det ikke skal være mulig å stoppe ytringer i denne gruppen heller med 

midlertidige forføyninger. Det må imidlertid også her gjøres avveininger, der man i helt 

spesielle tilfeller kan komme frem til at det er grunnlag for å stoppe ytringene. Skaden vil i 

disse tilfellene skje ved publiseringen, ettersom det er selve utleveringen av privatlivet som 

utgjør skaden. Har først noe blitt publisert, er det ikke mulig å ta det tilbake. Imidlertid vil 

alvorlighetsgraden av informasjonen være avgjørende for om erstatning i tilstrekkelig grad 

gir oppreisning. For denne gruppen av ytringer vil det være av avgjørende betydning om 

hensynene bak ytringsfriheten taler for eller mot offentliggjøring. Dersom det foreligger en 

allmenn interesse i offentliggjøring, kan det vanskelig tenkes situasjoner hvor det kan gis 

midlertidig forføyning. Motsatt vil være tilfeller der hensynene bak ytringsfriheten ikke 

                                                 
93 Stortingsmelding 2 side 184 
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taler for en offentliggjøring, typisk ”sladder”. Her vil det lettere kunne forsvares å gjøre 

innskrenkninger, og det må være rom for å stoppe publiseringer i alvorlige tilfeller. 

 

6.1.3 Fare for liv og helse 

Fare for liv og helse kan også gi grunnlag for innskrenkninger i ytringsfriheten ved hjelp av 

midlertidig forføyning, jfr Brennpunktsaken. Saken viser imidlertid at listen ligger høyt og 

at man skal vurdere andre tiltak først. 

 

Det vil ikke på dette punktet være selve ytringen som utgjør skaden. Det aktuelle er at 

ytringene setter i gang et hendelsesforløp som kan føre til fare for liv og helse. Som vi har 

sett var dette tilfellet i Brennpunktsaken. I og med at ytringene ikke direkte fører til skade, 

skal det mye til før man kan bruke midlertidig forføyning. Det vil i de fleste tilfeller være 

mulig å sette inn andre tiltak enn å stoppe ytringer for å kunne avverge skaden. I 

Brennpunktsaken ble det uttalt at det er politiets oppgave å beskytte mot represalier fra 

kriminelle miljø. Også for denne gruppen vil det da bare være grunnlag for å bruke 

midlertidig forføyning i helt spesielle tilfeller.  

 

6.1.4 Vern om æren 

Når det gjelder vern om æren kan den aktuelle skade både være direkte og indirekte. 

Ærekrenkelser kan gi direkte skade for den personen som blir utsatt for ytringene i form av 

psykiske problemer og andre problemer knyttet til hans eller hennes person og dens 

nærmeste. Det kan imidlertid også gi indirekte skader i form av at man får skadet sitt 

omdømme, som kan få følger både i forhold til jobb og i sosiale sammenhenger.  

 

Tingrettsaken viser at det ikke er tilstrekkelig at det objektive innholdet i 

straffebestemmelser mot ærekrenkelse er oppfylt for å kunne få midlertidige forføyninger 

mot slike ytringer. Angående spørsmålet om irreversibel skade ble det uttalt: 
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”Saksøkerne har anført at tilgjengeliggjøring av sangen for allmennheten vil 

innebære vesentlig skade og ulempe for A i form av psykisk overlast, som 

privatperson og som polititjenestemann. Retten har ingen grunn til å betvile at dette 

er tilfellet.” 

 

Det er altså snakk om vesentlig skade og ulempe. Likevel var ikke kravet til irreversibel 

skade oppfylt i dette tilfellet. Begrunnelsen er delt. For det første var sangen allerede blitt 

spilt, og den hadde begrenset spredningspotensiale. For det andre var selve hendelsene 

sangen omhandlet mye av grunnen til saksøkers problemer, og stopping av sangen ville 

derfor ikke hjelpe særlig mye. 

 

Det konkluderes derfor som følger: 

 

”På bakgrunn av dette kan fraværet av en midlertidig forføyning mot fremføring og 

annen tilgjengeliggjøring av ’Stopp volden’ ikke anses å medføre en irreversibel 

skade. Beslutning av en midlertidig forføyning som forbyr fremføring og annen 

tilgjengeliggjøring av ’Stopp volden’ for allmennheten må etter dette anses å være i 

strid med Grunnloven § 100 og EMK art 10.”  

 

Dette viser at listen også her ligger høyt for å kunne få midlertidig forføyning. De tilfellene 

hvor det kan være aktuelt å vedta midlertidig forføyning må være hvor ytringene i seg selv 

fører til en skade av høy alvorlighetsgrad som ikke kan hindres på annen måte. 
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6.1.5 Kommersielle ytringer 

Kommersielle ytringer er ikke ytringer som ligger i kjernen av det som er vernet av 

ytringsfriheten. Dette ble det gitt klart uttrykk for i forarbeidene til bestemmelsen.94 I den 

grad ytringene gir informasjon ivaretas sannhets- og autonomihensynet, og ytringene har da 

krav på et visst vern. Det foreligger heller ikke et generelt svakere vern for ytringer som har 

som formål å påvirke.95 Denne gruppen ytringer kan imidlertid fort bli manipulerende, i 

den form reklame har fått i dag. Manipulasjon bryter med individets autonomi ved at den er 

personlig umyndiggjørende. Ytringene vil da, i stedet for å ivareta hensynene bak 

ytringsfriheten, jobbe i motsatt retning. Man finner ikke sannheten ved å bli manipulert, og 

det bygger heller ikke oppunder individets frie meningsdannelse. Alt i alt vil dette derfor 

være en gruppe ytringer som ikke nyter sterkt vern. 

 

I forhold til spørsmålet om mulighet for midlertidige forføyninger er det et viktig poeng at 

stopping av kommersielle ytringer sjelden får følger som ikke kan gjenopprettes i rimelig 

grad ved erstatning. Skaden vil da være reversibel, og vilkåret for å kunne bruke 

midlertidige forføyninger mot ytringene vil ikke være oppfylt. I den grad det blir gjort 

skade som er irreversibel kan det imidlertid ikke stilles så høye krav til skadens 

alvorlighetsgrad dersom det er en kommersiell ytring som ønskes stanset. 

 

                                                 
94 Innstillingen side 27:”(…) Hensynene bak ytringsfriheten, nemlig sannhetssøking, demokrati og individets 

frie meningsdannelse, er etter flertallets oppfatning lite aktuelle for rene kommersielle ytringer. Tvert imot 

kan kommersielle ytringer hindre bevisstgjøring og klarhet med sin manipulerende form og stereotype 

fremstilling av virkeligheten”. Innstillingen side 28: ”Etter flertallets oppfatning er det uansett hvilket 

alternativ til § 100 Stortinget måtte velge, klart at det de kommersielle ytringer har et svakere vern og at det 

således uansett ikke bør kunne reises grunnlovsmessig tvil om de eksisterende forbud og inngrep.”  Det følger 

videre av praksis fra EMD at statene har en vid skjønnsmargin hvor det gjøres inngrep i forhold til 

kommersielle ytringer, jfr blant annet EMD Case of Markt Intern Verlag GMBH and Klaus Beermann v 

Germany, 20 November 1989, para 33. 
95 Opsahl (1995) side 386 
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6.1.6 Vern om immaterialrettigheter mv 

Enkelte ytringer kan medføre konflikt med andres opphavsrett, rett til varemerker eller 

andre immaterielle rettigheter. Utgivelse av en bok som en annen har opphavsrett til 

representerer jo en ytring, men en ytring som kan være ulovlig. Tilsvarende er det en ytring 

å henge opp et skilt over inngangsdøren til en forretning. Men denne ytringen kan være 

ulovlig hvis man bruker et varemerke som en annen har rett til. Når slike ytringer krenker 

immaterielle rettigheter, vil det som regel være tale om kommersielle ytringer, jfr punktet 

ovenfor. 

 

Det kan likevel være nyttig å si noen ord om slike situasjoner, fordi forføyning ofte er gitt 

ved slike konflikter, uten at det blir reflektert over forholdet til ytringsfriheten. Eksempel 

på dette er saken om Hitlers Mein Kampf, LB-2003-3138, hvor utgivelse av boken ble 

stoppet med grunnlag i opphavsrett. Saksøker påberopte seg å ha opphavsrettslig enerett til 

oversettelsen av boken, og dette ble av retten ansett sannsynliggjort. Den aktuelle utgivelse 

ville krenke denne eneretten. Grunnen til at saksøker ønsket utgivelsen stoppet var hans 

ideologiske holdning og personvernhensyn. Eventuell skade ble antatt å ikke kunne 

gjenopprettes ved erstatning. Det ble vedtatt midlertidig forføyning uten at forholdet til Grl 

§ 100 ble vurdert.  

 

I saken ”Märthas engler” ble også midlertidig forføyning vedtatt mot utgivelse av en bok, 

uten at man vurderte forholdet til Grl § 100.96 Her hadde forlaget brukt prinsesse Märtha 

Louises navn og bilde som omslag på en bok, uten at boken hadde noe med henne å gjøre. 

Den midlertidige forføyningen var begrunnet i at utgivelse ville skade prinsessens goodwill 

og kommersielle verdi. Til tross for at forholdet til Grl § 100 ikke ble kommentert fastslo 

retten at en utgivelse ville medføre irreversibel skade. De sa imidlertid ikke noe om hva 

denne skaden ville bestå i. Saken endte med at partene inngikk forlik, og spørsmålet ble 

derfor ikke vurdert av flere instanser. 

 

                                                 
96 07-145440TVA-NOVE, Kjennelse fra Nordre Vestfold Tingrett, 28.09.2007. 
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Det finnes en egen bestemmelse om immaterielle rettigheter i tvfbl § 15-13. Bestemmelsen 

oppstiller en lavere terskel for inngrep, og viser med dette lovgivers syn på inngrep i form 

av midlertidig forføyning mot ytringer av denne type. 

 

Også for ytringer som kan skade immaterielle rettigheter utgjør midlertidige forføyninger 

en form for sensur. Det faktum at en bok stoppes på grunn av krenkelse av immaterielle 

rettigheter utgjør et inngrep i ytringsfriheten. Dette tilsier at inngrepet må oppfylle 

vilkårene i Grl § 100 andre eller tredje ledd, i tillegg til at ytringen må kunne medføre 

irreversibel skade. Her vil de samme momentene som under kommersielle ytringer gjøre 

seg gjeldende. Ettersom disse ytringene generelt sett ikke er i kjernen av det som vernes 

skal det mindre til før et inngrep kan forsvares holdt opp mot begrunnelsene for 

ytringsfriheten. På samme tid vil skaden i de aller fleste tilfeller være reversibel, i den 

forstand at den kan repareres ved erstatning. Ut fra Grl § 100 skulle det derfor heller ikke i 

disse tilfellene være kurant å få midlertidig forføyning. 

 

Under enhver omstendighet er Grl § 100 relevant også i slike saker. Det kan imidlertid 

virke som om det ikke er noen ”tradisjon” for å vurdere forholdet til ytringsfriheten i slike 

saker, noe som kan ha sammenheng med at dette har vært vektlagt forskjellig i forskjellige 

juristmiljøer. 

7 Mulighet for midlertidige forføyninger etter EMK  

7.1 Innledning 

EMK art 10 har følgende bestemmelse om ytringsfrihet: 

 

Art 10. Ytringsfrihet  

1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til 

å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og 
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uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering 

av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.  

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt 

slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og 

som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, 

territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller 

kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller 

rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare 

domstolenes autoritet og upartiskhet. 

 

I bestemmelsens første ledd nedfelles retten til å ha meninger og til å motta og meddele 

opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet. Den materielle og formelle 

ytringsfrihet har ikke kommet til uttrykk separat i EMK art 10, og ut fra ordlyden er det 

derfor ingen forskjell på hva som rammes materielt og formelt. Begge sider av 

ytringsfriheten skal i utgangspunktet gjelde fullt ut. Det er imidlertid gitt rom for unntak, jfr 

EMK art 10 nr 2, og dette gjelder både i den formelle og materielle ytringsfriheten. 

Nedenfor i punkt 7.2 behandles vilkårene for å gjøre innskrenkninger i form av 

midlertidige forføyninger.  

 

7.2 Innskrenkninger i form av midlertidige forføyninger 

Både inngrep i den materielle og i den formelle ytringsfriheten må oppfylle tre vilkår for å 

være en lovlig innskrenkning etter EMK art 10 nr 2. For det første må innskrenkningen ha 

hjemmel i lov. Dette behandles under punkt 7.2.1. For det andre er det i bestemmelsen 

opplistet en rekke formål, der begrensningen må være begrunnet i et av disse. Dette vilkåret 

drøfter jeg ikke nærmere, da opplistingen omfatter så mange formål at dette sjelden er 

problematisk. I tillegg må innskrenkningen være nødvendig i et demokratisk samfunn, jfr 

punkt 7.2.2. 
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7.2.1 Lovskravet 

”Foreskrevet ved lov” i EMK art 10 nr 2 oppstiller visse krav til de rettslige grunnlag som 

gjør innskrenkninger i ytringsfriheten. Kravet har ikke nødvendigvis det samme innholdet 

som det norske legalitetsprinsippet, jfr punkt 4.2.  

 

Prejudikatet vedrørende lovskravet er EMD Sunday Times v UK, A 30 (1979), heretter 

Sunday Times 1. Det slås fast at inngrepet må ha grunnlag i nasjonal rett.97 Det er ikke et 

krav at begrensningene må være nedfelt i formell lov. Sedvanerett kan også være 

tilstrekkelig.98 For å sikre en viss grad av forutberegnelighet må to vilkår være oppfylt. 

Regelen må for det første være tilgjengelig.99 Dette innebærer et krav om tilfredsstillende 

angivelse av hvilke regler som gjelder for en konkret sak. Videre må regelen være 

tilstrekkelig presist formulert.100 I dette ligger at det skal være mulig å finne ut hva som vil 

være konsekvensen av en aktuell handling.  

 

7.2.1.1 Forholdet mellom lovskravet i EMK art 10 nr 2 og Grl § 100 (2) andre punkt 

Ytringsfrihetskommisjonen uttaler at kravet til hjemmel i Grl § 100 andre ledd andre punkt 

skal være strengere enn etter EMK.101 Her må det tas i betraktning at kommisjonen foreslo 

at det skulle foreligge ”klar” hjemmel, og at deres forslag ikke ble vedtatt på dette punktet.  

I Stortingsmelding 2 gikk departementet inn for å ikke grunnlovsfeste et klarhetskrav, og 

de uttalte at kravet i Grl § 100 annet ledd annet punkt ikke trengte å være strengere enn 

lovskravet i EMK art 10 nr 2.102 På dette punktet er det vanskelig å utlede noe av 

Innstillingen, da de slutter seg til både kommisjonen og departementet, som ikke er enige 

om dette, se side 11.  
                                                 
97 Møse (2002) side 100 
98 Sunday Times 1 para 47 
99 Sunday Times 1 para 49 
100 Sunday Times 1 para 49 
101 NOUen side 243 
102 Stortingsmelding 2 side 43 
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Det ble ikke knyttet bemerkninger til lovskravet i tilknytning til EMK art 10 under 

Forhandlingene, og det er derfor noe usikkert hvordan lovskravet i Grl § 100 forholder seg 

til det samme kravet i EMK art 10 nr 2. Det ble imidlertid sagt en del om at man minst 

skulle oppfylle de forpliktelser konvensjonen oppstiller. En av grunnene til at 

endringsprosessen ble satt i gang, var at Grl § 100 skulle gi like sterkt vern om 

ytringsfriheten som EMK art 10.103 Det er da ingen grunn til å tro at kravet i Grunnloven er 

mindre strengt enn det som følger av EMK. Imidlertid har vi sett at det ikke ble vedtatt et 

vilkår om ”klar” hjemmel i Grunnloven, og kravet i Grl § 100 er nok da heller ikke 

strengere enn det som følger av EMK.104 

 

7.2.2 Nødvendig i et demokratisk samfunn 

Vilkåret ”nødvendig i et demokratisk samfunn” innebærer ikke at inngrepet må være 

uunnværlig. Avgjørende er om inngrepet svarer til et tvingende samfunnsmessig behov, om 

inngrepet er proporsjonalt ut fra formålet og om de anførte grunner er relevante og 

tilstrekkelige.105 I to viktige avgjørelser vedrørende spørsmålet om hvorvidt midlertidige 

forføyninger er i strid med EMK art 10, var det nødvendighetsvilkåret som var avgjørende 

for resultatet.  

 

Bakgrunnen for disse sakene var at en tidligere overordnet i britisk overvåkningstjeneste 

(MI5) skrev boken ”Spycatcher”, som beskrev Storbritannias hemmelige tjenester 

inngående. Dette gjorde han uten tillatelse fra tjenesten. Boken skulle utgis i Australia og 
                                                 
103 Forhandlingene side 3588: ”Bakgrunnen for kommisjonens arbeid var erkjennelsen av at 

ytringsfrihetsparagrafen i Norge etter hvert i mange tilfeller ikke var operativ, fordi avgjørelser mot Norge i 

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg gikk lenger i å sikre ytringsfriheten enn Grunnloven og 

Høyesterett gjorde”.  
104 Her må det gjøres et unntak for de inngrep som rammes av Grl § 96, da det her foreligger krav om 

hjemmel i formell lov. 
105 Møse (2002) side 100 

 58



britiske myndigheter gikk til sak for å få stoppet utgivelsen. Under rettssaken i Australia 

skrev de britiske avisene The Observer og The Guardian om rettssaken og publiserte 

informasjon fra boken. Britiske myndigheter begjærte midlertidig forføyning mot trykking 

av opplysninger om MI5 og fikk medhold. Begrunnelsen for forbudet var hensynet til rikets 

sikkerhet. Forbudet varte under hele rettsaken, det vil si to år. Siste del av tiden forbudet 

gjaldt var boken offentliggjort i USA, og på den måten tilgjengelig også for britiske 

borgere. 

 

Avisene The Observer og The Guardian klaget saken inn for EMD. Vedrørende spørsmålet 

om lovligheten av begrensninger i ytringsfriheten i form av midlertidige forføyninger kom 

domstolen med følgende prinsipielle uttalelse: 

 

”…Article 10 (art. 10) of the Convention does not in terms prohibit the imposition 

of prior restraints on publication, as such. This is evidenced not only by the words 

‘conditions’, ‘restrictions’, ‘preventing’ and ‘prevention’ which appear in that 

provision, but also by the Court’s Sunday Times judgment of 26 April 1979 and its 

markt intern Verlag GmbH and Klaus Beerman judgment of 20 November 1989 

(Series A no. 165). On the other hand, the dangers inherent in prior restraints are 

such that they call for the most careful scrutiny on the part of the Court. This is 

especially so as far as the press is concerned, for news is a perishable commodity 

and to delay its publication, even for a short period, may well deprive it of all its 

value and interest”.106 

 

Det følger av denne uttalelsen at den formelle ytringsfriheten har et sterkt vern, da det at 

ytringen blir stoppet før publisering, til og med bare for en kort periode, kan gjøre stor 

skade. Forhåndstiltak mot ytringer skal derfor underkastes en detaljert prøving. 

                                                 
106 EMD Case of Observer and Guardian v the United Kingdom, 26 November 1991, para 60 
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I den konkrete saken kom EMD til at forbudet var en lovlig innskrenkning i ytringsfriheten 

for perioden før boken ble tilgjengeliggjort andre steder. Det forelå relevante og 

tilstrekkelige grunner for inngrepet, og forholdsmessighet mellom mål og middel. Ble 

informasjonen fra boken tilgjengeliggjort gjennom avisene ville det ikke være noen hensikt 

i å få stoppet publiseringen av boken i Australia. Etter at boken var offentliggjort i USA var 

forbudet imidlertid ikke lenger nødvendig. Avisene ble da hindret fra å publisere 

informasjon som allerede var tilgjengelig, og da var de anførte grunner ikke lenger 

tilstrekkelige. Det ble også stilt spørsmål ved formålet med inngrepet denne perioden, da 

man ikke lengre kunne begrunne forbudet i hensynet til rikets sikkerhet ettersom 

informasjonen allerede var publisert.  

 

I Sunday Times 2107 var det også spørsmål om midlertidig forføyning mot publisering av 

informasjon fra den samme boken. Saken gjaldt imidlertid bare tiden etter at boken var 

publisert i USA. Også her var spørsmålet om inngrepet var ”nødvendig i et demokratisk 

samfunn” i art 10 nr 2. Det ble i tillegg drøftet om inngrepet ivaretok et tvingende 

samfunnsmessig behov. Domstolen mente at man etter hvert ikke kunne begrunne 

inngrepet ut fra hensynet til rikets sikkerhet, men at det var forsvarets omdømme som ble 

beskyttet. Resultatet ble at den midlertidige forføyningen utgjorde en krenkelse av EMK art 

10.     

 

Avgjørelsene viser at forhåndstiltak også etter EMK anses som alvorlige inngrep i 

ytringsfriheten. Det er likevel ikke satt et generelt forbud mot slike inngrep, men hvert 

enkelt tilfelle må underkastes detaljert prøving. Regelen er derfor noe mer skjønnsmessig 

enn vår nasjonale regel, og sannsynligvis er regelen som følger av Grl § 100 generelt 

strengere enn EMK på dette punktet. 

 

                                                 
107 EMD Sunday Times v the United Kingdom 26 November 1991 
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8 Avslutning 

Det følger av drøftelsene mine ovenfor at det foreligger et sterkt vern for ytringsfriheten i 

norsk rett. Dette gjelder både materiell og formell ytringsfrihet, men som vist skal det 

foreligge spesielt gode grunner for å gjøre inngrep ved forhåndstiltak. Muligheten for å få 

midlertidig forføyning rettet mot en ytring er svært liten. Dette ivaretar de tungtveiende 

hensynene som taler i mot forhåndssensur, og er på denne måten svært positivt. 

 

I de tilfeller hvor det foreligger gode grunner for å stoppe en ytring, kan man imidlertid 

spørre seg om muligheten er for liten. Var det så viktig å sende Brennpunkt-programmet i 

2006 at dette måtte veie tyngre enn hensynet til saksøktes liv og helse? Kan den enkeltes 

rett til å ytre seg og allmennhetens krav på informasjon veie så tungt at det nesten aldri skal 

være grunnlag for å gi en midlertidig forføyning?  

 

På bakgrunn av de hensyn som taler imot bruk av forhåndssensur kan ytringsfrihetens store 

gjennomslagskraft forsvares. I den utstrekning andre virkemidler kan ivareta samme 

funksjon som en midlertidig forføyning mot en ytring, bør alternativet velges. Da må 

imidlertid alternativet være godt nok. Det kan være en mager trøst å få vite at politiet skal 

gi beskyttelse for den, som på grunn av en ytring, vil bli truet på livet. Da ønsker man at de 

virkemidler som er innenfor rekkevidde blir brukt. Innebærer det at et tv-program må 

stoppes, vil dette selvsagt være ønskelig for den utsatte. Dersom sending av programmet 

faktisk vil sette noen i livsfare må det etter min mening være et viktig program for at man 

skal kunne forsvare å sende det.  

 

Tilsvarende kan anføres hvor det er personvernhensyn som begrunner stopping av en 

ytring. Til tross for at røping av personsensitive opplysninger sjelden vil gi fare for liv, kan 

det få alvorlige følger for den personen som rammes. EMD saken ”Peck” kan illustrere 
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dette.108 En person hadde fått sitt selvmordsforsøk publisert på tv. Venner og kjente fikk på 

denne måten kjennskap til en situasjon som for ham var svært ydmykende. Spørsmålet i 

saken gjaldt ikke midlertidig forføyning, men den kan illustrere et tilfelle hvor jeg mener 

det hadde vært grunnlag for å stoppe ytringen. Det faktum at hemmeligheten til den 

rammede ble offentliggjort innebar en irreversibel skade. Ingen allmenn interesse 

begrunnet publisering, og innskrenkning skulle da lettere kunne forsvares holdt opp mot 

hensynene bak ytringsfriheten.  

 

Ettersom det ikke foreligger rettspraksis som omhandler tilfeller hvor ytringen medfører 

denne type direkte skade, er det vanskelig å si hvor grensen går. Etter det liberalistiske 

grunnprinsippet skal imidlertid erstatningsansvar i etterkant foretrekkes fremfor å stoppe 

programmet i forkant, og det kreves således særlig grunn for å gi midlertidig forføyning. 

Dersom gjeldende rett medfører at man ikke får stoppet ytringer som den i saken ”Peck”, 

mener jeg at adgangen til å bruke midlertidig forføyning er for liten.  

 

Det kan også stilles spørsmålstegn ved den lovgivningsteknikk som er brukt. Grunnlovens 

funksjon som fanebærer kan være argument for at den ikke skal tas på ordet i enhver 

sammenheng. Dette vil spesielt gjelde for de bestemmelsene som omhandler individets 

grunnleggende rettigheter. Disse prinsipperklæringene slår fast et utgangspunkt som det 

nødvendigvis må gjøres unntak fra.  

 

Som vist er det imidlertid gitt forholdsvis stor grad av detaljregulering i Grl § 100. Når man 

i bestemmelsens fjerde ledd har valgt å oppstille et generelt forbud med to konkrete unntak, 

ledes tanken mot at dette er de eneste unntakene som finnes. Det alternative forslaget, som 

ikke ble vedtatt fordi det tilsynelatende åpnet for vidtgående unntak fra sensurforbudet,109 

gjenspeiler bedre hva som er gjeldende rett: 

 

                                                 
108 EMD Case of Peck v the United Kingdom, 28. januar 2003 
109 Forhandlingene side 3598 
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”Statens Myndigheter kunne ikke udøve Forhaandscensur og anden 

Forhaandskontrol af Ytringer, med mindre tungtveiende Hensyn gjøre det tilbørligt 

holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscontrol af trykt Skrift bør 

ikke finde Sted.”110 

 

Med tanke på at man måtte inngå kompromiss for å få vedtatt en endring, er det mulig at 

dette var den beste løsning. Det kan imidlertid være betenkelig å gi en Grunnlovstekst som 

ser veldig bra ut, med begrensninger i forarbeider som kun leses av jurister. Ved en senere 

endring burde man derfor bestrebe at Grunnlovsteksten er det den gir seg ut for å være.  

 

                                                 
110 Stortingsmelding 2 side 181 
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