


De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig 
imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke 
hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt. 



De som utsettes for sterke 
beskyldninger skal så vidt mulig      
ha adgang til samtidig imøtegåelse  
av faktiske opplysninger.  
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4.14-klager totalt (rød), fellinger (grønne) og friede (blå) – 1995-2013 

424 klager i årene 1995 til hittil 2013 

Brudd i 292 saker = 69 % 

151 redaksjoner felt (av omkring 300 mulige (?) 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.14-klager, fellinger (grønne) og frifinnelser (blå) 

1995-2000: 90 % felt 

2001-2006: 75 % felt 

2007-2012: 57 % felt 



men… 
vi 
lærer! 
 
99 redaksjoner, 
66 % felt én gang 
 
52 redaksjoner er felt 
to eller flere ganger... 



Fire + tre på topp 

NRK   21 
TV 2   14 
Aftenposten 14 
Dagbladet  11 
Kapital    9 
VG     6 
Finansavisen   6 
 

DN……………. 4 
Dagsavisen…. 4 
Klassekampen. 4 
Sagat………… 4 
Aftenbladet….. 4 
Bergensavisen 4 
TA…………….. 4 
Fremover…….. 4 
Hamar Arb.blad 4 



4.14 og 3.2  
er ofte par… 
 
Å overse den som angripes, 
er også brudd på kravet om 
å bruke relevante kilder 
etter punkt 3.2. 
 
I fjor ble 12 av 23 som ble 
felt på 4.14, også felt på 
3.2. 

Ofte får paret også et 
avkom, som er døpt 4.4 





Den angrepne 
skal klart og 
tydelig  
bli presentert 
for det konkrete 
innhold i 
beskyldningene. 



Samtidig betyr ikke bare til samme tid, 
men også sammen med – samme sted, 
samme plattform. 



Redaksjonen skal anstrenge seg          
for å få den angrepne i tale…. 



Den angrepne må 
få rimelig tid til å 
svare,  
- avpasset til 
omfang, betydning 
og kompleksitet av 
angrepet. 



Samtidig imøtegåelsesrett gjelder også for     
angrep mot  
 
q institusjoner  
q myndigheter 
q bedrifter 
q organisasjoner 
q stiftelser 
q forretninger 

etc 



Selv når man 
har forsøkt å 
anonymisere, 
vil retten til 
samtidig 
imøtegåelse 
ofte gjelde 
likevel. 



Risikoen for å bli felt 
etter 4.14 er særlig stor 
når redaksjonen gir 
stemme til misfornøyde 
kunder, oppsagte 
medarbeidere, 
forsmådde kjærester 
eller langsinte barn, 
foreldre etc… 
 
 
Da blir det ofte rettssak 
også… 



Risiko for å bli felt etter 4.14 er 
særlig stor i saker som redaksjonen 
selv graver fram.  
Da er også PFU bevisste på at 
redaksjonen er alene om saken,     
og dermed kan gi den angrepne 
skikkelig anledning til samtidig 
imøtegåelse. 



4.14 gjelder i 
prinsippet for alle 
sjangre, mener PFU. 
 
Angrepne i ledere, 
kommentarer eller 
leserbrev, kan gis 
imøtegåelse i intervju 
annet sted i samme 
utgave – med 
henvisning. 



Husk – det er redaksjonen som 
må bevise, dokumentere eller på 
annen måte vise at man har 
anstrengt seg for å få den 
angrepne i tale… 



Vær Varsom pkt 4.14 
 
De som utsettes for 
sterke beskyldninger  
skal så vidt mulig ha 
adgang til samtidig 
imøtegåelse av faktiske 
opplysninger. Debatt, 
kritikk og nyhets-
formidling må ikke 
hindres ved at parter 
ikke er villig til å uttale 
seg eller medvirke til 
debatt. 



Takk for meg! 
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