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1 Innledning 

 

1.1 Problemstilling og aktualitet 

 

I denne oppgaven undersøkes og beskrives presters taushetsplikt. Problemstillingen som rei-

ses er hva som er presters taushetsplikts innhold, grenser og rettslige konsekvenser; altså 

taushetspliktens gjennomslag i andre deler av lovgivningen. Lutherske presters taushetsplikt 

har en lang tradisjon i norsk rett, og har vært den samme mer eller mindre siden reformasjo-

nen. Likevel er temaet lite behandlet i litteraturen. Det samme gjelder taushetsplikt generelt, 

til tross for at den verner om helt sentrale menneskerettigheter. Selv om presters taushetsplikt 

har stått omtrent uforandret i svært lang tid, har den blitt misforstått som absolutt både i litte-

ratur og fra kirkelig hold ved flere anledninger.1 Nyere forskning tyder på at prester mangler 

kunnskap om sin egen taushetsplikts innhold og grenser.2 De siste årene har det vært et noe 

økt fokus på taushetsplikten, både i juridisk litteratur, dagspressen og i presters egne tidsskrif-

ter.3 Bispemøtet i Den norske kirke har siden dets begynnelse i 1917 aldri uttalt seg skriftlig 

om taushetsplikten, og Den norske kirke har ingen offentlige retningslinjer eller liknende om 

temaet.4 

Den norske kirke står midt i en selvstendiggjøringsprosess. Fra å ha vært en statskirke har 

Den norske kirke nå blitt et eget rettssubjekt, med en særstilling overfor staten som Norges 

folkekirke. Det har i denne forbindelse blitt gjort endringer både i Grunnlov og øvrig lov. 

Store lovendringer er også på trappene. Arbeidsgiveransvaret for prester i Den norske kirke 

har blitt overført fra staten til rettssubjektet Den norske kirke, og prester er ikke lengre stats-

tjenestemenn. Presters tilknytning til staten og forvaltningen er følgelig i endring. Det er i 

denne forbindelse interessant å vende blikket mot presters taushetsplikt, og se om denne også 

er i endring. Presters taushetsplikt er et viktig tema av flere grunner, og fortjener oppmerk-

somhet.  

 

 

1.2 Begreper og avgrensninger 

 

Med taushetsplikt menes i denne oppgaven både den kallsmessige/yrkesmessige taushetsplikt 

som følger av straffeloven § 211, og den forvaltningsmessige taushetsplikten etter forvalt-

                                                 
1 Leer-Salvesen (2005), Den norske kirke (1996) del II s. 87 pkt. 2 
2 Leer-Salvesen (2016) 
3 Se for eksempel Tidsskrift for Sjelesorg nr. 3-4 (2017), Enstad (2016), Holmboe (2017), Leer-Salvesen (2018), 

Aftenposten 23.01.2016 
4 Leer-Salvesen (2018) s. 85 
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ningsloven §§ 13 til 13f.5 En legaldefinisjon er ikke gitt i lovgivningen. Taushetsplikt vil si å 

«sørge for at visse opplysninger ikke kommer ut – verken ved å fortelle om dem eller ved å 

overlate dokumenter til andre».6  

 

Med prester menes i denne oppgaven ordinerte menighetsprester i Den norske kirke, slik de 

beskrives i tjenesteordning for menighetsprester § 1: «menighetsprester som tilsettes av bis-

pedømmerådet. Som menighetsprest regnes sokneprest, prostiprest og kapellan.»7  

Sykehus-, fengsels- og feltprester vil ikke behandles i denne oppgaven, selv om det meste av 

det som behandles her nok i stor grad vil være gjeldende også for disse. Det samme gjelder 

for ordinerte prester som arbeider i byråkratiske stillinger og i organisasjoner, prester ansatt 

av menighets- eller fellesråd, samt proster og biskoper i Den norske kirke. For at man skal 

kunne tilsettes som prest i Den norske kirke kreves det at man oppfyller kvalifikasjonskravene 

fastsatt av Kirkemøtet.8 Jeg avgrenser mot prester og forstandere i andre trossamfunn. Taus-

hetsplikt for prestens «hjelper» vil jeg kun behandle kort. 

 

Med Den norske kirke (Dnk) menes den evangeliske lutherske kirke, Norges folkekirke, slik 

det følger av Grunnloven § 16 og Kirkeloven (tidligere kalt Statskirken). Den norske kirke ble 

gjort til et eget rettssubjekt fra 1. januar 2017.9 Det er Dnks nasjonale og regionale organer 

som utgjør rettssubjektet Den norske kirke, i motsetning til trossamfunnet Den norske kirke. 

Kirkeloven bruker «Den norske kirke» om både rettssubjektet og trossamfunnet, og det frem-

kommer ikke alltid klart av lovteksten hvilken størrelse det siktes til.10   

 

 

1.3 Metode 

 

Hensikten med denne oppgaven er å avklare rettsspørsmål og beskrive den gjeldende rett. 

Dette gjøres ved alminnelig juridisk metode, der de relevante rettskildene vil bli kartlagt, un-

dersøkt og redegjort for. Rettskildebildet innenfor temaet jeg har valgt særpreges av at det er 

lite behandlet i rettslitteraturen og at det er få avgjørelser avsagt i Høyesterett. Et søk med 

søkeordene «prest taushetsplikt» i Lovdata gir kun to treff i Høyesterettsavgjørelser. Første 

                                                 
5 Lov av 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven/fvl.), Lov av 20. mai 2005 

nr. 28 om straff (straffeloven/strl.). Henvisninger til straffeloven/strl. vil i denne oppgaven bety 2005-loven. 

Jeg vil henvise til 1902-loven slik: strl. 1902, Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 (straf-

feloven/strl. 1902). 
6 Eckhoff (2010) s. 255 
7 Forskrift 11.04.2016 nr. 1814 Tjenesteordning for menighetsprester, jf. Lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den 

norske kirke (kirkeloven) § 31 (4) 
8 Se Tjenesteordning for menighetsprester §§ 3 og 5 og Forskrift 11.04.2016 nr. 1810 om kvalifikasjonskrav for 

tilsetting som prest i Den norske kirke jf. kirkeloven § 31. 
9 Lov av 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven. 

10 Hjorthaug (2017) note 6, Fisknes (2017) s. 355-356 
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treff er Rt. 1947 s.165, en dødsdom fra etterkrigsoppgjøret over en minister med kirken under 

sitt departement. Relevansen er følgelig liten for denne oppgaven. Annet treff, Rt. 2009 s. 

1526, er relevant. Ettersom det finnes lite rettspraksis på området har jeg tatt inn kjennelse fra 

underretten (Agder Lagmannsrett). Forarbeidene sier mer om straffeloven § 209 og forvalt-

ningsloven § 13 enn om straffeloven § 211 og dennes forløper. Imidlertid kan forarbeidene til 

de parallelle prosessbestemmelsene benyttes, noe som har vært nyttig.  

Juridisk litteratur om taushetsplikten har vært sentralt. Taushetsplikten i forvaltningslovens § 

13 er bredere behandlet enn den kallsmessige i straffelovens § 211 og dennes forgjenger i 

straffeloven 1902 § 144, antakelig siden svært mange yrkesgrupper har denne som sin hjem-

mel. Noe er også skrevet om den kallsmessige taushetsplikten. Om presters taushetsplikt spe-

sielt er det skrevet svært lite. To ekspedisjonssjefer i Kulturdepartementets kirkeavdeling har 

stått for sentrale utgivelser; Hanssons bok «Norsk kirkerett» fra 1957 og Fisknes’ to juridiske 

artikler om presters taushetsplikt fra 1996 og 2006 (som i stor grad inneholder det samme).11 I 

tillegg kommer en doktoravhandling om presters taushetsplikt, forfattet av teolog Leer-

Salvesen, og en ny juridisk artikkel skrevet for prester/diakoner for å bøte på mangelen av lit-

teratur.12 Leer-Salvesen har også skrevet en artikkel som bygger videre på doktoravhandling-

en hans.13 Ofte nevnes prester fort innledningsvis, før forfatteren avgrenser videre drøftelse 

kun til advokaters taushetsplikt.14 For advokater er det største verket av nyere tid en bearbei-

det studentavhandling fra 1996 av Svalheim, samt en foredragssamling om advokaters taus-

hetsplikt i regi av Advokatforeningen.15 Ellers er advokaters taushetsplikt behandlet i NOU 

2015:3.16 Høyesterettsdommer Skoghøy ga ut en artikkel om temaet i 2013. Ellers utgjør 

kommentarutgaver en stor del av taushetspliktlitteraturen. Holmboe ga i 2017 ut en bok om 

avvergeplikt, et annet lite omtalt, tilgrensende tema.17 Forfatterne henviser i stor grad selv til 

forarbeider og de få dommene som er avsagt om temaet. Ellers henviser forfatterne i stor ut-

strekning til hverandre. Jeg har lagt stor vekt på forarbeidene til de aktuelle bestemmelsene. 

Dette gjelder særlig til straffeloven 2005. Jeg har også sett hen til rundskriv og etterarbeid for 

å tolke «personlige opplysninger» i fvl. § 13. På områder der relevant rettspraksis eksisterer 

har det vært sentralt. For de øvrige tilstøtende temaene oppgaven berører, er situasjonen til 

dels eller markant bedre hva gjelder rettskilder (hensynene bak taushetsplikten, avvergeplikt, 

meldeplikt og prosessreglene). 

 

                                                 
11 Hansson (1957) (2. utg.) og Fisknes (1996) og (2006) 
12 Leer-Salvesen (2016) og Leer-Salvesen/Andreassen (2017) 
13 Leer-Salvesen (2018) «Confidentiality and mandatory reporting»  
14 Se f.eks. Matningsdal (2017a) s. 313 
15 Svalheim (1996) «Advokaters taushetsplikt», Smith og Precht-Jensen (red.) (2010) «Advokaters taushetsplikt 

under press?» 
16 Se særlig s. 190-244, 431-439 og 493-494, forslag til taushetspliktbestemmelser i §§ 27 og 28. 
17 Holmboe (2017) «Tale eller tie» 
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1.4 Oversikt over fremstillingen 

 

I kapittel 2 gis først en kort historisk oversikt, deretter en kort oversikt over reglene som 

hjemler presters taushetsplikt i norsk rett, fulgt av presters ikke-rettslige forpliktelser. Deretter 

gis en kort redegjørelse for hvordan presters taushetsplikt fortoner seg i Sverige, Danmark og 

i den katolske kirke. I kapittel 3 følger en grundigere fremstilling av bestemmelsene om taus-

hetsplikt. Først belyses hensynene bak taushetsplikten, deretter den forvaltningsmessige taus-

hetsplikt og dens unntak, fulgt av den kallsmessige taushetsplikt med unntak, samt kort om 

medvirkningsansvaret. I kapittel 4 behandles først avvergeplikten og meldeplikten til barne-

vernet, deretter de øvrige lovpålagte pliktene og bevisforbudet i prosesslovene, samt grensene 

mot ytringsfriheten. Avslutningsvis kommenteres kort kommende lovendringer i forbindelse 

med ny samlet trossamfunnslov.  
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2 Lovverket – en oversikt 

 

Presters taushetsplikt har en lang og sterk tradisjon i norsk rett. Før reformasjonen hadde pres-

ter i Norge en absolutt taushetsplikt, i tråd med katolsk tradisjon. Reformasjonen ble innført i 

Danmark-Norge i 1536, og landet gikk da formelt fra å være katolsk til å bli luthersk.18 Etter 

reformasjonen har taushetsplikten ikke vært absolutt.19 Det vil si at det siden da har vært for-

hold som har kunnet sette taushetsplikten til side. Allerede i 1687 ble presters taushetsplikt 

lovfestet slik vi kjenner den i dag, sammen med en forløper til avvergeplikten. Bestemmelsen, 

som nå er opphevet, lød: 

 

«Præsten maa ikke [...] aabenbare hvad nogen for hannem i lønligt Skriftemaal bekient 

haver, med mindre det kunde angaa noget Forræderj, eller Ulykke, som ved Præstens 

Aabenbarelse kunde forrekommis; Og dog bør dens Navn, som det bekient haver, saa 

vit mueligt er, at fortiis.»20 

 

Det er tjenesteordning for menighetsprester § 22 som særskilt omhandler presters taushets-

plikt. Der henvises det imidlertid bare til gjeldende rett. Taushetsplikten til prester er i dag 

hjemlet i straffeloven og forvaltningsloven. Straff for brudd på taushetsplikten krever, i likhet 

med all annen straff, hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 96 og straffeloven § 14. 

Jeg vil nå gi en kort fremstilling av lovverket og den ikke-rettslige sammenheng hvori presters 

taushetsplikt befinner seg. 

 

 

2.1 Taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven 

 

Taushetsplikt etter forvaltningsloven er hjemlet i forvaltningsloven §§ 13 til 13f. Utgangs-

punktet er at forvaltningsloven ikke gjelder egne rettssubjekters virksomhet, jf. fvl. § 1. Kirke-

loven § 38 første ledd slår uttrykkelig fast at forvaltningsloven likevel gjelder for lovbestemte 

kirkelige organer; det omfatter både organer for rettssubjektet Den norske kirke og det enkelte 

sokn. Forvaltningsloven § 13 hjemler taushetspliktens innhold, med begrensninger i §§ 13a til 

13f, der særlig §§ 13a, 13b, 13c og 13f er aktuelle for prester.21 Presters forvaltningsmessige 

taushetsplikt har sitt straffebud i straffeloven §§ 209 og 210.  

 

                                                 
18 Rasmussen (2016) 
19 Fisknes (1996) s. 37 

20
 Kong Christian Den Femtis Norske Lov, Anden Bog, 5 Cap. 19 Art. NL 2-5-19. 

21 § 13d sier at departementet kan/skal gi opplysninger til bruk i forskning, § 13e omhandler forskeres taushets-

plikt. Disse bestemmelsene blir ikke omtalt i det følgende. 
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2.2 Taushetspliktbestemmelsene i straffeloven 2005 

 

Straffelovens bestemmelser om taushetsplikt er nå samlet i tre paragrafer, §§ 209, 210 og 211.  

Paragraf 209 er hovedbestemmelsen om brudd på taushetsplikt, som viderefører sentrale deler 

av straffeloven 1902 § 121 første og tredje ledd, og avløser §§ 132b og 144. Den samler altså 

de ulike straffebudene for brudd på taushetsplikt i én generell bestemmelse, og er nå gjelden-

de både for forvaltningsmessig og yrkesmessig taushetsplikt. Det er altså ikke lengre noe vil-

kår at man er ansatt i stat eller forvaltning for at § 209 skal komme til anvendelse.22 Mens § 

209 er grunndeliktet, kommer § 210 til anvendelse ved grovt brudd på taushetsplikt. Bestem-

melsene er på denne måten bygget over samme lest som resten av straffeloven 2005.  

Straffeloven § 211 er en videreføring av straffeloven 1902 § 144, kun med små språklige end-

ringer og med færre nevnte yrkesgrupper. Lovgiver ønsket egentlig ikke å videreføre § 144. 

Flere av yrkesgruppene i paragrafen manglet imidlertid en egen hjemmel i spesiallovgivning-

en, så bestemmelsen måtte av den grunn videreføres likevel. Lovgivers mål er å hjemle taus-

hetsplikten også for de gjenværende yrkesgruppene i spesiallovgivningen, med et felles straf-

febud i § 209. Så snart dette er gjort vil § 211 oppheves.23 

I § 211 står det «prester i statskirken», noe som skyldes mangelfull endring av lovtekst. Her 

skulle det stått «prester i Den norske kirke».24 Det samme gjelder straffeprosessloven § 119 

og tvisteloven § 22-5.25 

 

 

2.3 Presters ikke-rettslige forpliktelser 

 

For å bli prest i Den norske kirke må man være ordinert til tjenesten av biskopen. Ordet ordi-

nasjon kommer fra det latinske ordet «ordo», som betyr orden, og brukes tradisjonelt om pres-

tevigsel, å vie til prest.26 Ordinasjonen er et kvalifikasjonskrav for å kunne jobbe som prest i 

Dnk, og man ordineres til den første prestestillingen man trer inn i, se tjenesteordning for me-

nighetsprester §§ 3 og 5 jf. kirkeloven § 31 fjerde ledd.27 Kravet om ordinasjonen har dermed 

hjemmel i lov, men dens innhold er av ikke-rettslig art. Ordinasjonen er en høytidelig kirkelig 

handling der presten overdras fullmakten til å forvalte blant annet sakramentene på menighe-

tens vegne.28 I det sentrale lutherske bekjennelsesskriftet Confessio Augustana fra år 1530 – 

                                                 
22 Ot.prp. Nr. 22 (2008-2009) s. 71 (om 1902-loven)  

23 Ot.prp. Nr. 22 (2008-2009) s. 75 og 407. 
24 Se kirkeloven og Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven/Grl.) § 16.  
25 Lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven/strpl.), Lov av 17. juni 

2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven/tvl.) 
26 Bokmålsordboka (2005) s. 742 
27 For utdanningskrav og øvrige krav som må oppfylles før en ordinasjon kan finne sted, se Forskrift 11.04.2016 

nr. 1810 
28 Mendelsohn (2018) 
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som fortsatt er offisielt læregrunnlag for Den norske kirke – heter det at «i kirken bør ingen 

lære offentlig eller forvalte sakramentene uten at han er rettelig kalt» (rite vocatus).29 I like 

store og gjensidig avhengige deler er det følgende som utgjør «ordinasjon til kirkens embete»: 

Vocatio – kallet (stillingen), missio – sendelse til tjenesten og nådemidlene i kirken, og bene-

dictio – velsignelsen som stadfester og utruster presten i oppdraget.30 Ordinanden avgir et or-

dinasjonsløfte bestående av fire deler: om forkynnelsen, forvaltning av sakramentene, omsorg 

for menigheten og om eget åndelig liv og vekst. I denne sammenhengen er det særlig relevant 

at ordinanden lover å «i sjelesorg og skriftemål dra[r] omsorg for hvert enkelt menneske».31  

Sjelesorg defineres litt ulikt, men betyr at en sjelesørger har «omsorg for en persons sjelelige 

vel», og oppstår i krysningen mellom teologi og psykologi.32 Det brukes her om den individ-

rettede sjelesorg, men ordet har historisk også omfattet alle kirkelige livsytringer, slik at pres-

ten også generelt er blitt kalt sjelesørger.33 Det ligger en sterk forpliktelse i ordinasjonsløftet.34 

Prester har en lovfestet rett og plikt til å utføre prestetjenesten i tråd med ordinasjonsløftets 

forutsetninger og forpliktelser, jf. kirkeloven § 31 andre og tredje ledd, og denne retten vil det 

vernes om også ved kommende lovendringer.35 Ordinasjonsløftet følger presten gjennom hele 

hans virke og er etter sin art «et kall for livet til å utføre Guds gjerning i menigheten så langt 

evner og krefter rekker».36  

 

Med grunnlag i ordinasjonsløftet vedtok Den norske kirkes presteforening i mai 2001 yrkese-

tiske retningslinjer for prester. Der ble taushetsplikten fremstilt som absolutt.37 Sentralstyret i 

Presteforeningen vedtok å endre disse i 2013, og i juni 2017 ble de erstattet av «Profesjons-

etikk for prester».38 Der henvises det til gjeldende lovfestede regler, deriblant strl. §§ 211 og 

196, som er inntatt i sin helhet. Noen ytterligere redegjørelse for hva paragrafene innebærer 

for presten gis imidlertid ikke. Forpliktelser etter forvaltningsloven er ikke nevnt eksplisitt. 

Videre har Den norske kirke i sine alminnelige bestemmelser om skriftemål formulert at 

«presten har […] juridisk ubetinget taushetsplikt».39 Skriftemål er syndsbekjennelse for et an-

net menneske. Reglene har ingen juridisk betydning, men er likevel symboltunge i kirkelig 

                                                 
29 På norsk kalt Den augsburgske bekjennelse (1530), art. XIV 
30 Skjevesland (1984) s. 92-93 
31 Presten lover «for Guds åsyn og i denne menighetens nærvær at [han/hun] vil [holde ordinasjonsløftet] med 

troskap, ved den nåde Gud vil gi», se Den norske kirke (1996) del II s. 169. 
32 Store norske leksikon (2018) 
33 Grevbo (2018) s. 14-17 
34 Weider (1969) s. 49 
35 Kulturdepartementets (2017), forslag til ny § 14 (2), se kommentar på s. 81. 
36 Kirkens Grunn, inntatt i Weider (1969) s. 50 
37  «En prest overholder sin taushetsplikt slik denne kommer til uttrykk i gjeldende lover og bestemmelser. Taus-

hetsplikten innebærer at ikke noe av det som er betrodd presten, kan gjøres kjent for andre», Presteforening-

en (2001) del A, punkt 2 (min utheving). 
38 Presteforeningen (2017) 
39 Den norske kirke (1996), del II s. 87 pkt. 2. 
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sammenheng. Dette er et oppslagsverk alle prester har rask tilgang til, og formuleringen er 

antakelig villedende for prester som ikke har satt seg inn i grensene for taushetsplikten. Dette 

er svært uheldig. Presteforeningen har bedt Kirkerådet om å endre dette.40  

 

Fra kirkelig hold er det Bibelen (inkludert Det nye testamentets pastoralbrev), Den norske 

kirkes fem bekjennelsesskrifter, tjenesteordningen for menighetsprester og ordinasjonsløftet 

som danner grunnlaget for en prests gjerning, og som dermed er forpliktende for presten i tje-

nesten.41 Selv om store lovendringer allerede har, og fremdeles vil finne sted, er synet på hva 

som skal være prestens kjerneoppgave stabilt.  

 

 

2.4 Taushetsplikt for prester i fremmed rett 

 

For å løfte oppgavetemaet inn i en skandinavisk kontekst, vil det kort belyses hvordan taus-

hetsplikten for prester i henholdsvis Sverige, Danmark og Den katolske kirke fortoner seg. Jeg 

begrenser meg til disse tre av plasshensyn, og fordi de tilstrekkelig belyser variasjonen i retts-

reglene for presters plikter. 

 

 

2.4.1 Sverige 
 

I Sverige er presters kallsmessige taushetsplikt absolutt ved såkalt «bikt» og «enskild själa-

vård», tilsvarende skriftemål og sjelesorg. Presten har dermed ingen avvergeplikt, ingen vit-

neplikt og ingen meldeplikt. Ingen kan frita presten fra hans taushetsplikt, selv ikke den som 

har rett på taushet. Taushetsplikten er hjemlet i Kyrkoordningen 31 kapittel 9 §, som lyder: 

«Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som präst har tystnadsplikt i fråga om 

uppgifter som han eller hon därvid har fått veta under bikt eller enskild själavård». 

Vitneforbudet følger av 36 kapittel 5 § i rättegångsbalken.42 Den svenska kyrkan har selv be-

handlet temaet taushetsplikt grundig, i motsetning til Den norske kirke.43 

 

 

                                                 
40 Kirkerådet forbereder saker til Kirkemøtet, som fastsetter innholdet til alle gudstjenestebøker i kirken, derun-

der Alminnelige bestemmelser for sjelesorg, jf. kirkeloven § 25 (2) jf. § 24 (2) 2. pkt. Se Enstad (2016) s. 3. 
41 Bibelen (2011), særlig Paulus’ første og andre brev til Timoteus og brevet til Titus. Kirkens bekjennelsesskrif-

ter: Den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelse fra oldtiden, samt Confessio Au-

gustana og Luthers lille katekisme fra reformasjonstiden, jf. Den norske kirke (2018).  Se Leer-Salvesen 

(2016) s. 79. 
42 Rättegångsbalk nr: 1942:740 [Sverige], Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018-01-01. 
43 Se siste utredning i Den svenska kyrkan (2010). Kyrkordningen er Den svenska kyrkans eget regelverk. 
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2.4.2 Danmark 
 

I Danmark har prester, med utgangspunkt i Kong Christian den Femtis Danske Lov, en kalls-

messig taushetsplikt og avvergeplikt.44 Taushetsplikten er også hjemlet i Retsplejeloven med 

vitneforbud i § 170, der første stykke lyder: «mod dens ønske, som har krav på hemmelighol-

delse, må vidneforklaring ikke afkræves præster i folkekirken …».45 I 1998 ble taushetsplik-

ten innskrenket i den danske Serviceloven.46 Paragraf 153 hjemler en meldeplikt til kommu-

nen dersom man har grunn til å anta at et barn under 18 år trenger «særlig støtte» på grunn av 

visse forhold som listes opp i bestemmelsen. Dette var først en paragraf som var ment for an-

satte i undervisnings- og skolesektoren, og inntil 2010 var det ansett som sikker rett at prester 

ikke hadde meldeplikt etter denne. Den 14. mai 2010 la daværende kirkeminister Hornbech til 

grunn en helt annen tolkning, nemlig at prester likevel hadde en slik meldeplikt, med straff for 

unnlatelse. Dette førte til en stor debatt om presters taushetsplikt, så opprivende at den ble 

sendt til justisministerens lovkontor for en avklaring. Etter både prinsippene om lex superior 

og lex specialis var Retsplejeloven og Serviceloven likestilte. Saken ble dermed avgjort av lex 

posterior-prinsippet, der den svært gamle og fremdeles gjeldende taushetsplikt-bestemmelsen 

fra 1683 måtte vike for det som for mange synes å være en utilsiktet meldeplikt og nykrimina-

lisering av unnlatelse. Det er usikkert hvilken betydning den nye tolkningen vil få i praksis.47  

 

 

2.4.3 Den katolske kirke 
 

I katolsk lære skilles det mellom skriftemål og sjelesorg. Skriftemålet er ukrenkelig. Den ka-

tolske kirkes taushetsbestemmelse ved skriftemål fra 1983 lyder: «Det sakramentale segl er 

ukrenkelig; derfor er det strengt forbudt for en skriftefar ved ord eller på noen annen måte og 

av en hvilken som helst grunn å forråde en pønitent».48 Norsk rett aksepterer imidlertid ikke 

en absolutt taushetsplikt som det sakramentale segl legger til grunn. Når katolske prester fel-

les for direkte brudd på taushetsplikten etter skriftemålsseglet vil det føre til den kirkelige 

straffen ekskommunikasjon. Ved indirekte brudd på taushetsplikten fastsettes straffen i det 

enkelte tilfelle.49 Ekskommunikasjon er den strengeste form for såkalt bannstraff (ensurae), 

som «setter en person utenfor det meste av nådemiddeltilgangen og livet i Kirken, men uten at 

                                                 
44 Lov av 15. april 1683 [Danmark], tilsvarende den norske loven. Den danske loven er fremdeles gjeldende, i 

motsetning til den norske. 
45 Retsplejeloven : Lov om rettens pleje, Lovbekændtgørelse nr. 90 af 11. april 1916, som ændret senest ved lov 

nr. 130 af 27. februar 2018 [Danmark] 
46 Serviceloven: Lov om social service, Lovbekændtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, som ændret senest ved 

lov nr. 221 af 20. mars 2018 [Danmark] 
47 Due (2017) s. 212.  
48 CIC (1983) kan. 983 § 1, inntatt på norsk i Olsen (2017) s. 201. Pønitenten er den som skrifter, altså konfiden-

ten, også kalt skriftebarn. Det sakrale segl er også kalt skriftemålsseglet. 
49 Olsen (2017) s. 377-378 
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han ekskluderes fra Kirken som sådan».50 Fratredelse av presteembete vil kunne være en føl-

ge. På denne bakgrunn spør Holmboe om det er mulig å tolke det slik at en påleggelse av 

varslingsplikt utgjør en fare for prestens velferd, slik at strl § 196 siste ledd kan komme til 

anvendelse.51 Unnlatelsen av avvergeplikten vil i så fall ikke være straffbar. Spørsmålet er 

ikke avklart i rettspraksis.  

For den delen av sjelesorgen som ikke dekkes av skriftemålsseglet har den katolske 

kirke ingen egne regler. Her følger de vertskapslandets regler, som i Norge vil være presters 

lovbestemte taushetsplikt slik det beskrives i denne oppgaven. Grenseoppgangen mellom 

skriftemål og sjelesorg i katolsk lære faller utenfor denne oppgaven.  

 

 

 

                                                 
50 Olsen (2017) s. 370. Det finnes ingen straff som utelukker en person fra kirken. 
51 Holmboe (2017) s. 203 
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3 Taushetsplikten  

 

3.1 Hensynene bak taushetsplikten 

 

Det er en rekke hensyn som begrunner at prester bør ha taushetsplikt.52 Det er hensynene til 

enkeltpersoner, i motsetning til for eksempel rikets sikkerhet, som gjør seg klart mest gjelden-

de, og det er disse det vil handle om i det følgende.  

 

Det klare utgangspunktet i norsk rett er at alle mennesker har ytringsfrihet og vitneplikt for 

retten, og unntak fra dette må følge av lov. Videre skal offentlig virksomhet være åpen og 

med kommunikasjonsfrihet. Dette er helt grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn. 

Det følger blant annet av den alminnelige handlefriheten vi alle har, og vernes også av men-

neskerettighetene.53 Åpenhet og ytringsfrihet kan imidlertid ikke være ubegrenset. Det ville 

føre til krenkelse av retten til privatliv, som også er en grunnleggende menneskerettighet.54 

Verdier som åpenhet/ytringsfrihet og privatliv/personvern trekker i ulike retninger, og det er i 

dette spennet taushetsplikten kommer inn.  

 

Menneskets iboende verdi og ukrenkelighet, menneskeverdet, tilsier at «et menneske aldri 

skal stå helt alene, uten det fellesskap som ligger i betroelsen».55 

Hensynet til personvern er helt sentralt for taushetspliktens begrunnelse. Personvern kan be-

skrives som «interessen i å være i fred, å ha en privat sfære der man selv bestemmer om andre 

skal få adgang. Det knytter seg altså til et vern mot andres kjennskap til og bruk av opplys-

ninger om en selv».56 Personvernet har en egenverdi – det er i seg selv en verdi å verne om 

personers private informasjon. Personvernet er dessuten en viktig verdi for at forvaltningen 

skal fungere etter hensikten.  

Et annet helt sentralt hensyn bak taushetsplikten er at det skal være en reell mulighet til å mot-

ta hjelp. Høyesterett har uttalt at «folk skal kunne søke profesjonell behandling, hjelp eller råd 

fra yrkesutøvere som omfattes av [strl. 1902 § 144], uten at opplysninger de i den forbindelse 

gir, skal komme ut eller bli gitt videre».57 Dette synet er senere blitt understreket en rekke 

                                                 
52 Se blant andre Kjønstad (2014) s. 24 flg., Eckhoff (2010) s. 255-256, Bendiksen (2015) s. 278, Skoghøy 

(2013) s. 167-168.  
53 Se regler om ytringsfrihet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, Roma 4. november 1950 (EMK) 

artikkel 10, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, 16. desember 1966 (SP) artikkel 19, jf. Lov 

21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven) §§ 

1-3, og Grl. § 100. 
54 EMK artikkel 8 og SP artikkel 17, FNs konvensjon om barns rettigheter, 20. november 1989 (BK) artikkel 16. 
55 Reiss-Andersen (2009) s. 6, se f.eks. FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, Paris 10. desember 

1948 artikkel 1. 
56 Bernt (2010) s. 229 
57 Rt. 2010 s. 1638 premiss 33. 
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ganger.58 Taushetsplikten blir dermed en forsikring om at opplysninger ikke spres. Plikten er 

ment å lage et beskyttet rom, og legger grunnlag for et tillits- og fortrolighetsforhold mellom 

presten og konfidenten.59 

Videre skal taushetsplikten være med på å balansere det i utgangspunktet skjeve maktforhol-

det mellom konfidenten og presten. Informasjon er makt, og taushetsplikten avhjelper skjev-

heten ved å hindre bruk av opplysningene til annet enn det det er ment til.  

Selvinkrimineringsprinsippet, et grunnleggende folkerettslig prinsipp, ville blitt uthulet der-

som presten skulle gitt videre opplysninger som ville ført til straffeansvar for konfidenten.60 

Presters taushetsplikt utgjør dermed en viktig rettssikkerhetsgaranti, i likhet med for eksempel 

advokaters taushetsplikt. Til dette kommer gjennomslaget taushetsplikten har i prosessregle-

ne, med bevisforbud. 

Den forvaltningsmessige taushetsplikten skal etter dette verne om private interesser, i motset-

ning til offentlige interesser og yrkesinteresser (sistnevnte er tilfelle ved yrkesmes-

sig/kallsmessig taushetsplikt).61 

 

Når det gjelder presters taushetsplikt spesielt, kan det også vises til hensynet til religionsfrihet 

og religionsutøvelse, hjemlet både i Grunnloven § 2 og i menneskerettighetene.62 Skriftemål 

innebærer at man bekjenner sine synder og får syndsforlatelse. Dette er en viktig del av lu-

thersk tradisjon, og dermed av religionsutøvelsen. For prester er ikke taushetsplikten bare en 

sekulær plikt, men den har også dette teologiske aspektet. Presten fungerer som «Kristi repre-

sentant og som Kristi øyne og ører.»63 Taushetsplikten har en sentral rolle i profesjonsetisk 

litteratur, og prester føler gjerne en sterk tilknytning til sin egen taushetsplikt.64 

Den yrkesmessige taushetsplikten verner også om prestens egne interesser, i det den mulig-

gjør at han kan verne om hemmelighetene i tråd med sin etiske og religiøse overbevisning. 

Taushetsplikten vil beskytte prestene mot utenforstående som ønsker informasjon. Særlig vil 

dette gjelde opplysninger som dekkes av strl. § 211, som presten selv nødig vil dele. Her kan 

man nesten tale om en taushetsrett, altså retten til å tie.  

  

Som det fremkommer over, er det klart at taushetsplikten er inntatt i loven for å verne private 

interesser. Når det er sagt, er det klart at det er en fordel for forvaltningen og de yrkesgruppe-

ne det gjelder, å kunne forsikre om at sensitive opplysninger blir beskyttet. Som Eckhoff og 

                                                 
58 Se f.eks. Rt. 2012 side 1601 avsnitt 23 og Rt. 2014 s. 297 avsnitt 18, Skoghøy (2013) s. 167 
59 Det er grunnen til at Den katolske kirke har gjort skriftemålet hellig, se Olsen (2017) s. 207 
60 Se EMK artikkel 6 nr. 1 og strpl. § 90 
61 Woxholth (2011) s. 262.  
62 FNs menneskerettighetserklæring artikkel 18, EMK artikkel 9 
63 Svenska kyrkan (2010) s. 13, inntatt på norsk i Leer-Salvesen (2017) s. 168 
64 Leer-Salvesen (2017) s. 166-167 med videre henvisninger 
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Smith sier det: «folk er ofte mer villige til å gi korrekte og fullstendige opplysninger når de 

vet at det de forteller, ikke kommer videre».   

Taushetsplikten er helt nødvendig for at prestens rolle skal fungere som tenkt. 

 

Taushetsplikten har også noen ulemper. Ved å hindre andres tilgang til taushetspliktig infor-

masjon, gjør man jo også nettopp det. Det kan vanskeliggjør kriminalitetsbekjempelse, og for-

sinker, vanskeliggjør eller umuliggjør informasjonsutveksling. Her er hensynet til beskyttet 

kommunikasjon med visse yrkesgrupper og utgangspunktet med vitneplikt og åpenhet veiet 

mot hverandre, og resultert i taushetsplikt med unntakelse fra vitneplikt.65 Hensynet til krimi-

nalitetsbekjempelse er likevel til en viss grad ivaretatt gjennom avvergeplikten. 

 

Jeg vil nå redegjøre for presters forvaltningsmessige og kallsmessige taushetsplikt, og dens 

innhold, grenser og unntak. Lovpålagte plikter som i visse tilfeller setter taushetsplikten til 

side, og taushetspliktens rettsfølger ellers, behandles i kapittel 4. 

 

 

3.2 Forvaltningsmessig taushetsplikt  

 

3.2.1 Innholdet i taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 flg. 
 

Den forvaltningsmessige taushetsplikten kommer inn i en sammenheng der kravet til åpenhet 

er lovgivers hovedanliggende.66 Taushetspliktbestemmelsen i forvaltningsloven § 13 ble tatt 

inn i loven fordi lovgiver, med bred støtte i høringsinstansene, mente det var behov for en ge-

nerell taushetspliktbestemmelse for forvaltningen.67 Taushetsplikten i fvl. § 13 vil for flere 

yrkesgrupper suppleres eller erstattes av taushetspliktbestemmelser i spesiallovgivningen, jf. 

fvl. § 13f første ledd. Da vil spesialregelen gå foran fvl. § 13, eventuelt vil fvl. § 13 utfylle 

spesialregelen. For prester, som har sin yrkesmessige taushetsplikt hjemlet i strl. § 211, vil 

bestemmelsene eksistere side om side. Når presten har taushetsplikt etter begge regelsettene er 

det den strengeste som kommer til anvendelse.68  

 

                                                 
65 Se f.eks. Rt. 1999 s. 911, side 917 
66 Se Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 
67 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 12 
68 Holmboe (2017) s. 207 
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Bestemmelsen lyder:  

 

«§ 13. (taushetsplikt). 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å  

hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller 

arbeidet får vite om: 

1) noens personlige forhold, eller 

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretnings- 

forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å  

hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, 

statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplys-

ninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.  

Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som 

personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i 

punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om 

vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller 

arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen 

virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.» 

 

Opplysninger som dekkes av taushetsplikten er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 5a. 

Spørsmålet blir dermed hvem taushetsplikten binder, hva den inneholder og hvem den skal 

verne. Jeg vil redegjøre for dette i det følgende. 

 

 

3.2.1.1 Hvem er pålagt taushetsplikt? 
 

 

3.2.1.1.1 Presters forvaltningsmessige taushetsplikt etter Lov av 27. mai 2016 nr. 17 om 

endringer i kirkeloven 
 

Det er lagt til grunn av lovgiver at prester har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler.  

Det har samtidig skjedd store endringer i lovbestemmelsene om Den norske kirke i løpet av de 

siste tiårene. Jeg vil derfor kort gjøre greie for de store linjene i lovendringene, for deretter å 

drøfte hvordan lovfestingen av presters forvaltningsmessige taushetsplikt fremstår nå, og se 

på utfordringer ved dette.  

 

Prester i Den norske kirke har frem til utgangen av 2016 vært statstjenestemenn og hadde 

taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Frem til den store lovendringen av 27. mai 2016 
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trådte i kraft har utviklingen skjedd gradvis.69  Siden 1980-tallet har kirken fått stadig mer 

selvstendighet. Alle de syv partiene på Stortinget inngikk en avtale om det fremtidige forhol-

det mellom Den norske kirke og staten i april 2008 (kirkeforliket), og denne ble fulgt opp i 

den påfølgende stortingsperioden (2009-2013).70 I 2012 ble alle de syv paragrafene i Grunn-

loven som dannet grunnlaget for statskirkeordningen, endret.71 Endringer i kirkeloven av 27. 

mai 2016, som trådte i kraft 1. januar 2017, innebar opprettelse av et eget rettssubjekt for Den 

norske kirke. Det er ikke trossamfunnet det siktes til, men Dnks lovbestemte kirkelige orga-

ner: Kirkemøtet, Kirkerådet, Bispedømmerådene og biskopene.72 Arbeidsgiveransvaret ble 

med dette overført fra staten til rettssubjektet Den norske kirke, og dens prester er dermed ik-

ke statstjenestemenn lengre.73 Kulturdepartementet sier i forarbeidene til lovendringen at det 

ikke er  

«naturlig generelt å karakterisere de organene som opptrer på vegne av det nye retts-

subjektet, som forvaltningsorganer, se forvaltningsloven § 1. Det er dette som er bak-

grunnen for at det her er særskilt fastsatt at forvaltningsloven og offentleglova skal 

gjelde for virksomheten i de lovbestemte kirkelige organene, og ikke bare i saker hvor 

de treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift, jf. forvaltningsloven § 1 tredje 

punktum».74  

 

Kirkelovens § 38 første ledd slår etter dette fast at forvaltningsloven fortsatt skal gjelde for 

«den virksomhet som drives av lovbestemte kirkelige organer». Den forvaltningsmessige 

taushetsplikten for prester fremgår imidlertid ikke direkte av lovteksten. Den er hjemlet slik: 

Kirkemøtet er Dnks (rettssubjektets) øverste representative organ, jf. § 24 første ledd, og kan 

delegere myndighetet til blant andre prostene, jf. § 24 åttende ledd. Prostene er prestenes 

nærmeste overordnede og leder prestetjenesten i prostiet, og utgjør dermed en del av prostens 

virksomhet.75 Forvaltningsloven skal altså være gjeldende også for prostene og deres virk-

somhet etter § 38 første ledd, og dermed også for menighetsprestene via prosten.76 Det frem-

kommer helt klart av forarbeidene til endringsloven at lovgiver mener at forvaltningsloven 

skal gjelde for prester, og at det ikke har vært meningen å endre rettstilstanden på dette punk-

tet. For eksempel uttales det at «[d]et nye rettssubjektet ville etter forslaget omfatte de kirkeli-

ge virksomhetene og organene som i dag er en del av staten, dvs. prestetjenesten, biskopene, 

                                                 
69 Lov av 27. mai 2016 nr. 17. Om utviklingen helt fra 1800-tallet, se Hjorthaug (2017) note *. 

70 Se Stortingsmelding nr. 17 (2007-2008) om staten og Dnk, Innst. S. nr. 287 (2007–2008) 
71 §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27; jf. Innst. 233 S (2011-2012) 
72 Innst. 256 L (2015-2016) s. 4-5. 
73 Det er altså ikke «trossamfunnet Den norske kirke» med menighetene som er gjort til et eget rettssubjekt. Me-

nighetene bevarer dermed sin relative selvstendighet, i likhet med før lovendringen, se kirkeloven § 2 (2). 
74 Prop. 55 L (2015-2016) s. 58, om § 38 
75 Se Forskrift 11.04.2016 nr. 181. Tjenesteordning for proster § 1 og Tjenesteordnings for prester § 10, jf. kirke-

loven § 31 (4) 
76 Prop. 55 L (2015-2016) s. 56, merknad til 8. ledd 
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bispedømmerådene, Kirkerådet og Bispemøtet».77 Videre sies det at «[§ 24] åttende ledd gir 

en bestemmelse om at Kirkemøtet kan delegere sin myndighet til Bispemøtet, bispedømmerå-

dene, biskopene og prostene … Det tydeliggjør at også biskopene og prostene vil omfattes av 

bestemmelsen i kirkeloven § 38 første ledd, altså slik at forvaltningsloven og offentleglova 

ville gjelde for deres virksomhet».78 Prestetjenesten regnes her som «prostens virksomhet». 

Dette kan virke som en noe implisitt måte å hjemle presters forvaltningsmessige taushetsplikt. 

Man kan spørre seg om det ikke hadde vært enklere og tydeligere å lovfeste presters forvalt-

ningsmessige taushetsplikt ved å ha «prester» med i oppregningen i § 24 åttende ledd. Det 

kunne imidlertid bli feilaktig dersom det ikke er ønskelig for Kirkemøtet å delegere myndig-

het så langt ned i systemet som til presten. Eventuelt kunne det stått i § 38 første ledd at for-

valtningsloven «gjelder for den virksomhet som drives av lovbestemte kirkelige organer, og 

for den virksomhet drevet av prost, sokneprest og øvrige menighetsprester» (mitt forslag i 

kursiv). På denne måten ville presten hatt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 på selv-

stendig grunnlag, og ikke via prosten. Dette ville også harmonert med presters selvstendighet 

med grunnlag i ordinasjonsløftet, som følger av kirkeloven § 31 andre ledd. Bestemmelsen 

skal sikre presters uavhengighet, på lik linje med tilsvarende regel for eksempelvis helseper-

sonell i helsepersonelloven § 16, og ble tilført ved lovendringene av 27. mai 2016.79 I Den 

norske kirke er det altså slik at prester opererer på selvstendig grunnlag. Dette i motsetning til 

for eksempel i den anglikanske kirke, der presten er «vicar», og utfører tjenesten på vegne av 

biskopen som er den egentlige presten.80  

 

For prester utenom Dnk gjelder trossamfunnsloven kapittel 2.81 Etter trossamfunnslovens § 25 

pålegges prest og forstander å føre de bøker, gi vitnemål, meldinger og opplysninger, samt stå 

under slikt tilsyn som departementet eller fylkesmannen fastsetter. Trossamfunnslovens § 26 

slår fast at «[p]rest eller forstandar i registerført trudomssamfunn står under same ansvar som 

offentleg tenestemann når det gjeld gjeremål som han er pålagd i eller med heimel i lov». 

Prester i andre trossamfunn har etter dette et selvstendig ansvar overfor fylkesmannen når han 

utfører lovpålagte gjøremål, på lik linje med offentlige tjenestemenn, jf. trossamfunnsloven § 

25. Den samme tenkningen om selvstendig embetsutøvelse bør gjelde også for prester i Den 

norske kirke. Det er vanskelig å se at ikke også prester i Dnk bør utføre lovpålagte gjøremål 

med et selvstendig og direkte ansvar, på lik linje med prester for øvrig. På den bakgrunn kan 

det virke noe inkonsekvent av lovgiver om presten på den ene siden er selvstendig ansvarlig i 

disse delene av tjenesten og på den annen har sin forvaltningsmessige taushetsplikt lovfestet 

gjennom prosten.  

                                                 
77 Ibid s. 11 (min utheving) 
78 Ibid s. 56 
79 Ibid s. 57-58, Lov av 27. mai 2016 nr. 17, Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonell.) 

80 Canons of The Church of England, section C, C8. 
81 Lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) 
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I tillegg til dette kommer kravet legalitetsprinsippet stiller: ingen straff uten lov. Legalitets-

prinsippet er en grunnleggende menneskerettighet, og er lovfestet i både Grunnloven § 96 

første ledd og EMK artikkel 7. Med hjemmel i Grunnloven har regelen Grunnlovs rang og går 

foran bestemmelser i ordinær lov. Prinsippet har flere aspekt, men interessant her er det såkal-

te klarhetskravet. Det innebærer at straffebestemmelser må «tilfredsstille visse minimumskrav 

når det gjelder presisjonsnivå i lovteksten».82 Taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 har en 

tilhørende straffetrussel i straffelovens § 209. Man kan på denne bakgrunn stille seg spørsmål 

om lovteksten om presters forvaltningsmessige taushetsplikt er tilstrekkelig klar for å tilfreds-

stille klarhetskravet i legalitetsprinsippet. Grunnloven § 96 har tidligere ikke blitt tolket særlig 

strengt på dette punktet.83 I nyere tid, særlig etter tusenårsskiftet, har Høyesterett foretatt en 

dreining mot menneskerettighetene i sin rettspraksis, og har med henvisning til Grunnloven § 

96 og EMK artikkel 7 ved flere anledninger understreket betydningen av klar lovhjemmel.84 

Høyesterett har uttalt at artikkel 7 etter EMDs praksis stiller «krav om at lovbrudd må være 

klart definert ved rettsregler som er tilgjengelige for allmennheten».85 I Rt. 2011 s. 469 var 

spørsmålet om tidligere samboere kunne likestilles med tidligere ektefeller, slik at strl. 1902 § 

219 kunne komme til anvendelse. Det fremkom nemlig uttrykkelig av forarbeidene at tidligere 

samboere også skulle være dekket, ettersom lovgiver mente at legaldefinisjonen av «nogens 

nærmeste» i § 5 tredje ledd skulle gjelde også for § 219.86 Med støtte fra de øvrige dommerne 

uttalte førstvoterende imidlertid at «[e]n slik utvidelse av straffansvaret, sammenlignet med 

det som følger av ordlyden … må ha hjemmel i lov … Straffverdighet, eller andre reelle 

grunner som kan tale for å sidestille tidligere samboere med tidligere ektefeller, er ikke til-

strekkelig.»87  

I en annen dom som gjaldt et konkurrensspørsmål sier Høyesterett enstemmig at det «ikke [er] 

avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet 

tydelig til uttrykk i loven».88 Denne lovforståelsen ble igjen bekreftet i HR-2016-01458-A.89 

 

Det er verdt å merke seg at disse spørsmålene – om klarhetskravet er oppfylt og om måten 

presters forvaltningsmessige taushetsplikt er hjemlet på er hensiktsmessig – ikke er problema-

tisert i litteratur utkommet etter lovendringen. Både Holmboe og Leer-Salvesen/Andreassen 

                                                 
82 Eskeland (2017) s. 101 
83 Se Rt. 2014 s. 238 avsnitt 15, se særlig de såkalte båtpromillesakene; Rt. 1973 s. 433 «Passbåtkjennelsen» og 

Rt. 1995 s. 1734 «Elvebåtdommen». Se imidlertid Rt. 1952 s. 989 «telefonsjikanekjennelsen», der lovkravet 

ble tolket strengt.  
84 Se f.eks. Rt. 2012 s. 1211  
85 Rt. 2009 s. 780 avsnitt 21, med videre henvisninger 
86 Ot.prp. nr. 113 (2004-2005) s. 46. Etter avgjørelsen i HR ble «eller samboer» lagt til i bestemmelsen, jf. Lov 

av 24. juni 2011 nr. 32 
87 Avsnitt 9 
88 Rt 2012 s. 313 avsnitt 29 
89 Se særlig avsnitt 8, enstemmig. 
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fastslår kort at «forvaltningsloven gjelder dermed for alle ansatte i bispedømmene og prostie-

ne».90 En nesten identisk formulering gis i et ressurshefte utgitt av KA arbeidsgiverorganisa-

sjon for kirkelige virksomheter.91 Det er et interessant spørsmål om dette ville stilt seg anner-

ledes dersom endringene i kirkeloven innebar en endring i rettstilstanden – for eksempel at det 

var helt nytt at forvaltningsmessig taushetsplikt skulle være gjeldende for prester.  

 

Etter dette kan det sies at loven med fordel kunne vært klarere på dette punktet. Likevel er det 

nok lite sannsynlig at lovfestingen vil skape noen særlige uklarheter for en domstol dersom 

den skulle få en slik sak brakt inn for seg. 

 

Konklusjonen blir dermed at prester i Den norske kirke har taushetsplikt etter forvaltningslo-

vens regler ved utøvelse av prestetjenesten. 

 

 

3.2.1.1.2 «I forbindelse med tjenesten eller arbeidet». 
 

Presten har taushetsplikt om visse opplysninger han får kjennskap til «i forbindelse med tje-

nesten eller arbeidet», jf. § 13 første ledd. Grensen for når en prest opptrer som prest, og når 

han er privatperson, er vanskelig å gå opp. Prester er ofte sterkt knyttet til yrkesrollen, både av 

seg selv og andre. En del prester opplever nok, i likhet med for eksempel leger, at folk hen-

vender seg til dem på fritiden. Et viktig spørsmål blir derfor hva som ligger i vilkåret «i for-

bindelse med tjenesten eller arbeidet». En sentral avgjørelse det ofte vises til i litteraturen er 

Rt. 1989 s. 1363, den såkalte sosialkuratordommen. Saken gjaldt en sosialarbeider som deltok 

i en barnebursdag. Hun ble, i likhet med de andre som var tilstede, vitne til at en annen mor 

fikk et sammenbrudd. Kvinnen betrodde da sosialarbeideren svært sensitive opplysninger om 

incest hun selv hadde opplevd, som sosialarbeideren senere videreformidlet i en annen privat 

sammenheng. Høyesterett uttalte at selv om det var på det rene at dette var en privat sammen-

komst «må disse opplysningene likevel anses gitt tiltalte i hennes egenskap av sosialarbei-

der».92 Det vektlegges at kvinnen visste at hun betrodde seg til en sosialarbeider, og at sosial-

arbeideren forsto at kvinnen henvendte seg til henne som sosialarbeider. På denne bakgrunn 

kom Høyesterett, i motsetning til Herredsretten, til at sosialarbeideren var bundet av den for-

valtningsmessige taushetsplikten.93 Fisknes mener at «dommen gjør det nesten umulig å tenke 

seg at en menighetsprest skal kunne motta som privatperson opplysninger om personlige for-

                                                 
90 Holmboe (2017) s. 207, Leer-Salvesen (2017) s. 172 (sitatet er hentet herfra). 
91 KA (2017) s. 10, der uttales det at «den forvaltningsmessige taushetsplikt gjelder for alle tilsatte og rådsmed-

lemmer i Den norske kirke». 
92 Rt 1989 s. 1363 side 1365 
93 I litteraturen nøyer mange seg med å henvise til kjennelsen og ta den til etterretning, se f.eks. Holmboe (2017) 

s. 58, Bendiksen (2015) s. 279, Fisknes (1996) s. 39, Schei (2013) s. 856. Andre igjen kritiserer den, se 

Bernt (2010) s. 233-234.  
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hold fra en person som vet at det er presten opplysningene gis til».94 Holmboe konkluderer 

med at «når man på fritiden får henvendelser innenfor sitt eget fagområde, er det altså klokt å 

behandle opplysningene som gitt i tjenesten».95 Schei fremholder at betroelsen må «ha til-

knytning til vedkommendes rolle som profesjonsutøver».96 Hva som er en prests fagområde 

kan være litt vanskelig å bestemme, ettersom både det åndelige liv og det jordiske liv i hele 

sin bredde bringes inn for presten i hans tjeneste. Det bør nok legges til grunn en bred forstå-

else av prestens «fagområde». Etter dette er det nærliggende å anta at presten neppe kan være 

unntatt taushetsplikt om opplysninger han får «tilfeldig».97 

I noen tilfeller vil også presten regnes som privatperson. Taushetspliktens grense nedad må 

vel kunne trekkes ved nære vennskap og nær familie, og kanskje også når presten klart inne-

har et annet verv.  

Mye taler etter dette i retning av å legge en vid forståelse til grunn. Så lenge konfidenten er 

klar over at han snakker med en prest vil presten følgelig ha taushetsplikt– så lenge opplys-

ningene dekkes av taushetsplikten. 

Det kan konkluderes med at tjeneste/arbeidskriteriet må tolkes svært vidt.  

 

I tilfeller taushetsplikten ikke dekker vil presten ha en aktsomhetsplikt, slik at eventuell opp-

lysningsutlevering må gjøres med varsomhet.98 I tillegg følger det et forbud mot å gjennom 

offentlig meddelelse krenke privatlivets fred, i strl. § 267, jf. § 10 andre ledd. 

 

For prester vil den forvaltningsmessige taushetsplikt gjøre seg gjeldende i all yrkesutøvelse, 

inkludert ved lovpålagte gjøremål. Det vil omfatte inn- og utmelding, samt øvrig kirkebokfø-

ring, vigsler, mekling i ekteskapssaker og når prester har vakt og utrykning etter avtale om 

beredskap.99 Prester som sitter i menighetsråd og fellesråd vil også ha forvaltningsmessig 

taushetsplikt i denne egenskap.100  

 

Taushetsplikten gjelder også etter at man avslutter arbeidsforholdet, jf. fvl. § 13 tredje ledd, 

og den varer i utgangspunktet i 60 år, jf. fvl. § 13 c siste ledd. Taushetsplikten er personlig og 

                                                 
94 Fisknes (1996) s. 39, Holmboe (2017) gir en liknende tolkning på side 200 
95 Holmboe (2017) s. 58 
96 Schei (2013) s. 847 
97 Bernt (2017) note 279 og 280 
98 Bernt (2017) note 267 

99 Tjenesteordning for menighetsprester § 13, Lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven) 

  § 12 (1) pkt. a. For mekling i ekteskapssaker fremkommer taushetsplikten også særskilt av strl. § 211. Da-

gens beredskapsordning avløses av en ny beredskapsavtale inngått 9. februar 2018, ikrafttredelse 4. juni 

2018, Presteforeningen (2018) 
100 Kirkeloven § 38 (1) jf. § 5 (1) 
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påhviler den enkelte, jf. «enhver» i første ledd. Også straff for brudd på forpliktelsen er per-

sonlig.101  

 

Etter forvaltningslovens § 13 har også prestens «hjelper» taushetsplikt. Selv om øvrige på kir-

kekontoret oftest er ansatt av menighetsråd eller fellesråd, vil de regnes som prestens hjelper i 

den utstrekning de utfører lovpålagte gjøremål som føring av kirkebok som prestens hjelper. 

Disse vil også ha en selvstendig taushetsplikt, og hjelpe-alternativet er derfor mer aktuelt etter 

den kallsmessige taushetsplikt. 

 

 

3.2.1.2 Hva taushetsplikten dekker 
 

Etter å ha fastslått at prester i Den norske kirke har forvaltningsmessig taushetsplikt i utførel-

sen av prestetjenesten, blir neste spørsmål hva presten har taushetsplikt om. Den forvalt-

ningsmessige taushetsplikten skal verne private interesser, gruppert i opplysninger om person-

lige forhold og opplysninger om næringsforhold.  

 

Taushetsplikten dekker «noens personlige forhold» jf. § 13 første ledd nr. 1. En alminnelig 

språklig forståelse tilsier at mye kan falle innunder kategorien noens personlige forhold. Med 

betegnelsen «noens» menes det her fysiske personer. Opplysninger om et upersonlig rettssub-

jekt vil ikke dekkes av taushetsplikten, med mindre de vil røpe noe om en fysisk persons per-

sonlige forhold.102 Med «personlige forhold» siktes det til opplysninger man normalt vil holde 

for seg selv. Vurderingen her må ta utgangspunkt i hva som kan regnes som vanlig, og ikke 

om en person er nærtaken eller ei. Det skal altså foretas en objektiv vurdering.103 Vurderingen 

av hva som er personlige forhold må videre sees i sammenheng med andre ledd, der det ram-

ses opp en rekke forhold som regnes som såkalte nøytrale opplysninger. Disse forholdene an-

ses normalt som så lite sensitive at de ikke vil være underlagt taushetsplikt. De utgjør dermed 

en nedre grense for hva som regnes som personlige forhold og ble tatt med i paragrafen av 

den grunn. Oppregningen regnes som uttømmende.104 De vil imidlertid likevel være taushets-

belagte når slike nøytrale opplysninger «røper et klientforhold eller andre forhold som må an-

ses som personlige», jf. § 13 andre ledd. Det innebærer for eksempel at en adresse som avslø-

rer at man er innsatt i fengsel, vil være taushetspliktig. Formuleringen «eller andre forhold» 

åpner for en videre adgang til å kunne unnta noe fra offentligheten der det skulle være nød-

vendig.105 

                                                 
101 Woxholth (2011) s. 263 
102 Ibid s. 265 
103 Ibid s. 265, Holmboe (2017) s. 56, Eckhoff (2010) s. 258 
104 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 15 
105 Woxholth (2011) s. 270 
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Som «personlige forhold» regnes følgende: opplysninger om slektskap inkludert barn og 

adopsjon, familien og dens indre forhold, hjemmeforhold, psykisk og fysisk helse, holdninger 

og politisk medlemskap med mindre det er allment kjent, seksuell legning, mottakelse av ytel-

ser som ikke alle får, utdanning, arbeidsforhold, økonomisk situasjon, og opplysninger som 

kan ødelegge omdømmet, oppleves utleverende eller minne om en hemmelighet eller betroel-

se.106 Det er ikke slik at bare negative opplysninger som er skadelig for omdømmet er dekket 

– også opplysninger om en persons positive sider eller styrker vil være taushetsbelagt.107  Bå-

de informasjonen og den informasjonen gjelder skal vernes. Det vil for prester være verdt å 

merke seg at det å skulle gifte seg ikke vil gå under betegnelsen sivilstand i andre ledd, og vil 

dermed antakelig være taushetspliktig informasjon.108 Separasjon antas å være dekket av be-

grepet sivilstand, og dermed unntatt taushetsplikt. Det samme gjelder hvem en person er gift 

med.109 Videre har departementet lagt til grunn at det regnes som personlig forhold at noen 

planlegger å delta i kirkelige handlinger, som dåp eller konfirmasjon.110 Dersom menigheten 

ønsker å offentliggjøre hvem som skal konfirmeres, døpes eller vies må det innhentes sam-

tykke, jf. fvl. § 13a nr. 1.111 Det at noen skal være faddere ved dåp vil også være dekket. At 

noen har giftet seg i Dnk vil bare være personlig forhold dersom det røper for eksempel over-

gang fra et annet trossamfunn, eller vielsen har vært lukket. Det samme gjelder for andre luk-

kede kirkelige handlinger der et fåtall er til stede. Det vil da være dekket av taushetsplikten 

hvem som var til stede, for eksempel.112 Taushetsplikten må gjelde også overfor et begravel-

sesfølge, noe presten må være bevisst når han skriver minnetalen.113  

 

Dernest dekker taushetsplikten opplysninger om næringsvirksomhet, gjerne kalt forret-

ningshemmeligheter jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. For prester er dette alternativet mindre aktu-

elt enn «noens personlige forhold», og det vil derfor bare behandles kort her. Et vilkår for at 

forretningshemmeligheter er underlagt taushetsplikt er at hemmeligholdelse er av konkurran-

semessig betydning, og at det dreier seg om en hemmelighet. Allment kjente opplysninger og 

opplysninger som er tilgjengelige for allmennheten på annet vis, er derfor ikke dekket. Dette 

harmonerer med unntaket i fvl § 13a nr. 3. Opplysningene må videre være av «en viss betyd-

ning».114 Opplysninger om administrative og økonomiske sider ved næringsvirksomheten vil 

                                                 
106 Woxholth (2011) s. 265, Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 13-14 og 148, Bernt (2010) s. 234-235, Bendiksen 

(2015) s. 278-280, Holmboe (2017) s. 56,  
107 Bernt (2010) s. 237 
108 Jnr. 1547/80E inntatt i Woxholth (2011) s. 267 

109 JDLOV-2005-7180 inntatt i Woxholth (2011) s. 269-270 
110 Rundskriv V-12 B/2006 
111 Se kap. 3.2.2.3 
112 Med lukkede vielser/kirkelige handlinger menes det at de har foregått for lukkede kirkedører, i sakristiet el. 

Normalt er kirkedøren åpen under slike handlinger.  
113 Fisknes (1996) s. 38 
114 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 22 
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vanligvis ikke være taushetsbelagt.115 Bestemmelsen om forretningshemmeligheter er dels tatt 

med i § 13 for å hindre økonomisk tap for næringsdrivende, og dels for å verne om tillitsfor-

holdet mellom den næringsdrivende og forvaltningen.116 

 

Den forvaltningsmessige taushetsplikten verner om et bredere spekter av opplysninger enn 

den kallsmessige taushetsplikten. Vilkårene i forvaltningsloven § 13 gjør at opplysninger ver-

ken trenger å være «hemmeligheter» eller «betrodd» presten, slik det kreves i straffeloven § 

211.  

 

 

3.2.1.3 Pliktens innhold 
 

Forvaltningsloven § 13 hjemler både en passiv og en aktiv plikt; man skal ikke dele taushets-

belagt informasjon med uvedkommende, og man skal hindre at uvedkommende får tilgang til 

taushetsbelagt informasjon. Dette innebærer for det første at presten ikke kan fortelle andre 

om eller på annen måte dele noe som dekkes av taushetsplikten. Videre innebærer det at pres-

ten plikter å oppbevare alle sensitive opplysninger på en tilfredsstillende måte, presisert i fvl. 

§ 13c andre ledd. Det medfører at presten ikke kan ha et «slepphendt» forhold til taushetsbe-

lagte dokumenter. Å ha dokumenter med seg må man nok ofte som prest, som i forbindelse 

med hjemmebesøk og gudstjenester på ulike steder. Bilen og hjemmet kan nok tidvis fungere 

som en slags forlengelse av kontoret, særlig i utkantstrøk der presten betjener et større geogra-

fisk område og ofte flere gudstjenestesteder. Prester i Dnk benytter private biler, og vil bruke 

bilen både til arbeid og privat kjøring. Det er nødvendig med et bevisst forhold til faren dette 

utgjør for at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagte opplysninger.  

 

 

3.2.2 Unntak 
 

Unntak fra taushetsplikten etter både forvaltningsloven § 13 og straffeloven § 211 må oppfyl-

le vilkårene i EMK artikkel 8 nr. 2; inngrepet må være i samsvar med loven, nødvendig i et 

demokratisk samfunn og ivareta legitime formål som følger av bestemmelsen. Dette gjelder 

uavhengig av hvilken rettighet i artikkel 8 nr. 1 taushetsplikten begrunnes med.117 Jeg legger 

til grunn at unntakene som følger av norsk lov antas å oppfylle vilkårene i EMK, og 

problemstillingen blir ikke nærmere behandlet i det følgende. 

 

                                                 
115 Bernt (2017) note 294-296 
116 Woxholth (2011) s. 276 
117 «Det er ingen skarp grense mellom privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse, slik at det i noen grad blir et 

skjønn hvilket alternativ et påklaget forhold faller innunder», Bjørge (2017) note 68. 
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Den generelle taushetsplikten i forvaltningsloven når langt, men det gjøres også en rekke unn-

tak. Den som ønsker å gjøre unntak kan i mange tilfeller finne grunnlag i loven for dette. Når 

det gjelder unntakene som følger av avvergeplikten og meldeplikten til barnevernet vil jeg 

behandle dem samlet for den yrkesmessige- og den forvaltningsmessige taushetsplikten, se 

kapittel 4. 

 

 

3.2.2.1 Kirkebokføring og samarbeid 
 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes til det de er innhentet for eller at 

de gjøres kjent for andre tjenestemenn innad i organet, jf. fvl. § 13b. For det første slår be-

stemmelsen fast opplysningene kan gjøres kjent for sekretær eller annen kirkebokfører, slik at 

kirkebok kan føres. Presten kan videre dele taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningslo-

ven § 13 med andre prester i sitt sokn og prosti som opplysningene er relevante for og i den 

utstrekning det er nødvendig. Samarbeid og teamarbeid vil dermed være mulig. Bestemmel-

sen åpner også for at presten kan søke veiledning.118 Merk likevel at dette ikke gjelder hem-

meligheter som er dekket av den kallsmessige taushetsplikten. Dette vil jeg anta reduserer den 

praktiske betydningen av bestemmelsen kraftig for prester.  

 

 

3.2.2.2 Den opplysningene gjelder og partsoffentlighet 
 

§ 13a nr. 1 alternativ 1 slår fast at opplysninger kan gjøres kjent for den de direkte gjelder. 

Denne regelen gjør at når noen gir personlige opplysninger om for eksempel sin ektefelle, vil 

presten ikke ha taushetsplikt overfor denne. For presten vil dette være aktuelt i saker om dåp, 

konfirmasjon, vielse og gravferd. Dette stiller seg ulikt for den kallsmessige taushetsplikten. 

Fvl. § 19 andre ledd gjør innskrenkning i retten til å gjøre seg kjent med slike opplysninger 

når de også angår andres personlige forhold, og domstolen kan fullt ut overprøve forvalt-

ningens beslutning ved bruk av denne bestemmelsen.119 

For ordens skyld nevnes det at «sakens parter» skal gjøres kjent med opplysninger, og at par-

tene har innsynsrett, jf. fvl. §§ 13b nr. 1 og 18 flg. Disse bestemmelsene er antakelig av be-

grenset relevans for en prest.  

 

 

3.2.2.3 Samtykke 
 

Det er den vedkommende de personlige opplysningene gjelder som har krav på taushetsplikt, 

og det er bare denne som selv kan samtykke i at opplysningene gjøres kjent. Dette følger av § 

                                                 
118 Leer-Salvesen (2017) s.172-173 
119 Bernt (2017) note 626, Rt. 2011 s. 837 avsnitt 9. Regelen vil ikke behandles ytterligere. 
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13a nr. 1 alternativ 2. Samtykke fra barn reiser egne spørsmål. Det er ikke enighet om hvor 

aldersgrensen for samtykke skal settes, men barneloven §§ 31-33 kan være veiledende.120 For 

dåpsbarn kan foresatte alene samtykke til offentliggjørelse, mens det for konfirmanter vil 

være nødvendig med samtykke fra både konfirmanten og dens foresatte. Samtykket kan gjer-

ne gis skriftlig, selv om dette ikke er noe krav. Det bør også begrenses. Forarbeidene forutset-

ter at samtykke gis «frivillig, etter moden overveielse og med full oversikt over konsekvense-

ne».121 Samtykke medfører ikke bare en rett, men en plikt for presten til å meddele taushetsbe-

lagte opplysninger slik det følger av samtykket, for eksempel i retten.  

 

 

3.2.2.4 Anonymisering 
 

Anonyme trenger ikke å bli vernet. Etter § 13a nr. 2 kan taushetsbelagte opplysninger derfor 

deles dersom de er anonymisert. Kravet er at alle kjennetegn er fjernet, slik at det ikke er mu-

lig å identifisere hvem opplysningene angår. Her er det imidlertid all grunn til å være varsom, 

særlig for en prest. Det svekker tilliten både til den enkelte prest og til prestestanden som 

sådan dersom en prest snakker om noen andres personlige forhold, selv om det ikke er mulig å 

forstå hvem det gjelder. Det er heller ikke muligheten til å samtale om anonyme som er form-

ålet med bestemmelsen. 

Anonymisering kan karakteriseres som risikosport; det er fort gjort å legge til grunn en for lav 

aktsomhetsnorm.122 Særlig er prester på små steder utsatt, da det er lett å kjenne igjen rette 

vedkommende selv om det tilsynelatende er helt anonymisert informasjon som deles. En si-

tuasjon det kan være ønskelig for presten å dele anonymiserte opplysninger om noens person-

lige forhold, er i veiledning. I noen tilfeller vil det for prester som alle andre være ønskelig å 

rådføre seg med andre. Presten må også i disse situasjonene være forsiktig med hva som sies, 

og ikke undervurdere hvor lett det er for andre å forstå hvem opplysningene gjelder, eventuelt 

ved opplysninger i kombinasjon med hverandre. Det må foretas en vurdering av de legitime 

grunner for å dele opplysningene på den ene siden, og hvor sensitive opplysningene er på den 

andre.  

  

 

3.2.2.5 Ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold 
 

Etter forvaltningsloven § 13a nr. 3 gjøres det unntak der «ingen berettiget interesse tilsier» 

hemmelighold. Denne får i praksis liten selvstendig betydning ved siden av samtykke og ano-

nymisering.123 Som eksempel nevnes det i bestemmelsen at opplysningene det gjelder er al-

                                                 
120 Woxholth (2011) s. 285, Lov av 4. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) 

121 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 146 
122 Holmboe (2017) s. 59 
123 Woxholth (2011) s. 287 
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minnelig kjent eller tilgjengelige. Kulturdepartementet har lagt til grunn at når noen har deltatt 

i en kirkelig handling i forbindelse med en offentlig gudstjeneste eller vielse, vil dette normalt 

være unntatt fra taushetsplikten.124 Brudepar som har annonsert i avis at de skal gifte seg, med 

både tid og sted oppgitt, vil også være unntatt taushetsplikt. Det samme gjelder hvem som er 

faddere til barn som er døpt. I vurderingen må det tas hensyn til hvor følsomme opplysninge-

ne er. Det må også tas hensyn til hvem som har offentliggjort opplysningene; dersom det er 

noen andre enn den taushetsberettigete er det all grunn til varsomhet fra prestens side. Presten 

skal aldri direkte eller indirekte bekrefte rykter. 

Ofte vil nok kommende kirkelige handlinger, som for eksempel at et barn skal døpes, kunne 

falle innunder dette unntaket.  

 

  

3.2.2.6 Lovbestemt opplysningsrett og opplysningsplikt 
 

Taushetsplikten må vike for lovbestemt opplysningsplikt der det klart fremgår at den gjelder 

uten hensyn til taushetsplikten, se fvl. § 13f andre ledd. Barnevernloven § 6-4 er en slik be-

stemmelse.125 Når man har lovbestemt opplysningsplikt, og på det grunnlaget videreformidler 

opplysninger som i utgangspunktet skulle vært taushetsbelagt, krenker man ikke taushetsplik-

ten. Man vil derfor ikke straffes etter § 209. Lovgiver har her veid hensynene bak henholdsvis 

taushetsplikten og opplysningsplikten mot hverandre og kommet til at opplysningsplikten må 

veie tyngst. 

 

 

3.2.3 Straff for taushetsbrudd etter straffeloven §§ 209 og 210 
 

Brudd på taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f er straffbart etter straffeloven §§ 209 

og 210. Bestemmelsen i § 209 er en generell straffetrussel som rammer brudd på all lovfestet 

taushetsplikt, uavhengig av arbeidsforhold.   

                                                 
124 Rundskriv V-12 B/2006 
125 Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven/bvl.) 
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Bestemmelsen lyder: 

 

«§ 209. Brudd på taushetsplikt 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har 

taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opp-

lysning med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. 

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig 

instruks for tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ. 

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, 

rammer første og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet 

er avsluttet. 

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte. 

Medvirkning er ikke straffbar.» 

 

Den straffbare handlingen går i første handlingsalternativ i første ledd ut på at man røper opp-

lysninger man har lovbestemt taushetsplikt om. Dette er det mest aktuelle alternativet. Hvilke 

opplysninger det gjelder bestemmes av selve taushetspliktbestemmelsen, som i dette tilfellet 

er fvl. §§ 13 følgende, som redegjort for over. Bestemmelsen anvendes kun overfor den som 

selv har taushetsplikt, jf. formuleringen «han har taushetsplikt om» (min utheving). Vilkåret 

«røper» innebærer at en slik opplysning «gjøres kjent for en eller flere personer som ikke har 

lovlig tilgang til opplysningen».126  

Andre handlingsalternativ i første ledd innebærer at en som har taushetsplikt «utnytter en slik 

opplysning med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning».  Som eksempel 

kan nevnes at en prest selger opplysninger til media. Alternativet for uberettiget vinning kan 

også straffes etter for eksempel strl. § 390 om utroskap, men kan ikke brukes i konkurrens.127  

Straffeloven § 209 kommer ikke til anvendelse dersom en annen plikt går foran taus-

hetsplikten, eller unntak gjør seg gjeldende. Det vil si unntakene og pliktene slik de frem-

kommer i forvaltningsloven §§ 13 flg. og i oppgavens kapittel 4. 

«Gyldig instruks» innebærer at det kreves hjemmel i lov, hvilket betyr at § 22 i tjenesteord-

ning for menighetsprester er en gyldig instruks etter dagens ordning, jf. kirkeloven § 38. Den-

ne peker imidlertid bare tilbake på taushetsplikten etter gjeldende rett.  

 

Strafferammen er bot eller fengsel inntil ett år, og er dermed så fleksibel at den kan fastsette 

både milde og strengere straffer der det er påkrevet.128  Skyldkravet er forsett eller grov uakt-

somhet, jf. strl. §§ 21 og 209 fjerde ledd. Handlingsalternativ to i første ledd innehar likevel 

en reservasjon, der det kreves forsett. Forsøk er straffbart etter § 16. Gjerningsbeskrivelsen er 

                                                 
126 Matningsdal (2017a) s. 305 
127 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 406.  
128 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 407 
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oppfylt når presten har «røpet» en taushetspliktig opplysning. Det er tilstrekkelig at én uved-

kommen får kjennskap til opplysningen. Den nedre grensen går ved straffri forberedelse. På-

talen er offentlig og krever at allmenne hensyn tilsier at forholdet forfølges, jf. straffeprosess-

loven § 62a. Medvirkning er ikke straffbart.  

 

Den påfølgende § 210 rammer grovt brudd på taushetsplikten, og viderefører straffeloven 

1902 § 122 andre ledd. Den øker øvre strafferamme til tre år ved skjerpende omstendigheter. 

Det skal i vurderingen særlig legges vekt på om gjerningsmannen har hatt «forsett om uberet-

tiget vinning» (senket fra hensikt til forsett), eller om taushetsbruddet har «ført til tap eller 

fare for tap for noen». Disse vurderingsmomentene er verken nødvendige eller tilstrekkelige 

for at bestemmelsen skal komme til anvendelse.129 Ettersom den øvre strafferamme i § 210 er 

tre år er det, i motsetning til for § 209, ikke et krav at allmenne hensyn tilsier at forholdene 

forfølges, jf. strpl. § 62a andre ledd. En grundigere behandling av § 210 faller utenfor denne 

oppgaven, da det er tilstrekkelig for klargjøringen av taushetspliktens grenser å konsentrere 

seg om grunndeliktet i § 209.130 

 

 

                                                 
129 Matningsdal (2017a) s. 310 
130 For taushetsbrudd som har ført til tap etter § 13 (1) nr. 2, kan erstatning bli aktuelt. Problemstillingen blir ikke 

behandlet her.  
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3.3 Kallsmessig taushetsplikt 

 

Presters kallsmessige, også kalt yrkesmessige, taushetsplikt er hjemlet i straffeloven § 211. 

Denne taushetsplikten er knyttet til presten som sådan, uavhengig av hans ansettelsesforhold. 

Mange prester anser nok denne taushetsplikten som sin egentlige taushetsplikt.131 Denne plik-

ten inntrer idet man ordineres og blir prest, og er knyttet til hans rolle som sjelesørger. Be-

stemmelsen lyder: 

 

 «§ 211. Brudd på taushetsplikt for enkelte yrkesgrupper 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes prester i statskirken,  prester eller forstandere i 

registrerte trossamfunn,  advokater,  forsvarere i straffesaker,  meklingsmenn i ektes-

kapssaker,  og disses hjelpere, som uberettiget røper hemmeligheter som er betrodd 

dem eller deres foresatte i anledning av stillingen eller oppdraget.» 

 

Regelen viderefører altså gjeldende rett, bortsett fra at strafferammen er økt for å harmonere 

med § 209. Gjerningsbeskrivelsen følger direkte av ordlyden i § 211, og skiller seg dermed fra 

§ 209, som viser til taushetsplikt hjemlet andre steder i lovverket. Yrkesgruppene som tidlige-

re var, og fremdeles er oppført i denne paragrafen, ble vernet ekstra om av lovgiver, for å sik-

re at det skulle være trygt å motta profesjonell hjelp fra dem uten fare for at opplysningene de 

måtte få vil bli brakt videre. Dette er altså det viktigste formålet med den kallsmessige taus-

hetsplikten.132 

 

Det fremkommer direkte av ordlyden at «prester i statskirken» er underlagt taushetsplikt etter 

strl. § 211. Dette er altså bare en feilskrift for «prester i Den norske kirke», som er uten mate-

riell betydning. Angående hvem som kan regnes som prest i Dnk viser jeg til kapittel 1.2.   

 

Brudd på taushetsplikt etter § 211 straffes på samme måte som alle typer taushetsplikt i straf-

feloven 2005, og jeg viser derfor til kapittel 3.2.3. Også ved brudd på § 211 kan påtale unnla-

tes «hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale», jf. strpl. § 62a andre ledd.  

Skyldkravet er forsett, jf. strl. § 21, og skiller seg dermed fra strl. § 209 som også rammer 

grov uaktsomhet. Forsøk er straffbart, jf. strl. § 16, og nedre grense går ved straffbart forsøk. 

Gjerningsbeskrivelsen er oppfylt når presten har røpet en hemmelighet, hvilket betyr at minst 

én uvedkommen må oppfatte den. 

                                                 
131 Fisknes (1996) s. 39 
132 Skoghøy (2013) s. 166 
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Taushetsplikten er gjeldende også etter presten har sluttet sin prestetjeneste. Videre vedvarer 

den etter at konfidenten er død.133 Høyesterett har i slike tilfeller åpnet opp for en noe videre 

adgang til å gjøre unntak fra bevisforbudsreglene i prosesslovene.134  

 

Jeg vil i det følgende først redegjøre for innholdet i taushetsplikten og deretter unntakene. Så 

behandles hvem taushetsplikten skal verne, og til sist kort om medvirkningsansvaret. 

 

 

3.3.1 Innholdet i taushetsplikten etter straffeloven § 211 
 

Som det følger av ordlyden må seks vilkår oppfylles for at § 211 skal gjøre seg gjeldende: 

presten må (1) uberettiget (2) røpe (3) hemmeligheter som er (4) betrodd (5) presten eller hans 

hjelpere (6) i anledning av stillingen eller oppdraget. Når vilkår 3 til 6 er oppfylt, har presten 

taushetsplikt etter straffeloven § 211; presten har altså kallsmessig taushetsplikt om hemme-

ligheter betrodd ham eller hans hjelpere i anledning av stillingen eller oppdraget. Det er betro-

elsesvilkåret og stillingsvilkåret som hovedsakelig vil være avgjørende for bestemmelsens 

virkeområde, og som følgelig er å regne som bestemmelsens hovedvilkår. Jeg vil nå behandle 

vilkårene enkeltvis og kronologisk. 

 

 

3.3.1.1 Uberettiget 
 

Det første vilkåret er at presten uberettiget røper en hemmelighet. I straffeloven 1902 het det 

«rettstridig», og ble omtalt som rettsstridsvilkåret. Dette kriteriet innebærer at det gjøres for-

behold om unntak, samt at det i alle straffebud må leses inn en reservasjon for unntakstilfeller 

«som etter en alminnelig sosialetisk vurdering bør være tillatt».135 Også sedvanerett kan åpne 

for unntak; hvis det foreligger samtykke vil ikke presten «uberettiget røpe» det han er bedt om 

å fortelle i retten, for eksempel. 

 

 

3.3.1.2 Røper 
 

Det andre vilkåret er at presten røper en hemmelighet. Straffeloven 1902 brukte formule-

ringen «åpenbarer». Dette vilkåret må sees i sammenheng med rettsstridsreservasjonen, «ube-

rettiget røper». Ordet røpe betyr å avsløre eller gjøre kjent en hemmelighet.136 Det holder at én 

uvedkommen har fått kjennskap til det taushetsbelagte før vilkåret er oppfylt.137  Det er uten 

                                                 
133 Matningsdal (2017a) s. 313, Skoghøy (2013) s. 178, Rt. 1983 s. 430.  
134 Rt. 2006 s. 633, Reiss-Andersen (2010) kritiserer avgjørelsen, se s. 19. 

135 NOU 1983:57 s. 122 
136 Bokmålsordboka (2005) s. 851 
137 Matningsdal (2017b) note 1441 
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betydning hvordan presten røper hemmeligheten. Det er tilstrekkelig at det er en adekvat år-

sakssammenheng mellom prestens handling og at hemmeligheten ble røpet. Vilkåret må vide-

re sees i sammenheng med hvem som mottar opplysningen – det kreves at mottakeren forstår 

opplysningen han mottar. Ekstra kjennskap til den det gjelder vil derfor skjerpe kravet til for-

siktighet, og til en viss grad også motsatt. Dette vil ha betydning for anonymisering, for ek-

sempel. 

 

 

3.3.1.3 Hemmeligheter 
 

Det tredje vilkåret er at opplysningen er en hemmelighet. Straffeloven 1902 brukte også dette 

ordet. Hemmelighetsvilkåret følger også av betroelseskriteriet – man betror seg jo ikke om 

allment kjente opplysninger. En hemmelighet er noe som «bare er kjent av én el. en liten inn-

vidd krets».138 I denne sammenheng blir dette en for snever tolkning. Spørsmålet blir hvor 

grensene må settes. Det er på det rene at noe som er allment kjent, åpenbart for hvem som 

helst eller fremgår av kilder som er tilgjengelige for alle, faller utenfor begrepet. Vurderingen 

av hva som er en hemmelighet må vurderes konkret.  Som det vil fremkomme under betroel-

seskriteriet nedenfor, er det ikke noe krav at hemmeligheten fortelles med ord, ei heller må 

konfidenten ytre ønske om hemmelighold. «Hemmeligheter» kan være rene observasjoner 

presten gjør, skrevne dokumenter med videre.  Også ting presten har sagt til konfidenten faller 

innunder begrepet hemmelighet. Hemmelighetsbegrepet tolkes altså vidt, helt i tråd med for-

målet med, og hensynene bak taushetsplikten. Det er her viktig at det er det samlede opplys-

ningsbildet som teller, ikke hver enkelt opplysning for seg. Opplysninger kan bli taushetsplik-

tige først når de står i sammenheng.139 Dersom en snevrere forståelse hadde blitt lagt til grunn 

ville taushetsplikten fort blitt uthulet.  

 

 

3.3.1.4 Betrodd 
 

Det fjerde vilkåret er at hemmeligheten må være betrodd presten. Straffeloven 1902 brukte 

samme formulering. Ordet betro betyr å dele sine innerste tanker med noen, å åpne seg for 

noen.140 En naturlig språklig forståelse leder dermed tanken hen til fortrolige samtaler, der det 

som betros sies med ord. En slik forståelse gir en altfor snever tolkning. Betroelseskriteriet må 

forstås i lys av selve formålet med taushetsplikten, nemlig at det skal være trygt å søke hjelp 

hos de bestemte yrkesgruppene.141 Spørsmålet blir hvor vidt betroelseskriteriet skal tolkes. 

                                                 
138 Bokmålsordboka (2005) s. 391 
139 Rt. 1983 s. 430 side 440 
140 Bokmålsordboka (2005) s. 92 
141 Matningsdal (2017a) s. 313 og Skoghøy (2013) s. 172 
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Det er en forutsetning at konfidenten har gått utfra at hemmeligheten må være betrodd i kon-

fidensialitet, men det kreves ikke at konfidenten har ytret ønske om hemmelighold.142 Skog-

høy sier at med mindre det finnes holdepunkt for annet, må «alle opplysninger som yrkesut-

øvere som er nevnt i [strl. 1902] § 144 får tilgang til som ledd i oppdraget, forutsettes å være 

formidlet under en forutsetning om konfidensialitet».143 

Det er sikker rett at notater og andre skriftlige dokumenter, lydopptak og telefonsamtaler dek-

kes. I forarbeidene til tvistelovens forgjenger presiserte departementet at de «anser det selv-

sagt, at betroelse kan ske ikke bare i ord, men ogsaa i gjerning».144  

Videre blir spørsmålet om observasjoner presten gjør i forbindelse med en samtale eller et 

hjemmebesøk går innunder betroelseskriteriet. Her er det større motstand i ordlyden; betroel-

ser og observasjoner er to ulike ting. Observasjon betyr å observere, iaktta, legge merke til 

noe.145 I litteraturen har det likevel vært hevdet at det utfra hensynene bak taushetsplikten har 

god grunner for seg å omfatte også observasjoner.146 Svalheim hevder betroelser også omfat-

ter «opplysninger som fremgår av situasjonen for øvrig».147 En slik vid tolkning legges også 

til grunn av Reiss-Andersen. Fisknes fremholder at forvaltningsmessig taushetsplikt dekker 

observasjoner i forbindelse med hjemmebesøk. Leer-Salvesen/Andreassen henviser til Fisknes 

og hevder dette også er gjeldende etter den kallsmessige taushetsplikten.148 Dette harmonerer 

med den vide forståelsen Høyesterett legger til grunn i Rt. 2006 s. 1071, og må derfor antas å 

være riktig.149 Selv om § 211 knytter seg til presten som sjelesørger må taushetsplikten «også 

omfatte betroelser utenfor den direkte virksomheten som sjelesørger. Avgjørende må være om 

betroelsen er begrunnet i deres yrkesutøvelse.»150 Spørsmålet blir dermed hva som er prestens 

yrkesutøvelse. Dette kommer jeg tilbake til ved stillingskriteriet.  

 

 

3.3.1.5 Presten eller hans hjelpere 
 

Det femte vilkåret er at hemmeligheten er betrodd presten eller hans hjelpere.151 Straffeloven 

1902 brukte betegnelsen «betjenter eller hjelpere». Hemmeligheten må være betrodd presten 

selv, eller være ment å skulle formidles til presten gjennom en av prestens hjelpere. Dette vil-

kåret er særlig aktuelt yrkesgrupper som leger og advokater, men kan også få praktisk betyd-

                                                 
142 Skoghøy (2013) s. 171, Matningsdal (2017a) s. 312 
143 Skoghøy (2013) s. 171 
144 Ot.prp. nr. 1 (1910) s. 181.  
145 Bokmålsordboka (2005) s. 720 
146 Lous (1960) s. 40, Svalheim (1996) s. 113,  
147 Skoghøy (2013) s. 172, gjentatt i Matningsdal (2017a) s. 313 
148 Reiss-Andersen (2010) s. 18. Fisknes (1996) s. 38, Leer-Salvesen (2017) fotnote 7, 
149 Avsnitt 20-22 
150 Matningsdal (2017a) s. 313 
151 Presten omtales som hjelperens foresatte. 
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ning for prestens sekretær, diakon og andre medarbeidere. Man kan si at prestens taushetsplikt 

«smitter over» til hjelperne. Dette vilkåret innebærer at presten ikke har taushetsplikt etter § 

211 om ting som er betrodd for eksempel diakonen, med mindre diakonen var bedt om å vide-

reformidle hemmeligheten til presten.  

 

 

3.3.1.6 I anledning av stillingen eller oppdraget 
 

Det sjette og siste vilkåret § 211 oppstiller er at hemmeligheten må være betrodd i anledning 

av stillingen eller oppdraget. I straffeloven 1902 het det «i stillings medfør». For mange yr-

kesgrupper vil grensen mellom privat og yrkesmessig liv være forholdsvis enkel å trekke. For 

de yrkene som tradisjonelt har vært pålagt kallsmessig taushetsplikt ligger det i selve begrepet 

«kall» at det har vært tale om yrker som går utover rammene av et vanlig arbeid. Men det er 

også grunn til å presisere at prestens yrkesutøvelse heller ikke kan gis rammer i samme ut-

strekning som for leger og advokater. For øvrig vises det til kapittel 3.2.1.1.2.  

 

 

3.3.1.7 Hvem taushetsplikten i straffeloven § 211 skal verne 
 

Den kallsmessige taushetsplikten skal verne den som betror seg, altså konfidenten.  

Et spørsmål som melder seg er om presten har taushetsplikt om hemmeligheter som ikke gjel-

der konfidenten; altså dersom han betror noen andres hemmelighet. Har tredjepersonen da et 

selvstendig vern, og hvem har samtykkekompetanse? Fisknes hevder at taushetsplikten bare 

beskytter konfidenten, idet betroelsen «kan gjelde en tredje person, men det er likevel betroe-

rens hemmelighet».152 Schei hevder at det ikke kan gis noe generelt svar, og mener at begrun-

nelsen for taushetsplikten må være veiledende.153 Tidvis kan formålet med taushetsplikten 

være å hindre at ømtålige opplysninger kommer ut, og da vil tredjemann måtte samtykke.154 

Ved slike tredjepersons-hemmeligheter må det foretas en konkret vurdering. I tvilstilfeller bør 

presten søke råd innenfor de rammene taushetsplikten setter. Forvaltningsmessig taushetsplikt 

kan imidlertid verne tredjepersoner i slike tilfeller, der vilkårene for det er oppfylt. 

Det neste spørsmålet blir om presten kan fortelle hemmeligheten til de den direkte 

gjelder. Hensynene bak taushetsplikten og rimelighetshensyn taler for at presten ikke kan gjø-

re dette. Han ville da samtidig også avslørt at noen har betrodd dette til ham, og allerede her 

brutt sin taushetsplikt. Slik stiller altså den kallsmessige taushetsplikten seg annerledes enn 

den forvaltningsmessige.155 Det eneste tilfellet en prest vil kunne komme til motsatt konklu-

sjon er, slik jeg ser det, gjennom avvergeplikten eller tilsvarende, som jeg kommer tilbake til i 

                                                 
152 Fisknes (2006) s. 32 
153 Schei (2013) s. 854 
154 Bjerke (2011) s. 464 
155 Se kap. 3.2.2.2 
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kapittel 4. Når hemmeligheten gjelder flere personer må alle gi sitt samtykke for opphevelse 

av taushetsplikt.156 

 

Taushetsplikten skal beskytte konfidenten, og ikke presten. Et eget spørsmål blir om taushets-

plikten også vil dekke for presten hvis han begår etter medvirker til straffbare handlinger. Ut-

gangspunktet er at presten ikke selv kan beskytte seg av taushetsplikten. Her er en kjennelse 

fra Agder Lagmannsrett av interesse.157 Saken gjaldt en prest som var siktet for grovt skatte-

svik i forbindelse med egen næringsvirksomhet (uten tilknytning til kirken), der politiet tok 

beslag i hans PC og lagret et «speil» av denne. Spørsmålet var om politiet kunne ta et slikt 

beslag, da presten hevdet at det var lagret taushetsbelagte opplysninger på hans PC etter strl. § 

211 jf. strpl. §§ 119 og 204. Retten besluttet at de selv kunne gjennomgå beslaget for å fastslå 

om det inneholdt taushetsbelagt materiale etter strpl. § 205 tredje ledd. I motsatt fall mente 

lagmannsretten at man lett kunne skjult kriminell virksomhet bak taushetsplikten. Politiet fikk 

ikke selv gjennomgå materialet. Underrettskjennelsen harmoniserer med hensynene bak taus-

hetsplikten. 

 

 

3.3.2 Unntak 
 

En tydelig forskjell mellom de to taushetspliktsreglene er muligheten for å gjøre unntak. Etter 

straffeloven § 211 kan det bare gjøres unntak ved samtykke eller ved andre lovpålagte plikter 

som setter taushetsplikten til side. Disse behandles i kapittel 4, felles for begge regelsettene. 

Også for den kallsmessige taushetsplikt kan det for øvrig gjøre unntak ved anonymisering. 

Her vises det til behandlingen i kapittel 3.2.2.4. Det må imidlertid presiseres at kravet til akt-

somhet ved anonymiseringen må øke i takt med at den kallsmessige taushetsplikten er streng-

ere enn den forvaltningsmessige. Opplysninger som er alminnelig kjent eller allment tilgjeng-

elig vil ikke oppfylle vilkårene i § 211, og unntak er dermed uaktuelt.  

I det følgende omhandles dermed bare unntak ved samtykke. 

 

 

3.3.2.1 Samtykke  
 

Samtykkeadgangen følger ikke av ordlyden, men er likevel regnet som sikker rett. 

Ettersom taushetsplikten er til for å verne om konfidenten, er det også konfidentens privile-

gium å kunne løse presten fra hans taushetsplikt. Til tross for at dette vil falle mange prester 

tungt for brystet, plikter presten å rette seg etter konfidentens ønske. Både straffeprosessloven 

§ 119 og tvisteloven § 22-5 gjør unntak ved samtykke. Det klare utgangspunktet er også her at 

samtykke kun kan gis av den som har krav på hemmelighold. For barn gjelder også her det 

                                                 
156 Bjerke (2011) s. 464 
157 RG 2008 s. 1025 
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som er sagt om samtykke ved forvaltningsmessig taushetsplikt. Men når det gjelder betroelser 

et barn selv har gitt en «prest, og betroelsen gjelder barnet selv, må utgangspunktet være at 

det er barnet som må gi samtykket».158  

Samtykket må sees i sammenheng med plikten til å få saken riktig og fullstendig opplyst. Det 

medfører at hvis «samtykke er begrenset slik at det er en reell mulighet for at retten kan få et 

skjevt helhetsbilde, må retten nekte å ta imot forklaringen.»159 

Samtykket kan i utgangspunktet fritt tilbakekalles slik at taushetsplikten gjeninntrer. Tilbake-

kallelsen har ingen tilbakevirkende kraft. Opplysninger som er delt mens samtykket forelå kan 

brukes som bevis, og vedkommende har ikke lengre råderett over opplysningene.160 Når pres-

ten har forklart seg for en rettsinstans før samtykket tilbakekalles, kan samtykket ikke tilbake-

trekkes i tilfelle anke; presten vil ha vitneplikt i ankesaken selv om konfidenten har trukket 

samtykket tilbake.161 

Samtykke for opphevelse av kallsmessig taushetsplikt har intet formkrav, men bør nedtegnes 

skriftlig og uttrykke formålet med samtykket, for eksempel vitne for retten. 

 

 

3.3.3 Kort om medvirkning 
 

Etter straffeloven 2005 § 15 er medvirkning straffbart, med mindre det fremkommer i det en-

kelte straffebud at det gjøres unntak. Medvirkning til brudd på taushetsplikten er ikke straff-

bart etter strl. § 209, som altså er det generelle straffebudet for brudd på taushetsplikt. Para-

graf 211 inneholder imidlertid intet liknende unntak fra § 15. Spørsmålet blir derfor om med-

virkning til brudd på § 211 er straffbart, eller om det bør tolkes inn et unntak fra § 15 også 

her. Paragraf 144 i straffeloven 1902 rammet ikke medvirkning, og departementet påpeker 

dette i forarbeidene. Det slås videre kort fast at «[i] femte ledd gjøres det unntak fra den gene-

relle medvirkningsbestemmelsen i straffeloven 2005 § 15. Medvirkning til krenkelse av taus-

hetsplikten er således ikke straffbar.»162 Ettersom målet til lovgiver er å avvikle § 211, og la § 

209 gjelde for alle, også yrkesgrupper som nå er oppregnet i § 211, kan man argumentere for 

at medvirkning heller ikke bør være er straffbart etter § 211. Holmboe fremholder at en slik 

tolkning kan være naturlig.163 Matningsdal kommer til motsatt konklusjon, og hevder at «når 

det ikke er gjort et tilsvarende unntak i § 211 [fra § 15, som i § 209], kommer § 15 til anven-

delse».164 Etter mitt syn fremstår det som noe urimelig at de yrkesgruppene som fremdeles har 

den kallsmessige taushetsplikten hjemlet i straffeloven ikke unntas fra medvirkningsansvaret 

                                                 
158 Schei (2013) s. 855 
159 Skoghøy (2013) s. 189, tvl. § 21-4, strpl. § 128. Gjelder sivile- og straffesaker, HR-2017-2262-A (avsnitt 43) 
160 Schei (2013) s. 855 med videre henvisninger 
161 Rt. 2008 s. 504 
162 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 407 
163 Holmboe (2017) s.62 og 218 
164 Matningsdal (2017a) s. 314 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gOT22z2E09z2DUP15
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på lik linje med de som har taushetsplikten hjemlet i spesiallovgivningen. Det utelatte unnta-

ket fra § 15 i § 211 ser litt tilfeldig ut, alt det nevnte tatt i betraktning. Det er heller ikke 

kommentert i forarbeidene. Dersom medvirkning skal anses straffbart vil man bare komme til 

den konklusjonen i tidsrommet mellom ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1. oktober 

2015 og frem til opphevingen av § 211, som vil finne sted når alle de der nevnte yrkesgruppe-

ne har fått sin taushetsplikthjemmel overflyttet til spesiallovgivningen.165 Både før og etter 

dette vil medvirkning ikke være straffbart, etter henholdsvis strl. 1902 § 144 og strl. 2005 § 

209. Forutsigbarhetshensyn taler dermed òg i retning av å tolke inn et unntak fra § 15 i § 211.  

Spørsmålet er ikke avklart i rettspraksis.166  

 

 

3.4 Hvilken taushetsplikt gjelder? 

 

I noen tilfeller vil det være uklart hvilket regelsett presten har taushetsplikt etter. Kasua-

liasamtaler – det vil si dåpssamtale, vigselssamtale og sørgesamtale – er aktuelle eksempler. 

Spørsmålet blir om disse enkeltstående samtalene med foreldre, brudepar og sørgende er ritu-

alforberedende eller om de består av betroelser. Spørsmålet reises uten å besvares av Leer-

Salvesen/Andreassen.167 Presten må selv foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Et-

tersom både hemmelighets- og betroelsesvilkåret må tolkes vidt, vil det nok i stor grad være 

rom for å betrakte samtalene som dekket av straffeloven § 211. Avgjørelsen vil ha betydning 

for prosessreglene, meldeplikten til barnevernet og muligheten for å gjøre unntak. 

 

 

3.5 Kirkens reaksjonsmulighet når en prest gjør seg skyldig i 

taushetsbrudd 

 

I saker der prester bryter sin taushetsplikt, kan presten stilles for retten. Det samme gjelder der 

presten bryter avvergeplikten, eller en annen plikt som setter taushetsplikten til side.  Et annet 

spørsmål som reiser seg i slike saker er hvilke reaksjonsmuligheter Den norske kirken har. 

Kirkeloven § 31 tredje ledd åpner for at en prest «som gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller 

annet vesentlig brudd på ordinasjonsforpliktelsen, kan fratas retten til å utføre prestetjeneste». 

Denne myndigheten ligger etter de siste lovendringer hos biskopen, og utføres i samsvar med 

reglene i Tjenesteordning for biskoper § 12.168  

 

                                                 
165 Lov av 19. juni 2015 nr. 65  
166 Holmboe (2017) s. 218 
167 Leer-Salvesen (2017) s. 169 
168 Forskrift 11.04.2016 nr. 1812 om tjenesteordning for biskoper 
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4 Rettslige konsekvenser av taushetsplikten 

– andre tilgrensende lovfestede plikter og rettigheter  

 

Taushetsplikten etter de to regelsettene har noe ulik gjennomslagskraft overfor øvrige regler i 

lovverket. Jeg vil nå gå igjennom andre lovpålagte plikter, som sammen med unntakene som 

er behandlet under det enkelte regelsett, uttømmer listen over mulige unntak fra taushetsplik-

ten. Jeg minner her om at den forvaltningsmessige taushetsplikten settes til side for lovbe-

stemt opplysningsrett og –plikt når dette fastsettes eller klart forutsettes i vedkommende be-

stemmelse, jf. fvl. § 13f andre ledd. Det er viktig å merke seg at taushetsplikten bare skal set-

tes til side i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle andre lovpålagte plikter. 

For alle pliktene i det følgende med hjemmel i straffeloven, er skyldkravet forsett, jf. strl. §§ 

21 og 22. Forsøk er straffbart for alle bortsett fra strl. § 287, jf. strl. § 16, men er lite praktisk 

ved unnlatelsesdelikter. Det samme gjelder medvirkning, jf. strl. § 15. Påtalen følger av strpl. 

§ 62a, og kan dermed unnlates hvis allmenne hensyn ikke tilsier påtale. 

Brudd på meldeplikt til barnevernet etter barnevernloven § 6-4 har ikke i seg selv straffesank-

sjoner, straff må i tilfelle følge av en av de andre overlappende pliktene under.169   

 

 

4.1 Avvergeplikten i straffeloven § 196  

 

Straffeloven § 196 hjemler en allmenn plikt til å avverge visse alvorlige straffbare handlinger. 

Avvergeplikten utgjør et viktig unntak fra taushetsplikten. Avvergeplikten er personlig og 

gjelder uten hensyn til taushetsplikten.170 Taushetspliktens rettslige grunnlag har ingen betyd-

ning.171 Bestemmelsen viderefører strl 1902 § 139 første og andre ledd, i en noe omredigert 

form og uten nevneverdige realitetsforskjeller.172 Bestemmelsens første ledd lyder: 

 

«§ 196. Plikt til å avverge et straffbart forhold 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på 

annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt 

da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at hand-

lingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt og 

gjelder straffbare handlinger som nevnt i [44 paragrafhenvisninger].» 

  

                                                 
169 Holmboe (2017) s. 136 
170 Å melde fra til en overordnet vil derfor ikke alltid være tilstrekkelig. 
171 Prop. 116 L (2009-2010) s. 17 (flg.) 
172 Matningsdal (2015) s. 119 
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Oppgaven gir ikke rom for å gå inn på hvilke straffbare handlinger som utløser avvergeplik-

ten, men de fleste paragrafene kan kort beskrives slik: grov vold, fare for terror og rikets sik-

kerhet, grove seksuallovbrudd, drap, grov mishandling i nære relasjoner og andre grove over-

grep av ulik karakter.173 Oppregningen av paragrafer som utløser plikten er uttømmende. Det 

er dog kun henvist til grunndeliktet, som for eksempel § 291 om voldtekt. Grovere overtredel-

ser av samme grunndelikt er omfattet selv om det ikke er vist direkte til disse, som §§ 292 og 

293. Mindre grove overtredelser av grunndeliktet er ikke omfattet, som grov uaktsom voldtekt 

etter § 294.174   

Uttalelser fra kirkelig hold om at avvergeplikten kun gjør seg gjeldende ved «ekstremsaker» 

er etter dette feil; avvergeplikten er langt mer omfattende enn det.175 

I 2010 ble avvergeplikten utvidet til å inntre dersom vedkommende ser det som sikkert eller 

mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil bli begått.176 Dette medførte at avvergings-

plikten ble skjerpet og utvidet i forhold til tidligere, da den inntrådte ved «pålitelig kunn-

skap».177 Mange prester var fortvilet over denne utvidelsen, både i Den katolske kirke og i 

Den norske kirke. Like fullt er de bundet av plikten, uavhengig av sin egne etiske vurdering. 

Holmboe sier det slik: «Det å legge en streng linje og varsle politiet kan gjøre at andre konfi-

denter senere avholder seg fra å søke hjelp. Dette er imidlertid en etisk avveining lovgiver har 

tatt stilling til: Etter norsk rett er ikke en slik risikovurdering relevant.»178 

 

Den prinsipale plikten er å avverge den straffbare gjerningen jf. første ledd, alternativ 1. Der-

som denne allerede er begått har man en subsidiær plikt til å avverge følger som enda ikke har 

inntruffet jf. andre ledd, alternativ 2.179 I tid grenser altså avvergeplikten nedad mot grensen 

for straffbart forsøk, jf. andre ledd og strl. § 16. Oppad grenser den prinsipalt mot oppfyllelse 

av det aktuelle straffebudets gjerningsbeskrivelse. Subsidiært grenser den oppad mot allerede 

inntrufne eller uunngåelige følger. Høyesterett sier følgende om avverging av følger: «At det 

endelige utfallet er usikkert, hindrer imidlertid ikke at det er mulig å søke å avverge følgen. 

Det må etter mitt syn innebære at handleplikten etter bestemmelsen inntrer selv om det skulle 

være betydelig mulighet for at forsøk på å avverge følgene ikke skulle føre frem».180 Det leg-

ges her til grunn en vidtrekkende handlingsplikt når det gjelder å avverge følgene, til tross for 

at det kan fremstå fåfengt. Ordlyden i første ledd, «på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig», 

                                                 
173 For en skjematisk paragraffremstilling se Holmboe (2017) s. 240-241. 
174 Matningsdal (2017b) note 1332 
175 Leer-Salvesen (2017) s. 176 med henvisninger 
176 Strl 1902 § 139 ble endret ved lov 25. juni 2010 nr. 47. Om tilsvarende innhold i strl § 196, se Ot.prp. nr. 8 

(2007-2008) s. 261 
177 Ot. prp. nr. 8 (2007-2008) s. 349 
178 Holmboe (2017) s. 202 
179 Matningsdal (2017b) note 1330 
180 HR-2017-824-A (avsnitt 13, se også avsnitt 12) 
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må derfor tolkes vidt. Man plikter å forsøke å avverge helt til man lykkes. Når man har meldt 

til politiet overtar politiet ansvaret.181 

 

Avvergeplikten opphører når den straffbare handlingen er gjennomført, og følgene ikke lengre 

kan avverges. I noen tilfeller vil imidlertid kunnskap om begåtte forbrytelser gi grunn til å 

frykte at nye vil begås. Dette kan typisk være tilfelle ved såkalte fortsatte forbrytelser, som 

mishandling i nære relasjoner eller overgrep mot barn begått av en barnet har jevnlig kontakt 

med. Avvergeplikten vil da likevel være gjeldende. Ved tvil om det er tale om en avsluttet 

straffbar handling eller en fortsatt forbrytelse, må presten vurdere konkret om han anser det 

som sikkert eller mest sannsynlig at en ny straffbar handling vil bli begått. Når Høyesterett 

tolker følge-avvergingen så vidt er det nærliggende å anta at det også bør legges til grunn en 

vid forståelse av når det er tale om fortsatt forbrytelse – særlig når det gjelder overgrep mot 

barn. 

Dersom man selv mener det er «sikkert eller mest sannsynlig» plikter man å avverge, til tross 

for at andre kan være uenige, og man vil ikke straffes i etterkant dersom det viste seg at man 

tok feil.182  

Straff for unnlatelse er bot eller fengsel inntil ett år. Brudd på plikten straffes ikke dersom av-

verging ville utsatt «ham selv, hans nærmeste eller noen uskyldig for siktelse eller tiltale eller 

fare for liv, helse eller velferd», jf. tredje ledd bokstav b. Regelen om faktisk villfarelse i strl. 

§ 25 innebærer at man skal dømmes etter sin egen oppfattelse av omstendighetene i gjer-

ningsøyeblikket gjelder også her, for hele § 196. 

Ingen har plikt til å inkriminere seg selv, og har følgelig ikke plikt til å avverge handlinger 

som de selv er eller har vært involvert i. Dette følger av EMK artikkel 6 og SP artikkel 14, og 

fremgår også eksplisitt av strl. § 196 andre ledd. 

 

Man kan spørre seg om det som er sagt i kapittel 2.4 om prester i Den katolske kirke også kan 

gjelde for prester i Dnk; kan prester grunnet velferdstap slippe straff for brudd på avverge-

plikt? Her skiller Den norske kirke seg fra Den katolske ved at de ikke har interne regler om 

absolutt taushetsplikt, ei heller et eget straffesystem. Mange prester i Den norske kirke som 

driver utstrakt sjelesorgvirksomhet ville nok likevel gått langt i å holde på taushetsplikten, til 

tross for at forhold klart gikk under avvergeplikten. Det kan neppe oppstilles en generell løs-

ning på dette. Adgangen til et slikt tolkningsresultat må nok anses som liten. Spørsmålet er 

ikke avklart i rettspraksis. 

 

 

                                                 
181 Holmboe (2017) s. 203 
182 Holmboe (2017) s. 30 
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4.2 Opplysningsplikten i barnevernloven § 6-4 

 

Barnevernloven § 6-4 hjemler opplysningsplikt og meldeplikt («av eget tiltak») til barnever-

net, uten hinder av taushetsplikten. Plikten gjelder «når det er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt … når et 

barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker … eller når det er grunn til å tro at det er 

fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel», jf. andre ledd (min utheving).183 Opplys-

ningsplikten påhviler den enkelte, noe det er verdt å merke seg. 

Prester er imidlertid ikke omfattet av denne opplysningsplikten.184 Det følger av en antitetisk 

tolkning av bestemmelsens tredje ledd.185 Det er i dette henseende betroelser dekket av pres-

tens kallsmessige taushetsplikt det er tale om, og ikke opplysninger dekket av den forvalt-

ningsmessige taushetsplikten.186 Denne rettstilstanden er stadfestet så sent som i proposisjo-

nen til endringer i § 6-4, der det uttales at departementet legger til grunn «at domstolene, ad-

vokater og prester etter gjeldende rett ikke er omfattet av opplysningsplikten i barnevernloven 

§ 6-4. Formidling av taushetsbelagte opplysninger fra disse må derfor eventuelt baseres på 

andre rettslige grunnlag.»187 Et slikt rettslig grunnlag kan være avvergeplikten. Dette vil forbli 

gjeldende rett også etter lovendringen. 

Den kallsmessige taushetsplikten i straffeloven § 211 går altså foran meldeplikten i barne-

vernloven § 6-4. 

 

Den forvaltningsmessige taushetsplikten går ikke foran meldeplikten i barnevernloven § 6-4, 

se fvl. § 13f andre ledd. Utfordringen her består i å bedømme hvilket regelsett man er bundet 

av. Spørsmålet blir om det er tale om betroelser eller «bare» personlige opplysninger. Grense-

spørsmål kan og vil oppstå, og presten må da foreta en konkret vurdering. Det vil her være 

viktig å huske på at betroelser ikke bare vil være knyttet til samtale og ord, men at også ob-

servasjoner ved hjemmebesøket kan dekkes av straffeloven § 211. Ting presten vil observere i 

hjemmet i forbindelse med et dødsbud eller en sørgesamtale vil derfor ofte kunne være dekket 

av strl. § 211, slik at taushetsplikten ikke kan settes til side.  

 

Et eget spørsmål er om prester har meldeplikt når de opptrer som meklere i ekteskapssaker. 

En prest som får godkjent bevilgning kan være meklingsmann i ekteskapssaker, og regnes da 

som såkalt ekstern mekler på oppdrag fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet.188 Han er 

                                                 
183 Jf. §§ 4-10–4-12, 4-24 og 4-29 
184 Ofstad 2015 s. 337 
185 Andersen (2001) s. 35 
186 Ofstad (2015) s. 331 og 336-337 
187 Prop. 169 L 2016–2017 s. 92 
188 Forskrift 18.12.2006 nr. 1478 om mekling etter ekteskapsloven og Barneloven §§ 3 og 4. Bevilgningen følger 

stillingen, ikke personen. 
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da meklingsmann, ikke prest. Meklere har taushetsplikt særskilt nevnt i straffeloven § 211. 

Ekteskapsmeklere har meldeplikt til barnevernet fastsatt i ekteskapsloven §§ 26 og 26a. Pres-

ter som opptrer som meklere i ekteskapssaker vil, i likhet med prester for øvrig, være fritatt 

fra vitneplikten, jf. strpl. § 119 og tvl. § 22-5, samt ha avvergeplikt etter strl. § 196. Det som 

skiller dem fra prester som opptrer i sitt embete, er altså at de i tillegg har meldeplikt til bar-

nevernet etter bvl. § 6-4.  

 

Ved samtykke fra den som har krav på taushetsplikt plikter presten likevel å melde. I barne-

vernssaker blir spørsmålet hvem som kan gi slikt samtykke, forelder eller barn. Problemstil-

lingen vil ikke behandles her utover det som er sagt om samtykke tidligere i oppgaven. 

 

Prester kan i visse tilfelle ha en opplysningsrett, altså en mulighet til å på eget tiltak melde til 

barnevernet. Informasjon som ikke er taushetspliktig etter straffeloven § 211 eller forvalt-

ningsloven § 13 står presten i prinsippet fritt til å meddele barnevernet. Dette er antakelig 

sjelden en aktuell problemstilling, ettersom det meste man ønsker å melde til barnevernet i sin 

natur vil være dekket av taushetsplikten etter et av regelsettene. 

 

Privatpersoner har i utgangspunktet ingen taushetsplikt. Det en prest har fått vite om som pri-

vatperson kan han derfor ha opplysningsrett om. Kunnskap presten får som eksempelvis for-

elder, venn eller trener i idrettslag kan det være naturlig å anta at han har fått som privatper-

son. Men svaret her er på ingen måte gitt. Privatpersoner har ingen meldeplikt til barnevernet, 

meldeplikt for disse må i så fall utledes fra den allmenne avvergeplikten.189 

 

Det ser etter dette ut til at prester kun klart har meldeplikt til barnevernet i to tilfeller: når de 

kun har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler og når de opptrer som meklingsmenn i 

ekteskapssaker. 

 

 

 

4.3 Avvergepliktene i straffeloven §§ 226, 284 og 287 

 

Jeg vil nå kort vise til tre lovpålagte plikter som setter begge typene av taushetsplikt til side.  

 

 

4.3.1 Avverge uriktig tiltale eller domfellelse 
 

Etter straffeloven § 226 plikter man å opplyse om uriktig uttatt tiltale eller domfellelse når 

handlingen har øvre strafferamme på mer enn ett års fengsel. Her har lovgiver latt hensynet til 

                                                 
189 Bendiksen (2015) s. 282.  
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at ingen uskyldige blir dømt gå foran hensynene bak taushetsplikten. Plikten påligger enhver, 

og gjelder uten hensyn til taushetsplikt. Det kreves at tiltaltes uskyld er «godtgjort». Det betyr 

at det kreves mer enn at forhold taler imot skyld, men det er ikke nødvendig at forholdet alene 

er avgjørende. Andre ledd unntar for straff dersom sannheten ville utsette presten eller noen 

av hans nærmeste eller noen uskyldige for straff, vesentlig omdømmetap eller vesentlig vel-

ferdstap. Regelen om faktisk villfarelse i strl. § 25 gjelder også for andre ledd, slik at hvis 

presten trodde noe nevnt i andre ledd ville skje, vil presten gå straffri. Straff for unnlatelse er 

bot eller fengsel inntil ett år. 

 

 

4.3.2 Avverge kjønnslemlestelse 
 

Etter straffeloven § 284 plikter prester uten hensyn til taushetsplikten å avverge kjønnslemles-

telse når de for vite om dette i tjenesten. Kjønnslemlestelse vil si omskjæring av kvinner.190 

«Trussamfunn» omfatter også Den norske kirke.191 Plikten inntrer idet presten har kunnskap 

om at kjønnslemlestelse mest sannsynlig vil bli utført. «I tjenesten» tolkes vidt, på linje med 

taushetspliktbestemmelsene.192 Straff for unnlatelse er bot eller fengsel inntil ett år, såfremt 

kjønnslemlestelsen overskrider grensen for straffbart forsøk.  

 

 

4.3.3 Avverge ulykke / hjelpeplikt 
 

Etter straffeloven § 287 plikter prester uten hensyn til taushetsplikten å avverge ulykke. Be-

stemmelsen omfatter fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse.193 

Avvergelse av selvmord går innunder dette. Paragrafen må sees i sammenheng med avverge-

plikten. Plikten inntrer når det er «åpenbart» at det er slik fare, hvilket betyr at «det er klart at 

det er fare for liv mv.» Når det gjelder «brann, oversvømmelse, sprengning eller lignende 

ulykke» etter bokstav b, er det tilstrekkelig at slikt «medfører fare». Selv om plikten etter ord-

lyden går ut på å «avverge», i motsetning til «søke å avverge» i § 196, medfører ikke mislyk-

ket avvergeforsøk straffeansvar.194 Man plikter ikke å utsette seg selv eller andre for særlig 

fare eller oppofrelse. Straff for unnlatelse er bot eller fengsel inntil seks måneder. 

 

 

                                                 
190 Se § 284 (1) og Ot.prp. nr. 50 (1994–1995) s. 2 
191 Ot.prp. nr. 21 (2003-2004) s. 37 
192 Ibid s. 24 
193 Se legaldefinisjon i strl. § 11 
194 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 437  



 

44 

 

4.4 Bevisforbud i prosesslovgivningen 

 

Utgangspunktet i norsk rett er at alle har vitneplikt for retten, se straffeprosessloven § 108 og 

tvisteloven § 24-1. Det fremgår videre en rekke bevisforbud og bevisfritak av prosesslovgiv-

ningen. Sentralt her er bevisforbudet som er til for å verne taushetsbelagt informasjon. Det at 

taushetsplikten også gir seg utslag i bevisforbud er med på å gjøre den effektiv, og er helt 

nødvendig for at den skal få sin tiltenkte virkning. Et motsatt fall ville undergrave hensikten 

bak taushetsplikten. Bevisforbudene er av stor praktisk betydning og kommer ofte til anven-

delse.195 Bevisforbudet tar utgangspunkt i henholdsvis forvaltningsmessig taushetsplikt og 

kallsmessig taushetsplikt. Bestemmelsene er tilsvarende i tvisteloven og straffeprosessloven, 

og jeg fremstiller dem her med utgangspunkt i type taushetsplikt. Ellers er det viktig å minne 

om at unntakene som setter taushetsplikten til side vil gjøre at vitneforbudet heller ikke kom-

mer til anvendelse.  For eksempel kan nødrettsbestemmelsen gjøre at presten kan forklare seg 

om ting som vil være avgjørende for sakens utfall.196  

Når begge regelsettene for taushetsplikt kan benyttes, vil den strengeste komme til anvendel-

se, slik at ikke departementet kan samtykke til opphevelse av taushetsplikt om betroelser. 

Reglene om bevisforbud gjelder også ved politiavhør, jf. strpl. § 230 fjerde ledd. 

Det er for øvrig uten betydning om presten selv ønsker å forklare seg eller ei.  

 

 

4.4.1 Bevisforbud grunnet forvaltningsmessig taushetsplikt 
 

Bevisforbudsreglene som følger av forvaltningsmessig taushetsplikt er hjemlet i straffepro-

sessloven § 118 og tvisteloven § 22-3. Bevisforbudet gjelder personlige opplysninger eller 

forretningshemmeligheter presten har fått, jf. fvl. § 13. I dette ligger det at bevisforbudet også 

begrenser tilgangen til realbevis og dokumenter som inneholder taushetsbelagt informasjon.197 

 

Departementet kan samtykke til at beviset føres, og slikt samtykke «kan bare nektes når bevis-

føring kan utsette staten eller allmenne interesser for skade eller virke urimelig overfor den 

som har krav på hemmelighold», jf. andre ledd. Denne muligheten utgjør den største forskjel-

len mellom de to taushetspliktene.198 Departementets samtykkeadgang gjør bevisforbudet ved 

forvaltningsmessig taushetsplikt langt lempeligere enn tilfellet er for kallsmessig taushets-

plikt. Samtykket kan begrenses, men det må gjøres på en måte som sikrer sakens opplysning, i 

likhet med samtykker for øvrig. Når departementet gir samtykke plikter presten å forklare seg 

                                                 
195 Robberstad (2013) s. 248 
196 Skoghøy (2013) s. 193 
197 Rt. 2006 s. 129 avsnitt 15 og 18, samt avsnitt 19 om rettens overprøvelse. 
198 Fisknes (1996) s. 40 
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så langt samtykket rekker. Når den taushetsberettigede har samtykket er dette tilstrekkelig, og 

departementets samtykke er ikke nødvendig.  

Departementets beslutning om å gi samtykke eller ikke, kan overprøves av retten, jf. tredje 

ledd.  

 

 

4.4.2 Bevisforbud grunnet kallsmessig taushetsplikt 
 

Den kallsmessige taushetspliktens gjennomslag i prosessreglene følger av straffeprosessloven 

§ 119 og tvisteloven § 22-5. Straffeprosessloven § 119 tredje ledd gjør unntak for når vitne-

forklaringen er nødvendig for å hindre straff av uskyldige, og er følgelig bare aktuell i straffe-

saker. Utenom det er bestemmelsene innholdsmessig identiske.199  

Retten kan ikke ta imot taushetsbelagt informasjon fra en prest. Betroelsen må ha tilknytning 

til yrkesutøvelsen, jf. vilkåret «betrodd dem i deres stilling». For advokater gjelder bevisfor-

budene imidlertid «bare den egentlige advokatvirksomhet – juridisk bistand og rådgivning», 

mens tilsvarende stillingsvilkår tolkes videre i straffeloven § 211.200 Hvordan dette skal over-

føres til prester er vanskelig å bestemme. Prestens «egentlige prestevirksomhet» kan på ingen 

måte oppstilles innenfor slike rammer som er tilfelle for en advokat. Problemstillingen er ikke 

avklart i rettspraksis, men det er nærliggende å anta at presters virksomhet vil måtte tolkes 

videre enn tilsvarende for advokater. Det er i alle tilfeller sikkert at «for en prest omfatter 

[tvl.] § 22-5 første ledd alle opplysninger mottatt i rollen som sjelesørger».201 Som tidligere 

nevnt regnes presten også generelt som sjelesørger, og ikke bare i samtale med den enkelte. 

Brudd på taushetsplikt regnes som meget alvorlig, og bevis som «direkte fremtrer som resultat 

av brudd på taushetsplikt må avskjæres».202 Samtykke opphever vitneforbudet, noe som frem-

kommer direkte av ordlyden. Ved samtykke vil presten få vitneplikt så langt samtykket rek-

ker. 203 Samtykke må sees i sammenheng med vitnets egen sannhetsplikt i tvl. § 24-8 og strpl. 

§ 128, og kravet til å få saken fullstendig opplyst. Hvis samtykket gis på en slik måte at sann-

hetsplikten ikke oppfylles og saken ikke blir fullstendig opplyst, kan retten ikke ta imot vitne-

forklaringen. 204 Se for øvrig om samtykke i kapittel 3.3.2.1. 

 

Et interessant spørsmål er om prestens taushetsplikt «smitter over» på de andre deltakerne, der 

det er flere tilstede. Spørsmålet ble behandlet i Rt 2009 s. 1526. Saken gjaldt avspilling av Is 

ulovlige lydopptak fra en forsoningssamtale mellom to innsatte («B» og «I»), der også feng-

selspresten var tilstede. Fengselspresten hadde tatt initiativ til samtalen, som foregikk i et be-

                                                 
199 Skoghøy (2013) s. 179 
200 Rt. 2010 s. 1638 avsnitt 29, Skoghøy (2013) s. 181, med henvisninger. 
201 Schei (2013) s. 847 
202 Rt. 1997 s. 1778, side 1780 
203 HR-2017-2262-A avsnitt 34 
204 HR-2017-2262-A avsnitt 45-47 



 

46 

 

søksrom i fengselet. Det var uomtvistet både at samtalen skulle være konfidensiell og at I 

kunne avgi vitneforklaring om samtalene. Høyesterett skulle ta stilling til om det var en saks-

behandlingsfeil at lydavtaket ble spilt av for lagmannsretten. Relevant for denne oppgaven er 

særlig spørsmålet om avspillingen var et brudd på bevisforbudsregelen i straffeprosesslovens 

§ 119 første ledd.205 Førstvoterende slo først fast at § 119 er til også hinder for at bevis frem-

settes på annen måte enn vitneutsagn, som ved opptak eller notater. Tilsvarende gjelder i sivi-

le saker.206  Videre slår hun fast at presten ikke kunne vitnet om samtalen dersom den kun 

hadde foregått mellom presten og B. Førstvoterende presiserer ikke her at presten har taus-

hetsplikt i begge fall, også når både B og I er tilstede, men dette følger likevel klart av strl. § 

211. Spørsmålet blir etter dette om strpl. § 119 jf. strl. § 211 hindrer I i å vitne om samtalen i 

form av lydopptaket. Førstvoterende «kan ikke se at prestens taushetsplikt «smitter» over på 

I», og kommer dermed til at § 119 ikke er til hinder for at Is lydopptak kan avspilles.207  

Prestens taushetsplikt smitter etter dette ikke over på andre deltakere i samtalen. 

 

 

4.5 Nødrett  

 

Nødrett er en av straffelovens straffrihetsgrunner, som igjen er en viktig del av rettsstridsre-

servasjonen. Det vil si at ikke alt som dekkes av ordlyden i straffebudet vil være straffbart.208 

Handlinger som i utgangspunktet er straffbare kan for eksempel bli lovlige, ikke bare straffrie, 

når det foreligger en nødsituasjon etter bestemmelsen om nødrett i straffeloven § 17. Paragra-

fen viderefører i grove trekk strl. 1902 § 47, med en noe videre adgang til å frifinne, da kravet 

til interesseovervekt er redusert fra «særdeles betydelig» til «langt større» i bokstav b.209 Også 

kravet «[p]å anden Maade uafvendelig» er senket til «ikke kan avverges på annen rimelig må-

te», og modifiserer dermed kravet til mangel på alternativer noe.210 For at en handling skal 

være lovlig etter nødrettsbestemmelsen kreves det at det dreier seg om en redningshandling, 

jf. «for å redde», i motsetning til å oppnå en fordel.211 Handlingens hensikt må være å redde 

«liv, helse, eiendom eller annen interesse». Handlingen kan etter dette utføres både i egen og 

andres interesse. Det er kumulative vilkår i a og b, slik at vilkårene i begge bokstavene må 

være oppfylt. Etter nødrettsbestemmelsen kan presten altså lovlig sette til side sin taushets-

plikt dersom vilkårene i § 17 er tilstede.212 Her som ellers er det gjerningspersonens oppfat-

                                                 
205 Se avsnitt 20-26 
206 Avsnitt 24 jf. Rt. 2004 s. 1668 
207 Avsnitt 26. Spørsmålet om bevisets fremskaffelse faller utenfor denne oppgaven. 
208 Matningsdal (2016) s. 7 
209 Matningsdal (2015) s.60, Ot. prp. Nr. 90 (2003-2004) s. 417 
210 Ot. prp. Nr. 90 (2003-2004) s. 418 
211 Rt. 1984 s. 1378 
212 Ved overskridelse av nødrett kan man likevel gå straffri etter strl § 81 (b) nr. 1. 
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ning av situasjonen i handlingsøyeblikket som er avgjørende for om nødrett kan sies å fore-

ligge, jf. strl. § 25 (1). 

 

 

4.6 Presters ytringsfrihet 

 

Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 utgjør en grense for hvor sterkt presters ytringsfrihet 

kan innskrenkes. Utgangspunktet i norsk rett er klar: alle har rett til fri tale, «the freedom of 

speach». Det er sikker rett at presters taushetsplikt ikke er av et slikt omfang at den krenker 

ytringsfriheten. Presten må leve med denne begrensningen, og vil i de fleste tilfeller være 

takknemlig for det.213 

Noen tilfeller faller utenfor taushetsplikten, men vil likevel være uheldig om presten skulle 

uttale seg om. Særlig gjelder dette uforsiktige uttalelser i nyhetsmedier eller sosiale medier. 

Dette kan på mange måter løses gjennom å bevisstgjøre presten, slik det er gjort i «Profe-

sjonsetikk for prester».214 

 

                                                 
213 Fisknes (1996) s. 40 
214 Presteforeningen (2017) s. 14-20 
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5 Avsluttende kommentarer om kommende lovendringer  

 

I den såkalte reformfase to planlegges kirkeloven, trossamfunnsloven og livsynssamfunnslo-

ven215 å erstattes av en ny rammelov, som etter planen skal stå ferdig i 2020. Forslag til ny lov 

om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) ble sendt ut på høring 25. september 

2017.216 I høringsdokumentet fra Kulturdepartementet til Kirkemøtet i februar 2018 uttaler 

departementet at de kom til at «det ikke var nødvendig med hjemmel i lov for at … Kirkemø-

tet kan vedta tjenesteordninger (instrukser) som også kan gjelde prester som ikke har Den 

norske kirke som arbeidsgiver.»217 Dette må bety at utkastet til § 14 andre ledd ikke skal være 

lovhjemmel for tjenesteordning for menighetsprester.218 Den nye § 14 er ment å tilsvare kirke-

lovens § 31, som er hjemmelen for forskriften «Tjenesteordning for menighetsprester». Når 

tjenesteordningen vil miste sin hjemmel i lov, vil det heller ikke finnes en hjemmel i lov for 

presters forvaltningsmessige taushetsplikt i tjenesteordningens § 22. Etter dagens ordning er 

det imidlertid kirkeloven § 38 som lovfester at forvaltningsloven m.fl. skal gjelde for Dnk. 

Paragraf 38 er planlagt videreført i en ny § 16. Justis- og beredskapsdepartementet sa i hø-

ringsuttalelsen om utkastet til § 16 første ledd at  

 

«[s]lik ordlyden i regelen er utformet, kan den gi inntrykk av at forvaltningsloven mv. 

vil komme til anvendelse direkte («gjelde») dersom Kirkemøtet bestemmer dette. Kir-

kemøtet har imidlertid ikke kompetanse til å vedta noe som lov. En avgjørelse om at de 

nevnte lovene skal gjelde, vil i realiteten kun innebære at Kirkemøtet vedtar et privat 

reglement med samme innhold som forvaltningsloven. Departementet bør vurdere å 

endre ordlyden slik at dette kommer klarere frem, og bør også omtale det i de spesielle 

merknadene til bestemmelsen.»219  

 

Etter dette ser det ut til at presters forvaltningsmessige taushetsplikt ikke følger av lovforsla-

get. Her er jeg enig med Justis- og beredskapsdepartementet i at ordlyden bør endres, men et-

ter mitt syn gjerne slik at § 14 direkte gir en hjemmel for forskrift om tjenesteordning for 

prester, slik dagens ordning er. I tillegg til dette bør det sterkt vurderes om det er riktig og 

ønskelig for Den norske kirke å la Kirkemøtet, som ikke har kompetanse til å vedta noe som 

lov, avgjøre om forvaltningsloven mv. skal gjelde, når det da i så fall bare blir gjeldende som 

internkirkelig reglement. Her veier hensynene til Dnks autonomi på den ene siden og de sam-

funnsmessige hensyn til en lovbestemt taushetsplikt på den annen mot hverandre. Kirkerådet 

                                                 
215 Lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn (livssynssamfunnsloven) 
216 Kulturdepartementet (2017) 
217 Kulturdepartementet (2018) s. 45 
218 § 14 (2) er planlagt å lyde: «All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i sam-

svar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser», se Kulturdepartementet (2018) s. 45 
219 Justis- og beredskapsdepartementet (2017) (mine uthevinger) 
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på sin side støtter lovforslaget i sin høringsuttalelse, og ønsker dermed at det ikke skal kreves 

lovhjemmel for tjenesteordning for prester.220 Det fremkommer imidlertid ikke av høringsut-

talelsen om Kirkerådet har sett denne problemstillingen. 

 

Et annet spørsmål som reiser seg i forbindelse med den kommende trossamfunnsloven, er 

presters yrkesmessige taushetsplikts fremtidige lovhjemmel. Under arbeidet med den nye 

straffeloven ble straffeloven 1902 § 144 midlertidig videreført i straffeloven 2005 § 211, og 

vil oppheves når «de nødvendige endringene i spesiallovgivningen er på plass».221 Nå har 

lovgiver en gylden anledning til å foreta de nødvendige endringer når det gjelder prester, i 

forbindelse med den nye trossamfunnsloven. Slik jeg forstår forslaget til den nye loven må 

denne være et naturlig sted å hjemle presters yrkesmessige taushetsplikt slik den i dag frem-

står i strl. § 211. Utfra lovutkastet ser det dessverre ikke ut som denne muligheten vil benyt-

tes.222 Heller ikke Justis- og beredskapsdepartementet påpeker dette i sin høringsuttalelse.223 

Kulturdepartementet bør etter mitt syn vurdere om de skal endre dette, slik at prester i Dnk og 

prester og forstandere i registrerte trossamfunn får sin yrkesmessige taushetsplikt i særlovgiv-

ningen, slik det er tenkt. I en e-post bekrefter departementet at de har begynt å tenke på saken, 

og viser til at det så vidt kan leses ut fra side 182 i høringsnotatet.224 Prestene vil i tilfelle få 

straffebudet for både sin yrkesmessige og forvaltningsmessige taushetsplikt i straffeloven §§ 

209 og 210. 

 

 

                                                 
220 Kirkerådet (2017) s. 7 
221 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 75 (sitat), Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 263. Kapittel 2.2. 
222 Kulturdepartementet (2017) s. 223 flg. 
223 Justis- og beredskapsdepartementet (2017) 
224 Hjorthaug (2018), Kulturdepartementet (2017) 
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