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DOM 

Arslan Ubaydullah Maroof Hussain er født 20. august           og har postadresse

. Han er arbeidsledig og oppgir å motta dagpenger fra NAV. 

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Det nasjonale statsadvokatembetet 30. juni 2014 er han 

satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av 

For perioden til og med 20. juni 2013 

straffeloven § 147 c første ledd bokstav a, jf. annet ledd 

for offentlig å ha oppfordret noen til å iverksette drap (straffeloven § 233) med hensikt om å 

skape alvorlig frykt i en befolkning eller urettmessig å tvinge offentlige myndigheter til å 

gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet. 

         og for perioden fra og med 21. juni 2013  

         straffeloven § 147 c første ledd bokstav a 

for offentlig å ha oppfordret noen til å iverksette drap (straffeloven § 233) med forsett om å 

skape alvorlig frykt i en befolkning eller urettmessig å tvinge offentlige myndigheter til å 

gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet. 

Grunnlag: 

I perioden 20. januar til 3. november 2013, ved gjentatt å hylle terrorhandlinger og terrorister 

på sin egen facebook-profil, offentlig oppfordret han noen til å iverksette drap for å skape 

alvorlig frykt i en befolkning og/eller tvinge norske eller andre lands myndigheter til å avstå 

fra militær deltakelse i muslimske land, blant annet slik: 

- søndag 20. januar 2013 la han ut en lenke til en artikkel publisert på VG Nett samme dag 

om at 23 gisler ble drept i In Amenas, ledsaget av følgende uttalelse: ”Måtte Allah swt 

belønne våres brødre med den største og beste Paradiset og drive fiender av Islam ut av 

våres lang og utslette dem. Amiin.” 

- fredag 19. og lørdag 20. april 2013 uttalte han følgende i anledning bombeangrepet mot 

Boston Marathon 15. april: ”To hell with Boston and may Allah destroy america!! Our 

prayers and tears og to our loved ones in Afghanistan, Mali, Syria, Iraq, Myanmar, 

Yemen, Pakistan, Chechnya, Somaliam Bosnia and to all the Muslim Ummah!” og 

”EKTE LØVER!!! Måtte Allah SWT belønne dem! Amiin!”, ledsaget av bilder av de to 

gjerningsmennene. 

- torsdag 23. mai 2013 la han ut en lenke til en artikkel publisert på VG Nett dagen før om 

drapet på åpen gate i London av den britiske soldaten Lee Rigby, ledsaget av følgende 

uttalelse: ”Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret 

slaktet av våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar. Måtte Allah SWT akseptere 

deres handling og intensjon, og ydmyke fiender av Islam på verst mulig måte. Amiin.” 

- mandag 23. september 2013 la han ut en lenke til en artikkel publisert på ABC Nyheter 

samme dag om terrorangrepet mot kjøpesenteret Westgate 21. september med 

overskriften ”Terror-enke står bak terroraksjonen i Nairobi”, ledsaget av følgende 

uttalelse: ”Måtte Allah SWT gi henne høy rang i Jannah!” 
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- søndag 3. november 2013 endret han forsidebildet til bilder av Abdulla Ahmed Ali og 

syv andre personer som i 2009 i Storbritannia ble dømt for å ha planlagt og sprenge fly 

mens de var i luften på ruter mellom Storbritannia og Nord-Amerika. 

Hovedforhandling ble holdt 23. til 25. september 2014. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke 

skyldig etter tiltalebeslutningen.  

Den private sakkyndige var til stede under saken og avga forklaring. Det ble ellers foretatt 

slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.  

Aktor la ned slik påstand: 

Arslan Ubaydullah Maroof Hussain, f. 20.08.       , dømmes for overtredelse av 

straffeloven § 147 c første ledd bokstav a til fengsel i 10 måneder, jf. straffeloven          

§§ 62 og 64, som en særskilt straff i forhold til Oslo tingretts dom av 04.02.2014. 

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. 

Rettens vurdering 

Sakens bakgrunn – spørsmålene i saken 

Tiltalte Arslan Ubaydullah Maroof Hussain er en 29 år gammel mann av pakistansk 

opprinnelse som er født og oppvokst i Oslo. Han har fullført videregående skole, og hadde 

forskjellige arbeidsforhold fra 2005 til 2012. Han er i dag arbeidsledig. 

Tiltalte var med på å opprette Profetens Ummah i 2012, og har i perioder vært leder av 

gruppen. Han er i dag talsperson for gruppen, som har presentert seg slik på sin 

hjemmeside i oktober 2012: 

Profetens Ummah er opprettet av en gruppe muslimer som har som mål, først og 

fremst å tilfredsstille Allah SWT, deretter presentere Islam i sin reneste form, slik 

den er lært bort, forstått og praktisert av Allahs siste sendebud, Profet Muhammed – 

Hans hushold, og de første generasjonene, måtte Allah SWT være tilfredse med dem 

alle. 

… 

Vi tar også fullstendig avstand fra, og erklærer vårt hat og fiendtlighet til alle som 

setter seg opp mot Allah SWT, Islam og Allahs siste sendebud, Profet Muhammed.   

Tiltalte har vært aktiv i det offentlige rom siden 2012 som arrangør av demonstrasjoner og 

aktiv bruker av Facebook.  

Ved Oslo tingretts dom av 7. februar 2014 ble tiltalte domfelt for overtredelse av 

straffeloven § 132 a første ledd bokstav b jf. annet ledd jf. fjerde ledd første straffalternativ 
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med mer til fengsel i 120 dager, der fullbyrdelsen av 60 dager av straffen ble gjort betinget. 

Dommen er anket til lagmannsretten og ankeforhandling er berammet til november 2014.   

Vår sak gjelder spørsmålet om fem uttalelser fra tiltalte som ble fremsatt på hans åpne 

Facebook-profil i perioden 20. januar til 3. november 2013 rammes av straffeloven § 147 c 

første ledd bokstav a. Det er ikke omstridt i saken at uttalelsene er skrevet av tiltalte, og at 

uttalelsene ble fremsatt på hans åpne Facebook-profil.  

Den første uttalelsen kom 20. januar 2013 etter at Statoil-anlegget i In Aménas i Algerie 

ble angrepet og hvor 40 gisler ble drept, deriblant fem Statoil-ansatte. Tiltalte la ut en lenke 

til en artikkel publisert på VG Nett samme dag om at 23 gisler ble drept i In Aménas, 

ledsaget av følgende uttalelse: 

Måtte Allah swt belønne våres brødre med den største og beste Paradiset og drive 

fiender av Islam ut av våres land og utslette dem. Amin  

Etter bombeangrepet mot Boston Maraton 15. april 2013, der tre personer ble drept og 

minst 144 personer ble skadet, uttalte han følgende på sin Facebook-profil 19. og 20. april 

2013: 

To hell with Boston and may Allah destroy america!! Our prayers and tears go to our 

loved ones in Afghanistan, Mali, Syria, Iraq, Myanmar, Yemen, Pakistan, Chechnya, 

Somalia, Bosnia and to all the Muslim Ummah! 

I tillegg la han ut bilder av de to gjerningsmennene fra Boston og skrev følgende: 

EKTE LØVER!!! Måtte Allah SWT belønne dem! Amiin!  

Den 23. mai 2013 la han ut en lenke til en artikkel publisert på VG Nett dagen før om 

drapet på åpen gate i London av den britiske soldaten Lee Rigby, ledsaget av følgende 

uttalelse: 

Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret slaktet av 

våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar. Måtte Allah SWT akseptere deres 

handling og intensjon, og ydmyke fiender av islam på verst mulig måte, Amiin. 

Etter angrepet på kjøpesenteret Westgate i Nairobi i Kenya 21. september 2013, der 67 

mennesker ble drept og minst 175 ble skadet, la han 23. september 2013 ut en lenke til en 

artikkel publisert på ABC Nyheter samme dag med overskriften "Terror-enke står bak 

terroraksjonen i Nairobi!", ledsaget av følgende uttalelse: 

Måtte Allah SWT gi henne høy rang i Jannah. 
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Den siste ytringen som omfattes av tiltalebeslutningen er fra 3. november 2013 der tiltalte 

endret forsidebildet på Facebook til bilder av Abdulla Ahmed Ali og syv andre personer 

som i 2009 i Storbritannia ble dømt for å ha planlagt å sprenge fly mens de var i luften på 

ruter mellom Storbritannia og Nord-Amerika.   

Retten viser til at SWT i tiltalebeslutningen er forkortelse for Subhanahu Wa Ta'ala som 

betyr den største, den mest storslagne. Jannah betyr hage, og er det arabiske navnet på 

paradis. Amin betyr trofast og pålitelig mann.  

Spørsmålet i saken er om de fem uttalelsene, fremsatt på tiltaltes åpne Facebook-profil i 

2013, rammes av straffeloven § 147 c første ledd bokstav a. For å avgjøre dette, må 

utsagnene tolkes. Det oppstår da spørsmål om i hvilken grad forhold ut over selve 

utsagnene skal trekkes inn i vurderingen. Spesielt oppstår spørsmål om utsagn gjennom en 

slik tolking kan tillegges et meningsinnhold som ikke er direkte uttalt.  

Før retten går nærmere inn på dette spørsmålet, skal det redegjøres nærmere for innholdet i 

straffebestemmelsen – spesielt forholdet til Grunnloven § 100 – og forholdet til Norges 

internasjonale forpliktelser.  

Lovbestemmelsen 

Etter en lovendring 21. juni 2013 lyder straffeloven § 147 c første ledd bokstav c slik: 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som 

a) offentlig oppfordrer noen til å iverksette en handling som nevnt i §§ 147 a første

eller tredje ledd eller 147 b første eller annet ledd, eller lov 20. mai 2005 nr. 28

§§ 138 til 144.

Straffeloven § 147 c ble tilføyd ved lov 19. desember 2008 nr. 114, og trådte i kraft straks. 

Formålet med tilføyelsen i gjeldende straffelov var at Norge så raskt som mulig skulle 

kunne ratifisere Europarådets konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme 

og bidra til å sikre samfunnets behov for beskyttelse mot slik aktivitet også i perioden før 

straffeloven 2005, som har en tilsvarende bestemmelse i § 136, trer i kraft. Straffebudet 

gjennomfører konvensjonens artikler 5 og 7. Forarbeider til straffeloven § 147 c er Ot.prp. 

nr. 79 (2007-2008) og Innst. O. nr. 15 (2008-2009). 
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Straffeloven § 147 c tilsvarer som nevnt § 136 i straffeloven 2005, som foreløpig ikke har 

trådt i kraft. I Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) punkt 12.2.3 i merknaden til § 136 fremgår det 

følgende: 

Den straffbare handlingen er å "oppfordre[r] noen til å iverksette" en terror- eller 

terrorrelatert handling. Oppfordringen vil typisk skje ved ord eller i gjerning, men det 

er ikke oppstilt noe formkrav.  

Med "iverksette" siktes det til en oppfordring om å påbegynne en straffbar handling. 

Forslaget gir frihet til offentlig å forfekte en mening om at visse straffbare handlinger 

er av det gode, eller at det i hvert fall ikke bør kunne medføre straff, men det er en 

flytende grense mot oppfordringer som går så langt i å forherlige terrorhandlinger at 

de må forstås som en oppfordring om å iverksette dem.  

I begrepet "iverksette" ligger også en avgrensning mot oppfordringer til straffrie 

forberedelseshandlinger. Straffebudene det henvises til i bokstav a må imidlertid 

leses i sammenheng med §§ 15 og 16, slik at bestemmelsen også rammer 

oppfordringer til å iverksette medvirknings- og forsøkshandlinger.  

I proposisjonen sies det at en oppfordring kan være direkte eller indirekte. I punkt 8.8.5.4 

heter det: 

Etter artikkel 5 skal både direkte og indirekte oppfordring til terrorhandlinger 

rammes av straff. En indirekte oppfordring til å begå terrorhandlinger kan blant annet 

bestå i utbredelse av etnisk og religiøst hat, etterfølgende bifall av et terrorangrep og 

glorifisering av terrorister og terrororganisasjoner. Det går imidlertid frem av artikkel 

12 at forpliktelsen må tolkes i lys av menneskerettigheter som for eksempel 

ytringsfrihet. Slik departementet ser det, er det ikke mulig å kriminalisere indirekte 

oppfordringer på generelt grunnlag uten å trå ytringsfriheten for nær. På denne 

bakgrunn går departementet inn for å formulere bestemmelsen slik at den bare 

rammer oppfordring til iverksettelsen av terrorhandlinger og terrorrelaterte 

handlinger. I hvilken grad også mer indirekte oppfordringer rammes av 

bestemmelsen, må avgjøres etter en konkret vurdering der ikke bare forpliktelsene 

etter artikkel 5, men også hensynet til ytringsfriheten trekkes inn.      

Straffeloven § 147 c første ledd bokstav a krever at oppfordringen gjelder overtredelse av 

nærmere bestemte straffebud. Etter tiltalebeslutningen er det oppfordring til å iverksette 

drap (straffeloven § 233) eller urettmessig å tvinge offentlige myndigheter til gjøre, tåle 

eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet som er de aktuelle alternativer i denne 

saken. Før lovendringen i juni 2013 krevde loven terrorhensikt ved henvisningen til  

§§ 147 a og 147 b. Ved lovendringen er dette vilkåret fjernet både i bokstav a, b og c. I 

Prp. 131 L (2012-2013) kapittel 14.1 uttales det at siktemålet er å gjøre bestemmelsene 

"mer forståelige". Videre må oppfordringen knytte seg til en individualisert handling, eller 

til artsbestemte handlinger, men også en mer ubestemt oppfordring vil ut fra situasjonen 

eller omstendighetene for øvrig kunne rammes, jf. Ot.prp. nr. 79 (2007-2008) punkt 8.1. 

Lovbestemmelsen krever videre at oppfordringen må være fremsatt "offentlig", noe partene 
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er enige om er tilfellet i vår sak siden ytringene ble fremsatt på tiltaltes åpne Facebook-

profil.  

Retten viser videre til at straffeloven § 147 c første ledd bokstav a må anvendes med de 

begrensninger som følger av Grunnloven § 100 samt av Norges folkerettslige forpliktelser, 

jf. straffeloven § 1 annet ledd. Når det gjelder de folkerettslige forpliktelser, vises det 

særlig til EMK artikkel 10 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) 

artikkel 19. Kjernen er at de nevnte bestemmelser viser at ytringsfriheten står sterkt, men at 

den ikke er absolutt.  

Utsagnene 

Retten går så over til å se på de konkrete utsagn saken gjelder. 

De fem utsagnene gjengitt i grunnlaget i tiltalebeslutningen er ordrett avskrift fra tiltaltes 

åpne Facebook-profil, som også er omtalt innledningsvis. Ved avgjørelsen av om de 

aktuelle utsagn rammes av straffeloven § 147 c første ledd bokstav a, må utsagnene tolkes. 

Som påpekt i en rekke avgjørelser fra Høyesterett, blant annet i plenumskjennelsen i  

Rt-1997-1821, er tolkingen en del av rettsanvendelsen.  

Prinsipper for tolkingen 

Førstvoterende i plenumskjennelsen i Rt-1997-1821 fremholdt: 

Ved tolkingen av de aktuelle utsagn må programmet som helhet trekkes inn i den 

utstrekning det er egnet til å belyse meningsinnholdet. Jeg viser i den forbindelse til 

Rt-1981-1305. Det fremgår også av tiltalebeslutningen at det er utsagnene samlet og 

sett i sammenheng med prinsipprogrammet for øvrig som hevdes å være overtredelse 

av straffeloven § 135a. Det dreier seg om et partiprogram som er spredt til 

allmennheten, og utgangspunktet for tolkingen må da være hvordan den alminnelige 

leser eller tilhører vil oppfatte programmet.   

I Høyesteretts plenumsavgjørelse i Rt-2002-1618, som gjaldt overtredelse av straffeloven 

§ 135a, er det vist til førstvoterendes uttalelse i Rt-1997-1821, og det uttales videre

følgende om prinsipper for tolkingen: 

Utgangspunktet må således være hvordan den alminnelige leser eller tilhører vil 

oppfatte utsagnet. Dette er lagt til grunn også i tidligere høyesterettsavgjørelser. I 

plenumskjennelsen var det et partiprogram – som forutsetter en viss tankemessig 

bearbeidelse hos leseren – som måtte tolkes. Vår sak gjelder en kort, muntlig appell, 

der temaet mer må bli tilhørernes umiddelbare forståelse av det som blir sagt. 

Ordlyden blir da sentral. Det er likevel ikke tvilsomt at en uttalelse må tolkes i lys av 

de ytre omstendighetene den fremsettes under.  
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Et hovedspørsmål i saken er i hvilken grad man ut fra sammenhengen kan 

innfortolke et meningsinnhold som ikke er direkte uttalt.  

Det har i teorien vært reist spørsmål om det også ved tolkingen av et utsagn som kan 

føre til strafforfølging, må gjelde et legalitetsprinsipp i den forstand at man må være 

forsiktig med utvidende tolkinger. Således har Eggen i Lov og Rett 1998 side 259 

flg. tatt opp spørsmålet om den "fri" tolking av partiprogrammet Høyesterett la til 

grunn i plenumssaken, blant annet ved å forutsette at Hvit Valgallianses partiprogram 

rettet seg mot mørkhudete innvandrere, kunne være i strid med dette prinsipp. Han 

gjentar tilsvarende synspunkter i Ytringsfrihet på side 404, der han peker på behovet 

for forutberegnelighet i rettsanvendelsen, og sammenhengen med 

uskyldpresumpsjonen, som skal sikre tiltalte i forhold til bedømmelsen av sakens 

faktiske sider.  

Jeg finner det for min del klart at rettssikkerhetshensyn, særlig hensynet til 

forutberegnelighet, tilsier forsiktighet med utvidende tolking ut fra sammenhengen. I 

forhold til straffbare ytringer må poenget være at man bare kan straffes for det man 

har uttalt, ikke hva man kunne tenkes å ha uttalt. Det følger etter mitt syn også av 

hensynet til ytringsfriheten at ingen bør kunne risikere strafferettslig ansvar ved at 

utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt og heller ikke med 

rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen.  

Retten legger disse prinsipper til grunn for sine tolkinger i saken.  

Konkret tolking 

Som nevnt ovenfor gjelder vår sak fem ytringer på tiltaltes åpne Facebook-profil i 2013. 

Uttalelsene er, som nevnt ovenfor, gjengitt ordrett i grunnlaget i tiltalebeslutningen.  

Ved tolkingen av de ytringer som danner grunnlag for tiltalebeslutningen, er det etter 

rettens syn ikke tilstrekkelig å vurdere disse isolert. De må bedømmes samlet og innenfor 

den ramme de ble fremsatt, jf. til sammenligning Rt-1981-1305 på side 1314 der det 

fremgår at enkeltstående utsagn i en løpeseddel må bedømmes samlet og i en sammenheng 

med løpeseddelens innhold for øvrig. Videre må man ved tolkingen se hen til hvem som 

har fremsatt ytringene og hvem som er mottakere av ytringene. Som nevnt er ytringene lagt 

ut på tiltaltes åpne Facebook-profil i en periode der han har vært talsperson for Profetens 

Ummah. Mottakere kan være både tiltaltes venner og tilhengere samt andre grupper siden 

det er tale om en åpen Facebook-profil. Videre er det tale om flere ytringer i løpet av 2013 

som er noenlunde like i sitt budskap. Utgangspunktet for tolkingen må derfor være hvordan 

disse mottakerne vil oppfatte ytringene ut fra sitt språklige, kulturelle, politiske og religiøse 

ståsted.  

De ytringer som er gjengitt i tiltalebeslutningen gjelder terrorhandlinger som allerede har 

skjedd. Det er således tale om etterfølgende bifall av disse handlingene. Dette er heller ikke 
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omstridt i saken. Ytringene viser også at gjerningspersonene vil bli belønnet for sine 

handlinger. Samlet sett viser ytringene at tiltalte støtter de foretatte terrorhandlingene. 

På den annen side kan ikke ytringene isolert eller samlet sies å gå så langt i å forherlige 

terrorhandlinger at de må forstås som en oppfordring til å iverksette en tilsvarende 

fremtidig handling. Retten har ved denne vurderingen tatt i betraktning at man skal være 

varsom med å innfortolke en oppfordring som ikke er direkte uttalt.  

I sin alminnelighet kan etterfølgende bifall til foretatte terrorhandlinger ikke uten videre 

antas å omfatte oppfordring til å iverksette fremtidige terrorhandlinger. At ytringene i 

denne saken av mange oppfattes som sterkt krenkende, kan likevel ikke medføre at de 

samlet må forstås som en oppfordring til terrorhandlinger. Retten har i sin vurdering også 

tatt i betraktning at ytringene er fremsatt kort tid etter at en terrorhandling er foretatt, at 

ytringene er fremsatt av tiltalte som talsperson for Profetens Ummah, og at ytringene ble 

fremsatt på hans åpne Facebook-profil. 

Som påpekt i Rt-2012-1618 taler hensynet til ytringsfriheten at ingen bør kunne risikere 

strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig 

uttalt og heller ikke med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen. 

Etter en samlet vurdering av bevisene i saken er retten kommet til at ytringene gjelder 

etterfølgende bifall av foretatte terrorhandlinger.  

Den konkrete rettsanvendelsen 

Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at de fem ytringene hver for seg ikke rammes av 

straffeloven § 147 første ledd bokstav c. Derimot er det anført at ytringene samlet sett må 

oppfattes som en straffbar oppfordring til å iverksette drap for å skape alvorlig frykt i 

befolkningen og/eller urettmessig å tvinge offentlige myndigheter til å avstå fra militær 

deltakelse i muslimske land. Det er anført at det her er tale om indirekte oppfordringer som 

går så langt i å forherlige terrorhandlinger at de må forstås som en oppfordring til å 

iverksette dem.  

Forsvarer har anført at ytringene – enkeltvis eller samlet – ikke kan straffes. Det er vist til 

at tiltalte har holdt seg innenfor ytringsfrihetens grenser og derfor ikke kan straffes. Det er 

anført at tiltaltes hyllester bare gjelder foretatte handlinger. Tiltalte har derfor ikke 

oppfordret til iverksettelse av terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger. Videre er det 

pekt på at partene er enige om at hyllester som i vår sak ikke rammes av straffeloven  

§ 140.

I Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) punkt 8.8.5.4 har departementet uttalt at det ikke er mulig å 

kriminalisere indirekte oppfordringer på generelt grunnlag uten å trå ytringsfriheten for 
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nær. På denne bakgrunn gikk departementet inn for å formulere bestemmelsen i 

straffeloven 2005 § 136 slik at den bare rammer oppfordring til iverksettelsen av 

terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger. Samtidig åpnes det i proposisjonen for at 

indirekte oppfordringer kan rammes av bestemmelsen etter en konkret vurdering. Ved 

denne vurderingen må ikke bare forpliktelsene etter Europarådets konvensjon artikkel 5, 

men også hensynet til ytringsfriheten trekkes inn.  

Retten har som nevnt kommet til at ytringene som tiltalte fremsatte på sin åpne Facebook-

profil i 2013 må forstås som etterfølgende bifall av foretatte terrorhandlinger.  

Utgangspunktet vil da være at slike ytringer kan fremsettes straffritt, jf. Ot.prp. nr. 8 (2007-

2008) punkt 12.2.3 i merknaden til § 136. Men samtidig uttales det i nevnte proposisjon at 

det er en flytende grense mot oppfordringer som går så langt i å forherlige terrorhandlinger 

at de må forstås som en oppfordring om å iverksette dem.  

I forhold til straffbare ytringer må poenget være at man bare kan straffes for det man har 

uttalt, ikke hva man kan tenkes å ha uttalt. Som påpekt i Rt-2002-1618 tilsier hensynet til 

ytringsfrihet at ingen bør kunne risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et 

meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt og heller ikke med rimelig grad av sikkerhet 

kan utledes av sammenhengen.    

Det fremgår av plenumsavgjørelsene i Rt-1997-1821 og Rt-2002-1618 at ytringsfriheten 

skal tillegges meget stor vekt. I dette ligger at det må være adgang til å gi uttrykk for 

meninger som vekker sterke reaksjoner. De aller fleste i Norge vil oppfatte ytringer som i 

vår sak som avskyvekkende, og ta avstand fra de uttalelser som tiltalte kom med i etterkant 

av terrorhandlingene som medførte at mange mennesker ble drept og skadet. Det er først 

og fremst de avskyvekkende utsagn som setter vår forståelse av prinsippet om ytringsfrihet 

på prøve.   

Retten konkluderer følgelig med  – etter en samlet vurdering – at tiltaltes ytringer ikke 

går så langt i å forherlige terrorhandlinger at de må forstås som en oppfordring til å 

iverksette dem. Tiltaltes ytringer er derfor innenfor ytringsfriheten slik den kommer til 

uttrykk i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10, og således straffrie.    

Tiltalte blir etter dette å frifinne for overtredelse av straffeloven § 147 c første ledd 

bokstav a. 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

Arslan Ubaydullah Maroof Hussain, født 20. august , frifinnes. 

**** 

Domsforkynning 

Dommen ble lest opp i nærvær av tiltalte og hans forsvarer. Tiltalte ble orientert om at 

dommen derved var forkynt for ham. 

Han fikk beskjed om at kopi av dommen vil bli sendt i posten med det første. 

Etter konferanse med sin forsvarer erklærte han at han vedtar dommen. 

Aktor opplyste at påtalemyndigheten tar betenkningstid. 

Retten hevet 

Ingmar Nestor Nilsen 

Alf Gudmund Borstad Anastasia Fedotova 
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RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN 

Anke over tingrettens dom 

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to 

uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny 

behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven § 3. 

Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. 

Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over 

feil ved saksbehandlingen. 

Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder 

en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten 

finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I 

saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap 

av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det. 

Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt 

forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere.  

I ankeerklæringen må nevnes: 

- den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den 

   omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon  

- om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, 

    lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge  

- når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes 

- om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven § 

3 

Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven § 3, må det angis: 

- om den gjelder hele avgjørelsen 

- det resultat som kreves 

- de feil som gjøres gjeldende 

- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

- de bevis som vil bli ført 

Videre bør nevnes:  

- nye bevis som påberopes 

- den endring som ønskes 

- ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på 

Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for 

påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken 

for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe 

deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten, 

påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen. 

Begjæring om ny behandling i tingretten  

Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på 

nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig 

fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes 

frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. 

Fengselsstraff 

Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg 

til Kriminalomsorgen. Du vil få pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og sted for soning av 

fengselsstraffen. 

Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en 

prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være 
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fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for 

begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at 

straff helt eller delvis skal fullbyrdes.  

Samfunnsstraff 

Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller 

andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også 

inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal 

gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører 

samfunnsstraffen, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes.  

Bot 

Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved lønnstrekk eller 

annen tvangsfullbyrdelse. Lykkes ikke dette, må den subsidiære fengselsstraffen sones.  




