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Høringsuttalelse – forslag om eget kapittel i den nye straffeloven om 
terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger 
 
Vi viser til høringsbrev av 2007-04-16 vedr ovennevnte forslag.  
 
Norsk Redaktørforening ønsker å kommentere §§ 11 og 14 i det fremlagte forslaget, samt 
merknadene til disse. 
 
I forslagets § 11 heter det at ”Den som truer med å begå en handling som nevnt i § 1 og §§ 3 til 
10 straffes med fengsel inntil 12 år”.  I kommentarene vises det til at dagens straffelov, i §§ 140 
og 160, har bestemmelser med lignende innhold. Det heter videre i kommentarene at forslaget 
”neppe” utvider straffeansvaret etter dagens § 140, ”slik denne bestemmelsen må tolkes i lys av 
ytringsfriheten”.  
 
Etter forslagets § 14, bokstav a) kan den straffes med inntil 6 års fengsel som ”offentlig 
oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling som nevnt i §§ 1, 3 til 11 eller 12 første 
ledd bokstav a og b, og dette er hensikten med oppfordringen”.  I kommentarene vises det til at 
straffelovens § 227 har en lignende bestemmelse i dag.  
 
Fra Norsk Redaktørforenings side er det vesentlig at det i kommentarene til de nye 
straffebestemmelsene går klart frem at ingen av de paragrafene som nå foreslås tatt inn i det nye 
kapittelet i straffeloven utvider det materielle grunnlaget for straff. Dette har en viktig side opp 
mot ytringsfriheten og mulighetene for en mest mulig frimodig debatt om kontroversielle 
spørsmål. Vi har forståelse for at konkrete trusler om eller oppfordringer til straffbare handlinger 
i visse sammenhenger må kunne resultere i straffeforfølging. Det vil imidlertid være meget 
uheldig dersom virkeområdet for straffebestemmelsene utvides, slik at det gis åpning for 
straffeforfølgelse av mer diffuse eller generelle formuleringer og ytringer som faller under en 
opphetet debatt.  
 



I forbindelse med revisjonen av Grunnlovens § 100 ble det fra flere hold nettopp understreket at 
ytringsfriheten er til for vernet av de ytringer som er kontroversielle og ytterliggående, ja sågar 
avskyelige i sitt innhold. 
 
Vi minner også om uttalelsen fra den internasjonale Article 19-konferansen i Johannesburg i 
1995, hvor det blant annet heter at 
 
“Subject to Principles 15 and 16, expression may be punished as a threat to national 
security only if a government can demonstrate that: 
(a) the expression is intended to incite imminent violence; 
(b) it is likely to incite such violence; and 
(c) there is a direct and immediate connection between the expression and the 
likelihood or occurrence of such violence.” 
 
 Dette aspektet må få en sentral plass også i vurderingen av virkeområdet for bestemmelser som 
er knyttet til, eller kan knyttes til, mulige straffbare handlinger. Dersom departementet på noe 
punkt mener at grensene i så måte skal endres, målt opp mot dagens rettstilstand, så fordrer det 
etter vårt syn en grunnleggende debatt om ytringfrihetens grenser. Vi tolker departementets 
foreløpige merknader slik at dette ikke er hensikten, og ber om at det også sies uttrykkelig i 
kommentarene til det lovforslaget som senere skal fremmes. 
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