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Besvarelse af spørgsmål nr. 1001 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1001 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Michael 

Aastrup Jensen (V). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Louise Varberg 
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Spørgsmål nr. 1001 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvilke domme eller øvrige juridi-

ske skridt, der er taget for alle hjemvendte og hjemtagende frem-

medkrigere, såvel kvinder som mænd?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”De såkaldte fremmedkrigere vil – afhængig af de konkrete om-

stændigheder i den enkelte sag – kunne straffes for overtrædelse 

af bl.a. straffelovens § 101 a om landsforræderi, straffelovens § 

114 c, stk. 3 om at lade sig hverve til en terrororganisation, § 

114 d, stk. 3 om at lade sig træne af en terrororganisation, § 114 

e om i øvrigt at fremme virksomheden for en terrororganisation 

og straffelovens § 114 j om ulovligt ophold i en konfliktzone.  

 

I alt 15 personer er ved endelig dom fundet skyldig i sager, hvor 

der er rejst tiltale for overtrædelse af en eller flere af de oven-

nævnte bestemmelser. En af disse sager vedrører én person ud-

rejst til Somalia, mens de øvrige sager vedrører personer, der er 

udrejst eller har forsøgt at udrejse til Syrien.  

 

På nuværende tidspunkt verserer derudover én sag med yderli-

gere én person, som endnu ikke er afgjort ved domstolene. 

 

Herudover er der rejst sigtelse mod i alt 13 personer for over-

trædelse af en eller flere af de nævnte bestemmelser i straffelo-

ven. Otte af disse personer er varetægtsfængslet in absentia og 

befinder sig således ikke i Danmark.” 
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