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Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1279 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg 

 

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1279 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. juni 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 1279 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere artiklen "Tyskland vil forbyde Ha-

mas’ flag”, bragt på sn.dk, den 20. juni 2021, og redegøre for, 
om regeringen også vil forbyde terrororganisationens symboler 

i Danmark?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Som det fremgår af bl.a. Justitsministeriets besvarelse af 5. maj 

2009 af spørgsmål nr. 671 (Alm. del) fra Folketingets Retsud-

valg, er der ikke noget retligt til hinder for flagning med flag, 

som hverken er nationalflag, områdeflag eller lignende. 

 

Brugen af et sådant flag kan dog være strafbar, hvis brugen ud-

gør en offentlig udtrykkelig billigelse af en terrorhandling, jf. 

straffelovens § 136, stk. 2. Vurderingen heraf vil i hvert enkelt 

tilfælde bero på en konkret vurdering.  

 

Efter straffelovens § 114 b vil det endvidere være strafbart, så-

fremt der, eksempelvis gennem salg af flag eller andre effekter,  

1) direkte eller indirekte ydes økonomisk støtte til, 

2) direkte eller indirekte tilvejebringes eller indsamles mid-

ler til eller 

3) direkte eller indirekte stilles penge, andre formuegoder 

eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed 

for en terrorist eller en terrororganisation. 

 

Rigsadvokaten kan hertil oplyse, at Rigsadvokaten ikke er be-

kendt med sager, hvor der i praksis er rejst tiltale efter de nævnte 

bestemmelser for salg eller anvendelse af Hamas’ flag eller flag 

tilhørende andre terrororganisationer.”  
 

Det er for regeringen afgørende at holde Danmark trygt og sikkert. Myndig-

hederne følger løbende udviklingen i trusselsbilledet i Danmark og udlandet 

og vurderer, hvad udviklingen giver anledning til. Justitsministeriet er i den 

forbindelse løbende i dialog med myndighederne, herunder i forhold til be-

hovet for nye tiltag. 
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