
§ 114
For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som 
med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad el-
ler uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offen-
tlige myndigheder eller en international organisation til at 
foretage eller undlade at foretage en handling eller at desta-
bilisere eller ødelægge et lands eller en international organi-
sations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økon-
omiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere 
af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter 
eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land 
eller en international organisation alvorlig skade:

1. Manddrab efter § 237.

2. Grov vold efter § 245 eller § 246.

3. Frihedsberøvelse efter § 261.

4. Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, 
retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærd-
selsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter 
§ 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, 
der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige 
økonomiske tab.

5. Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6. Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om 
våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

7. Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af 
skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jern-
bane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, 
sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, 
stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almin-
delig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.

8. Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer 
efter § 192 b. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i 
stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplo-
sivstoffer.

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der 
med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af 
de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

§ 114 a 
Begås en af de i nr. 1-6 nævnte handlinger, uden at 
forholdet omfattes af § 114, kan straffen overstige den 
højeste for lovovertrædelsen foreskrevne straf med indtil 
det halve. Hvis den højeste straf, der er foreskrevet for den 
pågældende handling, er mindre end 4 års fængsel, kan 
straffen dog stige til fængsel indtil 6 år.

1) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 
eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, 
§§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266, § 
288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er om-
fattet af artikel 1 i konventionen af 16. december 1970 
om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfar-
tøjer, artikel 1 i konventionen af 23. september 1971 
til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile 
luftfarts sikkerhed eller artikel II i protokollen af 24. feb-
ruar 1988 til bekæmpelse af ulovlige voldshandlinger i 
lufthavne, der betjener den internationale civile luftfart.

2) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 el-
ler 2, § 184, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, 
stk. 1, § 260, § 261, stk. 1 eller 2, § 266 eller § 291, stk. 
1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 2 i kon-
ventionen af 14. december 1973 om forebyggelse af 
og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede 
personer, herunder diplomatiske repræsentanter.

3) Overtrædelse af § 261, stk. 1 eller 2, når handlingen 
er omfattet af artikel 1 i den internationale konvention 
af 17. december 1979 imod gidseltagning.

4) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 
1 eller 2, § 186, stk. 1, §§ 192 a, 192 b, 237, 244, 
245, 246, 260, 266, 276, 278, 279, 279 a, 281, 288 
eller § 291, stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 
7 i IAEA-konventionen (Det Internationale Atomener-
giagenturs konvention) af 26. oktober 1979 om fysisk 
beskyttelse af nukleare materialer.

5) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 
1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 
1, §§ 237, 244, 245, 246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 
288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er om-
fattet af artikel 3 i konventionen af 10. marts 1988 til 
bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikker-
heden eller artikel 2 i protokollen af 10. marts 1988 
til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden 
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for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinen-
talsokkelen.

6) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 
2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 186, stk. 1, § 192 a, § 193, 
stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266 
eller § 291, stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 
2 i den internationale konvention af 15. december 1997 
til bekæmpelse af terrorbombninger.

§ 114 b
Med fængsel indtil 10 år straffes den, som 

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,  

2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler 
midler til eller  

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formue-
goder eller finansielle eller andre lignende ydelser til  rå-
dighed for en person, en gruppe eller en sammenslut-
ning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger 
omfattet af § 114 eller § 114 a.

§ 114 c 
Med fængsel indtil 10 år straffes den, som hverver en per-
son til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 
eller § 114 a eller til at slutte sig til en gruppe eller sam-
menslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslut-
ningen begår handlinger af denne karakter. Under særlig 
skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel 
indtil 16 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses 
navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af sys-
tematisk eller organiseret karakter. 

Stk. 2. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som hverv-
er en person til at begå eller fremme handlinger om-
fattet af § 114 b eller til at slutte sig til en gruppe eller 
sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sam-
menslutningen begår handlinger af denne karakter.

Stk. 3. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som lader 
sig hverve til at begå handlinger omfattet af § 114 eller 
§ 114 a.

§ 114 d 
Med fængsel indtil 10 år straffes den, som træner, instru-
erer eller på anden måde oplærer en person til at begå 
eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a 
med viden om, at personen har til hensigt at anvende 
færdighederne til dette formål. Under særlig skærpende 

omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 
år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig 
tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af systematisk 
eller organiseret karakter.

Stk. 2. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som træner, 
instruerer eller på anden måde oplærer en person til at 
begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 b med 
viden om, at personen har til hensigt at anvende de 
tillærte færdigheder til dette formål.

Stk. 3. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som lader 
sig træne, instruere eller på anden måde oplære til at 
begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

§ 114 e
Med fængsel indtil 6 år straffes den, som i øvrigt frem-
mer virksomheden for en person, en gruppe eller en sam-
menslutning, der begår eller har til hensigt at begå han-
dlinger omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d.

§ 114 f
Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114e, 
deltager i eller yder væsentlig økonomisk støtte eller an-
den væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslut-
ning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indfly-
delse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse 
af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 g
Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 f, 
deltager i en ulovlig militær organisation eller gruppe, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 114 h
Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende 
omstændigheder i strid med lovgivningen om ikke spredn-
ing af masseødelæggelsesvåben m.v.

1) udfører produkter med dobbelt anvendelse uden 
tilladelse,

2) til brug for myndighedernes afgørelser om produk-
ter med dobbelt anvendelse giver urigtige eller vildle-
dende oplysninger eller fortier oplysninger af betydn-
ing for sagens afgørelse eller

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i myn-
dighedernes afgørelser om produkter med dobbelt an-
vendelse.


