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Tiltale i sagen om Roj-TV 

 

Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse 

tiltale mod Roj-TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV for 

fremme af terrororganisationen PKK´s virksomhed. Rigsadvokatens 

indstilling til justitsministeren er afgivet efter indstilling fra Stats-

advokaten for København og Bornholm.  

 

Der vil  blive rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 114 e. 

Efter denne bestemmelse er det strafbart at fremme virksomheden 

for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller 

har til hensigt at begå terrorhandlinger. Anklagemyndigheden anser 

PKK for at være en terrorgruppe. 

 

Der vil bl.a. blive rejst tiltale for, at Roj-TV i gentagne tilfælde har 

udsendt TV-programmer og –indslag bl.a. med interviews med 

PKK-sympatisører og –ledere og med reportager fra kamphandlin-

ger mellem kurdere og tyrkiske myndigheder med et indhold til 

fremme af terrororganisationen PKK/Kongra Gel´s virksomhed.  

 

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at en række af de TV-

programmer og –indslag, som udsendes på Roj-TV, efter deres form 

og indhold må anses for at have karakter af propagandavirksomhed 

til støtte for PKK, og at denne propagandavirksomhed er egnet til at 

fremme virksomheden for  PKK. 
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Da der er tale om at rejse tiltale mod en TV-station, har anklage-

myndigheden indgående vurderet sagen i forhold den europæiske 

menneskerettighedskonventions artikel 10 om ytrings- og informa-

tionsfrihed. Det er imidlertid anklagemyndighedens opfattelse, at 

konventionen ikke er til hinder for strafforfølgning i tilfælde som 

det foreliggende, hvor der er tale om fremme af terrorvirksomhed.   

 

For at få bragt den ulovlige virksomhed til ophør vil der under sa-

gen blive nedlagt påstand om, at retten til at udsende TV på bag-

grund af Radio- og TV-nævnets registrering af 9. december 2003 ef-

ter straffelovens regler frakendes i forbindelse med endelig dom i 

sagen. I lyset af, at Radio- og TV-nævnet tidligere har vurderet, om 

der er grundlag for efter de særlige regler i radio- og tv-

lovgivningen at tilbagekalde registreringen, vil anklagemyndighe-

den endvidere orientere nævnet om beslutningen om at rejse tiltale 

og i den forbindelse give nævnet en nærmere redegørelse for grund-

laget for beslutningen. 

 

Anmeldelse i sagen blev indgivet i juli 2005, og der har i offentlig-

heden været rejst kritik af den tid, som det har taget politi og an-

klagemyndighed at behandle sagen. I den anledning udtaler rigsad-

vokat Jørgen Steen Sørensen: 

 

”Sager om overtrædelse af straffelovens § 114 e er sjældne, og den 

foreliggende sag har nødvendiggjort en særdeles omfattende efter-

forskning bl.a. med henblik på at afdække de organisatoriske og 

økonomiske relationer mellem Roj-TV og PKK. Denne efterforsk-

ning har i vidt omfang været rettet mod forhold i udlandet, navnlig 

Tyrkiet, og har bl.a. derfor været meget tidskrævende. Når dette er 

sagt, vil jeg gerne understrege, at anklagemyndigheden beklager 

den lange sagsbehandlingstid, og anklagemyndigheden vil gennem-

føre en evaluering af det samlede sagsforløb med henblik på at dra-

ge erfaringer til brug i eventuelle fremtidige sager.” 

 

Sagen vil blive behandlet ved Københavns Byret som en doms-

mandssag. Sagen er endnu ikke berammet. 

 

Der vil ikke kunne gives yderligere oplysninger om sagens indhold. 

Spørgsmål i øvrigt kan rettes til statsadvokat Lise-Lotte Nilas, 

Statsadvokaten for København og Bornholm, tlf. 33 30 73 00. 
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