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Udskrift af dombogen 
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afsagt den 25. marts 2019 

 

Rettens nr. 8-3592/2018 

Politiets nr. SAK-2018-1300401-29 

 

Anklagemyndigheden  

mod 

T  

cpr-nummer … 

 

Anklageskrift er modtaget den 24. september 2018.  

 

T er tiltalt for 

overtrædelse af straffelovens § 157, ved den 19. januar 2017 om formiddagen på X 

Skole, Frederiksværk, i forbindelse med en indtrængningsøvelse at have udvist grov 

forsømmelse eller skødeløshed i tjenesten i overholdelsen af de pligter, som tjenesten 

medfører, idet han, *)uden forinden at have foretaget nærmere undersøgelse af pistolen 

og herunder sikret sig, at våbnet var isat rød pind, der sikrer, at der ikke kan afgives 

skud, at have afgivet et skud med pistolen mod en murstensmur i et rum, hvor fem 

kollegaer befandt sig. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. 

 

Tiltalte, der har erkendt de faktiske omstændigheder, har nægtet sig skyldig i overtræ-

delse af straffelovens § 157. 

 

Sagens oplysninger 

 

Der er afgivet forklaring af tiltalte, T, og vidneforklaring af pa. A. 

 

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen. 

 

Der er dokumentreret fra sagens akter, herunder fotos af øvelseslokalet. 

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder, herunder at han indgik direkte i ind-

trængningsøvelsen uden forinden at have isat såkaldt "rød pind" i sit våben uagtet, at 

han frem til sin ankomst til øvelsen var i tjeneste og derfor havde en skarpladt pistol 
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med en patron i kammeret i sit hylster, da han foretog en "aftræksøvelse" og herunder - 

bevidst - trykkede på aftrækkeren med - utilsigtet - skudafgivelse til følge. 

 

Tiltalte findes herefter ved grov skødesløshed at have tilsidesat de pligter, som tjenesten 

medfører, ved ikke at foretage nærmere undersøgelse af pistolen, inden han trykkede på 

aftrækkeren. 

 

Straffen fastsættes til 20 dagbøder på hver 200 kr., jf. straffelovens § 157. 

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T skal betale 20 dagbøder på hver 200 kr. 

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage. 

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

 

 

*) Rettet i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1, således at "uden" tilføjes. 

 

 

Retten i Hillerød, den 29. april 2019 

 
 


