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SPESIALENHETEN FOR POL1TISAKER

PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 07

SAK NR 13672894 242/16-123

OSLO POLITIDISTRIKT ANMELDER POLITIBETJENT A FOR
UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

Anmeldelsen

Den 14. april 2016 meldte Oslo politidistrikt om at politibetjent A hadde avfyrt et
vådeskudd i garasjen på Stovner politistasjon 12. april 2016.

Anmeldelsen er skrevet av politibetjent D. Vedlagt anmeldelsen fulgte en

illustrasjonsmappe.

Det ble opplyst at politibetjent A skulle jobbe dagvakt, og at han rutinemessig
konb-ollerte patmljebilen før han skulle ut og kjøre patrulje. A låste opp våpenskrmet i
bilen hvor fellesvåpen MP5 lå for å kontrollere at dette var tomt og lagret adskilt fra
magasinet. Han tok ut våpenet, trakk ladeamien tilbake, undersøkte aimpoint
kikkertsiktet, og slo ladearmen frem igjen. A vendte deretter våpenet på skrått ned mot

betonggulvet og inn mot en tiUiggende murvegg for å ta avtrekk i sikker retning. Han

avsikret våpenet og trykte på avtrekkeren. Dette medførte at han avfyrte et skudd. I
illustrasjonsmappen er det foto av stedet prosjektilet traff betonggulvet og sprut på en

skapdør rett ved/bak treffpunktet.

I anmeldelsen er det opplyst at det ikke var noen vitner til selve hendelsen, men at det

var seks andre personer i garasjen som stod ca. 20-25 meter unna A.

Spcsialenhetens etterforsking

Politibetjent A er avhørt med status som mistenkt.

Nærmere om sakens opplysning
Politibetjent A forklarte at han arbeider som politibetjent l ved
ordensavsnittet på Stovner politistasjon, og er godkjent som IP-4 mannskap
gjennom 40 timers innsatstrening. Den aktuelle dagen møtte han tidlig på

jobb. Han gikk ned for å klargjøre patmljebilen og var da alene i garasjen.

Etter hvert kom avtroppende patrulje inn og de parkerte på motsatt side av
garasjen nede i et hjørne. A skulle kontrollere MP-5 våpnene som lå nedlåst i
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bilen og åpnet skrinet. Han plukket opp MP-5 som lå i kassen og så at den

var lagret med magasinet i. Han tok ladearmen i bakre stilling, sjekket

rødpunktsiktet og lykten. På et eller annet vis hoppet han over rutinen med å

sjekke kammeret, og han oppdaget ikke at magasinet sto i. Han tok
ladearmen tilbake til fremre stilling, avsikret våpenet og rettet dette i en

vinkel på ca. 45 grader ned mot gulvet. Han gjorde dette i sikker retning og
tok avtrekk ned mot betonggulvet. Da smalt det. Han stod da mellom en

uniformert cellebil og en VW-Passat. Ca 2-3 meter foran ham var det et skap

inntil en murvegg. Det var ingen andre personer i nærheten av ham og de
andre sto ca. 25 meter unna og noe bak ham.

Politibetjent A forklarte videre at våpenet ikke skulle ha vært lagret med magasinet i.

Han visste ikke hvorfor han ikke hadde fjernet magasinet før han kontrollerte våpenet og
tok avtrekk.

Spesialenhetens vurdering
Spesial enheten for politisaker har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som

gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten hai- begått en straffbar
handling i tjenesten.

Saken er vurdert i forhold til straffeloven 2005 § 188 om uforsiktig omgang med
skytevåpen. Straffansvar er betinget av at gjerningspersonen har brukt eller behandlet
skytevåpenet på en uforsiktig måte og videre at denne opptredenen er "egnet til å volde
fare for andres liv eller helse". Det må foreligge en slik mulighet, men det b-eves ikke at

adferden faktisk har voldt fare i det konkrete tilfelle. Det er tilstrekkelig at adferden
objektivt sett var egnet til dette. Lovens ordlyd viser at fare for gjerningspersonens eget
liv eller helse ikke er omfattet.

Skyldkravet er blandet. Det kreves forsett i forhold til den omstendighet at man

behandler et skytevåpen. Det er tilstrekkelig med uaktsomhet i forhold til "uforsiktige
omgang" og at den er "egnet til å volde fare" for andre. Det store farepotensialet som

gjelder ved uforsiktig omgang med skytevåpen er grunnen til at aktsomhetskravet skal

fortolkes strengt.

I politiets grunnleggende sikkerhetsregler for behandling av skytevåpen fremgår
følgende:

Alle våpen er alltid ladd.
Hold fingeren borte fra avtrekkeren til siktene er på målet.

Ikke sikt på noe/noen du ikke er villig til å beskyte.
Vær sikker på ditt mål og hva som er bak.

Spesialenheten legger til grunn at politibetjent A, forut for at han avfyrte et vådeskudd,
kontrollerte våpenet men at det var en patron i kammeret etter dette. Dette ble ikke

oppdaget og han tok deretter avtrekk. Da avfyrte han et skarpt skudd. Spesialenlieten

anser dette som uforsiktig omgang med skytevåpen. Spørsmål i saken er om denne
opptredenen var egnet til å volde fare for andre.

Spesialenheten legger til grunn at A foretok en vurdering av hvor han rettet munningen

på våpenet før han tok avtrekk. Våpenet ble rettet ned i gulvet mot en murvegg med et

metallskap foran. Avstanden var ca. 2-3 meter. I det skuddet ble avfyrt, stod det seks
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andre personer i garasjen. Spesialenheten legger til grunn at de befant seg ca 20-25
meter bortenfor A og noe bak ham i det skuddet ble avfyrt. Spesialenheten finner derfor

at det ikke foreligger bevismessig grunnlag for at skuddet var egnet til å volde fare andre
personer. Da det foreligger noe bevismessig tvil om vilkårene for straffer til stede,

henlegges saken etter bevisets stilling. Det er kun i de tilfelle hvor

etterforskingsresultatet med særlig styrke viser at det ikke har skjedd en straffbar
handling at saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Vedtak
Saken henlegges for politibetjent A etter bevisets stilling.

Politibetjent A imderrettcs om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes politimesteren i Oslo politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenhcten for politisakcr, 16. september 2016

Jan Egil Presthus

Rune Fossum

juridisk rådgiver


