Forord
Årsberetningen for 2006 er den første beretning, der er baseret på det strafferetlige grundlag
der trådte i kraft den 1. januar 2006. Den omfatter således kun sanktioner i form af straf og
ikke som tidligere også disciplinarmidler.
Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med
Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed.
Da Forsvarets Auditørkorps (FAUK) årsberetning først og fremmest skal give et indblik i den
militære retspleje omfatter statistikken og de ledsagende afsnit kun sager, der er afsluttet med
en straf eller tiltalefrafald. Sager der er endt med påtaleopgivelse eller FAUK øvrige
aktiviteter er således ikke medtaget
Antallet af straffe i militære straffesager er faldet markant fra 2005 til 2006. Dette skyldes i
betydelig grad den nye lovgivning, hvis formål bl.a. er at afkriminalisere mere banale
militære forseelser. Da retstilstanden før og efter 1. januar 2006 er ændret vil der kun i
begrænset grad kunne ske en sammenligning mellem tallene i tidligere statistikker og de
foreliggende tal for 2006.
Det kan dog som en positiv udvikling konkluderes, at der stadig i 2006 er et faldende antal
sager vedrørende besiddelse af narkotika, ligesom sager om vold og berigelseskriminalitet
var sjældne.
Årsberetningen foreligger i år kun i elektronisk udgave.

København, den 31. juli 2007

Niels Christiansen
fg. generalauditør
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Forsvarets Auditørkorps’ personale
2006

Generalauditoriatet
Kastellet 14A, 2100 København Ø
Generalauditør Per Helmer Lichtenstein
Vicegeneralauditør Niels Christiansen
Specialkonsulent Jes Rynkeby Knudsen

Auditørerne i København
Kastellet 14,
2100 København Ø

Auditøren i Jylland
Flyvestation Karup, Kølvrå,
7470 Karup J

Auditør Bjarne Bak
Auditør Peter Otken
Ledende auditørfuldmægtig Torben
Mortensen
Kontorfuldmægtig Else Green

Auditør Jan Mortensen
Specialkonsulent Ida KjærgaardJensen
Ledende auditørfuldmægtig Ole Allan
Printz Christensen

I København er der herudover ansat tre juridiske fuldmægtige på fuld tid og en formiddagsfuldmægtig, fire auditørfuldmægtige, fem overassistenter fordelt på en administrativ-, en
straffe- og en hjemmeværnsjournal samt arkiv og statistik. Endelig er der ansat en betjentformand.
I Jylland er der endvidere ansat fem auditørfuldmægtige og to overassistenter.
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Forsvarets Auditørkorps’ opgaver i 2006
Forsvarets Auditørkorps’ primære ansvarsområde er militære straffesager. Forsvarets Auditørkorps har i den henseende strafferetlig kompetence som militær efterforsknings- og påtalemyndighed. Dette indebærer efterforskning og efterfølgende behandling af militære straffesager i ind- og udland, herunder indbringelse for retten af de sager, der ikke kan afgøres
udenretligt med bødeforlæg.
Forsvarets internationale engagement afspejles i Forsvarets Auditørkorps støtte til de udsendte styrker i forbindelse med undersøgelser særligt ved dødsfald og alvorlig tilskadekomst
under tjenesten i internationale missioner. I 2006 var personel fra Forsvarets Auditørkorps
således i Irak i forbindelse med fire dødsfald, hvoraf tre skyldtes angreb på danske styrker og
et indtraf som følge af et færdselsuheld.
Herudover har Forsvarets Auditørkorps i 2006 i lighed med tidligere år varetaget en række
andre opgaver.
Generalauditoriatet har således bl.a. virket som juridisk konsulent for hjemmeværnet med
henblik på en strafferetlig vurdering i sager om optagelse og afskedigelse af frivilligt personel i hjemmeværnet.
Generalauditoriatet har desuden det faglige ansvar for den militære juridiske rådgiverordning
(se s. 5 f i denne beretning).
Endvidere har en del af korpsets medarbejdere forestået undervisning i strafferet og efterforskningslære på forsvarets skoler og tjenestesteder, herunder bidraget til den missionsforberedende uddannelse i relation til de udsendte styrker.
Endelig har Forsvarets Auditørkorps i 2006 deltaget i implementeringen af den nye militære
straffe- og retsplejeordning, der trådte i kraft 1. januar 2006.
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Den militære juridiske rådgiverordning i 2006

Hvad er en militær juridisk rådgiver?
Militære juridiske rådgivere (i forsvaret forkortet MJUR)
 blev indført i 1997 for at forstærke rådgivningen om krigens folkeret,
 var i 2006 fast tjenstgørende ved de tre operative kommandoer, Danske Division, 1.
og 2. Brigade samt Det Danske Internationale Logistikcenter samt i øvrigt designerede som reserveofficerer mv. til en række af forsvarets øvrige myndigheder,
 har en juridisk universitetsgrad og har i øvrigt gennemgået et særligt kursus i krigens folkeret mv.,
 rådgiver militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret i planlagte og aktuelle
operationer, og deltager i øvrigt i operationsplanlægningen og i militære øvelser for
at vurdere andre juridiske spørgsmål i forbindelse hermed, og
 bidrager til undervisningen i krigens folkeret og andre juridiske spørgsmål i forsvaret generelt, herunder i forbindelse med den missionsorienterede uddannelse af
styrker, der skal udsendes i internationale operationer.

Forsvarets militære juridiske rådgivere skal i overensstemmelse med artikel 82 i Tillægsprotokol I til Genèvekonventionerne rådgive militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret
samt den undervisning, som forsvarets personel skal have heri. Den militære juridiske rådgiverordning blev i november 2005 sat under revision af Forsvarsministeriet. En Projektgruppe
vedrørende revision af den militære, juridiske rådgiverordning (PG-MJUR) foretager nu en
revidering af ordningen, herunder revurderes forsvarets behov for ansættelse af militære,
juridiske rådgivere.
I forbindelse med myndighedernes implementering af forsvarsaftalen for 2005-2009 er der
imidlertid allerede truffet beslutning om ansættelse af militære, juridiske rådgivere således at
Hærens Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando opnormeres til 2 fast tjenestegørende militære, juridiske rådgivere. Herudover har Danske Division, 1. Brigade og Det Danske Internationale Logistikcenter ansat hver en militær juridisk rådgiver.
Generalauditoriatet varetager det faglige ansvar for den juridiske rådgiverordning. Generalauditoriatet har i den forbindelse ansvaret for at gennemføre og tilrettelægge grunduddannelse af militære juridiske rådgivere i krigens folkeret mv. Herudover gennemføres bl.a. efteruddannelsesseminarer i Danmark. Uddannelsen mv. er omtalt i årsberetningen for henholds-
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vis 2000, side 6-7, 2001, side 7 og 2002, side 8-9. Generalauditoriatet har gennemført en sådan grunduddannelse i august - september 2006.
Desuden ydes løbende, juridisk faglig bistand til rådgiverne, herunder de udsendte rådgivere,
inden for rådgiverordningens område.
Et vigtigt arbejdsområde for de militære juridiske rådgivere har fra begyndelsen været deltagelse i udsendelserne til de fredsstøttende operationer, hvor danske styrker har deltaget. Opgaverne under udsendelse kan ud over den traditionelle folkeretlige rådgivning bestå i en
række andre opgaver inden for området ”Operational Law” som f.eks. anden juridisk gennemgang af operationsplanlægning, undervisning i ”Rules of Engagement”, forhandling af
og rådgivning om forståelsen af andre internationale aftaler og behandling af erstatningskrav
rettet mod danske udsendte styrker.
I 2006 har danske militære, juridiske rådgivere forrettet tjeneste ved den danske bataljon i
Irak, det danske kontingent ved ISAF i Afghanistan samt ved det danske kontingent ved FN´s
mission i Sudan (UNMISUD).
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Statistik over straffe
2006

7

Sammenfatning

Samlet antal straffe
Forsvarets Auditørkorps har i 2006 behandlet 1441 sager, hvoraf 391 førte til strafforfølgning. Som nævnt i forordet er der sket et markant fald fra 2005, hvor tallet var 788.
Det bemærkes, at det opgjorte tal alene vedrører sager der er afgjort i 2006. Det vil sige sager, hvor bødeforlæg er vedtaget eller der er faldet endelig dom i sagen. En del sager vil således være påbegyndt i 2006, men først afgjort i 2007.
Det store fald skyldes først og fremmest den nye lovgivning, hvor uagtsomme eller mindre
grove militære forseelser i modsætning til tidligere kun kan sanktioneres med disciplinarmidler. De nedadgående tendenser gennem de sidste år kan naturligvis også ses i lyset af den
kortere værnepligtstjeneste og vel også en bedre motivering af de værnepligtige.
På linie med tidligere år ikendes straffene primært for overtrædelse af militær straffelovs §
20 (tidligere § 27) om påvirkethed i tjenesten, § 25 (tidligere § 23) om ulovligt fravær, § 27
(tidligere § 15) om anden pligtforsømmelse og endeligt færdselsloven, der tegner sig for mere end halvdelen af alle forseelser.
Den oftest anvendte straffeart er fortsat bøde indtil 2.000 kr. Der er alene idømt 6 fængselsstraffe i 2006.

Militær straffelov
I 2006 sanktioneredes 140 sager vedrørende den militære straffelov, svarende til 36 % af
samtlige ikendte straffesager.
I den forbindelse kan følgende forhold særligt fremhæves:
Militær straffelov § 11, ulydighed (tidligere § 16)
Der blev i 2006 ikendt otte straffe for ulydighed heraf to i form af ubetinget fængsel.
De to sager der medførte fængselsstraffe angik soldater der nægtede at udføre tjeneste i missionsområderne. Se nærmere under afsnittet ”Sager af særlig interesse”.
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Militær straffelov § 20, påvirkethed i tjenesten (tidligere § 27)
Gerningsindholdet i bestemmelsen afgrænses af, om den pågældende ikke er i stand til at
varetage sin tjeneste på fuldt forsvarlig måde. Der er således modsat tidligere tale om en vurdering af graden af påvirkethed i forhold til den tjeneste, der skal gennemføres. I 2006 blev
bestemmelsen taget i anvendelse 26 gange. Den hyppigst anvendte sanktion for påvirkethed i
tjenesten er bøde på 1.000 kr.
Militær straffelovs § 22, besiddelse/indtagelse af euforiserende stoffer (ny)
Besiddelsen og indtagelsen af euforiserende stoffer på militært område er særskilt kriminaliseret efter den ny militære straffelov. Tidligere blev besiddelse og indtagelse af små mængder euforiserende stoffer navnlig sanktioneret efter den daværende militær straffelovs § 15
om pligtforsømmelse.
Der har været 9 straffesager om besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer i 2006,
hvilket er en halvering i antallet af sager i forhold til 2005. Hovedparten af sagerne vedrører
besiddelse eller indtagelse af hash. Som udgangspunkt sanktioneres dette med bøde på 1.000
kr.
Militær straffelovs § 25, ulovligt fravær (tidligere § 23)
Straffe for udeblivelse udgør med 68 tilfælde i 2006 ca. 17 % af det samlede antal straffesager. Da forsildemøder og ulovligt fravær på 10 dage og derunder nu almindeligvis er
disciplinarsager, er der tale om en næsten halvering af antallet af straffe inden for dette område. Størstedelen af disse sager angår i øvrigt udeblivelse fra 1. mødedag.
Militær straffelovs § 27, pligtforsømmelse (tidligere § 15)
Antallet af straffesager vedrørende pligtforsømmelse er faldet til 25 i 2006 mod 174 i 2005.
Faldet i antallet af sager skyldes ud over de skærpede bestemmelser for straf også, at den nye
bestemmelse om pligtforsømmelse har et snævrere anvendelsesområde end tidligere, idet
flere forseelser, der efter den tidligere lovgivning blev straffet som pligtforsømmelse, nu er
omfattet af specifikke bestemmelser om pligtstridig adfærd.
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Civile straffebestemmelser
I 2006 vedrørte 64 % af samtlige ikendte straffe overtrædelser af civile straffebestemmelser.
Til sammenligning udgjorde andelen i 2005 ”kun” 43 %. Antallet af sanktioner er dog faldet
fra 336 i 2005 til 250 i 2006. Langt størstedelen (96 %) af overtrædelserne af civile straffebestemmelser angår overtrædelser af færdselsloven.
Straffeloven §§ 244, 245 og 246, vold
I 2006 blev der idømt 2 straffe for overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser, hvilket
ligger under niveauet for tidligere år. Den ene sag blev afgjort med bøde, og den anden er
afgjort med en betinget fængselsstraf.
Straffeloven § 276, tyveri, mv.
For berigelseskriminalitet blev der i 2006 ikendt 2 sanktioner mod 11 i 2005. Begge sager er
afgjort med bøde.
Færdselsloven
Der blev i 2006 sanktioneret 240 færdselslovsovertrædelser mod 293 i 2005. Størsteparten af
sanktionerne vedrører hastighedsforseelser ”opfanget” af politiets ATK (automatisk trafikkontrol).
Våbenloven
Der er i 2006 ikendt 4 sanktioner for overtrædelse af våbenloven. Alle overtrædelserne har
medført bøde.

Fordeling på de militære personelgrupper
Straffesagerne blandt de værnepligtige menige udgør 122 af de i alt 391 ikendte straffe, svarende til 31 % mod 37 % i 2005,
91 % af straffesagerne vedr. de værnepligtige menige er ikendt værnepligtige menige i hæren, hvilket omtrent svarer til den andel af værnepligtige menige, der er tilknyttet hæren.
Gruppen af konstabelelever, marineelever og sergentelever tegner sig for 5 % af samtlige
straffesager.
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Konstabelgruppens andel af samtlige straffesager er 24 %. Der er tale om et lille fald i forhold til 2005, hvor andelen var 30 %.
For sergentgruppens vedkommende er der også tale om et lille fald, idet sergentgruppen tegner sig for 18 % af samtlige straffe mod 20 % af straffene i 2005.
Officersgruppen er i 2006 ikendt 76 straffe, svarende til 19 % af samtlige straffe og tegner
sig således for en større andel af det samlede antal straffe end i 2005, hvor andelen af de samlede straffe var 12 %. Langt hovedparten af straffene vedrørende officersgruppen angår færdselslovsovertrædelser.

Udsendte styrker
I relation til de udsendte styrker er der 19 straffesager i 2006, svarende til 5 % af samtlige
straffesager.
Hovedparten af straffesagerne vedrører overtrædelse af militær straffelov § 27 om pligtforsømmelse. Sanktionen har i alle disse tilfælde været en bøde.
Der har dog også været tre tilfælde af lydighedsnægtelse blandt udsendt personel, hvoraf den
ene har medført en ubetinget fængselsstraf. Sagen er refereret i afsnittet ”Sager af særlig interesse”.

11

Bemærkninger til statistikkerne

Der er udarbejdet følgende to statistikker over straffe i 2006:
-

Straffe fordelt på værn og personelgrupper
Straffe fordelt på de enkelte bestemmelser

Som følge af ophævelsen af de militære chefers rettergangsmyndighed og forsvarets nuværende struktur opdeles der ikke mere på militære enheder bortset fra ”udsendte styrker”.
Det skal bemærkes vedrørende den første oversigt, at officersgruppen består af såvel linieofficerer som reserveofficerer.
Det skal yderligere bemærkes, at hovedsigtelsen anvendes som opgørelsesenhed i oversigten
over straffe fordelt på de enkelte bestemmelser, således at kun den straffebestemmelse, der
har haft mest indflydelse på fastsættelsen af straffen er medregnet.
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STRAFFE FORDELT PÅ VÆRN OG PERSONELGRUPPPER INDEN FOR FORSVARET
FÆNGSEL
VPL

VÆRN *)

HÆREN

u

b

1

1

SØVÆRNET

KSE /
MAEL
SGE
u
b

KS

u

SG

b

1

u

OF

b

1

1

FLYVEVÅBNET

1

u

VPL

AN

b

u

KSE /
MAEL
SGE

KS

SG

OF

AN

b

109

18

64

45

44

9

17

14

4

1

12

10

17

HJEMMEVÆRNET
(minus frivillige)

FORSVARET
i alt

TILTALEFRAFALD
VPL
ØVRIGE

BØDE

4

10

11

1

2

1

1

1

119

18

93

69

76

14

3

1

10

4

*) Militært personel fra værnsfælles myndigheder som f.eks. Forsvarskommandoen indgår i de pågældende værns tal.
UDSENDTE
STYRKER **)

1

**) Tallene er medtaget i oplysninger for de respektive værn
ANVENDTE FORKORTELSER:
u
: Ubetinget
b
: Betinget
VPL
: Værnepligtige
KSE
: Konstabelelever
MAEL
: Marineelever
SGE
: Sergentelever
KS
: Konstabelgruppen
SG
: Sergentgruppen
OF
: Officersgruppen
AN
: Andre: militært personel (mekanikere, musikere etc.)
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Straffe fordelt på de enkelte bestemmelser
Fængsel

HÆREN
Antal

Bøde

Fordelt på:
Betinget
*)

Sigtelse for:
MSL § 11 ulydighed

Pligter som underordnet

4

Ubetinget

2

2

1

1

Tiltalefrafald
RPL §
722, stk. 1,
nr. 7 /
stk. 2

MSL § 12 mytteri
MSL § 13 respektstridig opførsel

2

MSL § 15 forfølgelse

Pligter som overordnet og sideordnet
m.v.

MSL § 16 misbrug af stilling
MSL § 17 myndigheds ikke-brug
MSL § 18 krænkelse af underordnet
MSL § 19 krænkende behandling af
sideordnet (ritualer o.l.)
MSL § 20 påvirkethed i tjenesten

Rusmidler m.v.

19

MSL § 21 overtrædelse af promillegrænser
MSL § 22 besiddelse / indtagelse af
euforiserende stoffer

9

MSL § 23 offentlig uorden og synlig beruselse
MSL § 24 vagtforseelse

Andre pligtforsømmelser

MSL § 25 ulovligt fravær

2
65

MSL § 26 militært hærværk

1

MSL § 27 pligtforsømmelse

24

FL § 53-54 ubetinget frakendelse

2
1

1

FL § 53-54 betinget frakendelse

Færdselsloven **)
Andet + frakendelse eller kørselsforbud
Andet – frakendelse inkl. klip

Vold

5
142

STRFL § 244, 245, 246

1

1

Tyveri STRFL § 276

Berigelseskriminalitet

Overtrædelse af våbenloven / fyrværkeriloven

Tyveri af våben
Andet

1

Skydevåben

1

Andet

3

1

Fyrværkeri
Civile bestemmelser

1

Andre overtrædelser
Militære bestemmelser

*) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse
**) Færdselsforseelser uden for færdselslovens område rubriceres under MSL § 27
Forkortelser:

FL
MSL
RPL
STRFL

: Færdselsloven
: Militær Straffelov
: Retsplejeloven
: Straffeloven
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Straffe fordelt på de enkelte bestemmelser
Fængsel

SØVÆRNET
Antal

Bøde

Fordelt på:
Betinget
*)

Sigtelse for:
MSL § 11 ulydighed

Pligter som underordnet

Ubetinget

Tiltalefrafald
RPL §
722, stk. 1,
nr. 7 /
stk. 2

2

MSL § 12 mytteri
MSL § 13 respektstridig opførsel
MSL § 15 forfølgelse

Pligter som overordnet og sideordnet
m.v.

MSL § 16 misbrug af stilling
MSL § 17 myndigheds ikke-brug
MSL § 18 krænkelse af underordnet
MSL § 19 krænkende behandling af
sideordnet (ritualer o.l.)
MSL § 20 påvirkethed i tjenesten

Rusmidler m.v.
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MSL § 21 overtrædelse af promillegrænser
MSL § 22 besiddelse / indtagelse af
euforiserende stoffer
MSL § 23 offentlig uorden og synlig beruselse
MSL § 24 vagtforseelse

Andre pligtforsømmelser

MSL § 25 ulovligt fravær

1

MSL § 26 militært hærværk
MSL § 27 pligtforsømmelse

1

FL § 53-54 ubetinget frakendelse
FL § 53-54 betinget frakendelse

Færdselsloven **)
Andet + frakendelse eller kørselsforbud
Andet – frakendelse inkl. klip

Vold

STRFL § 244, 245, 246

41
1

Tyveri STRFL § 276

Berigelseskriminalitet

Tyveri af våben
Andet

Overtrædelse af våbenloven / fyrværkeriloven

1

Skydevåben
Andet
Fyrværkeri
Civile bestemmelser

1

1

Andre overtrædelser
Militære bestemmelser

*) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse
**) Færdselsforseelser uden for færdselslovens område rubriceres under MSL § 27
Forkortelser:

FL
MSL
RPL
STRFL

: Færdselsloven
: Militær Straffelov
: Retsplejeloven
: Straffeloven
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Straffe fordelt på de enkelte bestemmelser
Fængsel

FLYVEVÅBNET
Antal

Bøde

Fordelt på:
Betinget
*)

Sigtelse for:

Ubetinget

Tiltalefrafald
RPL §
722, stk. 1,
nr. 7 /
stk. 2

MSL § 11 ulydighed

Pligter som underordnet

MSL § 12 mytteri
MSL § 13 respektstridig opførsel
MSL § 15 forfølgelse

Pligter som overordnet og sideordnet
m.v.

MSL § 16 misbrug af stilling
MSL § 17 myndigheds ikke-brug
MSL § 18 krænkelse af underordnet
MSL § 19 krænkende behandling af
sideordnet (ritualer o.l.)
MSL § 20 påvirkethed i tjenesten

Rusmidler m.v.

MSL § 21 overtrædelse af promillegrænser
MSL § 22 besiddelse / indtagelse af
euforiserende stoffer
MSL § 23 offentlig uorden og synlig beruselse
MSL § 24 vagtforseelse

Andre pligtforsømmelser

MSL § 25 ulovligt fravær

1

MSL § 26 militært hærværk
MSL § 27 pligtforsømmelse
FL § 53-54 ubetinget frakendelse

1

1

FL § 53-54 betinget frakendelse

Færdselsloven **)
Andet + frakendelse eller kørselsforbud
Andet – frakendelse inkl. klip

Vold

1
38

STRFL § 244, 245, 246
Tyveri STRFL § 276

Berigelseskriminalitet

Tyveri af våben
Andet

Overtrædelse af våbenloven / fyrværkeriloven

Skydevåben
Andet
Fyrværkeri
Civile bestemmelser

Andre overtrædelser
Militære bestemmelser

*) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse
**) Færdselsforseelser uden for færdselslovens område rubriceres under MSL § 27
Forkortelser:

FL
MSL
RPL
STRFL

: Færdselsloven
: Militær Straffelov
: Retsplejeloven
: Straffeloven
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Straffe fordelt på de enkelte bestemmelser
HJEMMEVÆRNET
(minus frivillige)

Fængsel
Bøde

Sigtelse for:

Antal

Fordelt på:
Betinget
*)

Ubetinget

Tiltalefrafald
RPL §
722, stk. 1,
nr. 7 /
stk. 2

MSL § 11 ulydighed

Pligter som underordnet

MSL § 12 mytteri
MSL § 13 respektstridig opførsel
MSL § 15 forfølgelse

Pligter som overordnet og sideordnet
m.v.

MSL § 16 misbrug af stilling
MSL § 17 myndigheds ikke-brug
MSL § 18 krænkelse af underordnet
MSL § 19 krænkende behandling af
sideordnet (ritualer o.l.)
MSL § 20 påvirkethed i tjenesten

Rusmidler m.v.

MSL § 21 overtrædelse af promillegrænser
MSL § 22 besiddelse / indtagelse af
euforiserende stoffer
MSL § 23 offentlig uorden og synlig beruselse
MSL § 24 vagtforseelse

Andre pligtforsømmelser

MSL § 25 ulovligt fravær
MSL § 26 militært hærværk
MSL § 27 pligtforsømmelse
FL § 53-54 ubetinget frakendelse
FL § 53-54 betinget frakendelse

Færdselsloven **)
Andet + frakendelse eller kørselsforbud
Andet – frakendelse inkl. klip

Vold

11

STRFL § 244, 245, 246
Tyveri STRFL § 276

Berigelseskriminalitet

Tyveri af våben
Andet

Overtrædelse af våbenloven / fyrværkeriloven

Skydevåben
Andet
Fyrværkeri
Civile bestemmelser

Andre overtrædelser
Militære bestemmelser

*) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse
**) Færdselsforseelser uden for færdselslovens område rubriceres under MSL § 27
Forkortelser:

FL
MSL
RPL
STRFL

: Færdselsloven
: Militær Straffelov
: Retsplejeloven
: Straffeloven
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Særlig oversigt for udsendte styrker over straffe fordelt på de enkelte
bestemmelser
(NB! Tallene er medtaget i oplysninger for de respektive værn)

UDSENDTE STYRKER

Bøde

Sigtelse for:

I tjenesten
MSL § 11 ulydighed

Pligter som underordnet

Fængsel

I fritiden

I tjenesten

2

I fritiden
1

MSL § 12 mytteri
MSL § 13 respektstridig opførsel
MSL § 15 forfølgelse

Pligter som overordnet og sideordnet
m.v.

MSL § 16 misbrug af stilling
MSL § 17 myndigheds ikke-brug
MSL § 18 krænkelse af underordnet
MSL § 19 krænkende behandling af
sideordnet (ritualer o.l.)
MSL § 20 påvirkethed i tjenesten

Rusmidler m.v.

MSL § 21 overtrædelse af promillegrænser
MSL § 22 besiddelse / indtagelse af
euforiserende stoffer
MSL § 23 offentlig uorden og synlig beruselse
MSL § 24 vagtforseelse

Andre pligtforsømmelser

MSL § 25 ulovligt fravær
MSL § 26 militært hærværk
MSL § 27 pligtforsømmelse

Færdsel *)

5

Andet

7

3

FL § 53-54 ubetinget frakendelse
FL § 53-54 betinget frakendelse

Færdselsloven
Andet + frakendelse eller kørselsforbud
Andet – frakendelse inkl. klip

Vold

STRFL § 244, 245, 246
Tyveri STRFL § 276

Berigelseskriminalitet

Tyveri af våben
Andet

Overtrædelse af våbenloven / fyrværkeriloven

Skydevåben
Andet

1

Fyrværkeri
Civile bestemmelser

Andre overtrædelser
Militære bestemmelser

*) Færdselsforseelser under udsendelse rubriceres i mange tilfælde under MSL § 27
Forkortelser: FL
MSL
RPL
STRFL

: Færdselsloven
: Militær Straffelov
: Retsplejeloven
: Straffeloven
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Straffe fordelt på de enkelte bestemmelser
Fængsel

FORSVARET
Antal

Bøde

Fordelt på:
Betinget
*)

Sigtelse for:
MSL § 11 ulydighed

Pligter som underordnet

6

Ubetinget

2

2

1

1

Tiltalefrafald
RPL §
722, stk. 1,
nr. 7 /
stk. 2

MSL § 12 mytteri
MSL § 13 respektstridig opførsel

2

MSL § 15 forfølgelse

Pligter som overordnet og sideordnet
m.v.

MSL § 16 misbrug af stilling
MSL § 17 myndigheds ikke-brug
MSL § 18 krænkelse af underordnet
MSL § 19 krænkende behandling af
sideordnet (ritualer o.l.)
MSL § 20 påvirkethed i tjenesten

Rusmidler m.v.

26

MSL § 21 overtrædelse af promillegrænser
MSL § 22 besiddelse / indtagelse af
euforiserende stoffer

9

MSL § 23 offentlig uorden og synlig beruselse
MSL § 24 vagtforseelse

Andre pligtforsømmelser

MSL § 25 ulovligt fravær

2
67

MSL § 26 militært hærværk

1

MSL § 27 pligtforsømmelse
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FL § 53-54 ubetinget frakendelse

1

2
1

1

1

1

1

FL § 53-54 betinget frakendelse

Færdselsloven **)
Andet + frakendelse eller kørselsforbud
Andet – frakendelse inkl. klip

Vold

STRFL § 244, 245, 246

6
232
1

Tyveri STRFL § 276

Berigelseskriminalitet

Overtrædelse af våbenloven / fyrværkeriloven

Tyveri af våben
Andet

2

Skydevåben

1

Andet

3

1

Fyrværkeri
Civile bestemmelser

1

1

1

Andre overtrædelser
Militære bestemmelser

*) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse
**) Færdselsforseelser uden for færdselslovens område rubriceres under MSL § 27
Forkortelser:

FL
MSL
RPL
STRFL

: Færdselsloven
: Militær Straffelov
: Retsplejeloven
: Straffeloven
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Sager af særlig interesse
Militær straffelov
Militær straffelov § 11, stk. 1 (grov ulydighed).
Sag nr. 1 (J.nr. 11-06)
En sergent i Jægerkorpset blev af sin stabschef med kort varsel beordret til tjeneste i Irak.
Den forventede udsendelsesperiode var ca. 4 uger. Sergenten nægtede at lade sig udsende
og begrundede det med, at der forelå særlige personlige forhold. Retten idømte den pågældende 30 dages ubetinget fængsel for lydighedsnægtelse og lagde ved strafudmålingen i
skærpende retning vægt på, at den pågældende som jægersoldat og tjenestegørende i en
særlig enhed i Jægerkorpset – Quick Reaction Force – måtte påregne at kunne blive udsendt med kort varsel, samt at hans nægtelse af at lade sig udsende beroede på en velovervejet afvejning. I formildende retning vægtedes den pågældendes personlige forhold. Der var
dissens for at henføre forholdet under § 11, stk. 2, lydighedsnægtelse af særlig grov karakter, på grund af tilhørsforholdet til Jægerkorpset.
Militær straffelov § 11, stk. 2 (ulydighed af særlig grov karakter).
Sag nr. 2 (J.nr. 04-7080-1)
En overkonstabel havde under sin udsendelse til Camp Dannevang i Irak nægtet at efterkomme kompagnichefens tjenstlige ordre om at deltage i patrulje i det danske missionsområde. Overkonstablen havde 10 dage tilbage af sin tjenestetid i Irak, da han følte, at trusselsbilledet mod de danske styrker havde ændret sig i en sådan grad, at han ikke ville sætte sit
liv på spil ved at køre på patrulje i det danske missionsområde. Overkonstablen havde afvist
sin delingsfører og derefter sin chefs direkte ordre om at køre på patrulje ved at sige, at chefen ikke kunne befale ham til at gøre noget, han ikke ville. Overkonstablen blev af retten
idømt 4 måneders ubetinget fængsel for lydighedsnægtelse af særlig grov karakter.
Militær straffelov § 20 (beruselse).
Sag nr. 3 (J.nr. 04-7082-2)
En marineoverkonstabel, der var tjenestegørende på et af søværnets fartøjer, der lå ved kaj i
Norge, havde om aftenen indtaget alkohol i en sådan mængde, at han var ude af stand til at
varetage sin tjeneste på forsvarlig måde den følgende morgen. Auditøren forelagde marineoverkonstabelen en bøde på 1.000 kr.

Sag nr. 4 (J.nr. 04-7082-6)
En værnepligtig, der deltog i kursus på en af forsvarets skoler, havde aftenen forinden sidste
kursusdag, indtaget alkohol i en sådan mængde, at han den følgende morgen ikke var i
stand til at holde sig vågen ved første lektion. En alkometertest ca. 2½ time senere viste en
alkohol koncentration på 0,95 promille. Auditøren forelagde den værnepligtige en bøde på
1.000 kr.
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Militær straffelov § 25, stk. 1 (udeblivelse af grov karakter).
Sag nr. 5 (J.nr. 04-7084-15)
En værnepligtig, der tre gange tidligere var idømt bødestraffe for at være uberettiget udeblevet fra indkaldelse til første samlede tjeneste, blev for to tilfælde af uberettiget udeblivelse fra
indkaldelse til første samlede tjeneste idømt 20 dages ubetinget fængsel.

Sag nr. 6 (J.nr. 04-7088-147)
En værnepligtig idømt 2.000 kr. i bøde for to tilfælde af uberettiget udeblivelse fra indkaldelse
til første samlede tjeneste.

Militær straffelov § 26 (militært hærværk).
Sag nr. 7 (J.nr. 04-7085-1)
En værnepligtig havde i forbindelse med juleferie glemt sin pung på sin belægningsstue. Den
værnepligtige forsøgte at komme i kontakt med vagthavende befalingsmand, der havde en
nøgle til stuen, men blev så utålmodig over ventetiden, at han sparkede den aflåste dør op
med materiel skade til følge. Den værnepligtige blev af auditøren forelagt en bøde på 2.000
kr. Endvidere skulle den menige udrede de udgifter, der var opstået som følge af hærværket,
hvilket beløb sig til 9.784 kr.

Straffeloven
Straffeloven § 235, stk. 2 (børnepornografi).
Sag nr. 8 (j.nr. 04-7114-7)
En værnepligtig på et marinefartøj var på sit lukaf og på sin bopæl i land fundet i besiddelse
af: dels flere Cd-rom’er med utugtige billeder af børn, herunder af børn der havde samleje
eller anden kønslig omgængelse end samleje,
og dels en del utugtige film og filmsekvenser samt billeder af børn, herunder af børn der havde samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje. På bopælen lå film og billeder på
harddisken på den stationære computer
Byretten idømte den værnepligtige fængsel i 30 dage, der efter omstændighederne, herunder at han ikke havde betalt for at skaffe sig det utugtige materiale, blev gjort betinget
Endvidere konfiskerede retten foruden det utugtige materiale, den stationære computer på
bopælen samt en bærbar computer, som han havde medbragt på skibet og anvendt til at
gennemse Cd-rom’erne på sit lukaf.

Straffeloven § 244 (vold) og militær straffelov § 23, stk. 2 (synlig alkoholpåvirket i udlandet).
Sag nr. 9 (j.nr. 8-06)
En værnepligtig på et marinefartøj viste sig under spadseretilladelse i Frankrig synlig påvirket
af spiritus, ligesom han senere på natten sparkede en anden værnepligtig i maveregionen.
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Henset til det forudgående forløb mellem de 2 værnepligtige, og til at sigtede blev frakommanderet skibet og sendt hjem til Danmark, fandt auditøren det forsvarligt at afgøre sagen
med bødestraf på 3.000 kr., selv om fængselsstraf er udgangspunktet i voldssager.
Straffeloven § 245 (vold af særlig farlig karakter).
Sag nr. 10 (j.nr. 04-7111-24)
En værnepligtig forsøgte som følge af trusler og skub fra en anden værnepligtig at tildele
denne et slag i hovedet med kolben på sit gevær, idet han svingede geværet over eget hoved ned mod den anden værnepligtige. Den forurettede afværgede dog slaget, idet han holdt
højre arm op foran hovedet og pådrog sig derved alene en hudafskrabning på armen.
Den værnepligtige blev af Københavns byret idømt 60 dages fængsel, der på grund af tiltaltes gode personlige forhold samt den forudgående provokation blev gjort betinget

Straffeloven § 279 (bedrageri) og militær straffelov § 27, stk. 1 (pligtforsømmelse).
Sag nr. 11 (J.nr. 04-7029-305)
Ang. bedrageriet:
Ved afregning af tjenesterejser i forbindelse med kursusvirksomhed oplyste en oversergent i
flere tilfælde urigtigt, at han ikke havde foretaget hjemrejser i kursusperioderne, hvorved han
uretmæssigt fik udbetalt for meget i time- og dagpenge eller merudgiftsgodtgørelse. Forholdet efter omstændighederne henført under straffelovens § 287 (den milde straffebestemmelse).
Ang. pligtforsømmelsen:
I kursusperioderne anvendt et tjenestekøretøj, der var beregnet til transport mellem det faste
tjenestested og kursusstedet, til privat kørsel i et ikke ubetydeligt omfang (i alt ca. 6.000 km
fordelt over 3 kursusperioder).
Oversergenten havde forud for domsforhandlingen betalt erstatning.
Byretten idømte oversergenten en bøde på 4.000 kr. for bedrageri og forsøg herpå efter
straffelovens § 287 jf. § 279 til dels jf. § 21 (forsøg) og for pligtforsømmelse efter militær
straffelovs § 27, stk. 1.

Færdselsloven
Færdselsloven § 3, stk. 1 (manglende agtpågivenhed)
Sag nr. 12 (J.nr. 04-7115-57)
En overkonstabel havde under foretagelse af svingning med en pansret mandskabsvogn i
sneglat føre gasset op frem mod en port, således at køretøjet skred ud og ramte en betonpille, hvorved der skete skader på bygningen for ca. 200.000 kr.
Overkonstablen blev af auditøren forelagt en bøde på 500 kr. for manglende agtpågivenhed.
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Tiltalefrafald
Militær straffelov § 26, stk. 1 (hærværk).
Sag nr. 13 (J.nr. 04-7085-6)
En værnepligtig havde under vagt ridset bl.a. initialer i et skilderhus ved Rosenborg Slot. Auditøren valgte at frafalde tiltale jf. retsplejelovens § 722, stk. 2 henset til, at skilderhuset i forvejen var beskadiget, at den menige erkendte forholdet samt at denne havde indbetalt et a
conto beløb til udbedring af skaden. Sagen blev henvist til disciplinarchefen til vurdering af
om der forelå en pligtforsømmelse efter militær disciplinarlov.
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