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Tjenstlige forhold 

Spirituspåvirkethed  

1. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at være mødt for sent til tjeneste i spiritus-
påvirket tilstand. Rigspolitichefen foretog lønfradrag for den dag, hvor polititjenestemanden 
ikke var i stand til at udføre den planlagte tjeneste.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

2. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i sin fritid i spirituspåvirket tilstand at have forevist sin 
politilegitimation på en restauration og afkrævet generalia af tilstedeværende gæster.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

3. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i sin fritid i spirituspåvirket tilstand at have forevist sin 
politilegitimation på en restauration og afkrævet generalia af tilstedeværende gæster.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

4. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket til-
stand. Rigspolitichefen foretog lønfradrag for den dag, hvor polititjenestemanden ikke var i 
stand til at udføre den planlagte tjeneste.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

5. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for tre forhold af langsommelig/ukorrekt sagsbehandling, 
herunder ufuldstændig og manglende sagsbehandling i forbindelse med et retsmøde i en 
færdselssag, der medførte,  at tiltalte blev frifundet, og manglende og ukorrekt sagsbehand-
ling i to andre færdselssager, hvor de sigtede efterfølgende ikke kunne udfindes. Polititje-
nestemanden blev desuden indberettet for at have efterladt sin tjenestepistol i en patruljebil, 
der stod uaflåst i forbindelse med færdselskontrol.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren.  

6. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt sagsbehandling i forbindelse med håndte-
ring af hittegods.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren.  
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7. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have fremmet sagsbehandlingen af en straffe-
lovsanmeldelse i nødvendigt omfang.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

8. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling, idet han i flere tilfæl-
de ikke overholdt gældende tidsfrister for sagsbehandling i forskellige sagskategorier. Politi-
tjenestemanden havde tidligere fået indskærpet tidsfristerne.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren.  

9. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig/manglende sagsbehandling, idet han i 
efteråret 2004 endnu ikke havde foretaget sagsbehandling i en sag fra 2003.   

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren.  

10. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for, som beskikket stævningsmand, ikke at have for-
kyndt en stævning på korrekt vis, idet han på vidneindkaldelsen påførte, at den var forkyndt 
for vidnet personligt, selv om den rettelig var afleveret i vidnets postkasse.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

11. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have gemt 43 kriminalsager i 
kælderen på politistationen, hvilket blandt andet medførte forældelse af nogle af sagerne.   

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

12. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig/manglende sagsbehandling, idet han i 
december måned 2004 endnu ikke havde foretaget sagsbehandling i en tildelt sag fra sep-
tember 2004 vedrørende et røveri.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren.  

13. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig/manglende sagsbehandling, idet han 
undlod at foretage sig noget i anledning af en ankemeddelse med anklageskrift fra Statsad-
vokaten, som han havde til opgave at forkynde. Politimesteren indstillede en disciplinær 
bøde. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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Udeblivelse fra tjenesten  

14. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at være udeblevet fra tjenesten, idet han 
sammen med en kollega skulle transportere en arrestant fra Danmark til Grønland. Polititje-
nestemanden sov over sig grundet spirituspåvirkethed, hvorfor han ikke nåede flyet til 
Grønland. Polititjenestemandens kollega måtte alene transportere arrestanten til Grønland. 
Rigspolitichefen foretog lønfradrag for den dag, hvor polititjenestemanden ikke var i stand til 
at udføre den planlagte tjeneste.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitichefen. 

Registermisbrug   

15. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget søgning i kriminal-
registret. Polititjenestemanden vedtog en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af straffelo-
vens § 155.  

Afgørelsesresumé: Meddelt  en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

16. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget søgning i kriminal-
registret. Statsadvokaten fandt, at en disciplinær reaktion ville være tilstrækkelig.  

Afgørelsesresumé: Meddelt  en advarsel af Rigspolitichefen. 

17. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have indhentet oplysninger på en 
tidligere samlever i kriminalregistret, CPR-registret og centralregistret for motorkøretøjer på 
en tidligere samlever. Statsadvokaten fandt, at polititjenestemanden havde handlet særde-
les kritisabelt.  

Afgørelsesresumé: Meddelt  en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

18. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget at have videregivet oplysninger fra cen-
tralregistret for motorkøretøjer til en tidligere kriminel person. Statsadvokaten fandt, at politi-
tjenestemanden havde handlet meget kritisabelt.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitichefen. 

Utilstrækkeligt detentionstilsyn  

19. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have undladt at sikre sig, at 
der blev ført tilsyn med en detentionsanbragt, og at tilsyn blev dokumenteret. Politimesteren 
indledte en kriminalretlig efterforskning. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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20. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for grov pligtforsømmelse i forbindelse med, 
at en arrestant begik selvmord i arresten. Polititjenestemanden varetog hvervet som arrest-
forvarer. Politimesteren indledte en kriminalretlig efterforskning. Politimesteren indstillede, at 
pågældende blev frataget hvervet som arrestforvarer. Rigspolitichefen tiltrådte dette. 

 Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Andre tjenstlige forhold   

21. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have nægtet at efterkomme en given ordre om at 
gøre tjeneste som køreprøvesagkyndig. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

22. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have forsøgt at skaffe sig uberettiget viden forud 
for eksamen på Politiskolens kursus for køreprøvesagkyndige. 

Afgørelsesresumé: Meddelt  en irettesættelse af Politimesteren. 

23. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en borgers fejlagtige henvendelse 
på dennes bopæl at have udvist kritisabel adfærd i form af verbale udtryk. Da borgeren se-
nere var hensat  i detentionen i anden anledning, rettede polititjenestemanden henvendelse 
til ham, hvorunder han kommenterede den tidligere episode. Statsadvokaten og Rigsadvo-
katen fandt polititjenestemandens adfærd for kritisabel. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

24. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ved en vådeskudsulykke på skydebanen at have 
ramt en kollega i benene. Statsadvokaten fandt polititjenestemandens adfærd og håndte-
ring af tjenestepistolen meget kritisabel. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 

25. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i tjenesten, i forbindelse med indlevering af nogle 
prøveskilte til en bilforhandler, at have omtalt denne som værende en ”klovn”, ligesom han 
skulle have anvendt en udtalelse, der kunne opfattes truende. Polititjenestemanden rettede 
senere telefonisk kontakt til pågældende i privat øjemed, men anvendte i samtalen oplys-
ninger, han generelt havde stiftet bekendtskab med i tjenesten. Statsadvokaten fandt politi-
tjenestemandens adfærd for kritisabel.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
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26. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have rettet henvendelse til en medarbejder hos et 
telefirma og forespurgt, om der var etableret en telefonaflytning mod en kollega. Dette med 
baggrund i en avisartikel omhandlende kollegaen. Statsadvokaten fandt polititjenesteman-
dens adfærd for kritisabel. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 

27. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for uden for tjenesten og uden tjenstlig an-
ledning at have gjort brug af et tjenestekøretøj og for at have være blevet  impliceret i et 
færdselsuheld med køretøjet. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

28. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have fulgt politiets regnskabsinstruks samt en 
intern stationsmeddelelse for behandling af kontantbeløb i en sag vedrørende hittegods.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

29. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt politistationens frankeringsmaskine 
og en kuvert i forbindelse med afsendelse af et privat brev. Rigspolitichefen bemærkede 
overfor Politimesteren, at disciplinærsagen på grund af sin karakter burde have været fore-
lagt for Rigspolitichefen, førend der blev truffet afgørelse. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren.  

30. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have fulgt proceduren ved våbenbetjening, 
idet han under afladning af sin tjenestepistol afgav et vådeskud, der ramte en betonvæg på 
politistationen.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 

31. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet urigtige oplysninger til sin nærmeste 
leder, idet han ikke overholdt en aftale om betingelserne for påbegyndelse af afspadsering. 
Polititjenestemanden undlod at behandle en anmeldelse om indbrud korrekt, idet han kon-
taktede anmelderen og fik gerningstedsundersøgelsen udsat, hvorefter han påbegyndte af-
spadsering.   

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 
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32. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt ukorrekt sprogbrug overfor en rej-
sende i forbindelse med paskontrol i en lufthavn. Statsadvokaten og Rigsadvokaten fandt 
polittjenestemandens adfærd for kritisabel. Polititjenestemanden anmodede om afholdelse 
af tjenstligt forhør, hvilket blev afvist af Rigspolitichefen.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

33. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have udfærdiget en polititrapport over en afhøring, 
som han ikke selv havde foretaget. Rapporten fremstod med hans underskrift, som om han 
selv havde foretaget afhøringen. Statsadvokaten fandt polititjenestemandens adfærd for kri-
tisabel. Politimesteren indstillede til en disciplinær irettesættelse. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

34. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for i 2 tilfælde at have ført et tjenestekøretøj i 
ikke tjenstlig anledning uden at udvise agtpågivenhed, hvilket resulterede i et færdselsuheld 
og en personskade.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

35. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for indendørs at have antændt et stykke fyrværkeri med 
knaldeffekt på en politistation. Politimesteren sigtede ham for overtrædelse af fyrværkerilo-
ven. Polititjenestemanden vedtog en bødetilkendegivelse på 1.000 kr.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. Rigspolitichefen udtalte 
overfor Politimesteren, at disciplinærsagen på grund af sin karakter burde have været fore-
lagt for Rigspolitichefen, førend der blev truffet afgørelse. 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde  

36. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 

37. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 
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38. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

39. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. Sagen burde have været fore-
lagt Rigspolitichefen, da det ikke var utvivlsomt, at sagen kunne afgøres med en advarsel 
eller irettesættelse. 

40. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

41. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 

42. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmø-
de. Retten idømte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjeneste-
tilrettelæggelsen taget hensyn til retsmødet. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

43. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

44. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte den pågældende en bøde på 1.000 kr.   

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
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45. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev 
afgjort med en advarsel.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 

46. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
idømte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 

Strafbare forhold i tjenesten 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv  

47. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet,  idet han af Statsadvokaten blev sigtet for overtrædelse 
af straffelovens § 155, 2. pkt., jf. § 21, og §§ 171 og 155, 2. pkt., ved at have udfærdiget og 
udleveret fiktive konfiskationserklæringer til en kriminel person mod betaling. Politimesteren 
satte polititjenestemanden fra tjeneste og indstillede til suspension. Rigspolitichefen su-
spenderede. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Forbrydelser mod kønssædeligheden 

48. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for blufærdighedskrænkelse og 
magtmisbrug i forbindelse med afhøring af en anholdt. Politimesteren undersøgte forholde-
ne. Politimesteren fandt ikke anledning til kritik af polititjenestemanden, hvorfor han sluttede 
straffesagen.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

49. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for voldtægt og anden kønslig omgang  end samleje 
mod en tidligere kæreste. Polititjenestemanden blev varetægtsfængslet. Politimesteren ind-
stillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. Byretten og Landsretten fandt politi-
tjenestemanden skyldig. Han blev frifundet for straf i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, og 
idømt foranstaltninger i medfør af straffelovens § 68. Rigspolitichefen indstillede til Justits-
ministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget uden varsel.   

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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50. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for voldtægt og for at have misbrugt sin stilling, jf. straffe-
lovens § 155. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. By-
retten dømte polititjenestemanden 9 måneders fængsel efter straffelovens §§ 150 og 155. 
Dommen anket. Suspensionen opretholdt. Landsretten idømte polititjenestemanden fæng-
sel i 1 år og 3 måneder. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

51. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand i chefstilling (Grønland) blev indberettet for voldtægt. Rigsad-
vokaten opgav at rejse sigtelse mod polititjenestemanden. Politimesteren indstillede til en 
disciplinær advarsel som følge af adfærd i forbindelse med en selskabelig sammenkomst 
på et hotelværelse i forbindelse med en tjenesterejse. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

52. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for gentagne tilfælde af kønslig 
udnyttelse af en mentalt handicappet kvinde. Forholdene fandt sted såvel i som uden for 
tjenesten. Kredsretten og Landsretten tilbageholdt polititjenestemanden i 14 dage. Politime-
steren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. Kredsretten og Landsret-
ten fandt polititjenestemanden skyldig og idømte ham anstaltsanbringelse i 3 måneder. Han 
blev ligeledes dømt til at betale 20.000 kr. i tortgodtgørelse til forurettede. Rigspolitichefen 
indstillede til Justitsministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget uden varsel.   

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

53. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for sexchikane overfor en kørelærer forøvet i forbindelse 
med afvikling af køreprøver. Politimesteren indstillede, at polititjenestemanden blev overført 
til anden tjeneste. Rigspolitichefen tiltrådte dette. Statsadvokaten fandt dele af polititjene-
stemandens adfærd for henholdsvis kritisabel og meget kritisabel. Afgørelsen påklaget til 
Rigsadvokaten. Rigsadvokaten tiltrådte Statsadvokatens afgørelse. Politimesteren indstille-
de forflyttelse til anden stilling. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

54. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Færøerne) blev indberettet for at have forøvet verbal sexchikane mod 
en skolepraktikant i forbindelse med patruljering.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
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55. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for ulovlig tvang og frihedsberøvelse samt 
flere forhold af forbrydelser mod kønssædeligheden, herunder blufærdighedskrænkelse og 
kønsligt forhold til børn. Kredsretten traf beslutning om tilbageholdelse af polititjenesteman-
den. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. Polititjene-
stemanden senere løsladt.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

56. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have tilsneget sig anden kønslig om-
gang end samleje med en kvindelig kontoransat. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Forbrydelser mod liv og legeme 

57. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet skud i forbindelse med standsning af 
en personbil, der forinden havde påkørt en kollega. Både føreren og passageren i bilen blev 
ramt af skud. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 154, subsi-
diært § 245, stk. 1, jf. § 154, samt straffelovens § 252, stk. 1.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Mistet udrustning uden for tjenesten 

Mistet tjenestepistol 

58. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en rejse til politimesterskaberne i 
feltsport at have mistet sin taske indeholdende sin tjenestepistol med tilhørende føringsmid-
ler og magasiner. 

Afgørelsesresumé:  Ikendt en disciplinær bøde på 500 kr. af Rigspolitichefen.  

59. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet blandt andet sin tjenestepistol, sine 
håndjern, en bærbar politiradio, uniformer, en bærbar computer og mindst to rapporter ved 
indbrud i en tjenestebil, han efter endt tjeneste havde parkeret ved sin privatadresse.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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Strafbare forhold uden for tjenesten 

Forbrydelser mod den offentlige myndighed 

60. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have solgt våben og for overtrædelse af 
våbenloven ved på sin bopæl uden tilladelse at have været i besiddelse af et skydevåben 
uden tilladelse og en større mængde ammunition herunder ammunition til en tjenestepistol.  
Polititjenestemanden vedtog en bødetilkendegivelse på 5.000 kr. for overtrædelse af vå-
benloven. Statsadvokaten undersøgte forholdet omkring ammunitionen til tjenestepistolen.  

Afgørelsesresumé:  Sagen verserer.  

Vold 

61. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have tildelt en detentionsanbragt tre 
lussinger. Grundet helt særlige omstændigheder skete der ikke suspension. Polititjeneste-
manden vedtog en bødetilkendegivelse på 12.000 kr. for vold.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.500 kr. af Rigspolitichefen. 

62. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for vold mod sin samlever. Statsadvokaten opgav tiltale. 
Politimesteren indskærpede bestemmelserne i tjenestemandslovens § 10 overfor polititje-
nestemanden.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

63. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have tildelt en anholdt en lussing. Polititjeneste-
manden var forinden af den anholdte blevet spyttet to gange i ansigtet. Politimesteren ind-
stillede midlertidig tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitichefen tiltrådte indstillingen. 
Byretten frikendte polititjenestemanden for vold. Rigspolitichefen fandt, at karakteren af poli-
titjenestemandens reaktion under de foreliggende omstændigheder ikke levede fuldt op til 
den adfærd, man måtte kunne forvente af en polititjenestemand. 

 Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen.  

64. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for vold mod sin ægtefælle og datter. Politimesteren ind-
stillede med baggrund i tidligere disciplinære afgørelser, at polititjenestemanden blev su-
spenderet. Rigspolitichefen tiltrådte på grund af konkrete omstændigheder ikke denne ind-
stilling. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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Formueforbrydelser 

65. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for mandatsvig i forbindelse med en bibeskæftigelse 
som formand for et fjernvarmeværk. Byretten idømte polititjenestemanden 4 måneders be-
tinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste efter straffelovens § 280, stk. 1. Dommen 
anket. Politimesteren indstillede til suspension. Polititjenestemanden søgte sin afsked uden 
varsel.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 

66. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for butikstyveri. Politimesteren indstillede til suspension. 
Rigspolitichefen suspenderede. Byretten idømte polititjenestemanden 2 dagbøder af 250 
kr. Procesbevillingsnævnet søgt om anketilladelse. Politimesteren indstillede til fortsat su-
spension. Rigspolitichefen tiltrådte dette. Landsretten frikendte polititjenestemanden for bu-
tikstyveri. Politimesteren indtillede til ophævelse af suspensionen, og at der ikke skulle ind-
ledes disciplinære forfølgning i sagen. Rigspolitichefen ophævede suspensionen.  

 Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen.  

67. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for tyveri, hæleri, overtrædelse af lov om euforiserende 
stoffer og for at have misbrugt sin stilling, jf. straffelovens §§ 152 og 155. Statsadvokaten 
rejste tiltale. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer.  

68. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for medvirken til socialbedrageri omhandlende børne-
penge. Polititjenestemanden søgte og fik bevilget  tjenestefrihed uden løn i 1 år. Politime-
steren rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 279, jf. § 21. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer.  

69. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for på en politistation at have taget 2 poser kaffe til en 
værdi af 50 kr. for egen vindings skyld. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspoliti-
chefen suspenderede. Byretten frifandt polititjenestemanden for tyveri. Suspension blev 
ophævet. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

70. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i fritiden at have forsøgt at udføre et ar-
kæologisk fund – en marmorsten/plade – fra Tyrkiet. Polititjenestemanden anholdt og 
fængslet i Tyrkiet. Senere løsladt mod kaution. Politimesteren indstillede, at der ikke skulle 
foretages foreløbige disciplinære skridt. Rigspolitichefen tiltrådte dette. 

 Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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71. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i fritiden at have overtrådt skattekontrolloven og 
momsloven. Politimesteren har indledt en strafferetlig efterforskning. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Spiritus- og promillekørsel 

72. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for promillekørsel med en promille på 0,70 i et tjeneste-
køretøj. Polititjenestemanden vedtog en bødetilkendegivelse på 4.000 kr. Polititjeneste-
manden søgte sin afsked. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var 
meddelt afsked. 

73. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for promillekørsel i fritiden med en promille på 0,87. Poli-
titjenestemanden vedtog en bødetilkendegivelse på 14.000 kr. samt en betinget frakendel-
se af førerretten i 3 år.   

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 7.000 kr. af Rigspolitichefen. 

74. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i fritiden med en promille på 2,28. Han 
var i den forbindelse involveret i et færdselsuheld. Politimesteren indstillede til suspension. 
Rigspolitichefen suspenderede.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

75. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Færøerne) blev indberettet for spirituskørsel i fritiden med en promille 
på 3,02. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

76. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i fritiden samt flere andre overtrædelse 
af færdselsloven. Politimesteren indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste. Rigs-
politichefen overførte polititjenestemanden til midlertidig anden tjeneste.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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Restaurationsloven 

77. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af restaurationsloven ved i spirituspå-
virket tilstand at have været impliceret i værtshusuorden. Polititjenestemanden vedtog en 
strafferetlig bøde på 600 kr. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

Politivedtægten 

78. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have udvist en optræden, der var egnet 
til at forstyrre den offentlige orden, idet han efter endt kørsel i en taxi tilegnede sig tæn-
dingsnøglen og bortkastede denne. Polititjenestemanden vedtog en strafferetlig bøde på 
400 kr. for overtrædelse af politivedtægten. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 

79. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for i sin fritid i spirituspåvirket tilstand at have 
udvist en adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige ro og orden. Polititjenesteman-
den blev bedt om at forlade restaurationen, hvilket han gjorde modvilligt. Under forløbet 
præsenterede han sig som polititjenestemand overfor restaurationens personale. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold i øvrigt 

80. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have overholdt synsfristen for sit motorkøretøj, 
hvorfor nummerpladerne blev inddraget. Politimesteren indstillede under henvisning til to 
tidligere sager til en disciplinær bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
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