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Tjenstlige forhold 

Spirituspåvirkethed 

1. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. 
Pågældende påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen stillede disciplinærsagen i bero i 2 år, hvorefter den vil 
blive sluttet på betingelse af, at der indtil da ikke viser sig alkoholproblemer, der får indfly-
delse på polititjenestemandens tjeneste. 
 
 
2. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. Po-
lititjenestemanden var tidligere meddelt en disciplinær sanktion grundet spirituspåvirkethed i 
tjenesten.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
                                       
3. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. 
Pågældende påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen stillede disciplinærsagen i bero i 2 år, hvorefter den vil 
blive sluttet på betingelse af, at der indtil da ikke viser sig alkoholproblemer, der får indfly-
delse på polititjenestemandens tjeneste. 
 
 
4. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. 
Pågældende påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen stillede disciplinærsagen i bero i 2 år, hvorefter den vil 
blive sluttet på betingelse af, at der indtil da ikke viser sig alkoholproblemer, der får indfly-
delse på polititjenestemandens tjeneste. 
   
                                                                                                                                             
5. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. 
Pågældende påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling. Rigspolitiet foretog lønfradrag 
for den dag, hvor polititjenestemanden ikke var i stand til at udføre den planlagte tjeneste.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen stillede disciplinærsagen i bero i 2 år, hvorefter den vil 
blive sluttet på betingelse af, at der indtil da ikke viser sig alkoholproblemer, der får indfly-
delse på polititjenestemandens tjeneste. 
 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 
 
6. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for 5 forhold af  langsommelig sagsbehandling. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 
 
 
7. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for i sin tjeneste at have udvist forsømmelig-
hed i forbindelse med forkyndelse af indkaldelser for vidner og tiltalte til et retsmøde. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen satte disciplinærsagen i bero, efter at polititjeneste-
manden var bevilliget tjenestefri uden løn. 
 

Udeblivelse fra tjenesten  
 
8. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for i 2 tilfælde at være udeblevet fra tjenesten 
uden lovlig grund. Polititjenestemanden søgte sin afsked 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 
 
 
9. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for ikke at være i stand til at udføre den plan-
lagte tjeneste på grund af spirituspåvirkethed og for at være udeblevet fra tjenesten uden 
lovlig grund. Rigspolitichefen foretog lønfradrag på grund af ulovlig udeblivelse for den dag, 
hvor polititjenestemanden ikke mødte til tjeneste. Polititjenestemanden var tidligere meddelt 
en disciplinær sanktion. 
 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 

Registermisbrug   
 

10. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget søgning i Kriminal-
registeret. Statsadvokaten fandt, at polititjenestemanden havde udvist kritisabel adfærd. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
11. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget søgning i henholds-
vis CentralRegisteret for Motorkøretøjer og Kriminalregisteret. Oplysningerne blev ikke vide-
regivet til andre. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 155. Polititjenestemanden 
vedtog en udenretslig bøde på 3.500 kr. Endvidere sag under pkt. 73. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
12. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for i privat øjemed at have indhentet oplysnin-
ger i CPR-registeret på en bekendt.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. Rigpolitichefen bemærkede 
overfor politikredsen, at disciplinærsagen burde have været forelagt Rigspolitichefen med 
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indstilling til afgørelse, da pågældende var ansat på prøve jf. kdg. I, nr. 10, pkt. 3.5.1. 
 
 
13. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget og i privat øjemed at have foretaget flere 
opslag i Kriminalregistret. Statsadvokaten opgav påtale for overtrædelse af straffelovens § 
155, men fandt forholdene særdeles kritisable. Polititjenestemanden var tidligere meddelt 
en disciplinær sanktion. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
14. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget at have foretaget flere opslag i CPR-
registeret for at konstatere, om hans tidligere hustru var fraflyttet deres fælles hus. Oplys-
ninger blev ikke videregivet til andre. Statsadvokaten og Rigsadvokaten fandt polititjeneste-
mandens adfærd for kritisabel.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 

Andre tjenstlige forhold   
 

15. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med behandlingen af et færd-
selsuheld at have udfærdiget 3 afhøringsrapporter i notatform og efterfølgende anmodet en 
polititjenestemand på prøve om at oprette, udfærdige og underskrive rapporterne i politiets 
Polsas-system. Rapporterne fremstod herefter urigtigt, som om afhøringerne var foretaget 
af en politibetjent på prøve. Statsadvokaten opgave påtale for overtrædelse af straffelovens 
§§ 155 og 157, men fandt polititjenestemandens adfærd for meget kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
16. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for grov og oftere gentagen tjene-
steforsømmelse, idet pågældende i en periode - som stationsleder og arrestforvarer - i strid 
med de udfærdigede retningslinier for detentionstilsyn havde undladt at foretage behørigt 
tilsyn med de indsatte. Politimesteren rejste tiltale for overtrædelse af kriminalloven. Kreds-
retten frifandt for den rejste tiltale.  
 
Afgørelsesresumé: Rigpolitichefen overførte polititjenestemanden til andet arbejde ved fra-
tagelse af hvervet som arrestforvarer indtil videre og ikendte en bøde på 1000 kr. 
 
 
17. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for grov og oftere gentagen tjenesteforsøm-
melse, idet pågældende i en periode - som arrestforvarer - i strid med de udfærdigede ret-
ningslinier for detentionstilsyn havde undladt at foretage behørigt tilsyn med de indsatte. Po-
litimesteren rejste tiltale for tjenesteforsømmelse efter kriminalloven. Polititjenestemanden 
blev idømt 12.000 kr. i bøde i Kredsretten. 
 
Afgørelsesresumé: Rigpolitichefen overførte polititjenestemanden til andet arbejde ved at 
fratage pågældende hvervet som arrestforvarer indtil videre og ikendte en bøde på 1.000 kr. 
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18. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for blufærdighedskrænkelse overfor en kørelærer. Stats-
advokaten opgav påtale for overtrædelse af straffelovens § 232, men fandt polititjeneste-
mandens adfærd for uhensigtsmæssig. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 
 
 
19. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have fulgt proceduren ved våbenbetjening, 
idet han under opladning af sin tjenestepistol på politistationen afgav et vådeskud, der ramte 
en væg. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 
 
 
20. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som bruger af politiets interne outlook-system - i strid 
med interne retningslinier for anvendelse af elektronisk post - at have sendt en outlook 
meddelse til 26 andre brugere vedhæftet en politiet uvedkommende fil, der indeholdt billed-
materiale af pornografisk karakter.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
21. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som bruger af politiets interne outlook-system - i strid 
med interne retningslinier for anvendelse af elektronisk post - at have sendt en outlook 
meddelse til 14 andre brugere vedhæftet en politiet uvedkommende fil, der indeholdt et bil-
ledmateriale af pornografisk karakter.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 
 
 
22. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i sin fritid uden tjenstlig anledning at have anvendt po-
litilegitimation og ukorrekt sprogbrug overfor en låsesmed. Statsadvokaten fandt det kritisa-
belt at anvende politilegitimation i den pågældende situation, ligesom han fandt den an-
vendte sprogbrug særdeles kritisabel. 
Polititjenestemanden blev endvidere - i en anden sag - indberettet for i privat øjemed at ha-
ve videresendt billeder, optaget af toldvæsenet, til en privat forening. Statsadvokaten fandt 
dette forhold for meget kritisabelt. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en samlet disciplinær sanktion i form af en bøde på 800 kr. af 
Rigspolitichefen. 
 
 
23. Sagsresumé: 
Chargeret Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for i en periode på ca. 3 år at have 
haft et seksuelt forhold til en kvinde og i den forbindelse jævnligt at have haft seksuel sam-
kvem med kvinden i arbejdstiden iført uniform. Dette samvær fandt i adskillige tilfælde sted i 
et af politiets patruljekøretøjer. Polititjenestemanden søgte frivillig dechargering og forflyttel-
se til anden kreds. 
 
Afgørelsesresumé: Under hensyn hertil meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
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24. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for fra sit tjenestested at have rettet skriftlig og telefonisk 
henvendelse til en borger i ikke tjenstlig anledning, idet borgeren angiveligt skulle have 
sendt chikanøse e-mails til bekendte til polititjenestemanden. Polititjenestemanden var for-
inden af en foresat blevet frarådet at blande private anliggender sammen med tjenesten. 
Statsadvokaten fandt polititjenestemandens adfærd for kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 
 
 
25. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som køreprøvesagkyndig at have taget en elev til 
prøve den samme dag, som eleven var dumpet til en praktisk køreprøve hos en anden sag-
kyndig. Eleven bestod prøven, hvorefter polititjenestemanden ændrede resultatet af køre-
prøven fra ”ikke bestået” til ”bestået”. Statsadvokaten fandt, at der ikke var rimelig formod-
ning om, at der var begået et strafbart forhold. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 
 
 
26. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en anholdelse, at have placeret en 
fod i nakken på den anholdte. Statsadvokaten fandt, at placeringen af foden omkring nak-
ken på den anholdte, der lå på jorden i håndjern, måtte betragtes som ydmygende, og at 
det anvendte magtmiddel havde været unødvendigt og uforsvarligt. Statsadvokaten fandt 
ikke bevismæssigt grundlag for, at der havde været udøvet et strafbart legemsangreb, men 
fandt polititjenestemandens adfærd for meget kritisabel. Afgørelsen blev tiltrådt af Rigsad-
vokaten. (Endvidere sag under nr. 27) 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
27. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have kaldt en beruset anholdt for en "gammel bed-
stemor" og for efterfølgende at have afvist en anmodning fra den anholdte om at komme på 
toilettet. Statsadvokaten fandt polititjenestemandens adfærd for kritisabel. Politimesteren 
indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. (Endvidere sag under nr. 26)  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
 
 
28. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have fulgt proceduren ved våbenbetjening, 
idet han under opladning af sin tjenestepistol på politistationen afgav et vådeskud igennem 
et vindue og videre over i en nabobygning. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 
 
 
29. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have installeret en billedfil 
på sin pc-arbejdsplads. Politimesteren indstillede til en bøde under hensyntagen til, at politi-
tjenestemanden tidligere var meddelt en disciplinær afgørelse. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
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30. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet sin tjenestepistol i forbindelse med en 
tjenesterejse. Polititjenestemanden havde uden ophold foretaget sig det fornødne for at 
skaffe den bortkomne tjenestepistol til veje, og tjenestepistolen blev hurtigt tilvejebragt.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. Der blev ved afgørelse 
lagt vægt på, at polititjenestemanden i forbindelse med tilvejebringelse af den mistede tje-
nestepistol havde udvist den fornødne omtanke og ansvarlighed samt de særlige forhold, 
hvorunder tjenesterejsen fandt sted. 
 
 
31. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for via politiets interne outlook-system i ikke tjenstlig 
øjemed at have videresendt en fil med pornografisk indhold. Politimesteren indstillede til en 
advarsel i sagen. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede efter omstændighederne disciplinærsagen, 
idet polititjenestemandens forklaring om, at han havde modtaget filen fra en anden bruger af 
outlook-systemet, ikke kunne afvises. 
 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde  
 

32. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et rets-
møde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. Der blev ved afgørelsen 
lagt vægt på en række formildende omstændigheder, herunder det sagsforløb, sagen hav-
de haft, siden tjenesteforseelsen blev begået. 
 
 
33. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et rets-
møde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. Der blev ved afgørelsen 
lagt vægt på en række formildende omstændigheder, herunder det sagsforløb, sagen hav-
de haft, siden tjenesteforseelsen blev begået. 
 
 
34. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
35. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
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36. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte 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 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
38. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
39. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et rets-
møde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Polititjenestemanden fik efter ansøg-
ning bevilget orlov. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen satte disciplinærsagen i bero, indtil polititjenesteman-
den eventuelt genindtræder i tjenesten. 
 
 
40. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
41. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
42. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
43. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
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44. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte den pågældende en bøde på 500 kr. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
45. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
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 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
47. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
48. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
49. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne, at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
50. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
51. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte den pågældende en bøde på 500 kr. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
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Strafbare forhold i tjenesten 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv  
 

52. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde uden tjenstlig anledning og efter an-
modning at have indhentet oplysninger på flere personer i Kriminalregistret og CPR-registret 
og videregivet oplysningerne til en privatdetektiv. Polititjenestemanden blev midlertidig over-
ført til anden tjeneste. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 152, stk. 2, og § 155. 
Rigspolitichefen suspenderede. Polititjenestemanden blev idømt 3 måneders betinget 
fængsel af byretten. Dommen anket. Landsretten ændrede straffen til 40 dages ubetinget 
fængsel. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 
 
53. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en tjenesteskydning at have an-
vendt ikke godkendt knaldfyrværkeri tæt på tilstedeværende personer. Statsadvokaten rej-
ste tiltale for overtrædelse af fyrværkeribekendtgørelsen. Polititjenestemanden vedtog et 
bødeforlæg på 2.000 kr. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
 

Forbrydelser vedrørende bevismidler 
 
54. 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. Polititjenestemanden blev idømt 6 måneders ubetinget fængsel af byretten. 
Dommen anket. Landsretten ændrede straffen til 8 måneders ubetinget fængsel. Politime-
steren og Rigspolitichefen indstillede til afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 
 
55. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have sendt originalen af en bødetilkendegivelse 
vedrørende overtrædelse af politivedtægten til sigtedes far, der var ansat i politiet, og uden 
at sagen var registreret i politiets systemer. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 
155. Rigspolitichefen suspenderede. Byretten idømte 10 dages betinget fængsel. Dommen 
anket. Landsretten ændrede straffen til 10 dagbøder af 250 kr. 
 
Afgørelsesresumé: Overflyttet til andet tjenestested af Rigspolitichefen. 
 
 
56. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for forsømmelse og skødesløshed i tjenesten ved at ha-
ve gennemført en kosterberigtigelse i et statsfængsel på en sådan måde, at en strafafsoner 
fik mulighed for at tilegne sig to mobiltelefoner. Statsadvokaten rejste tiltale og pågældende 
blev af byretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 157 og idømt 25 dagbøder á 
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400 kr. Dommen blev ikke anket. Politimesteren indstillede en irettesættelse. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
 

Vold 
 
57. Sagsresumé:                                                        
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have forøvet vold mod en kvinde og en 
dørmand på et diskotek. Tiltalt efter straffelovens § 244. Rigspolitichefen suspenderede. By-
retten idømte 40 dages fængsel efter § 244, til dels jf. § 247, stk. 2. Landsretten stadfæste-
de byrettens dom. Politimesteren indstillede til afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen meddelte afsked uden varsel. 
 
 
58. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have fremsat trusler mod sin datters kæreste. Til-
talt for overtrædelse af straffelovens § 266 ved at have afsendt flere sms-beskeder, der var 
egnet til at skabe alvorlig frygt for liv og helbred. Byretten fandt pågældende skyldig og 
idømte 20 dages betinget fængsel. Dommen blev anket, men anken blev efterfølgnede fra-
faldet. Rigspolitichefen suspenderede og indstillede til afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 
 
59. Sagsresumé:                             
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have forøvet vold mod sin samlever 
under husspektakler på deres fælles bopæl. Politimesteren rejste tiltale efter kriminallovens 
§ 60, vold. Rigspolitichefen suspenderede. Kredsretten idømte en bøde på 6.000 kr. Dom-
men blev anket. Grønlands Landsret stadfæstede kredsrettens dom, men ændrede bødens 
størrelse til 4.000 kr. Politimesteren indstillede til afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne ikendt en disciplinær bøde på 1.500 kr. og 
overflyttet til andet tjenestested af Rigspolitichefen. 
 
 
60. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have forøvet vold mod sin tidligere samlever under 
husspektakler på samleverens bopæl. Politimesteren rejste tiltale efter straffelovens § 244  
efter forelæggelse for Statsadvokaten. Polititjenestemanden overgik til anden tjeneste efter 
aftale med sit tjenestested. Byretten frifandt.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 
 
61. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for efter en uhensigtsmæssig opførsel ved en julefrokost 
at have optrådt truende overfor en patrulje, der kørte ham til bopælen. Polititjenestemanden 
blev sigtet efter straffelovens §§ 119 og 121. Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden 
til midlertidig tjeneste i en anden politikreds under sagens undersøgelse. Statsadvokaten 
opgav påtale.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
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Strafbare forhold uden for tjenesten 

Spirituspåvirkethed  
 
62. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand 
på en restaurant i flere tilfælde at have udtalt sig i nedsættende vendinger om personer af 
anden etnisk baggrund end dansk, ligesom han havde henvist til sit ansættelsesforhold i po-
litiet og foreviste sin politilegitimation uden tjenstlig anledning. Rigspolitichefen indberettede 
forholdet som en mulig adfærdsklage til Statsadvokaten. Statsadvokaten fandt efter en kon-
kret vurdering ikke, at den indberettede episode var omfattet af politiklagenævnsordningen. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 
 

Ukorrekt optræden 
63. Sagsresumé:  
Polititjenestemand indberettet for uhensigtsmæssig adfærd i sin fritid, hvor han i spirituspå-
virket tilstand  havde indfundet sig på et værtshus. Polititjenestemanden og det selskab, han 
var i, gav anledning til, at en dørmand og en servitrice rettede henvendelse til selskabet. I 
den forbindelse omtalte polititjenestemanden servitricen på en upassende måde. Statsad-
vokaten fandt polititjenestemandens adfærd for kritisabel.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 
 

 
Lov om euforiserende stoffer 

 
64. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for overtrædelse af lov om euforiserende 
stoffer ved at have røget hash på en restauration. Polititjenestemanden søgte sin afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 
 

Forbrydelser mod den offentlige myndighed 
 

65. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i en kontaktannonce på internettet at have henvist til 
sin ansættelse i politiet, ligesom han havde anvendt fotografier af uniformsudstyr samt bille-
der af seksuel karakter. Politimesteren indstillede til en advarsel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
66. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for i sin fritid at have indladt sig i skænderi med 
2 ekspedienter i en kiosk, hvorunder polititjenestemanden uden anledning foreviste politile-
gitimation. Polititjenestemanden fremkom endvidere med en række nedsættende og racisti-
ske udtalelser overfor de 2 ekspedienter samt udviste uhensigtsmæssig adfærd overfor en 
tilkaldt patrulje. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen § 3 
og § 4. Polititjenestemanden vedtog en udenretslig bøde på 600 kr. 
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Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
67. Sagsresumé:                                                  
Polititjenestemand blev indberettet for tyveri, hæleri, overtrædelse af lov om euforiserende 
stoffer og for at have misbrugt sin stilling. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af 
straffelovens § 155 og § 278 samt overtrædelse af våbenloven. Rigspolitichefen suspende-
rede. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages fængsel, heraf blev de 30 dage gjort betin-
get af byretten. Dommen anket. Landsretten ændrede straffen til 60 dages betinget fæng-
sel. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 

 
Dokumentfalsk 

 
68. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i sin fritid at have begået dokumentfalsk i forbindelse 
med udfærdigelse af fakturaer på vegne af et privat firma. Statsadvokaten sigtede for do-
kumentfalsk, men opgav påtale. Polititjenestemanden søgte sin afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 
 

Forbrydelser mod kønssædeligheden 
 
69. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for voldtægt og tiltvingelse af anden kønslig omgængel-
se end samleje. Tiltalt efter straffelovens § 224, jf. § 216. Rigspolitichefen suspenderede. 
Polititjenestemanden blev varetægtsfængslet. Rigspolitichefen foretog lønstop. Byretten 
dømte polititjenestemanden. Dommen anket. Landsretten frifandt.  
  
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 

Vold 
 
70. Sagsresumé:  
2 polititjenestemænd blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 244 ved under en 
transport af arrestanter på vej til et retsmøde efter gentagne henstillinger til arrestanterne 
om at forholde sig i ro under transporten at have viklet gaffatape rundt om hovedet på 2 af 
disse, således at tapen dækkede munden. Rigspolitichefen overførte polititjenestemænde-
ne til midlertidig anden tjeneste. Statsadvokaten rejste tiltale. Byretten frifandt polititjeneste-
mændene. Rigspolitichefen ophævede afgørelsen om midlertidig overflyttelse til anden tje-
neste. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 
 
71. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for vold og trusler mod en tidligere ægtefælle. 
Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens §§ 244 og 266. Rigspolitichefen suspendere-
de. Polititjenestemanden blev efterfølgende indberettet for trusler mod et vidne i ovennævn-
te sag efter straffelovens § 123 og varetægtsfængslet i surrogat. Rigspolitichefen foretog 
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lønstop. Byretten idømte 4 måneders betinget fængsel efter straffelovens § 266. Rigspoliti-
chefen ophævede lønstoppet. Dommen anket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, 
men ændrede straffen til 60 dages ubetinget fængsel. Polititjenestemanden søgte sin af-
sked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 
 
 
72. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 244, da han i sin fritid 
standsede et igangværende slagsmål imellem to drenge på en skole. Byretten fandt pågæl-
dende skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244 og fastsatte straffen til 10 dagbøder a 
250 kr. Dommen blev ikke anket. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 500 kr. af Rigspolitichefen. 
 

Freds- og ærekrænkelser 

73. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget at have skaffet sig adgang til sin tidligere 
hustrus bopæl, hvor han lod 3 ejendomsmæglere gennemgå ejendommen med henblik på 
en vurdering. Tiltalt for husfredskrænkelse efter straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1. Byretten 
idømte 2 dagbøder af 300 kr. Endvidere sag under pkt. 11. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
74. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens  § 266 ved i tjenesteti-
den at have foretaget telefonopkald til en tidligere kvindelig bekendt og herunder have truet 
hende. Politimesteren indstillede, at polititjenestemanden midlertidigt blev overført til andet 
arbejde. Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden til midlertidig anden tjeneste. Byret-
ten idømte fængsel i 20 dage. Dommen anket. Rigspolitichefen suspenderede. Frifundet i 
Landsretten. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen ophævede suspensionen og sluttede disciplinærsa-
gen. 
 
 

Bedrageri 
 
75. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på orlov uden løn blev indberettet for bedrageri. Byretten idømte 60 da-
ges fængsel, der blev gjort betinget. Dommen anket. Landsretten stadfæstede byrettens 
dom. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 
 
 
 

Hæleri 
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76. Sagsresumé:                                    
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af groft hæleri, i hvilken forbindelsen han 
blev varetægtsfængslet. Rigspolitichefen suspenderede og foretog lønstop. Statsadvokaten 
rejste tiltale for blandt andet flere tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2. By-
retten idømte 3 års fængsel. Dommen anket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men 
nedsatte straffen til 2 års fængsel. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 
 
77. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have købt stjålne kødvarer. Polititjene-
stemanden blev sigtet for hæleri. Polititjenestemanden blev midlertidig overført til tjeneste i 
en anden politikreds under straffesagens behandling. Statsadvokaten opgav påtale. Rigspo-
litichefen lagde til grund, at polititjenestemanden – uanset der ikke var tale om et strafbart 
forhold – havde tilsidesat sine tjenstlige forpligtelser og gjort sig skyldig i en disciplinær for-
seelse. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

Hærværk 
 
78. Sagsresumé:                
Polititjenestemand på prøve (Grønland) blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand at have 
ødelagt dør og dørkarm til et lejet hotelværelse. Politimesteren rejste tiltale for hærværk ef-
ter kriminallovens § 79. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 1.000 kr. og be-
talte erstatning for den ødelagte dør. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
79. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for under en julefrokost på sit tjenestested at 
have ødelagt en toiletdør. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 291. Polititjene-
stemanden vedtog en udenretlig bøde på 300 kr. og betalte erstatning for den ødelagte dør. 
Rigspolitichefen indstillede, efter en samlet vurdering af polititjenestemandens uddannelses-
forløb og flere indberettede forhold omkring tjenesten, til afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked. 
 

Spiritus- og promillekørsel 
 

80. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel uden for tjenesten i et civilt tjenestekø-
retøj med en alkoholpromille på 2,38. Rigspolitichefen suspenderede polititjenestemanden. 
Byretten idømte 14 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 4.500 kr. samt frakendel-
se af førerretten i 2 år og 6 måneder. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 
 

Våbenloven 
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81. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for overtrædelse af våbenloven, idet han i sin 
fritid blev antruffet på Christiania og visiteret af en politipatrulje. Herunder blev han fundet i 
besiddelse af en springkniv. Under en efterfølgende ransagning på polititjenestemandens 
bopæl blev der fundet yderligere 6 ulovlige knive. Statsadvokaten rejste tiltale for overtræ-
delse af våbenloven. Polititjenestemanden vedtog en udenretslig bøde på 23.000 kr.  

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
 
 
82. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have solgt våben og for overtrædelse af 
våbenloven ved på sin bopæl at have været i besiddelse af et skydevåben og en større 
mængde ammunition, herunder ammunition til en tjenestepistol.  Polititjenestemanden ved-
tog en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af våbenloven. Polititjenestemanden søgte sin af-
sked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold i øvrigt 
 
83. Sagsresumé:  
Polititjenestemand indberettet blev for flere forhold omhandlende uorden i sine økonomiske 
forhold. Herunder manglende betaling af ansvarsforsikring og vægtafgift på sin bil. Polititje-
nestemandens samlever var endvidere blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven og 
skattekontrolloven. Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden midlertidigt til anden tje-
neste og iværksatte tjenstligt forhør. Polititjenestemanden søgte sin afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 
 
 
84. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i 2 tilfælde at være udeblevet fra fogedretten grundet 
uorden i sine økonomiske forhold, hvorefter retten afsagde kendelse om fremstilling ved po-
litiets foranstaltning. Pågældende var tidligere meddelt disciplinære sanktioner for lignende 
forhold. Rigspolitiet foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Politimesteren indstillede, at politi-
tjenestemanden som disciplinær sanktion blev forflyttet til et andet tjenestested.  
 
Afgørelsesresumé: Overflyttet til andet tjenestested af Rigspolitichefen. 
 
 
85. Sagsresumé:  
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for ikke at have betalt kommunen for sine 2 
børns daginstitution i ca. 6 mdr. Polititjenestemanden havde forinden modtaget flere mundt-
lige og skriftlige pålæg herom. Efter indberetningen betalte polititjenestemanden kommunen 
det skyldige beløb. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
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