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Tjenstlige forhold 

Spirituspåvirkethed  

Nr. 1/2002. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have været spirituspåvirket under tjenesten. På-
gældende gennemførte efterfølgende en alkoholafvænningsbehandling. Disciplinærsagen 
blev sat i bero i 2 år, hvorefter den ville blive afsluttet på betingelse af, at der ikke indtil da 
havde vist sig alkoholproblemer, der havde indflydelse på tjenesten. Politimesteren indstil-
lede, at sagen blev sluttet grundet overholdelse af det aftale behandlingsforløb. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

Udeblivelse fra tjenesten  

Nr. 14/2001. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ulovlig udeblivelse fra tjenesten i 3 tilfælde alle i rela-
tion til pågældendes bibeskæftigelse. Polititjenestemanden søgte og fik bevilget tjenestefri-
hed uden løn i 3 perioder af 1 år. Polititjenestemanden søgte sin afsked før genoptagelsen 
af tjenesten.  

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

Andre tjenstlige forhold  

Nr. 31/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have gjort brug af sin politilegitimation til 
at komme ind på et diskotek. Efterfølgende flere indberetninger om disciplinære forhold. 
Statsadvokaten fandt forholdet omkring misbrug af legitimation yderst kritisabelt. Tjenstligt 
forhør afholdt omhandlende 13 disciplinære forhold vedrørende adfærd og manglende for-
ståelse for en polititjenestemands ansvar og pligter.  

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitichefen.  

Nr. 38/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have misligholdt sin tjenestepistol, på hvilken der 
blandt andet blev fundet flere tilfælde af gravrust. Politimesteren indstillede, at disciplinær-
sagen blev afgjort med en advarsel. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen.  
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Strafbare forhold i tjenesten 

Underslæb 

Nr. 62/2002. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af underslæb ved at have 
solgt konfiskerede våben, selv om han som ansvarlig for våben/koster ved påtegning havde 
tilkendegivet, at våbnene var destrueret. Politimesteren indstillede, at polititjenestemanden 
blev suspenderet. Rigspolitichefen suspenderede. Byretten idømte 3 måneders betinget 
fængsel efter straffelovens § 278, stk. 1, jf. § 154. Rigspolitichefen indstillede til Justitsmini-
steriet, at polititjenestemanden blev afskediget uden varsel.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet. 

Forbrydelse mod kønssædeligheden 

Nr. 75/2001. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for sexchikane mod en anden ansat, idet han blandt an-
det havde lagt sin hånd på hendes bagdel. Statsadvokaten indstillede efterforskningen. Til-
trådt af Rigsadvokaten. Den ansattes advokat udtog stævning mod politikredsen og politi-
tjenestemanden. I byretten blev polititjenestemanden dømt til at betale 15.000 kr. i erstat-
ning. I landsretten blev polititjenestemanden frikendt for sexchikane. Polititjenestemanden 
blev tilkendt  25.000 kr. i erstatning. Politikredsen blev tilkendt 25.000 kr. i erstatning for 
sagsomkostninger. Politimesteren indstillede, at der ikke skulle indledes en disciplinærsag.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

Nr. 54/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for blufærdighedskrænkelse mod skolebørn i forbindelse 
med en skolepatruljetur. Statsadvokaten beklagede polititjenestemandens adfærd, herun-
der den kropslige omgangsform. Politimesteren fandt  ikke grundlag for at indlede en disci-
plinær forfølgning og sluttede sagen. Rigspolitichefen udtalte overfor Politimesteren, at di-
sciplinærsagen på grund af sin karakter burde have været forelagt for Rigspolitichefen, før-
end der blev truffet afgørelse. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
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Private forhold 

 

Nr. 58/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have lagt sin profil ud på en internethjemmeside 
med genkendelige fotos af sig selv og sin kvindelige partner med det formål at opnå seksu-
el kontakt med personer, der ligeledes interesserede sig for voldtægtslege, S/M mm. Med-
delt en advarsel af Politimesteren. Afgørelsen påklaget til Rigspolitichefen, ligesom polititje-
nestemanden begærede afholdt tjenstligt forhør. Tjenstligt forhør afholdt. Meddelt en advar-
sel af Rigspolitichefen.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefens afgørelse påklaget til Justitsministeriet.  

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Formueforbrydelser 

Nr. 69/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af groft hæleri, i hvilken forbindelsen han 
blev varetægtsfængslet i grundlovsforhør. Rigspolitichefen suspenderede polititjeneste-
manden og foretog lønstop. Statsadvokaten rejste tiltale for blandt andet flere tilfælde af 
overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2. Byretten fandt ham skyldig og ikendte polititje-
nestemanden 3 års fængsel. Polititjenestemanden ankede dommen til Landsretten. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Nr. 70/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for blandt andet hæleri ved som avisdistributør at have 
skaffet sig udbytte på baggrund af ulovlig indvandret arbejdskraft. Efterfølgende sigtet efter 
straffelovens § 155 for at have misbrugt sin stilling ved at have hentet oplysninger i såvel 
cpr- som kriminalregistret.   

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Nr.  72/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på orlov uden løn blev indberettet for bedrageri.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 
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Spiritus- og promillekørsel 

Nr. 75/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 2,05. Polititjene-
stemanden var i den forbindelse impliceret i et færdselsuheld. Politimesteren indstillede, at 
polititjenestemanden blev suspenderet. Rigspolitichefen suspenderede. Byretten idømte 14 
dages betinget fængsel og en bøde på 8.500 kr. Rigspolitichefen indstillede til Justitsmini-
steriet, at polititjenestemanden blev afskediget uden varsel.  

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet. 

Nr. 80/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for promillekørsel med en promille på 0,88. Polititjene-
stemanden vedtog en bødetilkendegivelse på 15.000 kr. Politimesteren indstillede til tjenst-
ligt forhør af hensyn til den disciplinære sanktion. Ved det tjenstlige forhør erkendte polititje-
nestemanden forseelsen. Politimesteren indstillede herefter, at polititjenestemanden blev 
degraderet. Polititjenestemanden var i 2002 blevet degraderet i en disciplinærsag, der 
blandt andet omfattede det forhold, at han mødte spirituspåvirket på arbejde. Han ønskede 
dengang ikke at gennemføre en alkoholafvænningsbehandling. Rigspolitichefen suspende-
rede og indstillede til Justitsministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget uden varsel.  

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet. 

Nr. 76/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,60. Politimeste-
ren indstillede, at polititjenestemanden blev suspenderet. Rigspolitichefen suspenderede. 
Polititjenestemanden vedtog en bøde på 13.000 kr. samt en frakendelse af førerretten i 2 
år. Rigspolitichefen indstillede til Justitsministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget 
uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Vold 

Nr. 73/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have forøvet vold uden for tjenesten i en fremmed 
politikreds. Byretten frifandt for vold efter straffelovens § 244. Politimesteren indstillede, at 
sagen sluttedes. 

Afgørelseresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

Skatte- og afgiftslove 

Nr. /2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af skattekontrolloven ved at have be-
nyttet en stråmand ved køb og salg af ejendomme for at opnå en uberettiget skattefordel.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 
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