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Tjenstlige forhold 

Spirituspåvirkethed 
 

1. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. Pågælden-
de påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling. 
 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet stillede disciplinærsagen i bero i 1 år, hvorefter den vil blive sluttet 
på betingelse af, at der indtil da ikke viser sig alkoholproblemer, der får indflydelse på polititjeneste-
mandens tjeneste. 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 
 

2. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt sagsbehandling ved ikke at have meddelt, at en per-
son, mod hvem der var anmodet om ransagningskendelse, boede på anden adresse end angivet i 
anmodningen, ved at have ændret i en rapport efter aflevering til anklageren, samt ved at have fore-
taget ransagning på en adresse, som ikke fremgik af kendelsen. Statsadvokaten indstillede efter-
forskningen vedrørende overtrædelse af straffelovens § 155 og § 157. Statsadvokaten fandt, at 
sagsbehandlingen havde været meget kritisabel. Politidirektøren indstillede, at sagen blev afgjort 
med en disciplinær bøde.  I høringsfasen fremkom det, at en del af det beskrevne hændelsesforløb 
antageligt var udtryk for misforståelser eller forglemmelser. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

Udeblivelse fra tjenesten  
 

3. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at være mødt til planlagt tjeneste, samt ved efterfølgende 
at have undladt at følge en tjenstlig ordre om at møde til tjeneste. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde  
 
 
4. Sagsresumé:  

Polititjenestemand på prøve blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være 
udeblevet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke 
opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de interne retningslinier. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 
5. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeble-
vet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Polititjenestemanden kunne doku-
mentere, at han havde forsøgt at meddele anklagemyndigheden, at han ikke havde relevant viden 
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for sagen. Anklageren i sagen modtog dog ikke denne besked. 
 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 
 
6. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeble-
vet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen havde ikke opdateret 
retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de interne retningslinier. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 
7. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeble-
vet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 

 

8. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeble-
vet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen indstillede, at sagen 
kunne afgøres med en advarsel.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 
 

 
9. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeble-
vet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke opdate-
ret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de interne retningslinier. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
 
Sagen skulle have været indberettet til Rigspolitiet efter reglerne i Kdg. I nr. 10, pkt. 2.2.5.2, med ind-
stilling til sagens disciplinære afgørelse jf. rundskrivelse af 15. april 2005, hvilket blev tilkendegivet 
over for politidirektøren. 
 

10. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeble-
vet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 
 

Andre tjenstlige forhold   
 

11. Sagsresumé:  
Administrativ medarbejder blev indberettet for i sin egenskab af medarbejder på personalekontoret 
at have foretaget rettelser i POLPAI, hvorved en medarbejder i mindst to tilfælde fik tildelt et antal af-
spadseringstimer, som pågældende ikke var berettiget til. Der var skærpende omstændigheder, idet 
de to medarbejdere var kærester, hvorved den pågældende havde personlige eller økonomiske inte-
resser i sagens udfald. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
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12. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for kortvarigt at have forladt et tjenestekøretøj i forbindelse med 
løsning af en opgave, hvorunder der var indbrud i bilen, og der blev stjålet forskelligt materiel tilhø-
rende politiet samt materiale vedrørende igangværende efterforskning. Sagen efterforsket af stats-
advokaten for mulig overtrædelse af straffelovens § 157. Tjenestestedet indstillede, at den pågæl-
dende blev overført til anden tjeneste. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Statsadvokaten indstille-
de efterforskningen. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførsel til anden tjeneste. Tjeneste-
stedet fandt, at polititjenestemanden burde have været mere påpasselig og agtpågivende i forhold til 
det efterforskningsmateriale,  som blev medbragt i tjenestekøretøjet, og indstillede, at sagen blev af-
gjort disciplinært med en irettesættelse. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

13. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have sendt sms-beskeder med et indhold, der kunne opfat-
tes som indeholdende seksuelle undertoner til en kvinde, han var kommet i kontakt med som led i 
tjenesten. Statsadvokaten fandt denne adfærd kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 

14. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en politiforretning at have anvendt uaccep-
tabel sprogbrug og slået en mobiltelefon ud af hånden på en borger, da denne meget tæt på politi-
tjenestemandens ansigt ville optage et billede af polititjenestemanden. Statsadvokaten udtalte, at po-
lititjenestemandens adfærd var meget kritisabel. Rigsadvokaten var enig med statsadvokaten. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

15. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i politiets tidsregistreringssystem at have opdateret sig med en 
arbejdsdag til trods for, at polititjenestemanden den pågældende dag havde haft fri. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 

16. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for over for en arrestant at have kaldt dennes advokat "klovn". 
Statsadvokaten udtalte, at denne adfærd var kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

17. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som en faglig protest mod forholdene for efterforskningsafde-
lingerne på politigården at have lænket en varetægtsarrestant til en stol uden for politidirektørens 
forkontor og derefter efterladt arrestanten uden opsyn. Statsadvokaten indstillede efterforskningen 
for embedsmisbrug efter straffeloven. Statsadvokaten udtalte, at adfæren var meget kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
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18. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for ikke samvittighedsfuldt at have overholdt reglerne i politiets 
kundgørelse B nr. 15 om opbevaring af tjenestevåben, idet der under et indbrud i polititjenesteman-
dens private hjem blev stjålet et magasin med 13 stk. ammunition til  tjenestepistolen samt en tjenst-
lig udleveret peberspray.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 

Strafbare forhold i tjenesten 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv  
 
 
19. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om grov forsømmelse i tjenesten. Polititjeneste-
mand sigtet af statsadvokaten for i forening med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 20 - at ha-
ve udvist grov forsømmelse i tjenesten, idet han undlod at optage rapport i en voldssag, hvor der 
var anvendt en kniv. Polititjenestemanden blev endvidere sigtet for bevisforvanskning ved at have 
bortskaffet den anvendte kniv samt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og lov om for-
bud mod visse dopingmidler ved at have besiddet anabolske steroider til eget forbrug. Politikredsen 
indstillede til midlertidig overførsel til anden tjeneste. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Statsadvoka-
ten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og § 125 samt lov om forbud mod visse do-
pingmidler med påstand om frihedsstraf. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte 
indstillingen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet 
ophævede suspensionen. Politikredsen fandt, at der var begået tjenesteforseelse ved at undlade at 
iværksætte efterforskning og rapportoptagelse  i forbindelse med den pågældende episode, samt at 
det var godtgjort, at polititjenestemanden havde indtaget ulovlige dopingmidler i forbindelse med 
styrketræning. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 

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

 

20. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om grov forsømmelse i tjenesten. Polititjenesteman-
den blev sigtet af statsadvokaten for i forening med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 19 - at 
have udvist grov forsømmelse i tjenesten, idet han undlod at optage rapport i en voldssag, hvor der 
var anvendt en kniv. Endvidere sigtet for bevisforvanskning ved at have bortskaffet den anvendte 
kniv. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste. Rigspolitiet tiltrådte indstil-
lingen. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og  § 125 med påstand 
om frihedsstraf. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Polititjene-
stemanden blev i byretten idømt 20 dagbøder á 200 kr. for bortskaffelse af beviser efter straffelovens 
§ 125, men frifundet for overtrædelse af straffelovens § 155. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet 
ophævede suspensionen. Politikredsen fandt, at der var begået tjenesteforseelse ved at undlade at 
iværksætte efterforskning og rapportoptagelse  i forbindelse med den pågældende episode. Politi-
kredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 

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

 

21. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om overtrædelse af straffelovens § 148 i forbindelse 
med efterforskning af en straffesag, hvor pågældende foretog kontrolbesøg sammen med SKAT. 
Statsadvokaten efterforskede sagen, men opgav at rejse tiltale. Statsadvokaten fandt det imidlertid 
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meget kritisabelt, at pågældende i den konkrete sag ikke iagttog retsplejelovens bestemmelser om 
ransagning og afhøring, og at pågældende ikke havde legitimeret sig som polititjenestemand i for-
bindelse med et møde. Rigsadvokaten var enig med statsadvokaten. 

 

Rigspolitiet tillagde det ved sanktionsfastsættelsen betydning som en formildende omstændighed, at 
der var hengået lang tid (2½ år), siden tjenesteforseelsen blev begået, og at den hengåede tid ikke 
kunne bebrejdes polititjenestemanden. 
 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.  

 

22. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som operatør i Automatisk Trafik Kontrol via sms-kæde at ha-
ve advaret forskellige bekendte om placeringen af hastighedsmålingerne. Statsadvokaten opgav på-
tale for embedsmisbrug efter straffelovens § 152, subsidiært § 155, men fandt polititjenestemandens 
adfærd kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 
23. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for uberettigede søgninger i POLSAS i forbindelse med en 
slægtnings straffesag. Statsadvokaten opgav tiltale for embedsmisbrug, men fandt polititjeneste-
mandens adfærd særdeles kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 

 
 
24. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med behandling af en sag, hvor to mindreårige 
var sigtet for butikstyveri, at have foretaget afhøring på en sådan måde, at der kunne opstå tvivl om, 
hvorvidt vedkommende rent faktisk var blevet afhørt. Polititjenestemanden havde endvidere undladt 
at underrette forældrene i forbindelse med afhøringen jf. Rigsadvokatens retningslinier, ligesom han 
havde anført urigtige oplysninger i en anmeldelsesrapport. Statsadvokaten indstillede efterforsknin-
gen for embedsmisbrug efter straffelovens § 155, subsidiært § 157, men fandt polititjenestemandens 
adfærd særdeles kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 

 

Forbrydelser mod liv og legeme 
 

25. Sagsresumé:  
Polititjenestemand  blev indberettet for med sin tjenestepistol at have afgivet skud mod og ramt en 
person i et indkøbscenter. Statsadvokaten rejste tiltale for vold af særlig farlig karakter efter straffelo-
vens § 245. Politikredsen indstillede ikke til suspension, men til midlertidig overførelse til anden tje-
neste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte efter omstændighederne denne indstilling. Politi-
tjenestemanden blev dømt for kvalificeret vold i byretten, men der skete strafbortfald, da episoden 
grænsede til at være omfattet af straffrihedsgrunde. Dommen blev ikke anket. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede med baggrund i dommens præmisser sagen uden yderli-
gere disciplinær forfølgning. 

 
 
26. Sagsresumé:  
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Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om vold begået i tjenesten i forbindelse med 
standsning og tilbageholdelse af en knallertkører. Statsadvokaten sigtede polititjenestemanden for 
vold efter straffelovens § 244 og trusler efter straffelovens § 266. Politikredsen indstillede til midlerti-
dig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. 
Statsadvokaten rejste tiltale for  vold efter straffelovens § 244 og trusler efter straffelovens § 266. Po-
litikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Den pågældende blev fri-
fundet af byretten. Dommen blev ikke anket. Suspensionen blev herefter ophævet. Politikredsen 
fandt på baggrund af sagens oplysninger, at der var begået tjenesteforseelser i forbindelse med 
standsningen og den efterfølgende magtanvendelse og indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort 
med en mindre bøde. 

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

 
 
27. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 28 - at have 
forøvet vold med døden til følge, idet polititjenestemanden i forbindelse med eftersættelse og 
standsning af en flugtbil med en drabssigtet person affyrede 13 skud med sin tjenestepistol. Stats-
advokaten rejste tiltale efter straffelovens § 246. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til 
anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden 
blev frifundet i byretten. Dommen blev anket af anklagemyndigheden. Polititjenestemanden blev fri-
fundet i landsretten. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 
28. Sagsresumé:  

Polititjenestemand  indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 27 - at have 
forøvet vold med døden til følge, idet polititjenestemanden i forbindelse med eftersættelse og 
standsning af en flugtbil med en drabssigtet person affyrede 7 skud med sin tjenestepistol. Statsad-
vokaten rejse tiltale efter straffelovens § 246. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til an-
den tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev 
frifundet i byretten. Dommen blev anket af anklagemyndigheden. Polititjenestemanden blev i lands-
retten dømt for forsøg på kvalificeret vold og fareforvoldelse for så vidt angår de to sidste skud, men 
der skete strafbortfald, da episoden grænsede til at være omfattet af straffrihedsgrunde. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede med baggrund i dommens præmisser sagen uden discipli-
nær forfølgning. 

 
 
29. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for i tjenesten at have udøvet kvalificeret vold efter straffelovens § 
245 mod en indsat i detentionen. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for kvalificeret 
vold efter  straffelovens § 245. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne ind-
stilling. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i byretten for vold efter straffelo-
vens § 244. Dommen blev anket. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet op-
hævede suspensionen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 
30. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med to andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 31 og 32 - i  
tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens § 244 i forbindelse med urolighederne efter rydnin-
gen af ungdomshuset. Sagen blev efterforsket af statsadvokaten, der rejste tiltale. Politikredsen ind-
stillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne 
indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i byretten. Dommen blev an-
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ket. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenesteman-
den blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 
31. Sagsresumé:   

Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med to andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 30 og 32 -  i 
tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens § 244 og  trusler efter straffelovens § 266  i forbin-
delse med urolighederne efter rydningen af ungdomshuset. Sagen blev efterforsket af statsadvoka-
ten, der rejste tiltale. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publi-
kumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages ube-
tinget fængsel i byretten. Dommen blev anket. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet til-
trådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede su-
spensionen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 
32. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med to andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 30 og 31 -   i 
tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens § 244 i forbindelse med urolighederne efter rydnin-
gen af ungdomshuset. Sagen blev efterforsket af statsadvokaten, der rejste tiltale. Politikredsen ind-
stillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne 
indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i byretten. Dommen blev an-
ket. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenesteman-
den blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Formueforbrydelser  
 

33. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have vedtaget en bøde på 3.500 kr. for bedrageri efter straf-
felovens § 279 i forbindelse med udfærdigelse af tjenesterejseafregninger. Efterfølgende undlod poli-
titjenestemanden at betale bøden, der således måtte inddrives af SKAT.  

Sanktionsmæssigt gav sagen Rigspolitiet anledning til overvejelser. På den ene side var der tale om 
et meget alvorligt forhold, og overtrædelse af straffelovens berigelseskapitel medfører efter praksis 
som udgangspunkt disciplinær afsked. På den anden side havde sagen haft et meget langvarigt for-
løb (3 år), som ikke kunne bebrejdes polititjenestemanden. Endvidere var der tale om en forholdsvis 
lav strafferetlig sanktion, ligesom oplysninger om polititjenestemandens svære personlige forhold på 
gerningstidspunktet indgik i overvejelserne. 

Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af 
Rigspolitiet. 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Ukorrekt optræden 
 

34. Sagsresumé:  
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Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en privat uoverensstemmelse uden tjenstlig 
anledning at have fremvist sin politilegitimation. Statsadvokaten fandt denne adfærd meget kritisabel. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

Forbrydelser mod kønssædeligheden 
 

35. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for blufærdighedskrænkelse begået uden for tjenesten, efter 
straffelovens § 232, ved at have krænket en kvindes blufærdighed ved forskellige berøringer. Rigs-
politiet overførte polititjenestemanden til anden tjeneste. Anklagemyndigheden rejste tiltale med på-
stand om fængselsstraf. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev 
idømt 40 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev anket, men stadfæstet af landsretten. 

Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter ind-
stilling fra Rigspolitiet. 

Dokumentfalsk 
 

36. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i egenskab af direktør for en idrætsklub bl.a. at have gjort sig 
skyldig i dokumentfalsk ved at have gjort brug af falsk faktura med henblik på at opnå tilskud fra 
sportsforbund. Polititjenestemanden havde ikke haft personlig vinding. Politikredsen indstillede, at 
polititjenestemanden ikke blev suspenderet. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenesteman-
den blev idømt 20 dagbøder à 750 kr. i byretten. Dommen blev anket. Polititjenestemanden blev 
idømt 20 dagbøder à 500 kr. i landsretten for overtrædelse af toldloven og dokumentfalsk.  

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet. 

Vold 
 
37. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens § 
244 i forbindelse med et restaurationsbesøg. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Politi-
tjenestemanden blev idømt 30 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev anket til frifindelse. 
Polititjenestemanden blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i landsretten. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter ind-
stilling fra Rigspolitiet. 

 
 
38. Sagsresumé:  

Polititjenestemand  blev indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 39 -  mis-
tanke om et voldeligt overfald begået uden for tjenesten. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politi-
kredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet til-
trådte denne indstilling. Statsadvokaten rejste tiltale for vold efter straffelovens § 244. Politikredsen 
indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 3 
måneders ubetinget fængsel i byretten for overtrædelse af straffelovens § 244. Dommen blev anket 
til frifindelse, men stadfæstet i landsretten. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter ind-
stilling fra Rigspolitiet. 

 
 



 
 

Disciplinærsagsresumé 2008                                                    Side 11 
 

     

39. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 38 - mis-
tanke om et voldeligt overfald begået uden for tjenesten. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politi-
kredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet til-
trådte denne indstilling. Statsadvokaten rejste tiltale for vold efter straffelovens § 244. Politikredsen 
indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 3 
måneders ubetinget fængsel i byretten for overtrædelse af straffelovens § 244. Dommen blev anket 
til frifindelse, men stadfæstet i landsretten. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter ind-
stilling fra Rigspolitiet. 

 
 
40. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i to tilfælde at have udøvet vold efter straf-
felovens § 244 mod sin søn. Der blev rejst tiltale mod polititjenestemanden for vold efter straffelo-
vens § 244. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjene-
stemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen.  

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Spirituskørsel 
 

41. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,07 begået i fritiden. Politi-
tjenestemanden vedtog udenretsligt en bøde på 18.000 kr. og en betinget frakendelse af førerretten i 
3 år. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 9.000 kr. af Rigspolitiet. 

Andre forhold uden for tjenesten 

Misligholdelse af afdragsordning 
 

42. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i første omgang ikke at have overholdt sin betalingsforpligtelse 
i forbindelse med en gæld, og at der i den forbindelse blev indledt en fogedforretning mod polititjene-
stemanden. I forbindelse med fogedsagens behandling blev der indgået en afdragsordning, som 
imidlertid også blev misligholdt.    

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politimesteren. 
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