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Tjenstlige forhold 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

Nr. 10/2004. 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. Polititjeneste-
manden søgte sin afsked. 

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

Nr. 11/2004. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand (Grønland) blev indberettet, idet han var blevet sigtet for tje-
nesteforsømmelse efter kriminallovens § 30, stk. 1, for at have gemt 43 kriminalsager i 
kælderen på politistationen, hvilket blandt andet medførte forældelse i nogle af sagerne. 
Polititjenestemanden blev meddelt tjenestefrihed efter ansøgning. Polititjenestemanden 
vedtog en udenretlig bøde på 16.000 kr. Polititjenestemanden klagede efterfølgende over 
bødeafgørelsen og ønskede kriminalsagen indbragt for retten.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen lagde disciplinærsagen i bero, indtil polititjeneste-
manden eventuelt ansøger om genindtrædelse. 

Nr. 13/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig/manglende sagsbehandling, idet han 
undlod at foretage sig noget i anledning af en ankemeddelelse med anklageskrift fra Stats-
advokaten, som han havde til opgave at forkynde. Politimesteren indstillede en disciplinær 
bøde. Polititjenestemanden blev meddelt afsked på grund af sygdom. 

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

Utilstrækkeligt detentionstilsyn  

Nr. 19/2004. 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. Politimeste-
ren indledte en kriminalretlig efterforskning. Polititjenestemanden blev tiltalt for tjenestefor-
sømmelse efter kriminallovens § 30, stk. 2. Polititjenestemanden blev frifundet i kredsret-
ten. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

Nr. 20/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for grov pligtforsømmelse i forbindelse med, 
at en arrestant begik selvmord i arresten. Polititjenestemanden varetog hvervet som arrest-
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forvarer. Politimesteren indledte en kriminalretlig efterforskning. Rigspolitichefen fratog poli-
titjenestemanden hvervet som arrestforvarer. Polititjenestemanden blev tiltalt for tjeneste-
forsømmelse efter kriminallovens § 30, stk. 2. Kredsretten idømte polititjenestemanden en 
bøde på 12.000 kr. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Strafbare forhold i tjenesten 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv  

Nr. 47/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet,  idet han af Statsadvokaten blev sigtet efter straffelo-
vens § 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. Rigspolitichefen su-
spenderede. Byretten idømte polititjenestemanden 6 måneders fængsel. Landsretten for-
hø-jede straffen til 8 måneders fængsel efter straffelovens § 155, 1. og 2. pkt., jf. tildels § 
21. Politimesteren indstillede, at polititjenestemanden afskediges uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Forbrydelser mod kønssædeligheden 

Nr. 49/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for voldtægt og anden kønslig omgang  end samleje 
mod en tidligere kæreste. Polititjenestemanden blev varetægtsfængslet. Rigspolitichefen 
suspenderede. Byretten og Landsretten fandt polititjenestemanden skyldig. Han blev fri-
fundet for straf i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, og idømt foranstaltninger i medfør af 
straffelovens § 68. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked uden varsel.   

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

Nr. 50/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for voldtægt og for at have misbrugt sin stilling, jf. 
straffelovens § 155. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen 
suspenderede. Byretten dømte polititjenestemanden 9 måneders fængsel efter 
straffelovens §§ 150 og 155. Dommen anket. Suspensionen opretholdt. Landsretten 
idømte polititjenestemanden fængsel i 1 år og 3 måneder. Politimesteren og 
Rigspolitichefen indstillede til afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

Nr. 52/2004. 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 
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tjenesten. Kredsretten og Landsretten tilbageholdt polititjenestemanden i 14 dage. Politi-
mesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. Kredsretten og Lands-
ret-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. Politimeste-
ren og Rigspolitichefen indstillede til afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

Nr. 53/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for sexchikane overfor en kørelærer forøvet i forbindel-
se med afvikling af køreprøver. Politimesteren indstillede, at polititjenestemanden blev 
overført til anden tjeneste. Rigspolitichefen tiltrådte dette. Statsadvokaten og Rigsadvoka-
ten fandt dele af polititjenestemandens adfærd for henholdsvis kritisabel og meget kritisa-
bel.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden til en anden stilling. 

Nr. 55/2004. 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 polititjeneste-
manden. Rigspolitichefen suspenderede. Polititjenestemanden søgte sin afsked. 

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

Nr. 56/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have tilsneget sig anden kønslig om-
gang end samleje med en kvindelig kontoransat. Rigsadvokaten opgav påtale. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

Forbrydelser mod liv og legeme 

Nr. 57/2004. 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, 
subsidiært § 245, stk. 1, jf. § 154, samt straffelovens § 252, stk. 1. Byretten frikendte politi-
tjenestemanden. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
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Private forhold 

Andre 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 sek-
suel kontakt med personer, der ligeledes interesserede sig for voldtægtslege, S/M mm. 
Meddelt en advarsel af Politimesteren. Afgørelsen påklaget til Rigspolitichefen, ligesom po-
lititjenestemanden begærede afholdt tjenstligt forhør. Rigspolitichefen foranledigede tjenst-
ligt forhør afholdt. Afgørelsen fastholdt af Rigspolitichefen. Afgørelsen påklaget til Justits-
ministeriet.  

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet fandt, at polititjenestemanden havde gjort sig skyldig 
i en tjenstlig forseelse, men fandt efter omstændighederne ikke grundlag for at meddele 
polititjenestemanden en advarsel.   

Mistet udrustning uden for tjenesten 

Mistet tjenestepistol 

Nr. 59/2004. 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. Stats-
advokaten rejste tiltale efter straffelovens § 157 samt bekendtgørelse om våben og ammu-
nition § 43, stk. 1. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 5.000 kr. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Forbrydelser mod den offentlige myndighed 

Nr. 60/2004. 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 udenretlig bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af våbenlo-
ven. Statsadvokaten undersøger forholdet omkring ammunitionen til tjenestepistolen.  

Afgørelsesresumé:  Sagen verserer fortsat.  
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Vold 

Nr. 64/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for vold mod sin ægtefælle og datter. Politimesteren 
indstillede med baggrund i tidligere disciplinære afgørelser, at polititjenestemanden blev 
suspenderet. Rigspolitichefen tiltrådte på grund af konkrete omstændigheder ikke denne 
indstilling. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244. Polititjene-
stemanden søgte sin afsked. 

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

Formueforbrydelser 

Nr. 69/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af groft hæleri, i hvilken forbindelsen 
han blev varetægtsfængslet i grundlovsforhør. Rigspolitichefen suspenderede polititjene-
stemanden og foretog lønstop. Statsadvokaten rejste tiltale for blandt andet flere tilfælde af 
overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2. Byretten fandt polititjenestemanden skyldig og 
idømte ham 3 års fængsel. Landsretten nedsatte straffen til 2 års fængsel. Politimesteren 
og Rigspolitichefen indstillede til Justitsministeriet, at polititjenestemanden afskediges uden 
varsel. Polititjenestemanden ansøgte Procesbevillingsnævnet om 3. instansbehandling. 

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 både 
CPR- og kriminalregistret. Desuden undersøger SKAT forhold vedrørende skatteunddra-
gelse. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Nr.  72/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på orlov uden løn blev indberettet for bedrageri. Politimesteren rejste til-
tale efter straffelovens § 279. Byretten og Landsretten idømte 60 dages betinget fængsel. 
Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

Nr. 67/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for tyveri og hæleri i forhold til politiets våben og ammu-
nition, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og for at have misbrugt sin stilling. 
Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens §§ 152, 155 og 276 subsidiært 278 samt 
våbenloven. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. By-
retten idømte 40 dages fængsel heraf 30 dage betinget efter straffelovens §§ 155 og 278 
samt  
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våbenloven. Landsretten idømte 60 dages betinget fængsel. Politimesteren indstillede, at 
polititjenestemanden afskediges uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat.  

Nr. 68/2004. 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 efter straffelovens § 279, jf. § 21. Byretten idømte 6 måneders betinget 
fængsel. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel.  

Nr. 70/2004. 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. Efter anmodning fra 
de tyrkiske myndigheder blev der foretaget indenretlig afhøring.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Nr. 71/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i fritiden i forbindelse med bibeskæftigelse i privat 
virksomhed at have overtrådt blandt andet skattekontrolloven og momsloven. Statsadvoka-
ten tiltrådte indstilling om tiltalerejsning efter skattekontrolloven, momsloven og straffelo-
vens § 163. Politimesteren indstillede til suspension. 

 Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 

Spiritus- og promillekørsel 

Nr. 76/2003. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,60. Politimeste-
ren indstillede, at polititjenestemanden blev suspenderet. Rigspolitichefen suspenderede. 
Byretten idømte en bøde på 13.000 kr. samt frakendelse af førerretten i 2 år. Polititjene-
stemanden ankede dommen, men frafaldt senere anken. Politimesteren og Rigspolitiche-
fen indstillede til afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

Nr. 74/2004. 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. Polititjenestemanden søgte sin afsked. 

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked. 
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Nr. 75/2004. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Færøerne) blev indberettet for spirituskørsel i fritiden med en promille 
på 3,02. Politimesteren indstillede til suspension. Rigspolitichefen suspenderede. Polititje-
nestemanden søgte sin afsked. 

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

Nr. 76/2004. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i fritiden samt flere andre overtrædel-
ser af færdselsloven. Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden til midlertidig anden 
tjeneste. Der blev ikke rejst tiltale for spirituskørsel. Polititjenestemanden vedtog en uden-
retlig bøde på 1.500 kr. efter færdselslovens §§ 4, stk.1, og 9, stk. 2. Rigspolitichefen op-
hævede overførslen til midlertidig anden tjeneste. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. 

Skatte- og afgiftslove 

Nr. 77/2003. 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. 
Landsskatteretten undersøger. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer fortsat. 
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