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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 (Grønland) blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste på grund af 
spirituspåvirkethed. Rigspolitichefen foretog lønfradrag på grund af ulovlig udeblivelse for de 
dage, hvor polititjenestemanden ikke mødte til tjeneste. Pågældende påbegyndte en alko-
holafvænningsbehandling.  

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. 

3. Sagsresumé:   
Chargeret polititjenestemand (Færøerne) blev indberettet for at være mødt til tjeneste som 
vagthavende i spirituspåvirket tilstand. Polititjenestemanden gennemførte herefter en alko-
holafvænningsbehandling. Han havde tidligere samme år fået en mundtlig henstilling om ik-
ke at møde til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. Politimesteren indstillede, at disciplinærsa-
gen blev afgjort med en irettesættelse. Inden disciplinærsagens afgørelse blev polititjene-
stemanden indberettet for promillekørsel på vej til tjeneste med en alkoholpromille på 1,03. 
Han vedtog en udenretlig bøde på 16.000 kr. og en ubetinget frakendelse af førerretten i 1 
år. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Politimesteren og Rigspolitichefen 
indstillede til afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

4. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have sygemeldt sig efter at have indtaget spiritus i 
et sådant omfang, at han ikke var i stand til at varetage tjenesten forsvarligt. Politimesteren 
havde tidligere påtalt en lignende episode overfor polititjenestemanden. Polititjenesteman-
den blev meddelt afsked af helbredsmæssige årsager. 

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

5. 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 
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anden etnisk baggrund end dansk, ligesom han efterfølgende henviste til sit ansættelses-
forhold i politiet og foreviste sin politilegitimation uden tjenstlig anledning. Rigspolitichefen 
sendte indberetning om en mulig adfærdsklage til Statsadvokaten, der undersøger forhol-
det. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

6. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand på en re-
staurant at være fremkommet med udtalelser om at ville skrive en ”beværternotits”, ligesom 
han efterfølgende blandede sig i en politiforretning. Statsadvokaten lagde til grund, at politi-
tjenestemanden trådte i tjeneste, da han kom med udtalelser om at skrive en ”beværterno-
tits”. Statsadvokaten fandt forholdet meget kritisabelt. Derudover fandt statsadvokaten det 
kritisabelt, at polititjenestemanden blandede sig i en politiforretning. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren. Rigspolitichefen bemær-
kede overfor Politimesteren, at disciplinærsagen på baggrund af graden af Statsadvokatens 
kritik burde have været forelagt Rigspolitichefen inden endelig afgørelse, da det ikke var 
utvivlsomt, at sagen disciplinært kunne afgøres med en irettesættelse. 

7. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have været spirituspåvirket på en hjemmevagt, så 
han ikke var i stand til at forrette tjeneste på forsvarlig vis. Rigspolitichefen foranledigede 
tjenstligt forhør afholdt.  

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitichefen. 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

8. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt og langsommelig sagsbehandling i forbin-
delse med en tyverisag. Endvidere sag under pkt. 87. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren.  

9. Sagsresumé:   
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for ukorrekt sagsbehandling i forbindelse med 
en tyverisag, hvor han i fritiden på en restaurant blev tilbudt en stjålet dvd-afspiller, som han 
sikrede uden at optage rapport om forholdet og uden at sigte den mulige gerningsmand. 
Polititjenestemanden tilbageleverede efterfølgende dvd-afspilleren til forretningen, hvorfra 
den var stjålet, for hvilket han modtog to flasker vin. Statsadvokaten og Rigsadvokaten fandt 
begge forhold særdeles kritisable.  

Afgørelsesresumé: kendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. Rigspoliti-
chefen lagde ved afgørelsen i formildende retning vægt på, at polititjenestemanden stadig 
var under uddannelse, og at han – med undtagelse af de manglende formkrav – isoleret set 
gjorde et fint stykke politiarbejde. 

I
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10. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have udfærdiget en rapport med urigtigt indhold for 
at beskytte en anholdt mod repressalier fra medgerningsmænd. Statsadvokaten fandt, at 
handlingen var ikke-strafbar på grund af motivet, men at den udviste adfærd var meget kriti-
sabel.   

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

11. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have udfærdiget og udleveret en tilkendegivelse 
vedrørende en hastighedsovertrædelse til en borger, hvorefter han udfærdigede en ny til-
kendegivelse vedrørende samme hastighedsovertrædelse, men med ændret hastighed og 
bødestørrelse, som han afleverede på tjenestestedet med henblik på udfærdigelse af bøde-
forelæg.   

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren.  

12. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i sin fritid overfor en borger at have optrådt og legiti-
meret sig som polititjenestemand, selv om dette kunne opfattes som magtmisbrug, og selv 
om polititjenestemanden i situationen var inhabil, samt for forkert sprogbrug. Statsadvokaten 
og Rigsadvokaten fandt den udviste adfærd meget kritisabel. Endvidere sag under pkt. 48. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren.  

13. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt sagsbehandling ved i 4 tilfælde ikke at have 
optaget rapport ved afhentning af foldeknive ved sikkerhedskontrollen i lufthavnen.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren.  

14. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for uden hjemmel at have forsøgt at fratage en klager en 
båndoptager, som klager benyttede til at optage politiforretningen på. Statsadvokaten udtal-
te kritik. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

15. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget en uhjemlet anholdelse og for udta-
lelser af truende karakter til den anholdte. Statsadvokaten fandt handlingerne henholdsvis 
kritisabel og meget kritisabel. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med 
en irettesættelse. 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen.  
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16. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling i 4 tildelte sagskom-
plekser.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren.  

17. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for 4 forhold af langsommelig sagsbehandling.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. Rigspolitichefen bemærkede 
overfor Politimesteren, at disciplinærsagen burde have været forelagt Rigspolitichefen, idet 
polititjenestemanden tidligere var meddelt en irettesættelse for lignende forhold. 

Udeblivelse fra tjenesten  

18. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ulovlig udeblivelse, idet han under sygemelding ikke 
mødte op til tilsagte møder med kommunen, hvorfor sygedagpengerefusionen blev stoppet. 
Rigspolitichefen iværksatte lønstop.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenesteman-
den var meddelt afsked på grund af sygdom.  

Registermisbrug   

19. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have indhentet oplysninger på en 
tidligere ægtefælle i politiets edb-systemer til brug i en sag om ophævelse af fælles foræl-
dremyndighed. Desuden benyttede polititjenestemanden Rigspolitiets telefaxpapir i privat 
anledning i forbindelse med en henvendelse til Statsamtet om børnesagkyndig rådgivning. 
Statsadvokaten og Rigsadvokaten fandt misbruget af politiets edb-systemer særdeles kriti-
sabelt, ligesom Rigsadvokaten tillige fandt, at polititjenestemanden ikke burde have anvendt 
Rigspolitiets telefaxpapir i privat anledning. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen 
blev afgjort med en irettesættelse. 

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

Utilstrækkeligt detentionstilsyn  

20. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for at have undladt at fremstille en detenti-
onsanbragt selvmordstruet anholdt for en læge. Rigsadvokaten udtalte kritik. Sag under pkt. 
24 medinddraget inden afgørelse. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
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Andre tjenstlige forhold   

21. Sagsresumé:   
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for under et ferieophold at have haft tæt kon-
takt med rockere, der efter hans egne oplysninger truede ham til at købe og indtage kokain. 
Polititjenestemanden søgte sin afsked.  

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

22. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have opfyldt sin bopæls- og vedligeholdelses-
pligt i sin tjenestebolig.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

23. Sagsresumé:   
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have benyttet en privat diskette med ikke-
tjenstlige filer i politiets edb-system, hvorved dette blev inficeret med virus. Endvidere sag 
under pkt. 82. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

24. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for unødvendig magtanvendelse ved en an-
holdelse, hvor anholdtes hoved blev holdt fast mod asfalten, og hvor der efterfølgende blev 
anvendt armgreb således, at anholdte måtte gå foroverbøjet. Disciplinærsagen inddraget i 
sag under pkt. 20. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen under pkt. 20. 

25. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist utilbørlig adfærd overfor en overordnet 
i forbindelse med såvel en telefonsamtale som en efterfølgende outlook-meddelelse. Med-
delt en advarsel af Politimesteren. Polititjenestemanden påklagede afgørelsen til Rigspoliti-
chefen, der ikke fandt anledning til at omgøre afgørelsen. Polititjenestemanden påklagede 
afgørelsen til Justitsministeriet. 

 Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

26. 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. 
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27. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have opfrisket sin hukommelse inden et møde 
som vidne i retten, hvorved hans forklaring blev mangelfuld og fejlagtig. Politimesteren ind-
stillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en irettesættelse eller mindre bøde. 

Afgørelsesresumé: Meddelt  en advarsel af Rigspolitichefen. 

28. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have indladt sig i diskussion med en anholdt og 
herunder anvendt ukorrekt sprogbrug. Statsadvokaten og Rigsadvokaten udtalte kritik. End-
videre sag under pkt. 32. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. 

29. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af ukorrekt og upassende optræden 
overfor andre kolleger på tjenestestedet. Polititjenestemanden blev overført til anden tjene-
ste under den nærmere undersøgelse. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør af-
holdt. I sag med nedenstående. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

30. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af ukorrekt og upassende optræden 
overfor andre kolleger på tjenestestedet. Polititjenestemanden blev overført til anden tjene-
ste under den nærmere undersøgelse. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør af-
holdt. I sag med ovenstående. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde  

31. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke mindet polititjeneste-
manden om retsmødet. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

32. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Endvidere sag under pkt. 28. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Politimesteren. Rigspolitichefen bemærkede 
overfor Politimesteren,  at disciplinærsagen burde have været forelagt Rigspolitichefen med 
indstilling til afgørelse, da sådanne sager som udgangspunkt afgøres med en disciplinær 
bøde. 
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33. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. Polititjenestemanden påkla-
gede afgørelsen til Justitsministeriet, der tiltrådte afgørelsen. 

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

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

35. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev 
afgjort med en advarsel eller irettesættelse på grund af formildende omstændigheder, idet 
vidneindkaldelsen havde været indeholdt i et brev om aflysning af et andet retsmøde. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

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. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

39. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte den pågældende en bøde på 1.000 kr.   
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 



40. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev 
afgjort med en advarsel.  

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. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrettelæg-
gelsen taget hensyn til retsmødet. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

42. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Såvel forkyndelsen som selve retsmødet fandt sted 
i en periode, hvor polititjenestemanden var langtidssygemeldt.  

 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

43. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte den pågældende en bøde på 1.000 kr. Polititjenestemanden var tidligere i en sag af 
samme art meddelt en advarsel. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 

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 den pågældende en bøde på 1.000 kr.   

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

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

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
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47. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte den pågældende en bøde på 1.000 kr.   

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

48. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde i sin fe-
rie. Polititjenestemanden blev telefonisk kontaktet af retten og mødte umiddelbart efter. Ret-
ten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke ved tjenestetilrette-
læggelsen været opmærksom på, at polititjenestemanden var indkaldt til retsmøde i sin fe-
rie. Endvidere sag under pkt. 12. 

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

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

 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel 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. 

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

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

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



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

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

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

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

Strafbare forhold i tjenesten 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv  

56. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have indhentet oplysninger i Krimi-
nalregistret og CPR-registret på to bekendte. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens 
§ 155. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 3.500 kr. Politimesteren indstille-
de, at disciplinærsagen blev afgjort med en irettesættelse. 

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

57. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have indhentet oplysninger i Cen-
tralregistret for Motorkøretøjer og videregivet disse til en kammerat. Statsadvokaten rejste 
tiltale efter straffelovens § 152, stk. 1, og § 155. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig 
bøde på 4.000 kr. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en irette-
sættelse. 

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

58. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde uden tjenstlig anledning og efter an-
modning at have indhentet oplysninger i Kriminalregistret og CPR-registret og videregivet 
disse til en privatdetektiv. Polititjenestemanden blev midlertidig overført til anden tjeneste. 
Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 152, stk. 2, og § 155. Rigspolitichefen su-
spenderede. Polititjenestemanden blev idømt 3 måneders betinget fængsel af byretten. 
Dommen anket. Landsretten ændrede straffen til 40 dages fængsel. Politimesteren indstil-
lede, at polititjenestemanden afskediges uden varsel.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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59. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have sendt originalen af en bødetilkendegivelse 
vedrørende overtrædelse af politivedtægten til sigtedes far, der er 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. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Falsk forklaring 

60. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet en række skriftlige erklæringer til Poli-
timesteren om, at han var ophørt med bibeskæftigelse i et flyttefirma i overensstemmelse 
med et tidligere meddelt påbud om dette. Desuden indberettet for i privat øjemed at have 
indhentet oplysninger i CPR-registeret på en bekendt. Statsadvokaten indledte efterforsk-
ning for mulig overtrædelse af straffelovens §§ 155 og 163. Rigspolitichefen overførte politi-
tjenestemanden midlertidig til anden tjeneste. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Forbrydelser vedrørende bevismidler 

61. Sagsresumé:   
Polititjenestemand med tjeneste i et landdistrikt blev indberettet for at have underskrevet 
eget feriekort med falsk navn som attestation for ret til ferieafholdelsen, hvorefter han afleve-
rede feriekortet til kommunen. Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden midlertidig til 
anden tjeneste. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens § 171, stk. 1. Polititjeneste-
manden vedtog en bøde på 3.000 kr. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden til en anden stilling. 

Vold 

62. 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 
lønstop. Byretten idømte 4 måneders betinget fængsel efter straffelovens § 266. Rigspoliti-
chefen ophævede lønstoppet. Dommen anket. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Formueforbrydelser 

63. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for tyveri af 8 tjenestemobiltelefoner. Polititjenesteman-
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den blev sigtet efter straffelovens § 276, hvilket han erkendte. Rigspolitichefen suspendere-
de. Polititjenestemanden blev varetægtsfængslet. Rigspolitichefen foretog lønstop. Polititje-
nestemanden søgte sin afsked.  

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

64. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for som kasserer i den lokale politiidrætsforening at have 
anvendt midler fra foreningen til eget brug samt at have forfalsket en kontoudskrift i den an-
ledning. Polititjenestemanden blev sigtet efter straffelovens §§ 276 og 278. Rigspolitichefen 
suspenderede. Polititjenestemanden søgte sin afsked af helbredsmæssige årsager.  

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

Spiritus- og promillekørsel 

65. 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 ham 14 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 4.500 kr. samt fra-
kendelse af førerretten i 2 år og 6 måneder. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til 
Justitsministeriet, at polititjenestemanden afskediges uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Spirituspåvirkethed  

66. Sagsresumé:   
Polititjenestemand på prøve blev indberettet, idet han på grund af spirituspåvirkethed ikke 
kunne redegøre for sin færden i forbindelse med et restaurationsbesøg, hvor han meldte sit 
Dankort stjålet. Der var ikke overensstemmelse mellem hans forklaring om tyveri af Dankor-
tet og de faktiske omstændigheder, der kom frem i forbindelse med politiets efterforskning af 
sagen. Polititjenestemanden var tidligere meddelt en irettesættelse for i spirituspåvirket til-
stand uden for tjenesten at have udvist en adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige 
ro og orden. 

Afgørelsesresumé:  Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen.  

67. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand under en privat diskussion 
med en hyrevognschauffør at have forevist sin politilegitimation uden tjenstlig anledning. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Politimesteren.  

68. Sagsresumé:   
Polititjenestemand på prøve (Grønland) blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand at have 
ødelagt dør og dørkarm til et lejet hotelværelse. Politimesteren rejste tiltale efter kriminallo-
vens § 79. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 1.000 kr. og betalte erstat-
ning for den ødelagte dør. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer.  

69. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand at have blandet sig i en politi-
forretning. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Polititjenestemanden hav-
de tidligere under sin prøveansættelse i 3 tilfælde været indkaldt til samtale hos Rigspolitiet 
om situationer, hvor der kunne rejses tvivl om, hvorvidt han efterlevede kravene til at være 
polititjenestemand. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en større 
bøde. 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitichefen.  

Forbrydelser mod den offentlige myndighed 

70. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for gennem længere tid at være udeblevet fra tjeneste 
uden lovligt forfald, idet han ikke ville bekræfte en sygemelding indgivet  af tjenestestedet. 
Rigspolitichefen iværksatte lønstop og foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Polititjeneste-
manden udeblev fra tjenstligt forhør. Polititjenestemanden blev efterfølgende sigtet efter 
straffelovens § 119, stk. 1, efter at have truet og spyttet rigspolitichefen i ansigtet. Polititjene-
stemanden blev derefter sygemeldt via Rigspolitiets Personalelæge. Rigspolitichefen op-
hævede lønstoppet. Byretten idømte 14 dages betinget fængsel. Justitsministeriet suspen-
derede. Justitsministeriet meddelte efterfølgende polititjenestemanden afsked af helbreds-
mæssige årsager. 

Afgørelsesresumé: Disciplinærsagen sluttet efter at polititjenestemanden var meddelt af-
sked. 

71. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for trusler mod sin tidligere hustru i anledning af uover-
ensstemmelser om delingen af deres fællesbo. Politimesteren rejste tiltale efter straffelo-
vens §§ 266, trusler, og 264, ulovlig indtrængen. Rigspolitichefen overførte midlertidigt til 
anden tjeneste. Polititjenestemanden blev frifundet i Byretten. 

Afgørelsesresumé:  Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen.  

72. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve (Grønland) blev indberettet for flere tilfælde af anmeldte hus-
spektakler på sin bopæl til gene for de omkringboende.  
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Afgørelsesresumé:  Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen.  

Forbrydelser mod kønssædeligheden 

73. Sagsresumé:   
Polititjenestemand (Grønland) blev indberettet for voldtægt og tilsnigelse til samleje. Henset 
til det lange tidsmæssige forløb inden anmeldelse samt anmeldelsens karakter indstillede 
Politimesteren til, at polititjenestemanden ikke blev suspenderet. Rigspolitichefen undlod at 
suspendere. Politimesteren opgav påtale i straffesagen.  

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

Vold 

74. 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 og Landsretten idømte 40 dages fængsel efter § 244, til dels jf. § 247, stk. 2.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer.  

75. Sagsresumé:   
Polititjenestemand, der havde tjenestefri, blev indberettet for vold. Byretten idømte 30 dages 
betinget fængsel efter straffelovens § 244. Politimesteren og Rigspolitichefen indstillede til 
afsked uden varsel. 

Afgørelsesresumé: Justitsministeriet meddelte afsked uden varsel. 

76. 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. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer.  

77. 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. Politimesteren indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en bøde. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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Freds- og ærekrænkelser 

78. 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 hver på 300 kr. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Formueforbrydelser 

79. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for butikstyveri. Politimesteren indstillede, at polititjene-
stemanden blev midlertidig overført til anden tjeneste. Statsadvokaten opgav påtale.   

Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 

80. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for butikstyveri. Polititjenestemanden søgte sin afsked.  

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

81. 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. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Hærværk 

82. 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. 
Endvidere sag under pkt. 23. 

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 

Spiritus- og promillekørsel 

83. Sagsresumé:   
Polititjenestemand, der var sygemeldt, blev indberettet for promillekørsel med en promille på 
1,68. Polititjenestemanden søgte sin afsked af helbredsmæssige årsager. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var 
meddelt afsked. 

84. Sagsresumé:   
Polititjenestemand, der var sygemeldt, blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 
2,20. Polititjenestemanden søgte sin afsked af helbredsmæssige årsager.   

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

Våbenloven 

85. Sagsresumé:   
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for overtrædelse af våbenloven ved at have 
indført en ulovlig kniv fra USA. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 3.000 kr. 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold i øvrigt 

86. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt forskud på flyttegodtgørelse i forbin-
delse med forflyttelse til andet formål end det tilsigtede. Han blev endvidere indberettet for, 
at han ikke, på trods af flere forskellige tiltag herunder indkaldelse til fogedretten, fik betalt 
en bøde for overtrædelse af færdselsloven til tiden.  

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. Polititjenestemanden fik 
indskærpet, at han i tilfælde af flere forhold af lignende karakter måtte påregne en alvorlige-
re sanktion. 

87. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i 2 tilfælde at være udeblevet fra fogedretten, hvoref-
ter retten afsagde kendelse om fremstilling ved politiets foranstaltning. Rigspolitiet foranledi-
gede tjenstligt forhør afholdt. Politimesteren indstillede, at polititjenestemanden som discipli-
nær sanktion blev forflyttet til et andet tjenestested. Endvidere sag under pkt. 8.  

Afgørelsesresumé: Sagen verserer. 
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