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Tjenstlige forhold 

Spirituspåvirkethed 
 

1. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen, der ligeledes foretog løn-
fradrag for den dag, hvor polititjenestemanden ikke var i stand til at udføre den planlagte tje-
neste. 
 
 
2. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel begået i tjenesten. Rigspolitichefen 
overførte midlertidigt polititjenestemanden til anden tjeneste. Statsadvokaten opgav påtale. 
Politidirektøren fortsatte den disciplinære forfølgning, idet polititjenestemanden havde været 
spirituspåvirket på en hjemmevagt, således at han ikke var i stand til at forrette tjeneste på 
forsvarlig vis. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Polititjenestemanden 
var tidligere ikendt en disciplinær bøde for en lignende tjenesteforseelse. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden til anden tjeneste efter 
politidirektørens bestemmelse. 
 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 
 
3. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for to tilfælde af langsommelig sagsbehandling i forbin-
delse med en voldssag og en færdselssag. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren.  
 

Udeblivelse fra tjenesten  
 

4. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for udeblivelse fra tjenesten. Polititjenesteman-
den opretholdt den ulovlige udeblivelse også efter at være blevet indskærpet sin mødepligt. 
Udeblivelsen fandt sted efter et forløb, hvor polititjenestemanden var uenig i Rigspolitiets di-
spositioner som følge af, at den pågældende ikke havde bestået en eksamen på sin grund-
uddannelse. Rigspolitichefen foretog lønstop fra første fraværsdag og foranledigede tjenst-
ligt forhør afholdt. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen meddelte afsked uden varsel.  
 
 
5. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for udeblivelse fra tjenesten i en dag uden at 
have meldt lovligt forfald. Udeblivelsen skyldtes beruselse. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen, der ligeledes foretog løn-
fradrag for den dag, hvor polititjenestemanden udeblev fra tjenesten. 
 

Registermisbrug   
 

6. Sagsresumé:  
Overassistent blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget søgning i kriminalregi-
stret og efterfølgende videregivet oplysningerne til en uvedkommende person. Overassi-
stenten blev ved byretten idømt 10 dagbøder á 400 kr. 
 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
7. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget flere opslag i CPR-
registeret. Oplysningerne blev ikke videregivet til andre. Statsadvokaten fandt, at polititjene-
stemanden havde udvist kritisabel adfærd.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
8. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev tiltalt og efterfølgende dømt for overtrædelse af straffelovens §§ 152 
og 155 ved - i forbindelse med samlivsophør – at have søgt oplysninger om sin tidligere 
samlever i kriminalregistret og CPR-registeret. Oplysningerne blev efterfølgende videregivet 
til en uvedkommende person. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 20 dagbøder à 500 
kr.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitichefen. 
 

Andre tjenstlige forhold   
 

9. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget brug af tjenestehund. Under en politifor-
retning bed hunden en person, uden at denne persons adfærd havde givet anledning til 
anvendelse af politihund, ligesom polititjenestemanden ikke havde givet personen tilstræk-
keligt varsel inden anvendelsen. Statsadvokaten fandt polititjenestemandens adfærd meget 
kritisabel.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen.  
 
 
10. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde i forbindelse med tjeneste som 
vagthavende at have forsøgt at formå personale, der ikke var godkendt til tjeneste som 
vagthavende, til at overtage hans vagt. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
 
 
11. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en borgers forsøg på at indgive en 
anmeldelse om et voldeligt overfald at have opført sig uforskammet, hvilket resulterede i, at 
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borgeren forlod politistationen uden at få anmeldt overfaldet. Statsadvokaten fandt, at politi-
tjenestemandens adfærd var særdeles kritisabel.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 
 
 
12. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for upassende sprogbrug i kontakten med en borger, 
samt for vedblivende at ringe på denne borgers dørklokke. Statsadvokaten fandt, at denne 
adfærd var henholdsvis kritisabel og uhensigtsmæssig. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren 
 
 
13. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af ukorrekt og upassende optræden i 
tjenesten ved i flere tilfælde at have anvendt sexrelateret sprogbrug og udvist en grænse-
overskridende sexrelateret adfærd over for andre polititjenestemænd. Statsadvokaten fandt, 
at der ikke var grundlag for strafferetslig forfølgning. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt 
forhør afholdt, og overførte polititjenestemanden midlertidigt til anden tjeneste under sagens 
undersøgelse.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
14. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af ukorrekt og upassende optræden i 
tjenesten ved at have anvendt truende og nedladende sprogbrug overfor andre polititjene-
stemænd. Statsadvokaten fandt, at der ikke var grundlag for strafferetslig forfølgning. Rigs-
politichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt, og overførte polititjenestemanden midler-
tidigt til anden tjeneste under sagens undersøgelse. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
15. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have tabt fortrolige dokumenter vedrørende en 
større koordineret politiindsats. Rigspolitichefen overførte polititjenestemanden midlertidigt til 
anden tjeneste. Statsadvokaten fandt ikke anledning til at indlede strafferetlig forfølgning. 
Rigspolitichefen ophævede den midlertidige overførelse til anden tjeneste. Den disciplinære 
forfølgning fortsat efter indstilling fra politidirektøren. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen. 
 
 
16. Sagsresume:  
Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget kørsel i patruljebil, idet han anvendte pa-
truljebilen til transport af  sin søn til en privat fest. Under kørslen blev udrykningsblinket kort-
varigt anvendt. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
 
 
17. Sagsresumé:  
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med anbringelsen af en an-
holdt i detentionen at have undladt at sikre sig, at den anholdte fik adgang til en telefonsam-
tale med sin arbejdsgiver eller blev oplyst om, at denne var orienteret om anholdelsen. 
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Statsadvokaten udtalte, at denne adfærd var kritisabel. Desuden blev der udtalt kritik af, at 
polititjenestemanden undlod at sikre, at den anholdtes ønske om tørt tøj og et toiletbesøg 
blev imødekommet. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 
 
 
18. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for tjenesteforsømmelse ved at have sovet under en be-
vogtningsopgave. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Efter forhøret kun-
ne det ikke lægges til grund, at polititjenestemanden havde gjort sig skyldig i en tjenestefor-
seelse. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 
 
19. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for tjenesteforsømmelse ved at have sovet under en be-
vogtningsopgave. Rigspolitichefen foranledigede tjenstligt forhør afholdt. Efter forhøret kun-
ne det ikke lægges til grund, at polititjenestemanden havde gjort sig skyldig i en tjenestefor-
seelse. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde  
 
20. 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. 
 
 
21. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke fulgt den fastsatte proce-
dure for behandling af indkaldelser til retsmøder. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
22. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte den pågældende en bøde på 1.000 kr. 
 
Afgørelsesresume: Meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 
 
23. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for som vidne at være udeblevet fra et retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. Udeblivelsen skete i en periode, hvor polititjeneste-
mandens tjenesteplaner gentagne gange blev ændret som følge af deltagelse i flere større 
politimæssige indsatser. 
 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
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24. 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. 
 
 
25. 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. 
 

Spirituskørsel 
 

26. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i tjenesten i sit eget køretøj 
med en promille på 1,18. Statsadvokaten besluttede, at sagen kunne afgøres udenretsligt. 
Pågældende vedtog en bøde på 10.500 kr. samt en betinget frakendelse af førerretten i 3 
år. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 7.500 kr. af Rigspolitichefen. 
 

Strafbare forhold i tjenesten 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv  
 
27. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev tiltalt for misbrug af offentlig tjeneste og tjenesteforsøm-
melse ved at have undladt at tage imod anmeldelser omkring kriminelle forhold begået af en 
bekendt samt flere andre tilfælde af ikke acceptabel sagsbehandling. Rigspolitichefen su-
spenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev af kredsretten kendt skyldig og 
idømt anbringelse i anstalt i 40 dage. Dommen blev anket til frifindelse. Polititjenesteman-
den blev frifundet af landsretten. Suspensionen blev ophævet. Polititjenestemanden søgte 
sin afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter polititjenestemanden 
var meddelt afsked. 

 

Forbrydelser mod liv og legeme 
 

28. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev - efter anmodning fra Rigsadvokaten - tiltalt af statsadvokaten for 
overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, grov vold med døden til følge, og § 252, stk. 
1, fareforvoldelse, i forbindelse med en skudepisode. Politidirektøren indstillede ikke til su-
spension, men til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspoli-
tichefen tiltrådte efter omstændighederne indstillingen. Polititjenestemanden blev frifundet i 

 
 

Disciplinærsagsresumé 2007                                                    Side 7 
 

     



byretten, og dommen blev ikke anket. Rigspolitichefen ophævede den midlertidige overfø-
relse til anden tjeneste. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 
 
29. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev - efter anmodning fra Rigsadvokaten - tiltalt af statsadvokaten for 
overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, grov vold med døden til følge, og § 252, stk. 
1, fareforvoldelse, i forbindelse med en skudepisode. Politidirektøren indstillede ikke til su-
spension, men til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspoli-
tichefen tiltrådte efter omstændighederne indstillingen. Polititjenestemanden blev frifundet i 
byretten, og dommen blev ikke anket. Rigspolitichefen ophævede den midlertidige overfø-
relse til anden tjeneste. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen. 
 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Ukorrekt optræden 
 

30. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for - i forbindelse med en privat uoverensstemmelse mel-
lem to parter omkring et betalingsspørgsmål, hvori polititjenestemanden ikke var direkte in-
volveret - uden tjenstlig anledning at have forevist sin politilegitimation. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
 
 
31. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for - som kulmination på en privat diskussion - uden 
tjenstlig anledning at have forevist politilegitimation, samt for uberettiget at have foretaget 
anholdelse og forsøgt at fastholde den anholdte person. Statsadvokaten og Rigsadvokaten 
fandt polititjenestemandens adfærd særdeles kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen. 

 
 

32. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand - under privat diskussion 
med en taxachauffør - uden tjenstlig anledning at have forevist sin politilegitimation. Stats-
advokaten og Rigsadvokaten fandt, at polititjenestemandens adfærd var meget kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen 
 
 
33. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for embedsmisbrug ved at have benyttet politilegitimation 
til i privat øjemed at få adgang til en beværtning, hvorved han sprang køen over og undgik 
at betale entré. Polititjenestemanden vedtog en bøde på 1.000 kr. fra Statsadvokaten for 
overtrædelse af straffelovens § 155. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 
 
 
34. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig grund at have forevist politilegitimation 
til en togfører i forbindelse med uenighed om billettering af personer, der rejste sammen 
med polititjenestemanden. Statsadvokaten og Rigsadvokaten fandt, at denne adfærd var 
uhensigtsmæssig. Polititjenestemanden afviste efterfølgende at assistere samme togfører, 
ligesom han anvendte upassende sprogbrug over for togføreren. Statsadvokaten og Rigs-
advokaten fandt, at denne adfærd var kritisabel. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
 
 
35. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand at have lavet gadeuorden og 
hærværk, ligesom han blandede sig i politipersonalets arbejde i forbindelse med sagen.  
Pågældende blev ved byretten idømt en bøde på 400 kr. for gadeuorden. Den disciplinære 
forfølgning blev først afsluttet to år efter, episoden fandt sted. 
 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen 
 

Dokumentfalsk 
 
36. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev sigtet for dokumentfalsk, jf. straffelovens § 171, i forbindelse med 
benyttelse af falsk parkeringsdispensation. Polititjenestemanden søgte sin afsked. 
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter polititjenestemanden 
var meddelt afsked. 
 

Vold 
 

37. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for en sigtelse for vold begået i fritiden i forbindelse med 
en fodboldkamp. Politimesteren opgav påtale. Politimesteren indstillede, at sagen discipli-
nært blev afgjort med en bøde. Pågældende tidligere ikendt en disciplinær sanktion. 
 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitichefen. 
 

Spirituskørsel 
 

38. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for spirituskørsel - i fritiden - med en promille på 
0,86. Pågældende vedtog en bøde på 8.000 kr. samt betinget frakendelse af førerretten i 3 
år. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 4.000 kr. af Rigspolitichefen. 
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Andre forhold uden for tjenesten 

Fortsat bibeskæftigelse efter påbud om ophør 
 
39. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have fortsat bibeskæftigelse trods tidligere påbud 
om ophør og trods skriftlig erklæring om, at han var ophørt. Rigspolitichefen overførte mid-
lertidigt polititjenestemanden til anden tjeneste uden publikumskontakt. Statsadvokaten op-
gav tiltale for overtrædelse af straffelovens §§ 155 og 163. Rigspolitichefen foranledigede 
tjenstligt forhør afholdt. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitichefen. Polititjene-
stemanden blev i den forbindelse indskærpet at efterkomme fremtidige påbud. 
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