
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resumé over disciplinærsager 2012  



2  

 Indholdsfortegnelse  

 

TJENSTLIGE FORHOLD .................................................................................................................................................... 3 

SPIRITUSPÅVIRKNING ........................................................................................................................................................... 3 

REGISTERMISBRUG .............................................................................................................................................................. 3 

UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN ........................................................................................................................................................ 3 

ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE ............................................................................................................................................. 4 

ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD ....................................................................................................................................................... 5 

STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN .................................................................................................................................. 8 

FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV ................................................................................................................................. 8 

FÆRDSELSLOVEN ................................................................................................................................................................ 9 

VÅBENLOVEN ..................................................................................................................................................................... 9 

STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN .................................................................................................................... 9 

FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ............................................................................................................................................... 9 

ALMENFARLIGE FORBRYDELSER ................................................................................................................................................... 10 

FÆRDSELSLOVEN .............................................................................................................................................................. 11 

LOV OM EUFORISERENDE STOFFER ................................................................................................................................................ 11 

ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN ........................................................................................................................ 12 

UKORREKT OPTRÆDEN ............................................................................................................................................................ 12 

RESTAURATIONSLOVEN ...................................................................................................................................................... 12 

 



3  

 Tjenstlige forhold  

 
Spirituspåvirkning 

 

1. Sagsresumé: 

Administrativ medarbejder blev indberettet for at have været spirituspåvirket i tjenesten. Den pågæl- 

dende erkendte at have drukket to øl inden tjenesten blev påbegyndt og at have drukket et mindre 

kvantum Jägermeister under tjenesten. Den pågældende blev tilbudt at indgå i et alkoholafvænningsfor- 

løb, men ønskede ikke dette. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

Registermisbrug 

 

2. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, 

(videregivelse af fortrolige oplysninger) og § 155, 1. pkt., (misbrug af stilling) indberettet for til privat formål 

og uden tjenstlig anledning at have videregivet oplysninger fra en døgnrapport til sin kæreste, der også 

var polititjenestemand. Statsadvokaten efterforskede sagen, men opgav at rejse tiltale da statsadvokaten 

ikke fandt, at forholdet var af en sådan grovhed, at det kunne henføres under straffelo- ven. 

Statsadvokaten fandt dog, at polititjenestemandens adfærd i forbindelse med sagen havde været 

kritisabel. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 
3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 155, (misbrug af 

stilling) indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget flere opslag i politiets registre, herunder 

Kriminalregistret. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for to forhold. Pågældende vedtog 

en bøde på 3.500 kr. 

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

 

 
4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregi- 

stret og CPR-registret. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af 

straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Pågældende vedtog en bøde på 3.000 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

 

Udeblivelse fra tjenesten 

 

5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde at være udeblevet fra tjenesten. I det ene tilfælde 

afviklede polititjenestemanden en fridag, uden at dette på forhånd var aftalt med ledelsen. I det andet 

tilfælde forlod han tjenesten i politistationens ekspedition for at klare et privat ærinde, hvorved en del 
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borgere måtte vente på at blive betjent. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politimesteren. 

 
6. Sagsresume: 

Polititjenestemand indberettet for forsætligt og urigtigt at have sygemeldt sig og herefter være udeblevet 

fra en planlagt tjeneste, idet pågældende blev konstateret som tilstedeværende i en anden landsdel i 

forbindelse med udøvelse af sin bibeskæftigelse. Rigspolitiet fandt, at der var tale om en ulovlig 

udeblivelse fra tjenesten. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigspolitiet. Afgørelsen blev påklaget 

til Justitsministeriet, der opretholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

7. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde at have afspadseret, uden at det på forhånd var aftalt 

med en leder, samt for ikke at have ført sin tjenestetid korrekt i politiets tidsregistreringssystem. 

Politikredsen indstillede, at den pågældende blev meddelt en irettesættelse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 

 

8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet 

som vidne fra et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt 

på, at politikredsens interne retningslinier ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes 

tjenesteplan. 

 
 

9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet 

som vidne fra et retsmøde. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med advarsel som følge af, at 

politikredsens interne retningslinjer ikke var blevet fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågælden- 

des tjenesteplan. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet 

 

 
10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet 

som vidne fra et retsmøde. Polititjenestemanden gjorde gældende, at han var sygemeldt den pågæl- 

dende dag, hvilket han havde underrettet tjenestestedet om flere dage inden retsmødet. Sygemeldin- gen 

blev ved en intern fejl ikke videregivet til anklagemyndigheden. Politikredsen indstillede på denne 

baggrund, at sagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 
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11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet 

som vidne fra et retsmøde i Østre Landsret. Landsretten ikendte den pågældende en bøde på 1.500 kr., 

som efterfølgende blev annulleret, da polititjenestemanden meddelte landsretten, at udeblivelsen skyldes 

en forglemmelse. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt 

på, at retsmødet ikke som tidligere fremgik af tjenesteplanen samt på, at polititjenestemanden efter det 

oplyste mødte som vidne mere end 40 gange årligt. 

 
 

Andre tjenstlige forhold 

 
12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev under en international udsendelse indberettet for i beruset tilstand at have truet nogle 

vagter med sit skarpladte tjenestevåben. Pågældende blev på baggrund af sagen hjemsendt til Danmark. 

Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, idet statsadvokaten ikke fandt at kunne 

føre bevis for, at polititjenestemanden havde haft forsæt til at skyde eller true vagterne. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne ikendt en disciplinær bøde på 12.500 kr. Rigspolitiet lagde ved 

afgørelsen vægt på, at den pågældende ved sin adfærd havde udvist en udpræget grad af manglende 

dømmekraft i relation til, hvorledes man skal opføre sig som polititjenestemand, herunder under missioner i 

udlandet. I formildende retning lagde Rigspolitiet vægt på, at det ikke kunne afvises, at polititjenestemanden 

havde været under et uforholdsmæssigt stort arbejdsmæssigt pres og ikke havde de rette kompetencer til at 

løse opgaverne. 

 
 

13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde fundet pågældendes 

adfærd i forbindelse med anholdelsen af en 17-årig cyklist særdeles kritisabel. Statsadvokaten lagde i 

den forbindelse blandt andet vægt på, at cyklistens forseelse – manglende tegngivning – var fuldstæn- 

dig bagatelagtig, at der var tale om ganske voldsom magtanvendelse over for en 17-årig dreng med skade 

til følge, og at episoden fandt sted foran en jævnaldrende erhvervspraktikant. Statsadvokaten fandt, at 

magtanvendelsen var unødvendig og uproportional, jf. politilovens § 16. Afgørelsen blev påklaget til 

Rigsadvokaten, som fastholdt statsadvokatens afgørelse. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev afskediget. Kredsen lagde vægt på, at pågældendes adfærd i tjenesten 

gennem de seneste fem år havde givet anledning til et sjældent stort antal klager/anmeldelser (15 ialt). 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

Justitsministeriet lagde ved afgørelsen bl.a. vægt på, at statsadvokaten også tidligere havde udtalt kritik 

af pågældendes adfærd i forbindelse med tjenesten i politiet. 

 
 

14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 249 og § 252, 

stk. 1 ved under særligt skærpende omstændigheder uagtsomt at have tilføjet en kollega betydelig skade på 

legeme eller helbred ved som uddannet skydeleder at have affyret sit tjenestevåben mod en trævæg. 

Projektilet gik igennem væggen og ramte kollegaen i skinnebenet med et kompliceret brud til følge. Polititje- 

nestemanden blev endvidere tiltalt for overtrædelse af våbenloven ved uden tilladelse at have besiddet 25 

patroner. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede den pågældende. Polititjeneste- 

manden blev i både by- og landsret dømt for overtrædelse af våbenloven og straffelovens § 249, dog ikke 

under skærpende omstændigheder. Straffen blev fastsat til 20 dagbøder á 500 kr. Politikredsen indstillede, at 
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suspensionen blev ophævet, og at pågældende blev meddelt en irettesættelse. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
15. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 94, 

stk. 1, nr. 1, (fredskrænkelse) ved uberettiget at have gjort sig bekendt med indholdet af en privat e- mail 

korrespondance tilhørende en kollega på politistationen. Pågældende havde endvidere videregivet 

oplysninger fra e-mail korrespondancen til sin kæreste. Pågældende vedtog udenretligt en bøde på 

1.000 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
16. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forening med kollega (sag nr. 17) ikke at have foretaget de 

nødvendige efterforskningsskridt i forbindelse med en konkret sag, hvor der burde være foretaget 

anholdelse af to personer. Endvidere blev pågældende indberettet for at have ladet en fører, der var 

mistænkt for overtrædelse af færdselslovens § 54 (kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende 

stoffer) køre videre, selvom den disponerende vagthavende havde oplyst, at der skulle udtages en 

blodprøve. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Afgørelsen blev påklaget til Justitsministeriet, 

der var enig i Rigspolitiets afgørelse. 

 
17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forening med kollega (sag nr. 16) ikke at have foretaget de 

nødvendige efterforskningsskridt i forbindelse med en konkret sag, hvor der burde være foretaget 

anholdelse af to personer. Endvidere blev pågældende indberettet for at have ladet en fører af et køretøj 

køre videre trods mistanke om overtrædelse af færdselslovens § 54 (kørsel under påvirkning af 

bevidsthedspåvirkende stoffer) Den disponerende vagthavende havde oplyst, at der skulle udtages en 

blodprøve. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.500 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet tillagde det 

vægt, at pågældende tidligere var blevet ikendt en disciplinær bøde for ukorrekt sagsbehandling/disponering. 

Afgørelsen blev påklaget til Justitsministeriet, der var enig i Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

18. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden for normal arbejdstid og uden forudgående tilladelse at have 

afholdt teoriprøve for en kollega, der var blevet idømt en betinget frakendelse af førerretten. 

Polititjenestemanden opdaterede efterfølgende prøven som afholdt den dag, hvor kollegaen rettelig skulle 

have aflagt teoriprøven. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 4.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde herved vægt 

på, at pågældende tidligere var meddelt en irettesættelse for sine dispositioner som køreprøve- 

sagkyndig. 

 
19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag om 

unødig magtanvendelse ved en visitation. Statsadvokaten indstillede efterforskningen, men udtalte kritik 

af, at visitationen, der foregik i november måned, blev foretaget i en offentlig tilgængelig baggård, hvor 

den visiterede blev beordret til at tage bukser og underbukser af eller at trække bukserne ned og derefter 

trække ud i underbukserne, medens der blev lyst ned i underbukserne. Statsadvokaten fandt, 
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at dette kunne opleves som unødigt ydmygende for den visiterede. Afgørelsen blev påklaget til 

Rigsadvokaten, der var enig i den udtalte kritik. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 

 
20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med, at han uden for tjenesten var impliceret i et 

materielt færdselsuheld, at have eftersat køretøjet. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede 

efterforskningen, idet denne ikke fandt, at polititjenestemanden havde begået et strafbart forhold. 

Politiklagenævnet påklagede statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten, der udtalte kritik af, at 

polititjenestemanden havde foretaget eftersættelsen i sit private køretøj uden brug af udrykningssignaler 

og uden at tage hensyn til forholdene i det område - et villakvarter - han kørte i. Politikredsen indstillede, 

at sagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Tjenstlig samtale blev afholdt 

med den pågældende, hvorunder Rigsadvokatens afgørelse blev gennemgået. 

 
 

21. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at denne sammen med en kollega (sag nr. 21) 

under en transportantrejse til Danmark ved ankomsten til Københavns Lufthavn havde forladt transpor- 

tanten og den ledsagende kommunale medarbejder, hvorefter transportanten flygtede og efterfølgende 

måtte efterlyses. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politimesteren. 

 
22. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at denne sammen med en kollega (sag nr. 20) under 

en transportantrejse til Danmark ved ankomsten til Københavns Lufthavn havde forladt transpor- tanten 

og den ledsagende kommunale medarbejder, hvorefter transportanten flygtede og efterfølgende måtte 

efterlyses. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politimesteren 

 

 
23. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde indledt 

efterforskning for muligt brud på tavshedspligten. Polititjenestemanden blev forflyttet internt i kredsen. 

Statsadvokaten indstillede efterforskningen, men fandt det meget kritisabelt, at pågældende havde 

videregivet fortrolige oplysninger fra en efterforskning, der var foregået for dobbelt lukkede døre, til sin 

kæreste. Under efterforskningen fremkom der endvidere oplysninger om, at polititjenestemanden 

gentagne gange i arbejdstiden havde besøgt kæresten med henblik på seksuelt samvær, og at 

pågældende ved flere af disse besøg havde gjort brug af politiets tjenestekøretøjer. Kredsen indstillede, 

at sagen disciplinært blev afgjort med degradation eller forflyttelse til en anden politikreds. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 3.000 kr. af Rigspolitiet. Efter Rigspolitiets opfattelse 

ville det være i strid med proportionalitetsprincippet at degradere eller forflytte pågældende til en anden 

politikreds. Rigspolitiet lagde herved vægt på karakteren af de begåede tjenesteforseelser. 
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24. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten undersøgte en klage over unødig 

magtanvendelse, idet polititjenestemanden med sin arm mod klagernes ansigt havde presset klageren 

ind mod en patruljevogn, mens han påtalte dennes adfærd. Statsadvokaten indstillede efterforskningen, 

men fandt adfærden kritisabel, idet statsadvokaten vurderede, at der var anvendt mere magt end 

nødvendigt i situationen, hvilket påførte klageren unødig smerte og mærker. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 

 
25. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have deltaget to timer som frivillig brandmand i en opgave for 

brandvæsenet på et tidspunkt, hvor pågældende var fraværende grundet barns 1. sygedag. Pågælden- 

de havde endvidere aftenen forinden meldt barnets første sygedag til dagen efter, hvor pågældende 

havde eftermiddagstjeneste, hvilket var i strid med reglerne i cirkulære om tjenestefrihed af familie- 

mæssige årsager. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Det var Rigspolitiets opfattelse, at 

polititjenestemanden kunne have været uvidende om den korrekte forståelse af reglerne om fravær 

grundet barns 1. sygedag og derfor ikke havde forsæt til at anvende disse forkert. Rigspolitiet tillagde det 

endvidere betydning, at vagthavende ikke oplyste polititjenestemanden herom aftenen forinden, da han 

meldte fravær grundet barnets 1. sygedag. 

 
 

 

 Strafbare forhold i tjenesten  

 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv 

 

Misbrug af stilling 

 
26. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket polititjenesteman- 

dens sms-korrespondance med tre kvinder, der alle var kærester med varetægtsfængslede mænd. En del af 

korrespondancen havde haft et erotisk indhold, ligesom polititjenestemanden havde sendt et foto af sit 

erigerede lem til en af kvinderne. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågæl- 

dende. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling), 

subsidiært straffelovens § 157 (pligtforsømmelse). Polititjenestemanden blev i byretten idømt 30 dages 

fængsel for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. Dommen blev anket til landsretten, der skærpede 

dommen til 40 dages fængsel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev afskediget. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 
27. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have fremvist sin politilegitimation under privat diskussion med 

en borger om en parkeringsskade. Statsadvokaten efterforskede sagen og fandt, at der ikke var tjenstlig 

anledning til at fremvise politilegitimation, idet der var tale om et privat mellemværende. Statsadvokaten 

fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en 

irettesættelse. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

 
28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have fremvist sin politilegitimation i forbindelse med, at 

pågældende under kørsel i privat anledning havde fundet en anden bilists opførsel i trafikken så kritisabel, 

at han ville standse køretøjet og påtale forholdet. Politiklagemyndigheden fandt, at den pågældende var 

trådt i tjeneste, da han viste politilegitimationen i forruden. Der blev ikke rejst sigtelse for overtrædelse af 

færdselsloven eller andre bestemmelser. Politiklagemyndigheden fandt ikke, at der var tjenstlig anledning 

til at vise politilegitimation, da der ikke forelå omstændigheder af en sådan karakter, at der var rimelig 

anledning til at træde i tjeneste. Politiklagemyndigheden fandt den udviste adfærd kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

Færdselsloven 

 

29. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i kredsretten var blevet idømt en 

bøde på 1.000 kr. samt betinget frakendt førerretten i tre år for overtrædelse af færdselsloven. 

Pågældende havde ført en patruljebil med ikke under 40 km/t. ind i et sving med begrænset udsyn og glat 

kørebane (den højest tilladte hastighed på stedet var 20 km/t.), hvorved der skete sammenstød med en 

modkørende personbil. Ved sammenstødet skete alene materiel skade på køretøjerne. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politimesteren. 

 

 
30. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmel- 

ser ved uden tjenstlig anledning at have ført et tjenestekøretøj med en hastighed af mindst 82 km/t, selvom 

det ved færdselstavle var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t. Pågældende vedtog 

udenretligt en bøde på 2.500 kr. samt betinget frakendelse af førerretten. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 

Våbenloven 

 
31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag vedrørende overtrædelse af våbenloven ved efter 

endt tjenesteskydning at have taget 16 patroner med hjem til sin private bopæl. Pågældende opbevarede 

ammunitionen i et kælderrum, hvorfra den blev stjålet. Pågældende vedtog udenretligt en bøde på 700 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 
 

 Strafbare forhold uden for tjenesten  

 

Forbrydelser mod liv og legeme 
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32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at denne blev sigtet for vold efter den grønlandske 

kriminallovs § 88 ved blandt andet at have slået sin hustru og efterfølgende trampet hende på brystet med 

hospitalsindlæggelse til følge. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågældende. 

Polititjenestemanden blev efterfølgende ved kredsretten idømt 4 måneders anstaltsanbringelse for overtræ- 

delse af kriminallovens § 88 for to tilfælde af vold. Dommen blev anket til landsretten, som idømte pågælden- 

de 3 måneders anstaltsanbringelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev afskediget. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 
33. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at denne blev sigtet for tyveri efter straffelovens § 276 

samt vold efter straffelovens § 244 og § 245, stk. 1 – i alt ti forhold begået uden for tjenesten. Forurettede i 

sagen var polititjenestemandens tidligere samlever og en nærtstående til denne. Sagen, der blev efterforsket 

af statsadvokaten, omfattede endvidere forhold begået i tjenesten, idet der i forbindelse med ransagning hos 

den tidligere samlever blandt andet blev fundet ulovligt fyrværkeri, udskrifter fra politiets registre, peberspray 

og en computer, der angiveligt tilhørte politiet. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet fulgte ikke 

indstillingen, men fandt det betænkeligt, at polititjenestemanden udførte arbejde med publikumsbetjening, så 

længe efterforskningen pågik. Pågældende blev herefter midlertidigt overført til anden tjeneste uden 

publikumskontakt. Statsadvokaten opgav at rejse tiltale i sagen vedrørende de forhold, der var begået i 

tjenesten, idet statsadvokaten ikke fandt, at det under en straffesag ville være muligt at føre det nødvendige 

bevis. Efterfølgende blev der rejst tiltale mod pågældende for et forhold vedrørende tyveri efter straffelovens § 

276, seks forhold vedrørende vold efter straffelovens § 244 og tre forhold vedrørende vold af særlig farlig 

karakter efter straffelovens § 245, stk. 1. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede 

pågældende. Pågældende blev for tre forhold vedrørende vold efter straffelovens § 244 idømt 30 dages 

betinget fængsel i byretten. Dommen blev ikke anket. Politikredsen indstillede, at pågældende blev afskedi- 

get. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 

Almenfarlige forbrydelser 

 

34. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med anholdelse og fremstilling i grundlovsforhør som sigtet 

for overtrædelse af narkotikalovgivningen - medvirken til overtrædelse af straffelovens § 191 (alvorlig 

narkotikakriminalitet) subsidiært straffelovens § 290 (hæleri). Baggrunden herfor var, at den pågældendes 

samlever var blevet anholdt og sigtet efter straffelovens § 191, og at efterforskningen havde vist, at der var 

grundlag for at rette mistanke mod den pågældende for at være involveret. Pågældende blev løsladt efter at 

have afgivet forklaring ved grundlovsforhøret. Efter indstilling fra kredsen overførte Rigspolitiet midlertidigt den 

pågældende til anden tjeneste uden publikumskontakt. Sigtelsen blev efterfølgende opgivet, da der ikke 

fandtes at kunne føres bevis for, at den polititjenestemanden havde deltaget i samleveren opbevaring og salg 

af narkotika. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførelse til anden tjeneste. 

 
Afgørelsesresumé: 

Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Tjenstlig samtale blev afholdt med den pågælden- 

de, hvorunder tjenestemandslovens værdighedskrav blev indskærpet. 
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Færdselsloven 

 

35. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel uden for 

tjenesten med en promille på 1,76, hvor den pågældende var impliceret i et materielt færdselsuheld. 

Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra tjenestestedet. Pågældende blev idømt en 

bøde på 82.000 kr. samt frakendt førerretten ubetinget i 3 år. Tjenestestedet indstillede, at pågældende 

blev afskediget. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 
36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel uden for tjenesten med en 

promille på 1,30. Rigspolitiet suspenderede pågældende. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 
37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel uden for tjenesten med en 

promille på 0,89. Pågældende vedtog udenretsligt en bøde på 15.000 kr. og en betinget frakendelse af 

førerretten i 3 år. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 7.500 kr. af Rigspolitiet. 

 

 
38. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel uden for tjenesten med en 

promille på 0,74. 

 
Afgørelsesresumé: Pågældende søgte selv sin afsked. Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær 

forfølgning. 

 
 

39. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel uden for tjenesten med en 

promille på 2,37. Rigspolitiet suspenderede pågældende. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden afgik ved døden. Rigspolitiet afsluttede sagen. 

 

Lov om euforiserende stoffer 

 
40. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende 

stoffer og overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 55 (tjenesteforsømmelse), ved i forening med 

andre at have indført og videresolgt en større mængde hash samt for at have løsladt en anholdt person, 

som polititjenestemanden vidste havde hash i maven. Pågældende afhentede senere 9 klumper hash 

på den løsladtes bopæl. Polititjenestenmanden blev anholdt og fremstillet i kredsretten, hvor pågæl- 

dende blev tilbageholdt i 4 uger. Pågældende erkendte i grundlovsforhøret at have medvirket til at indføre 

en pakke indeholdende 490 gram hash i Grønland. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet 

suspenderede pågældende. Pågældende blev idømt et år og seks måneders anstaltsanbrin- 
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gelse i kredsretten for misbrug af offentlig stilling, tjenesteforsømmelse, falsk anklage og tyveri samt 

overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Dommen var endelig. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

 Andre forhold uden for tjenesten  

 

Ukorrekt optræden 

 
41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have disponeret i en sag vedrørende en nabokonflikt, selvom 

han var inhabil, idet den pågældendes familie var involveret. Polititjenestemanden, der ikke var sat til 

tjeneste i vagtcentralen, anmodede en tjenestegørende kollega i vagtcentralen om at sende en 

politipatrulje til stedet, hvorefter pågældende rettede direkte telefonisk henvendelse til patruljen og 

instruerede denne om først at tage kontakt til familien for at høre dennes udlægning af konflikten. 

Polititjenestemanden blev endvidere indberettet for ukorrekt optræden ved uden for tjenesten at have 

præsenteret sig som ansat i politiet i forbindelse med politiets efterforskning og afhøring af pågældende 

og dennes hustru i forbindelse med en tidligere episode. Politikredsen indstillede, at pågældende blev 

meddelt en irettesættelse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

Restaurationsloven 

 
42. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have været anholdt og sigtet for overtræ- 

delse af restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, ved i forbindelse med et restaurantbesøg med en kollega 

(sag nr. 44) at have udvist en adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden. 

Polititjenestemanden havde uden grund skubbet ud efter en uniformeret polititjenestemand, der var 

tilkaldt i forbindelse med uorden på stedet. Statsadvokaten efterforskede sagen som mulig overtrædel- 

se af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), idet pågældende havde forevist sin politilegitimation over 

for patruljen. Statsadvokaten fandt dog ikke at kunne føre bevis for, at pågældende havde forevist 

legitimationskortet for at undgå anholdelse. Statsadvokaten fandt det stærkt kritisabelt, at pågældende 

efter indtagelse af alkohol havde forevist legitimationskortet, da der i situationen ikke var en tjenstlig 

anledning til dette. Pågældende blev forelagt et bødeforelæg på 800 kr. for overtrædelse af restaurati- 

onsloven. Sagen blev indbragt for retten, der idømte pågældende en bøde på 800 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 

43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i forbindelse med et restaurantbesøg med en 

kollega (sag nr. 43) at have forevist sit politilegitimationskort over for en bartender i forbindelse med 

uorden på stedet. Statsadvokaten indstillede efterforskningen, men fandt det dog kritisabelt, at 

pågældende efter indtagelse af alkohol og i forbindelse med en privat tur i byen viste sin politilegitimati- 

on over for bartenderen. Statsadvokaten fandt det endvidere kritisabelt, at pågældende blandede sig i 

politiforretningen og ikke afventede, at det uniformerede politi kom til stede. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
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