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 Tjenstlige forhold  

 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

 
1. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i sag med anden polititjenestemand, jf. sag. nr. 2, indberettet for langsommelig 
sagsbehandling i forbindelse med en anmeldelse og rapportoptagelse af et færdselsuheld med personskade. 
Grundet misforståelser blev færdselsuheldssagen ikke færdigbehandlet, men måtte senere rekonstrueres. 
Påtale i færdselssagen måtte efter mere end fire år opgives på grund af forældelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

2. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i sag med anden polititjenestemand, jf. sag. nr. 1, indberettet for langsommelig 
sagsbehandling i forbindelse med en anmeldelse og rapportoptagelse af et færdselsuheld med personskade. 
Grundet misforståelser blev færdselsuheldssagen ikke færdigbehandlet, men måtte senere rekonstrueres. 
Påtale i færdselssagen måtte efter mere end fire år opgives på grund af forældelse. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. Pågældende havde tidligere gjort 

sig skyldig i lignende tjenesteforseelser. 

 
 

3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have undladt at optage rapport vedrørende overtrædelse af 
våbenloven, idet pågældende i forbindelse med indrejsekontrol konfiskerede tre knive, herunder to springkni- 
ve, og tilkendegav over for den pågældende, at der ikke ville blive foretaget yderligere i sagen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 

 
 

Registermisbrug 

 
4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) i 
forbindelse med opslag i privat øjemed i CPR-registret og søgning i politiets 118 system over hemmeli- 
ge/udeladte telefonnumre. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af 
retsplejelovens § 749, stk. 2, pkt. 1, da søgningerne var enkeltstående og kortvarige og ikke skete med 
henblik på videregivelse. Statsadvokaten fandt dog de uberettigede opslag kritisable. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget opslag i CPR-registret i privat øjemed vedrørende en 
tidligere samlever, der havde adressebeskyttelse. Pågældende kontaktede efterfølgende den tidligere 
samlever. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 155 
(misbrug af stilling). Pågældende vedtog en bøde på 3500 kr. 

 

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

 
 

6. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget opslag i CPR-registret og for efterfølgende at have 
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videregivet oplysningerne og ved som prøvesagkyndig at have afviklet et familiemedlems praktiske køreprø- 
ve. Pågældende vedtog en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af straffelovens §§ 152, stk. 1, og § 157 
(videregivelse af fortrolige oplysninger og tjenesteforsømmelse). Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort 
med en disciplinær advarsel med henvisning til den pågældendes nær forestående pensionering, og at 
pågældende gennem langvarig ansættelse i politiet havde fremstået som en god repræsentant for politiet. 

 

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

Rigspolitiet fandt ikke anledning til at fravige praksis, hvorefter registermisbrug, hvor der er sket videregivelse 
af oplysninger, som udgangspunkt medfører en bøde. 

 
 

7. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for over en ni-måneders periode at have foretaget adskillige uberettigede 
opslag i CPR-registret og Kriminalregistret i privat øjemed vedrørende en tidligere kæreste og dennes nye 
bekendte. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 
(misbrug af stilling). Pågældende vedtog en bøde på 5.000 kr. 

 

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

 
 

8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have udskrevet politirapporter fra POLSAS (politiets sagsstyrings- 
system) uden tjenstlig anledning og derefter drøftet indholdet med en bekendt, der var part i sagen og havde 
afgivet forklaring til politirapporten. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 
§ 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger). Statsadvokaten indstillede efterforskningen i medfør af 
retsplejelovens § 749, stk. 2, 1. pkt., men fandt det særdeles kritisabelt, at pågældende havde udskrevet 
rapporterne uden tjenstlig anledning. 

 

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

 
 

9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregistret og 
efterfølgende uberettiget videregivet fortrolige oplysninger. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste 
tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152 og § 155 (videregivelse af fortrolige oplysninger og misbrug af 
stilling). Polititjenestemanden blev i landsretten idømt 10 dagbøder á 500 kr. 

 

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

 
 

10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have indhentet oplysninger fra politiets centrale 
systemer. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling). Statsadvokaten indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, 1. pkt., men fandt 
det meget kritisabelt, at pågældende havde misbrugt sin adgang til politiets registre. 

 

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

 
 

11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet statsadvokaten på baggrund af en anmodning fra en politikreds 
havde indledt undersøgelse vedrørende eventuel videregivelse af fortrolige oplysninger fra politiets registre. 
Statsadvokaten sluttede undersøgelsen, da der ikke var formodning om, at pågældende havde begået et 
strafbart forhold. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at pågældende i to-tre tilfælde havde videregivet 
oplysninger til en bekendt om, at bestemte personer var kendt i Kriminalregistret. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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12. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, 
(brud på tavshedspligten) ved at have videregivet fortrolige oplysninger fra Kriminalregistret om en navngiven 
person. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Sagen blev ikke anket. Politikredsen indstillede, at 
disciplinærsagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en anmeldelse 
vedrørende muligt brud på tavshedspligten ved at have videregivet en oplysning om, at en navngiven person 
var blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Statsadvokaten indstillede efterforskningen i medfør af 
retsplejelovens § 749, stk. 2, 1. pkt., idet der ikke var formodning om, at pågældende havde begået et 
strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at pågældende havde 
videregivet en fortrolig oplysning, som er omfattet af en polititjenestemands tavshedspligt. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

Udeblivelse fra tjenesten 

 
14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra tjeneste. Pågældende udeblev fra fire planlagte vagter. 
Pågældende havde ansøgt om afsked fra politiet med kort varsel, men grundet de allerede planlagte vagter, 
kunne ansøgningen ikke imødekommes før en måned senere end ønsket. Pågældende udeblev imidlertid fra 
allerede planlagte vagter. Pågældende blev senere meddelt den ansøgte afsked. 

 

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

Rigspolitiet krævede samtidig tilbagebetaling af en måneds for meget udbetalt løn. 

 
 

15. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra tjeneste. Pågældende udeblev fra fire nattjenester, 
hvorved andre polititjenestemænd med kort varsel måtte dække vagterne. Pågældende havde indledningsvist 
forsøgt at få kolleger til at tage vagterne, således at pågældende kunne afholde ferie. Pågældende var af sin 
leder blevet gjort bekendt med, at der skulle findes afløsere til vagterne, før at pågældende kunne afvikle ferie. 
Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en bøde på 1.000 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Afgørelsen blev påklaget til 

Justitsministeriet, der fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 

 
16. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som 
vidne ved et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 

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

 
 

17. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som 
vidne ved et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 
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Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

18. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som 
vidne ved et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 

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

 
 

19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra retsmøde trods lovligt forkyndt indkaldelse. Polititjene- 
stemanden gjorde gældende, at han var sygemeldt i dagene op til og på selve dagen for retsmødet. 
Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet tilkendegav samtidig 
over for politikredsen, at tjenestestedet efter Rigspolitiets opfattelse burde have underrettet den mødende 
anklager eller retten om, at pågældende var sygemeldt, og at det måtte påregnes, at pågældende som følge 
heraf ville være forhindret i at give møde i retten. Det fremgik af kredsens interne retningslinier om polititjene- 
stemænds møde som vidne i retten, at det var kredsens ansvar at foretage underretningen. 

 
 

20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som 
vidne ved et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 

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

 
 

21. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra retsmøde uden lovlig grund. Efterfølgende var det ikke 
muligt via byretten eller anklagemyndigheden at fremskaffe fornøden dokumentation for, at vidneindkaldelsen 
var blevet forkyndt for pågældende. Politikredsen indstillede på denne baggrund, at sagen blev sluttet uden 
disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

22. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra retsmøde trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund. 
Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Kredsen indstillede, at sagen efter omstændighederne blev 
afgjort med en advarsel, idet kredsen ved en beklagelig fejl ikke – som fastsat i de lokale retningslinier – 
havde fået retsmødet opdateret i tjenesteplanen. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte efter omstændighederne den pågældende en advarsel. 

 
 

23. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra retsmøde trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund. 
Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Kredsen indstillede, at sagen efter omstændighederne blev 
afgjort med en advarsel, idet lokalt fastsatte retningslinier ikke var fulgt i forbindelse med forkyndelse af 
vidneindkaldelsen, og at pågældende i perioden omkring retsmødet var beskæftiget med særligt krævende 
arbejde. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte efter omstændighederne den pågældende en advarsel. 
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Andre tjenstlige forhold 

 
24. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med statsadvokatens efterforskning af en klage over en 
hårdhændet anholdelse på Christiania. Statsadvokaten fandt, at pågældendes handlemåde i forbindelse med 
anholdelsen, hvor pågældende anvendte magt ved at tage fat i en kvindes hår, var meget kritisabel. 
Statsadvokatens afgørelse blev påklaget til Rigsadvokaten, der tiltrådte statsadvokatens afgørelse. 

 

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

 
 

25. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten i medfør af retsplejelovens 
§ 749, stk. 2, havde besluttet af indstille efterforskningen i en sag vedrørende mulig tjenesteforsømmelse i 
forbindelse med tyveri fra en tjenestebil, fordi der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som 
forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at pågældende i mere end to 
timer havde parkeret tjenestebilen på en parkeringsplads, hvor pågældende ikke havde opsyn med bilen, og 
at en del af de stjålne effekter, blandt andet en GPS og en arbejdscomputer, lå synlige i bilen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

26. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med statsadvokatens efterforskning af en anholdelse, hvor 
pågældende havde udtalt "hold din kæft ellers får du på munden" eller lignende. Statsadvokaten indstillede 
efterforskningen, idet der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, var 
begået. Statsadvokaten fandt dog pågældendes udtalelse for kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

27. Sagsresumé: 

Administrativ medarbejder blev indberettet i forbindelse med, at pågældende undlod at sikre, at der blev 
foretaget indberetning til Økonomistyrelsen med anmodning om fleksrefusion før en indberetningsfrists udløb. 
En senere ansøgning om dispensation for indberetningsfristen blev afslået af Økonomistyrelsen, og afslaget 
blev ikke påklaget inden klagefristens udløb. Herved modtog politikredsen ikke refusion på ca. 800.000 kr. 
Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

28. Sagsresumé: 

Administrativ medarbejder blev, efter at være blevet pålagt en parkeringsafgift i et tjenestekøretøj, indberettet 
for at have forsøgt at få afgiften annulleret ved henvendelse til parkeringsselskabet, selv om pågældende af 
en leder var blevet gjort bekendt med, at pågældende selv skulle betale afgiften, da der ikke var tale om en 
hastende politiforretning, men om uopmærksomhed i forhold til parkeringsreglerne. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

29. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde trods indskærpelse at have benyttet politiets telefax til 
forsøg på afsendelse af telefaxmeddelelser i forbindelse med den pågældendes bibeskæftigelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 
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30. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet statsadvokaten i forbindelse med efterforskning af en sag havde 
udtalt kritik af pågældendes håndtering af kontanter og koster i en konkret sag. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

31. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have opbevaret skarp ammunition i et uaflåst garderobeskab i 
forbindelse med politistationens skydebane. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af 
våbenloven, men indstillede efterforskningen, idet der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, der 
forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten anmodede politidirektøren om at tage stilling til, 
hvorvidt der var grundlag for at indlede disciplinær forfølgning i sagen. 

 

Afgørelsesresumé: Pågældende meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have taget fat i en anholdts krave og kortvarigt skubbet den anholdte 
op mod en mur. Statsadvokaten fandt adfærden kritisabel. Statsadvokatens afgørelse blev påklaget til 
Rigsadvokaten, der var enig i statsadvokatens afgørelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

33. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende havde opbevaret en 9 mm pistol 
med tilhørende ammunition i politistationens våbenskab. Pågældende havde inddraget pistolen fra en 
slægtning, men havde grundet forflyttelse glemt at aflevere pistolen til våbenkontoret eller alternativt søge om 
en samlertilladelse til våbnet. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

34. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i ekspeditionen på en politistation at have grebet fat i en person og 
presset pågældende op ad en væg, samtidig med at polititjenestemanden råbte "hvad sagde du" eller 
lignende, hvorefter episoden eskalerede til en meget voldsom anholdelse. Statsadvokaten fandt adfærden 
kritisabel. Statsadvokatens afgørelse blev påklaget til Rigsadvokaten, der fandt adfærden for meget kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 

 
 

35. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i flere sammenhænge havde udtalt og 
fastholdt, at han vil undlade at skride til politifaglig handling ved et eventuelt kendskab til visse overtrædelser 
af narkotikalovgivningen. Pågældende havde i andre sammenhænge offentligt givet udtryk for, at han 
personligt accepterede civil ulydighed og lovbrud i øvrigt. Politikredsen indledte en tjenstlig undersøgelse af 
sagen og indstillede på den baggrund, at pågældende midlertidigt blev overført til anden tjeneste uden 
publikumskontakt. Rigspolitiet indkaldte den pågældende til en tjenstlig samtale med henblik på uddybning af 
pågældendes offentlige udtalelser mv. 

 

Afgørelsesresumé: Pågældende søgte selv sin afsked i forbindelse med den tjenstlige samtale. Rigspolitiet 
sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i forbindelse med parkering af et køretøj, hvis fører netop var blevet anholdt for 
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spirituskørsel, indberettet for at have efterladt sin tjenestepistol på forsædet i det parkerede køretøj på en 
offentlig parkeringsplads. Polititjenestemanden opdagede efterfølgende under indtransporten af den anholdte, 
at pågældende manglede sin tjenestepistol. Patruljen returnerede til parkeringspladsen og sikrede sig pistolen 
fra køretøjet. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter omstændighederne disciplinærsagen. 

 
 

37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for tjenesteforseelse i forbindelse med, at pågældende sammen med en 
PG II-elev under patrulje bevidst unddrog sig tjeneste i 1½ time, idet pågældende kørte til en privat adresse 
og så boksning i fjernsynet. Under opholdet blev patruljen via radioen anmodet om at køre til en opgave, 
hvilket polititjenestemanden afviste med den begrundelse, at patruljen var optaget. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 

Rigspolitiet tilkendegav, at sagen var af en sådan karakter, at den burde have været forelagt Rigspolitiet med 
indstilling til en afgørelse. 

 
 

38. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med anmeldelse om blufærdighedskrænkelse og misbrug af 
tjenestekøretøj, idet en uniformeret politipatrulje kørte to kvinder hjem, hvorunder den ene polititjenestemand 
havde lagt op til seksuelt samvær og drikkeri. Statsadvokaten efterforskede sagen, men sluttede sagen i 
medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, da der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der 
forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog særdeles kritisabelt, at pågældende 
uberettiget gjorde brug af en civil patruljevogn, idet han efter tjeneste kørte fra politigården til en privat adresse 
for at besøge den ene af kvinderne. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet indeholdt endvidere A-skat af et 
beløb på 3.029 kr. for den private kørsel i tjenestekøretøjet. 

 
 

39. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug 
af stilling), i sag med andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 40 og 41, ved at have deltaget i seksuelle aktiviteter, 
herunder ved at have benyttet stav og håndjern under seksuel handling, hvorved det offentliges ret blev 
krænket. Det fremgik videre af sagen, at der var lagt billeder af de seksuelle handlinger ud på en datingside 
på Internettet, hvor de pågældende var iført uniform. Rigspolitiet overførte efter indstilling fra politikredsen 
pågældende midlertidigt til anden tjeneste uden publikumskontakt. Statsadvokaten opgav påtale og tog ikke 
stilling til pågældendes adfærd, idet forholdet var sket uden for tjenesten. Rigsadvokaten var enig i denne 
afgørelse. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførelse til anden tjeneste. Rigspolitiet besluttede at 
afholde tjenstligt forhør i sagen. Rigspolitiet fandt, at pågældende havde handlet i strid med decorumkravet i 
tjenestemandslovens § 10 og ikke samvittighedsfuldt havde overholdt de regler, der gælder for stillingen, og 
ikke vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver, ved at have deltaget i seksuelle handlinger 
iført politiuniform, at have benyttet politistav og håndjern under seksuel handling og ved at have accepteret, at 
der blev optaget billeder under de seksuelle handlinger med risiko for, at billederne kunne blive offentliggjort 
på Internettet. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 10.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved sanktionsvalget vægt 
på, at pågældende tidligere havde gjort sig skyldig i lignende tjenesteforseelse. Rigspolitiet tilkendegav 
samtidig, at pågældende måtte påregne at blive indstillet til afsked, hvis pågældende gjorde sig skyldig i 
lignende tjenesteforseelser. Afgørelsen blev påklaget til Justitsministeriet, der fastholdt Rigspolitiets 
afgørelse. 

 
 

40. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet efter, at statsadvokaten havde efterforsket en sag vedrørende mulig 
overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) i sag med andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 39 og 41. 



10  

Polititjenestemanden havde oprettet og benyttet en kontaktportal på en datingside på Internettet og derved 
opnået kontakt med kvinder og par med henblik på seksuelt samvær, blandt andet ved udlægning af billeder 
hvor der skete anvendelse af uniform, stav og håndjern. Endvidere var en computer på en politistation blevet 
benyttet til login på kontaktportalen. Statsadvokaten opgav påtale og tog ikke stilling til pågældendes adfærd, 
idet forholdet efter statsadvokatens opfattelse var sket uden for tjenesten. Rigsadvokaten fandt der var tale 
om adfærd i tjenesten og fandt adfærden for særdeles kritisabel. Rigspolitiet besluttede at afholde tjenstligt 
forhør i sagen. Rigspolitiet fandt, at pågældende havde handlet i strid med decorumkravet i tjenestemandslo- 
vens § 10 og ikke samvittighedsfuldt havde overholdt de regler, der gælder for stillingen, og ikke vist sig 
værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver, ved under profilen ”Nasty Cops” at have profileret sig 
som politimand og tilbudt ydelser til par eller singler og derved brugt ansættelsen som polititjenestemand som 
et middel til bedre at opnå kontakt til nye seksuelle partnere. 

 

Afgørelsesresumé: Degraderet af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav samtidig, at pågældende måtte 
påregne at blive indstillet til afsked, hvis pågældende gjorde sig skyldig i lignende tjenesteforseelser. 

 
 

41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet efter, at statsadvokaten havde efterforsket en sag vedrørende mulig 
overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) i sag med andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 39 og 40. 
Polititjenestemanden havde oprettet og benyttet en kontaktportal på en datingside på Internettet og derved 
opnået kontakt med kvinder og par med henblik på seksuelt samkvem, blandt andet ved udlægning af billeder 
hvor der skete anvendelse af uniform, stav og håndjern. Endvidere var en computer på en politistation blevet 
benyttet til login på kontaktportalen. Statsadvokaten opgav påtale og tog ikke stilling til pågældendes adfærd, 
idet forholdet efter statsadvokatens opfattelse var sket uden for tjenesten. Rigsadvokaten fandt der var tale 
om adfærd i tjenesten og fandt adfærden for særdeles kritisabel. Rigspolitiet besluttede at afholde tjenstligt 
forhør i sagen. Rigspolitiet fandt, at pågældende havde handlet i strid med decorumkravet i tjenestemandslo- 
vens § 10 og ikke samvittighedsfuldt har overholdt de regler, der gælder for stillingen, og ikke vist sig værdig til 
den agtelse og tillid, som stillingen kræver, ved under profilen ”Nasty Cops” at have profileret sig som 
politimand og tilbudt ydelser til par eller singler og derved brugt ansættelsen som polititjenestemand som et 
middel til bedre at opnå kontakt til nye seksuelle partnere. Endvidere havde pågældende brugt en af politiets 
computere til pålogning af datingprofilen 1231 gange over en periode på ca. 1½ år. 

 

Afgørelsesresumé: Degraderet af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav samtidig, at pågældende måtte 

påregne at blive indstillet til afsked, hvis pågældende gjorde sig skyldig i lignende tjenesteforseelser. 
 
 

 

 Strafbare forhold i tjenesten  

 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv 

Misbrug af stilling 
 

42. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han på et kontor havde fremtaget sin tjenestepistol og 
– uden først at sikre sig, at der ikke var patron i kammeret – trykket på aftrækkeren og afgav skud i retning af 
en kollega og dennes hund, hvorved projektilet borede sig ned i gulvet ca. 10 cm. fra kollegaens fødder. 
Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling). Tjenestestedet indstillede til suspension, men efter høring blev pågældende overført til tjeneste uden 
publikumskontakt. Pågældende blev frikendt i byretten. Sagen blev anket, og landsretten idømte 20 dagbøder 
á 300 kr. for overtrædelse af straffelovens § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten). Landsret- 
ten udtalte bl.a., at pågældende ved grov skødesløshed havde tilsidesat de pligter, som tjenesten medfører, 
ved ikke at have foretaget nærmere undersøgelse af pistolen, inden pågældende trykkede på aftrækkeren. 
Tjenestestedet indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 3.000 kr. af Rigspolitiet. 
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43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet efter, at statsadvokaten havde rejst tiltale mod pågældende for overtræ- 
delse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) ved i privat øjemed og uden tjenstlig anledning at have 
foretaget adskillige opslag/indhentet adskillige oplysninger fra Kriminalregistret og CPR-registret, og ved at 
have rekvireret adskillige fotos fra politiets fototek af personer omfattet af de foretagne opslag/indhentede 
oplysninger. Der var endvidere rejst tiltale for et forhold vedrørende tyveri efter straffelovens § 276 samt et 
forhold vedrørende overtrædelse af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. Rigspolitiet suspenderede 
den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Byretten idømte den pågældende 30 dages betinget 
fængsel og en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Dommen blev 
anket og stadfæstet. Politikredsen indstillede til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

44. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at der var rejst tiltale mod pågældende for overtrædelse 
af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1 og § 155, 1. og 2. pkt., (videregivelse af fortrolige oplysninger og 
misbrug af stilling) ved under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have videregivet fortrolige 
oplysninger om en igangværende efterforskning. Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra 
politikredsen. Pågældende idømt 60 dages ubetinget fængsel i byretten. Sagen blev anket til landsretten, der 
stadfæstede byrettens dom. Pågældende ansøgte Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen, 
men fik afslag. Politikredsen indstillede til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

Forbrydelser mod liv og legeme 

 

Vold 
 

45. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 
246, jf. § 245, stk. 1, (vold med døden til følge) ved med sin tjenestepistol af have affyret fire skud mod føreren 
af en personbil, hvorved føreren blev ramt af mindst to skud og som følge heraf kort efter afgik ved døden. 
Pågældende blev overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Byretten frifandt pågældende. Byretten 
fandt, at de tre første skud var straffri efter straffelovens § 13, stk. 1. Retten fandt ikke, at det med fornøden 
sikkerhed kunne fastslås, at pågældende havde haft forsæt til at afgive det fjerde skud, der gik gennem den 
bageste siderude i bilens højre sidedør. Dommen blev ikke anket. Kredsen indstillede med baggrund i den 
frifindende dom, at forholdet ikke gav anledning til yderligere disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Formueforbrydelser 

 
Tyveri 

 

46. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for tyveri af en racercykel fra politistationen, hvor 
den henstod som hittegods. Pågældende erkendte tyveriet. I forbindelse med efterfølgende ransagning af 
pågældendes bopæl blev der fundet yderligere effekter, som pågældende erkendte at have stjålet fra 
politistationen. Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra politikredsen. Pågældende blev 
idømt 60 dages fængsel i byretten for fem tilfælde af tyveri af koster/hittegodseffekter til en samlet værdi af ca. 
24.000 kr. fra politistationen. Dommen blev ikke anket. Politikredsen indstillede til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 
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Våbenloven 

 
47. Sagsresumé: 

Administrativ medarbejder blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 192a 
(besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer) og våbenloven, idet der på hans kontor og bopælen blev 
fundet en del ammunition, herunder en skarp håndgranat uden tændsats. Pågældende blev overført til anden 
tjeneste, der ikke omfattede umiddelbar adgang til våben og ammunition. Byretten frifandt pågældende. 
Dommen blev ikke anket. Pågældende blev tilbageført til sit hidtidige arbejdsområde. Politidirektøren 
indstillede, at sagen blev sluttet uden yderligere disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttet sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Færdselsloven 

Spirituskørsel 
 

48. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel i tjenesten i et tjenestekøretøj 
med en promille på 0,82. Pågældende vedtog udenretligt en bøde på 12.000 kr. og en betinget frakendelse af 
førerretten. Pågældende påbegyndte efterfølgende et tre-ugers intensivt alkoholafvænningsophold. Politi- 
kredsen indstillede med baggrund i, at pågældende havde erkendt sig skyldig og havde deltaget i et 
alkoholafvænningsforløb, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde, der blev reduceret i forhold til 
praksis. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 9.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet tillagde det vægt i skærpende 
retning, at kørslen fandt sted i tjenesten, og at pågældende allerede inden kørslen var i et alkoholafvænnings- 
forløb. Rigspolitiet foretog endvidere lønfradrag for den dag kørslen fandt sted, idet pågældende ikke kunne 
forrette tjeneste på forsvarlig vis den pågældende dag. 

 
 

 Strafbare forhold uden for tjenesten  

 
Formueforbrydelser 

Underslæb 
 

49. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for underslæb efter straffelovens § 
278, stk. 1, ved gennem en 5-årig periode som kasserer for en lokal politiklub uberettiget at have forbrugt ikke 
under 100.000 kr., som var betroet den pågældende. Pågældende erkendte sigtelsen. Rigspolitiet suspende- 
rede pågældende efter indstilling fra kredsen. Byretten idømte den pågældende 5 måneders betinget fængsel 
med vilkår om 100 timers samfundstjeneste. Pågældende modtog dommen. Politikredsen indstillede 
pågældende til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 
 

Tyveri 
 

50. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af straffelovens § 276 (butikstyveri) ved at 
have stjålet en pincet. Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra politikredsen. Pågældende 
blev frifundet i byretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Dommen blev ikke anket. Politikredsen 
indstillede, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 
 

51. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af straffelovens § 276 (butikstyveri) for at 
have stjålet to fødselsdagskort til en samlet værdi af 49,50 kr. Byretten idømte pågældende fire dagbøder á 
125 kr. Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra kredsen. Pågældende søgte om og fik 
Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke sagen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. 

 

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

forfølgning. 

 
 

Forbrydelser mod liv og legeme 

Vold 
 

52. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at der var rejst tiltale for vold efter straffelovens § 244 
ved uden for tjenesten blandt andet at have grebet hårdt fat i en kvindes overarme og rusket hende samt 
taget hårdt omkring hendes underkæbe og hals. Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra 
politikredsen. Byretten idømte den pågældende 30 dages betinget fængsel. Dommen blev anket og 
stadfæstet af landsretten. Politikredsen indstillede til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

53. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for vold efter straffelovens § 244 ved 
uden for tjenesten at have slået en person tre-fem gange i ansigtet med knyttet hånd. Rigspolitiet suspende- 
rede pågældende efter indstilling fra politikredsen. Byretten idømte pågældende 40 dages fængsel. Dommen 
blev anket og stadfæstet af landsretten. Politikredsen indstillede til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

54. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag for vold efter den grønlandske 
kriminallovs § 60 ved i to tilfælde uden for tjenesten at have tildelt en person flere knytnæveslag i ansigtet. 
Rigspolitiet suspenderede pågældende efter indstilling fra politikredsen. Landsretten idømte pågældende 40 
dages anstaltsanbringelse. Politikredsen indstillede til afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

55. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet han uden for tjenesten var blevet sigtet for vold mod en tidligere 
samlever og ulovlig indtrængen hos samme. Voldsforholdet blev sluttet, men der blev rejst tiltale for ulovlig 
indtrængen efter straffelovens § 264. Byretten frifandt den pågældende. Sagen blev ikke anket. Politikredsen 
indstillede, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet anmodede 

politikredsen om at afholde en tjenstlig samtale med politiassistenten med baggrund i polititjenestemandens 
adfærd over for tilkaldt politipersonale. 

 
 

56. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet han uden for tjenesten var blevet tiltalt for vold mod et 10-årigt barn 
ved på en legeplads at have grebet fat i barnet ved brystet og at have rusket og skubbet dette kraftigt, 
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hvorved der opstod hudafskrabninger på øverste del af brystkassen. Rigspolitiet suspenderede pågældende 
efter indstilling fra politikredsen. Pågældende blev frikendt i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet 
ophævede suspensionen efter indstilling fra politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden 
disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

Almenfarlige forbrydelser 

Narkotika 

 
57. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende blev anholdt og sigtet for overtrædelse 
af straffelovens § 191, stk. 1 (større mængde narkotika), ved at have modtaget/besiddet et større kvantum 
hash. Pågældende blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Rigspolitiet suspenderede efter 
indstilling fra politikredsen. Rigspolitiet foretog endvidere lønstop. 

 

Afgørelsesresumé: Pågældende søgte selv sin afsked. Rigspolitiet sluttede herefter sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 
 

Forbrydelser mod kønssædeligheden 

Blufærdighedskrænkelse 
 

58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med brug af tjenstlig udleveret mobiltelefon til uvedkommende 
formål, idet pågældende ved en fejl havde sendt en MMS-besked med en billedserie af en nøgen kvinde i 
obskure stillinger til en 11-årig dreng. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelo- 
vens § 232 (blufærdighedskrænkelse), men opgav påtale. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

59. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet der var rejst tiltale mod ham for overtrædelse af straffelovens § 232 
(blufærdighedskrænkelse) på baggrund af indholdet i ca. 81 sms meddelelser til en 13-årig pige, som 
pågældende skulle hjælpe med lektier. Rigspolitiet overførte pågældende til anden tjeneste uden publikums- 
kontakt efter indstilling fra politikredsen. 

 

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

forfølgning. 
 

 

 Andre forhold uden for tjenesten  

 

Ukorrekt optræden 

 
60. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i sag med anden polititjenestemand, jf. sag nr. 61, indberettet for i to tilfælde at have 
været involveret i husspektakler med sin ægtefælle på deres fælles bopæl. Det fremgik videre af indberetnin- 
gen, at pågældende i det ene tilfælde havde udvist en voldelig adfærd, og i det andet tilfælde havde naboer 
måttet tilkalde politiet. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

61. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i sag med anden polititjenestemand, jf. sag nr. 60, indberettet for i to tilfælde at have 
været involveret i husspektakler med sin ægtefælle på deres fælles bopæl. I forbindelse med den ene episode 
blev der rejst tiltale mod den pågældende for vold kriminallovens § 60 ved at have taget og klemt hårdt om 
ægtefællens mund. Pågældende blev frikendt i kredsretten. Dommen blev ikke anket. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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