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Tjenestelig forhold                                                                           

Langsommelig sagsbehandling 

 
1. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling ved over en ca. to-årig periode i flere tilfælde 
ikke at have udvist tilstrækkelig ansvarlighed i sagsbehandlingen og ikke overholdt tidsfristerne for færdiggørelse 
af sagerne. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. Polititjenestemanden havde tidligere gjort sig 
skyldig i lignende tjenesteforseelser. 

 

Spirituspåvirkning 

2. Sagsresumé: 
Polititjenestemand og køreprøvesagkyndig blev indberettet i forbindelse med, at han havde været sigtet for 
spirituskørsel med en promille på 0.42. Statsadvokaten opgav påtale i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 
2, da statsadvokaten ikke fandt, det under en straffesag ville være muligt at føre det bevis, der er nødvendigt for, 
at der kunne ske domfældelse i sagen. Da det kunne lægges til grund, at polititjenestemanden tidligere på dagen 
havde kørt på arbejde i bil og afviklet køreprøve med en elev, efterforskede statsadvokaten også dette forhold. 
Statsadvokaten indstillede imidlertid efterforskningen efter retsplejelovens § 749, stk. 2, da det ikke var muligt at 
føre det til domfældelse tilstrækkelige bevis for, at den pågældende havde en promille på over 0,50 på det 
tidspunkt, hvor pågældende kørte på arbejde eller afviklede køreprøve. Statsadvokaten udtalte dog, at 
polititjenestemandens forklaring om efterforbrug ikke syntes troværdig. Politidirektøren fandt, at polititjenesteman- 
den ved sin adfærd havde undladt at optræde med den værdighed, som må forventes af en polititjenestemand, og 
ved sin adfærd i øvrigt var kommet til at fremstå utroværdig. Polititjenestemanden erkendte efterfølgende at have 
alkoholproblemer og påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet stillede disciplinærsagen i bero i to år. Sagen blev herefter afsluttet, idet der ikke 

havde vist sig alkoholproblemer, der havde haft indflydelse på polititjenestemandens tjeneste. 

 

Registermisbrug 

 
3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i POLSAS (politiets 
sagsstyringssystem) i en sag, hvor et familiemedlem var part i en sag. Statsadvokaten efterforskede sagen og 
rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden vedtog en bøde på 
3.500 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 

 
 

4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger til en journalist, idet polititjeneste- 
manden havde sendt en e-mail indeholdende en statusrapport med blandt andet navnene på de mest aktive 
indbrudstyve i et bestemt område. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1 
(videregivelse af fortrolige oplysninger). Polititjenestemanden blev ikendt fem dagbøder á 300 kr. i byretten. 
Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 

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. 
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5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, 
(videregivelse af fortrolige oplysninger) og § 155 (misbrug af stilling) ved uden tjenstlig anledning at have foretaget 
opslag i Kriminalregistret og uberettiget videregivet oplysninger om, at en person var sigtet i en verserende sag 
om overtrædelse af straffeloven. Polititjenestemanden blev idømt seks dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af § 
155 i byretten. Polititjenestemanden blev frifundet for overtrædelse af § 152, stk. 1. Sagen blev anket til 
landsretten, hvor der skete frifindelse for begge forhold. Politikredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden 
disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

6. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregi- 
stret og CPR-registret og derefter at have videregivet fortrolige oplysninger til en journalist. Statsadvokaten rejste 
tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, (videregivelse af fortrolige oplysninger) og § 155 (misbrug af 
stilling). Polititjenestemanden vedtog en bøde på 5.000 kr. 

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

 
 

7. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger fra Kriminalregistret, idet 
polititjenestemanden telefonisk oplyste en medarbejder i et supermarked om, at en person tidligere var straffet for 
butikstyveri. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, (videregivelse af fortrolige 
oplysninger). Polititjenestemanden vedtog en bøde på 2.500 kr. Politikredsen indstillede, at pågældende blev 
meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.500 kr. af Rigspolitiet. Polititjenestemanden var tidligere 
blevet ikendt to disciplinære sanktioner. Rigspolitiet tilkendegav over for pågældende, at han måtte påregne at 
blive tildelt en alvorlig disciplinær sanktion, hvis han på ny gjorde sig skyldig i en tjenesteforseelse. 

 
 

8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget uberettiget opslag i CPR-registret vedrørende en kvinde. 
Polititjenestemanden havde derefter, på vegne af en person, der havde tilhold mod at kontakte kvinden, kontaktet 
kvinden telefonisk. Polititjenestemanden blev idømt 10 dagbøder á 450 kr. i byretten for overtrædelse af 
straffelovens § 155, 1. pkt., (misbrug af stilling) og § 265, jf. § 23 (medvirken til overtrædelse af tilhold). Dommen 
blev ikke anket. 

 

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

 
 

9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 152 (videregivelse 
af fortrolige oplysninger) og § 155 (misbrug af stilling) i en sag om videregivelse af oplysninger i forbindelse med 
tvangsfjernelse af et barn. Statsadvokaten efterforskede sagen, men opgav påtale i medfør af retsplejelovens § 
721, stk. 1, nr. 2, da statsadvokaten ikke fandt, at det under en straffesag ville være muligt at føre det bevis, der er 
nødvendigt for, at der kunne ske domfældelse i sagen. Statsadvokaten fandt dog, at polititjenestemandens adfærd i 
forbindelse med sagen havde været kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for over en 10-måneders periode at have foretaget adskillige uberettigede 
opslag i CPR-registret og Kriminalregistret uden tjenstlig begrundelse på adskillige personer samt for at have 
videregivet nogle af oplysningerne til sin ægtefælle. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for 
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overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden vedtog en bøde på 5.000 kr. 
 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til 

Justitsministeriet). 

 
 

11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling) ved i flere tilfælde uberettiget at have foretaget opslag i Kriminalregistret og POLSAS (politiets 
sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for to forhold. Polititjenestemanden 
vedtog en bøde på 3.500 kr. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 

 

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

 
 

12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling) ved i flere tilfælde uberettiget og i privat øjemed at have indhentet oplysninger om en tidligere ægtefælle i 
politiets centrale registre. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale. Polititjenestemanden vedtog en 
bøde på 3.500 kr. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en advarsel. 

 

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

indstillingen fra kredsen og efter en samlet konkret vurdering af sagen ikke grundlag for at afgøre sagen med en 
advarsel. 

 
 

Udeblivelse fra tjenesten 

13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde at være mødt op til undervisning på Politiskolen lugtende af 
spiritus, samt for i to tilfælde at have sygemeldt sig, selvom pågældende opholdt sig som gæst på en musikfestival i 
Danmark. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet foretog endvidere lønfradrag for tre 
dage. 

 
 

14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for flere tjenesteforseelser: 
1) ved at være udeblevet fra to tjenester og for ikke efterfølgende at have registreret fraværet i POLPAI (politiets 
personaleadministrative system), hvorved pågældende fik udbetalt særlige ydelser (tillæg for ubekvem tjeneste), 
2) ved i forbindelse med assistancetjeneste til COP 15 i mindst to tilfælde ikke at være mødt til tiden, samt for at 
have glemt sit tjenestevåben på et hotelværelse, hvor pågældende var indlogeret under assistancetjenesten, og 
3) trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne ved et retsmøde i landsretten. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en samlet disciplinær bøde på 3.000 kr. for alle forhold af Rigspolitiet. Rigspolitiet 
foretog endvidere lønfradrag for to dage, herunder også for udbetalte særlige ydelser. 

 
 

15. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra en formiddagsvagt som operatør i HS (vagtcentralen). 
Polititjenestemanden gjorde bl.a. gældende, at han ikke havde opfattet en henvendelse om at skulle møde til 
tjeneste som en tjenstlig ordre, men mere som en forespørgsel om, hvorvidt han havde mulighed for at møde. 
Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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16. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for to tjenesteforseelser ved henholdsvis at være udeblevet fra tjeneste som 
skydeleder samt for ikke at have ført korrekt tjenestetid i POLPAI (politiets personaleadministrative system) i 
forbindelse med deltagelse i et kursus. Polititjenestemanden havde registreret, at han forlod kurset kl. 17.00, 
selvom han rent faktisk forlod kurset kl. 12.00. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 

 
17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne 
fra et retsmøde. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel, idet tjenestestedet 
ændrede den planlagte tjeneste og ved en fejl satte den pågældende ud til at afvikle en ordinær fridag. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte efter omstændighederne polititjenestemanden en advarsel. 

 
 

18. 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. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden 
blev meddelt en advarsel, idet kredsen ikke havde registreret retsmødet i den pågældendes tjenesteplan. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte efter omstændighederne polititjenestemanden en advarsel. 

 
 

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

 
 

20. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlige forkyndelser og uden lovlig grund af være udeblevet som vidne 
fra to retsmøder i henholdsvis byret og landsret. Byretten ikendte ikke den pågældende en bøde. Landsretten 
ikendte polititjenestemanden en bøde på 1.000 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en samlet disciplinær bøde på 1.400 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

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

 
 

22. 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 bl.a. vægt på, 

at der ikke i politikredsen var udfærdiget retningslinjer for forkyndelse af vidneindkaldelser for polititjenestemænd. 
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23. 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 

de lokale retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var påført den pågældendes tjenesteplan. 

 
 

24. 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. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden 
blev meddelt en advarsel, idet pågældende, efter at sagens anklager havde kontaktet pågældende telefonisk, 
mødte op i retten og afgav forklaring. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

25. 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. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden 
blev meddelt en advarsel, idet pågældende, efter at sagens anklager havde kontaktet pågældende telefonisk, 
mødte op i retten og afgav forklaring. 

 
Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

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

 
 

27. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne 
fra et retsmøde. Polititjenestemanden mødte dog op i retten og afgav forklaring, efter at sagens anklager havde 
kontaktet den pågældende telefonisk. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

28. 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 retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 

 
 

29. 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 retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 
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30. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse at være udeblevet som vidne fra retsmøde. Retten 
ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 

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

politikredsens interne retningslinjer vedrørende håndtering af indkaldelsen var ikke blevet fulgt. 

 
 

31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for natten op til et retsmøde at have indfundet sig i et vagtlokale i domhuset, 
hvor den pågældende lagde sig til at sove. Efter at være blevet vækket af vagtpersonalet blev polititjenesteman- 
den skønnet spirituspåvirket i en sådan grad, at den pågældende skønnedes ude af stand til at afgive en 
anvendelig vidneforklaring i retten. Retsmødet måtte derfor gennemføres uden vidneførsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Rigspolitiet bemærkede, at pågældendes tilstand – 
uagtet pågældendes fysiske fremmøde – var af en sådan karakter, at dette måtte sidestilles med udeblivelse uden 
lovligt forfald. Rigspolitiet fandt på denne baggrund, at sagen i overensstemmelse med interne kompetenceregler 
burde have været indberettet til Rigspolitiet med indstilling til sagens disciplinære afgørelse, idet det ikke var 
utvivlsomt, at sagen kunne afgøres med en advarsel. 

 

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

 
 

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

 
 

34. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde trods lovlige forkyndelser og uden lovlig grund at være 
udeblevet som vidne fra retsmøder. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet tillagde det 
som en formildende omstændighed vægt, at polititjenestemanden ved den første udeblivelse havde været 
sygemeldt med stress og ved den anden udeblivelse havde været på forældreorlov og kun ved en tilfældighed 
blev bekendt med indkaldelsen. 

 
 

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

 
 

36. 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: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 
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37. 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. Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, 
idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lade vægt på, at 

politikredsens interne retningslinjer vedrørende håndtering af indkaldelsen var ikke blevet fulgt. 

 
 

38. 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 retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 

 
 

39. 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. Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, 
idet den pågældende ikke var blevet erindret om retsmødet senest to dage forinden retsmødets afholdelse. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at 
politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet den pågældende ikke var blevet erindret om retsmødet 
senest to dage forinden retsmødets afholdelse. 

 
 

40. 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. Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, 
idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

41. 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. Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, 
idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

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

 
 

43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne 
fra et retsmøde. Retten ikendte den pågældende en bøde på 500 kr. Politikredsens interne retningslinjer var ikke 
fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. Politikredsen indstillede på denne baggrund, 
at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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44. 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. Kredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden 
disciplinær forfølgning, idet kredsen på daværende tidspunkt ikke havde udarbejdet interne retningslinjer, der 
angav, hvorledes den indkaldte medarbejder og tjenestestedet skulle forholde sig i forbindelse med vidneindkal- 
delse af en medarbejder. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

45. 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. Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en 
bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i formildende 

retning vægt på, at politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den 
pågældendes tjenesteplan. 

 
 

46. 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. Retsmødet var ved en fejl ikke blevet påført 
pågældendes tjenesteplan. Politikredsen indstillede på denne baggrund, at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

47. 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. Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en 
bøde. På tidspunktet for retsmødets afholdelse deltog polititjenestemanden i et grundkursus for AKS 
(Aktionsstyrken). Forud for kurset havde kursuslederen fået oplyst, at polititjenestemanden ikke skulle møde til et 
retsmøde, hvilket kursuslederen meddelte til polititjenestemanden. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at 
der kunne være opstået forvirring om, hvorvidt polititjenestemanden skulle møde til retsmødet. 

 
 

48. 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. Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en 
advarsel, idet interne retningslinjer ikke var blevet fulgt. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

49. 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. Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en 
advarsel, idet interne retningslinjer ikke var blevet fulgt. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

50. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet fra et 
retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Kredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden 



11  

disciplinær forfølgning, idet kredsen på daværende tidspunkt ikke havde udarbejdet interne retningslinjer, der 
angav, hvorledes den indkaldte medarbejder og tjenestestedet skulle forholde sig i forbindelse med vidneindkal- 
delse af en medarbejder. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

51. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne 
fra et retsmøde. Retten ikendte pågældende en bøde på 500 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

52. 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. Politikredsen havde ikke opdateret retsmødet i 
polititjenestemandens tjenesteplan og indstillede på den baggrund, at pågældende efter omstændighederne blev 
meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

Andre tjenstlige forhold 

 
53. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forening med en kollega, jf. sag nr. 54, at have mistet en udleveret 
instruktionsvejledning vedrørende nogle politimæssige tilsyn. Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 
meddelt en irettesættelse. Vejledningen var formentlig faldet ud af en dørlomme i patruljebilen i forbindelse med 
ud-/indstigning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder 
disciplinærsagen. Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at der blev afholdt en tjenstlig samtale med den 
pågældende, hvorunder han blev indskærpet at udvise større omhyggelighed og påpasselighed med udleverede 
tjenstlige effekter. 

 

54. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forening med en kollega, jf. sag nr. 53, at have mistet en udleveret 
instruktionsvejledning vedrørende nogle politimæssige tilsyn. Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 
meddelt en irettesættelse. Vejledningen var formentlig faldet ud af en dørlomme i patruljebilen i forbindelse med 
ud-/indstigning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder 
disciplinærsagen. Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at der blev afholdt en tjenstlig samtale med den 
pågældende, hvorunder han blev indskærpet at udvise større omhyggelighed og påpasselighed med udleverede 
tjenstlige effekter. 

 
 

55. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag om mulig 
overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), subsidiært § 157 (pligtforsømmelse). Polititjenesteman- 
den kontaktede efter et tip uden for den planlagte arbejdstid en kvinde med henblik på modtagelse af meddeler- 
/kildeoplysninger i efterforskningsøjemed. Polititjenestemanden undlod at informere politikredsens ledelse herom, 
ligesom det var uden for polititjenestemandens tildelte arbejdsopgaver. Statsadvokaten opgav påtale, men fandt 
pågældendes adfærd særdeles kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 
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56. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Rigsadvokaten havde udtalt kritik af pågældendes adfærd i 
forbindelse med en anholdelse. Rigsadvokaten fandt, at der blev anvendt unødig magt og fandt magtanvendel- 
sen kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

57. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med efterforskning af en større narkotikasag at have 
besluttet, at en mistænkt på et fiktivt mistankegrundlag skulle kontaktes og have en rygsæk ransaget. 
Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, idet 
der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold. Statsadvokaten fandt det dog 
særdeles kritisabelt, at den pågældende med sin beslutning og som ophavsmand til dækhistorien var den direkte 
årsag til, at en række chargemæssigt underordnede polititjenestemænd endte med at disponere i strid med 
retsplejelovens regler. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til Justitsministe- 
riet). 

 
 

58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et utilsigtet vådeskud på en trappe på vej til våbeneftersyn 
på en anden etage. Ingen personer kom til skade, ligesom der ikke var personer i nærheden. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

59. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for over en længere periode at have foretaget flere opdateringer i CRM- 
registret (Det Centrale Motorregister) om nogle registrerede ejeres personlige forhold uden at have haft det 
fornødne grundlag herfor. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af 
retsplejelovens § 749, stk. 2, idet der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det 
offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt dog, at pågældende ved at have foretaget opdateringerne havde 
udvist en kritisabel adfærd. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse, men fandt pågældendes adfærd 
for meget kritisabel. 

 

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

 
 

60. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have omgået den for ham gældende prokuragrænse på 
10.000 kr. i forbindelse med indkøb af inventar og materiel til politikredsen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

61. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en anmeldelse for 
overtrædelse af straffelovens § 163 (afgivelse af urigtig erklæring) ved at have udfærdiget en bevidst urigtig 
anholdelsesrapport med sigtelser mod en række personer efter rydningen af et besat hus. Rapporten skulle indgå i 
byrettens afgørelse om en eventuel varetægtsfængsling af 45-50 anholdte. Statsadvokaten indstillede 
efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, 1. pkt., idet videre forfølgning ikke kunne ventes at føre til 
domfældelse. Statsadvokaten fandt imidlertid efter en samlet bedømmelse af sagen, at den pågældende ved 
udfærdigelsen af rapporten ikke havde udvist tilstrækkelig påpasselighed, hvilket statsadvokaten fandt meget 
kritisabelt. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der var enig i statsadvokatens afgørelse. 



13  

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet tillagde det ved 
sanktionsfastsættelsen som en formildende omstændighed vægt, at der var gået næsten fire år siden 
tjenesteforseelsen blev begået, og at den lange sagsbehandlingstid ikke kunne bebrejdes polititjenestemanden. 

 
 

62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag, hvor 
polititjenestemanden, i strid med Rigsadvokatens meddelelse 2/2005 om retningslinjer vedrørende meddelere, 
havde undladt at underrette ledelsen om kontakten til en navngivet meddeler. Statsadvokaten fandt det meget 
kritisabelt, at polititjenestemanden ikke havde underrettet ledelsen om kontakten til meddeleren. Rigsadvokaten 
var enig i afgørelsen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

63. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet urigtige oplysninger om kilden til informationer, der førte til 
anholdelse i en sag vedrørende salg af narkotika. Polititjenestemanden havde indledningsvist afgivet de urigtige 
oplysninger for at dække over kilden. Politikredsen fandt, at polititjenestemanden ved afgivelse af de ukorrekte 
oplysninger havde handlet i strid med tjenestemandslovens decorumkrav om samvittighedsfuldt at overholde de 
regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten at vise sig værdig til den agtelse og tillid, som 
stillingen kræver. Kredsen tillagde det ved valget af sanktion vægt som en formildende omstændighed, at 
polititjenestemanden selv henledte ledelsens opmærksomhed på, at han havde afgivet en ukorrekt forklaring, 
hvorved den først afgivne forklaring ikke fik betydning for sagen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

64. Sagsresumé: 

Administrativ medarbejder blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende havde benyttet en af politiets 
tjenestebiler til privat formål. Efterfølgende overlod medarbejderen tjenestebilen til en bekendt, der ikke var ansat i 
politiet. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav samtidig, at gentagelse af 
uberettiget benyttelse af en af politiets tjenestebiler ville medføre afskedigelse. 

 
 

65. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag, hvor pågældende sammen med en kollega, jf. sag 
nr. 66 og nr. 75, havde ydet politimæssig bistand i en situation, der vedrørte løsning af en kollegas private og civile 
forhold. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, 
stk. 2, idet der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold. Statsadvokaten 
fandt det dog kritisabelt, at patruljen ikke orienterede vagthavende om situationen, samt at patruljen efterfølgende 
ikke forhindrede kollegaen i at tage sin søn i sin varetægt, inden der var klarhed over situationen på stedet. 

 

Afgørelsesresumé: Sagen blev efter omstændighederne sluttet uden disciplinær forfølgning, idet politikredsen 
vurderede, at polititjenestemanden ikke havde tilsidesat normen for god og korrekt udførelse af tjenesten på en 
sådan måde eller en sådan grad, at der var tale om en tjenesteforseelse af en karakter, der burde medføre en 
disciplinær reaktion. Tjenstlig samtale afholdt med den pågældende. Rigspolitiet var enig i denne afgørelse. 

 
 

66. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag, hvor pågældende sammen med en kollega, jf. sag 
nr. 65 og nr. 75, havde ydet politimæssig bistand i en situation, der vedrørte løsning af en kollegas private og civile 
forhold. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, 
stk. 2, idet der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold. Statsadvokaten 
fandt det dog kritisabelt, at patruljen ikke orienterede vagthavende om situationen, samt at patruljen efterfølgende 
ikke forhindrede kollegaen i at tage sin søn i sin varetægt, inden der var klarhed over situationen på stedet. 
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Afgørelsesresumé: Sagen blev efter omstændighederne sluttet uden disciplinær forfølgning, idet politikredsen 
vurderede, at polititjenestemanden ikke havde tilsidesat normen for god og korrekt udførelse af tjenesten på en 
sådan måde eller en sådan grad, at der var tale om en tjenesteforseelse af en karakter, der burde medføre en 
disciplinær reaktion. Tjenstlig samtale afholdt med den pågældende. Rigspolitiet var enig i denne afgørelse. 

 
 

67. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten efterforskede en sag vedrørende mulig 
overtrædelse af straffelovens § 158 (falsk forklaring for retten). Polititjenestemanden havde, efter at have afgivet 
vidneforklaring i retten, udtalt til nogle politiskoleelever, at polititjenestemanden ”ikke var helt sikker på, at det var 
ham, der gjorde det.”, hvorefter polititjenestemanden havde slået en latter op. Statsadvokaten fandt udtalelsen 
yderst upassende og ikke morsom og fandt adfærden kritisabel. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der 
fandt adfærden meget kritisabel. Rigsadvokaten fandt endvidere, at adfærden var udtryk for mangel på 
situationsfornemmelse og mangel på respekt for selve retshandlingen. 

 

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

 
 

68. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten efterforskede en sag vedrørende mulig 
overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden havde stærkt påvirket af spiritus 
som passager i en taxa optrådt på en sådan måde, at polititjenestemanden i forhold til chaufføren var trådt i 
tjeneste, idet han bl.a. kritiserede placeringen af taxakortet og kommenterede på chaufførens måde at udfylde 
kørebogen på. Endvidere opfordrede polititjenestemanden chaufføren til at foretage en ulovlig standsning, ligesom 
han havde udtalt, at han i givet fald ville sørge for, at chaufføren ikke fik en bøde for dette. Statsadvokaten fandt 
det meget kritisabelt, at polititjenestemanden stærkt påvirket af spiritus havde opført sig på en sådan måde, at han i 
forhold til chaufføren trådte i tjeneste og herunder optrådte tjenstligt ukorrekt. 

 

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

 
 

69. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten med assistance fra rejseholdet 
efterforskede en sag vedrørende mulig overtrædelse af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug) og § 232 
(blufærdighedskrænkelse). I sagen var der tilgået politikredsens ledelse oplysninger om, at kvinder fra 
misbrugsmiljøet havde følt sig krænket over den måde, hvorpå de i flere tilfælde havde været udsat for 
tilnærmelser af seksuel karakter henholdsvis mundtligt og i visse tilfælde også ved fysisk berøring af 
polititjenestemanden. Statsadvokaten sluttede sagen af bevismæssige årsager og fandt heller ikke grundlag for at 
udtale kritik. Statsadvokaten fandt dog, at det samlede billede, der tegnede sig efter forklaringerne fra kvinderne, 
burde give anledning til overvejelser hos politikredsens ledelse, hvorfor statsadvokaten henstillede til kredsen om 
at gennemgå sagen og drøfte den med polititjenestemanden med henblik på at søge en forklaring på, hvorfor så 
mange kvinder kom med så belastende forklaringer om den pågældende. 

 

Afgørelsesresumé: Sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Tjenstlig samtale afholdt med den 

pågældende. 
 

 

 Strafbare forhold i tjenesten  

 

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv 

Misbrug af stilling 
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70. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag vedrørende overtrædelse af straffelovens § 155, stk. 
2, (misbrug af stilling) ved at have skaffet sig selv og en person i hans følge gratis adgang til en restaurant ved at 
vise sin politilegitimation. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale. Polititjenestemanden vedtog en 
bøde på 2.000 kr. Statsadvokaten fandt yderligere polititjenestemandens adfærd på restauranten for særdeles 
kritisabel, idet polititjenestemanden i beruset tilstand gjorde tilnærmelser til restaurantens indehaver, mens 
polititjenestemanden tilkendegav at være i tjeneste. 

 

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

 
 

71. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag om mulig brud 
på tavshedspligten ved at have videregivet fortrolige oplysninger fra en straffesag til en mistænkts arbejdsgiver. 
Statsadvokaten fandt videregivelsen for kritisabel og lagde vægt på, at oplysningerne ikke var af væsentlig 
betydning for arbejdsgiveren, og at polititjenestemanden efter statsadvokatens opfattelse ikke kunne anses for at 
have handlet i berettiget varetagelse af offentlige interesser. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

72. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en bevogtningsopgave på et hospital, hvor en arrestant 
var indlagt, at være faldet i søvn. Mens polititjenestemanden sov, undløb arrestanten fra hospitalet. Politimesteren 
indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde på 1.600 kr. Politimesteren fandt endvidere, at det var 
en skærpende omstændighed, at polititjenestemanden i forbindelse med bevogtningsopgaven havde iført sig 
hovedtelefoner og lagt sig ned, og at pågældende tidligere var blevet meddelt en advarsel for en tjenesteforseelse. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav ved afgørelsen, at 

polititjenestemanden i gentagelsestilfælde måtte forvente en alvorlig disciplinær sanktion. 

 
 

73. Sagsresumé: 

Tidligere civilt ansat medarbejder blev anmeldt for misbrug af et legitimationskort udstedt af Rigspolitiet ved i flere 
tilfælde at have ladet sig befordre gratis i bus. En buschauffør fandt forholdet mistænkeligt og inddrog 
legitimationskortet og kontaktede Rigspolitiet. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse 
af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og § 131 (udgive sig for at have en offentlig myndighed). Idømt otte 
dagbøder á 600 kr. i byretten. (Dommen blev efterfølgende anket til landsretten). 

 

Afgørelsesresumé: Ingen disciplinær forfølgning, idet ansættelsesforholdet var ophørt. 

 
 

74. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten efterforskede en sag vedrørende unødig 
magtanvendelse i forbindelse med rydning af en besat kirke. Rigsadvokaten fandt det meget kritisabelt, at 
polititjenestemanden havde tildelt en person to-tre slag med politistaven, da denne var ved at forlade stedet. Det 
sidste slag ramte den pågældende i ryggen, da denne var på vej væk fra polititjenestemanden. Rigsadvokaten 
fandt dog samtidig, at magtanvendelsen i form af flere slag mod den pågældende forud for nævnte hændelsesfor- 
løb var nødvendig, idet den pågældende nægtede at efterkomme politiets anvisninger om at flytte sig. 
Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. Kredsen lagde herved særlig 
vægt på en samlet vurdering af det samlede hændelsesforløb i forbindelse med politiindsatsen, hvor 
magtanvendelse i en del af forløbet havde været nødvendig og forsvarlig, samt at polititjenestemanden ikke 
tidligere havde begået tjenesteforseelser. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
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75. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling) ved at have rettet direkte telefonisk henvendelse til en politipatrulje, jf. sag nr. 65 og 66, og fået 
politimæssig bistand i en situation, der vedrørte løsning af private og civile forhold. Polititjenestemanden fjernede 
under politipatruljens tilstedeværelse et fælles barn fra moderens varetægt og fik selv barnet i sin varetægt og 
opnåede hermed en uberettiget fordel, hvorved polititjenestemanden krænkede privates og/eller det offentliges ret. 
Rigspolitiet overførte pågældende til midlertidig anden tjeneste uden publikumskontakt efter indstilling fra 
politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Sagen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede den 
midlertidige overførelse. 

 

Afgørelsesresumé: Sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Tjenstlig samtale afholdt med den 

pågældende. 

 

Færdselsloven 

76. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser ved uden 
tjenstlige årsager at have ført en tjenestevogn med en hastighed af mindst 129 km/t, selvom højeste tilladte 
hastighed på stedet var 80 km/t. Pågældende vedtog en bøde på 2.500 kr. samt en betinget frakendelse af 
førerretten. 

 

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

 
 

77. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser ved uden 
tjenstlige årsager at have ført en tjenestevogn med 81 km/t., selvom højeste tilladte hastighed var 50 km/t. 
Polititjenestemanden blev idømt en bøde på 2.500 kr. samt betinget frakendelse af førerretten i byretten. 

 

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

 
 

78. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser 
ved uden tjenstlige årsager at have ført et tjenestekøretøj med en hastighed af mindst 97 km/t, selvom det ved 
færdselstavle var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t. Polititjenestemanden blev ikendt en bøde 
på 4.000 kr. samt betinget frakendelse af førerretten i byretten. Sagen blev anket til landsretten, der stadfæstede 
byrettens dom. 

 

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

 
 

79. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel med en promille på 2,37. 
Rigspolitiet suspenderede pågældende. Polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget fængsel, en 
tillægsbøde på 19.000 kr., samt frakendelse af førerretten i tre år i byretten. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at polititjenestemanden skulle afskediges. 
Justitsministeriet sluttede imidlertid sagen, idet pågældende afgik ved døden. 

 
 

80. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel med en promille på 0,74. 
 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen, idet pågældende søgte sin afsked. 
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 Strafbare forhold uden for tjenesten  

 
Formueforbrydelser 

Hærværk 

 
 

81. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende var blevet sigtet for overtrædelse af 
straffelovens § 291 (hærværk) ved uden for tjenesten at have sparket en opgangsdør ind, hvorved der skete 
skade på dør og karm. Polititjenestemanden, der var påvirket af spiritus, havde efter en bytur mistet sine nøgler. 
Pågældende vedtog en bøde på 600 kr. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

Forbrydelser mod liv og legeme 

Vold 

 
 

82. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet han uden for tjenesten var blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 
244 (vold) mod en tidligere samlever ved at have skubbet hende og taget hårdt fat i hendes arm. Politikredsen 
indstillede, at der ikke skete suspension. Rigspolitiet fulgte indstillingen. Statsadvokaten undlod at rejse tiltale, idet 
denne fandt, at der ikke i en straffesag mod polititjenestemanden ville kunne føres det til domfældelse fornødne 
bevis for, at polititjenestemanden havde øvet vold efter straffelovens § 244. Rigsadvokaten var enig med 
statsadvokaten. Politikredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

83. Sagsresumé: 
Administrativ medarbejder blev indberettet, idet der var rejst tiltale overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) ved 
uden for tjenesten at have trukket eller skubbet forurettede ned på gulvet og herefter trampet denne i hovedet eller 
på kroppen, hvorved den forurettede fik en behandlingskrævende flænge i hovedet. Tjenestestedet indstillede, at 
der ikke skete suspension. Rigspolitiet fulgte indstillingen og lagde blandt andet vægt på, at den pågældende 
bestred en administrativ stilling uden direkte publikumskontakt. Medarbejderen blev idømt 30 dages betinget 
fængsel i byretten. Dommen blev anket til landsretten, der frikendte pågældende for at have trampet den 
forurettede i hovedet. Straffen blev fastsat til 14 dages betinget fængsel. Tjenestestedet indstillede, at sagen 
disciplinært blev afgjort med en bøde og lagde herunder vægt på, at forurettede – som anført i byrettens dom – 
selv i et vist omfang fremkaldte episoden, samt at forurettede forinden episoden fornærmede pågældendes 
ægtefælle. Tjenestestedet lagde endvidere vægt på, at forholdet var af bagatelagtig karakter, selvom det var 
omfattet af straffelovens § 244, at medarbejderen var civilt ansat og ikke havde magtbeføjelser. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved afgørelsen vægt 
på, at Rigspolitiet ser meget alvorligt på overtrædelser af straffeloven, hvor ansatte idømmes fængselsstraf, idet 
ansatte i politiet i sagens natur er underlagt et strengt decorumkrav. I den konkrete sag lagde Rigspolitiet ved 
sanktionsvalget i formildende retning særlig vægt på, at pågældende var civilt ansat tjenestemand, og at den 
pågældende dermed blandt andet ikke udøver magtbeføjelser. Rigspolitiet fandt endvidere efter en helt konkret 
vurdering af de faktiske omstændigheder omkring den episode, der lå til grund for domfældelsen, at ikendelse af 
en bøde i sagen ville være proportional. 
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84. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) ved at 
have slået en bildør to-tre gange ind i hoften på en værkstedsindehaver i forbindelse med uoverensstemmelse om 
en værkstedsregning. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågældende. 
Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Almenfarlige forbrydelser 

Brandstiftelse 
 

85. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelser for overtrædelse af straffelovens § 180 
(brandstiftelse) og § 181 (forsikringssvig). Polititjenestemanden blev fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i fire 
uger. Pågældende erkendte sig i grundlovsforhøret skyldig i to tilfælde af brandstiftelse af sin egen ejendom med 
henblik på at besvige brandforsikringen og ved at have forsøgt at tænde ild i sin egen garage og en garage 
tilhørende en naboejendom. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede og foretog lønstop. 
Polititjenestemanden blev efterfølgende idømt seks års fængsel i byretten for i alt 43 forhold, herunder bl.a. 26 
tyverier, forsøg på tyveri og bedrageri i forbindelse med forsikringssvig samt 10 tilfælde af brandstiftelse, der under 
henvisning til omfanget og karakteren blev anset for omfattet af straffelovens § 181, stk. 3 (særligt skærpende 
omstændigheder). Dommen blev ikke anket. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

 

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

 

 Andre forhold uden for tjenesten  

 

Ukorrekt optræden 

 
86. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en politiforretning at have taget fat i en anmelders tøj, 
hvilket var medvirkende til, at situationen udviklede sig negativt, samt for at have talt nedsættende til anmelderen. 
Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, da 
denne ikke fandt, at en fortsættelse af efterforskningen ville føre til, at der kunne rejses sigtelse mod 
polititjenestemanden. Statsadvokaten udtalte dog kritik af den udtalelse, som var blevet fremsat af polititjeneste- 
manden. Rigsadvokaten udtalte efter påklage af statsadvokatens afgørelse kritik af, at polititjenestemanden tog fat i 
klagerens tøj, hvilket var unødvendigt og medvirkende til, at situationen optrappedes. Rigsadvokaten fandt 
endvidere polititjenestemandens sprogbrug i situationen for uhensigtsmæssig. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

87. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af restaurationsloven, idet 
polititjenestemanden under et restaurationsbesøg uden for tjenesten sammen med en kollega, jf. sag nr. 93, var 
blevet tiltalt for at have udvist støjende, fornærmende eller lignende adfærd, der var egnet til at forstyrre den 
offentlige orden. Polititjenestemanden blev frifundet for tiltalen, efter at anklagemyndigheden havde nedlagt 
påstand om frifindelse. Rigspolitiet fandt imidlertid, at pågældende havde gjort sig skyldig i en tjenesteforseelse 
uden for tjenesten ved ikke at have vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver, idet 
polititjenestemanden, efter at have indtaget alkohol, flere gange blandede sig i en igangværende politiforretning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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88. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i byretten blev idømt en bøde på 800 kr. for 
overtrædelse af restaurationsloven ved under et restaurantbesøg uden for tjenesten sammen med en kollega, jf. 
sag nr. 87, at have udvist støjende, fornærmende eller lignende adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige 
orden samt medføre ulempe for personalet i en restaurant og andre tilstedeværende. Polititjenestemanden var 
fremkommet med nedladende udtalelser og havde efterfølgende ikke efterkommet personalets anmodning om at 
forlade stedet, hvorefter politiet blev tilkaldt. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

89. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med meddelt tjenestefri til deltagelse i sportsligt arrangement i 
beruset tilstand at have været involveret i betalingsspørgsmål omkring kørsel med taxa. En politipatrulje blev 
tilkaldt og fik løst det økonomiske mellemværende. Efterfølgende blev politiet atter tilkaldt, idet polititjenesteman- 
den grundet beruselse ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Polititjenestemanden blev anholdt og indbragt til 
detentionsanbringelse med henblik på afrusning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 

 
 

90. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag, hvor 
polititjenestemanden i spirituspåvirket tilstand om aftenen havde indfundet sig på sit tjenestested. Pågældende 
indtog senere bl.a. morfinpræparater og tilegnede sig fra et våbenskab på tjenestestedet sin egen og en kollegas 
skarpladte tjenestepistol i den hensigt at begå selvmord. Ved et uheld faldt polititjenestemanden ud af vinduet fra 
kontoret og bragte således utilsigtet pistolerne ud på offentlig gade, hvor han blev fundet af forbipasserende. 
Statsadvokaten udtalte kritik af den pågældendes adfærd. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en 
advarsel henset til pågældendes private personlige forhold. 

 

Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

91. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende som gæst på en musikfestival 
havde grebet fat i en anden gæst, idet gæsten havde skubbet til en bekendt af polititjenestemanden. 
Vagtpersonalet opfattede situationen som et igangværende slagsmål og tilkaldte politiet. Polititjenestemanden 
blev afhørt, men ikke sigtet, hvorefter han blev bortvist fra festivalen som uønsket. Polititjenestemanden, der blev 
skønnet påvirket af spiritus, udviste under afhøringen en manglende situationsfornemmelse og ville diskutere med 
det tilkaldte politipersonale, idet polititjenestemanden mente, at sagen var håndteret forkert af såvel vagterne som 
politiet. 

 

Afgørelsesresumé: Ingen disciplinær forfølgning. Politikredsen afholdt en tjenstlig samtale med den 
pågældende. Rigspolitiet tilkendegav over for politikredsen, at sagen i overensstemmelse med interne 
kompetenceregler skulle have været forelagt Rigspolitiet, idet polititjenestemanden var ansat på prøve. 

 
 

Ordensbekendtgørelsen 

92. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørel- 
sens § 3 (forstyrrelse af den offentlige orden) ved uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand at have slået ud efter 
en person og ramt denne i ansigtet i forbindelse med en episode ud for en restaurant. Polititjenestemanden 
vedtog en bøde på 800 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
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Restaurationsloven 

93. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i en restaurant at have grebet fat i 
en polititjenestemand, der var på værtshuskontrol. Pågældende nægtede efterfølgende at opgive navn, adresse 
og fødselsdato til patruljen, hvorefter han blev anholdt, ilagt håndjern og indbragt til politistationen. Pågældende 
sigtet for overtrædelse af restaurationslovens § 32 (forstyrrelse af offentlig orden) og retsplejelovens § 750 (pligt til 
at opgive navn mv. til politiet). Polititjenestemanden vedtog en bøde på 1.500 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 
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