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Tjenstlige forhold 
 
Registermisbrug 

 
1. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed 

(Politiklagemyndigheden) indledte efterforskning for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) jf. 

§ 151 (tilskyndelse af en underordnet til at forbryde sig i tjenesten). Polititjenestemanden, der var leder, blev 

sigtet for at have misbrugt sin stilling, idet han tilskyndede en underordnet kollega til at foretage adskillige 

uberettigede opslag i Politiets Centrale Registre på bl.a. polititjenestemandens søn, uagtet at der ikke forelå en 

tjenstlig anledning hertil. Anklagemyndigheden rejste tiltale i sagen. Polititjenestemanden blev frifundet i både 

by- og landsretten. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

2. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved at have 

foretaget opslag i Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS), selvom der ikke forelå en tjenstlig anledning hertil. 

Statsadvokaten fandt ikke, at der var tale om overtrædelse af straffeloven, og rejste ikke tiltale i sagen. 

Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel og lagde vægt på, at opslagene blev foretaget i privat 

anledning for en kollega. Tjenestestedet indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved at have 

foretaget opslag i Det Centrale Personregister (CPR-registeret) på et familiemedlems tidligere ægtefælle, som 

nu havde hemmelig adresse, selvom der ikke forelå en tjenstlig anledning hertil. Statsadvokaten rejste tiltale for 

overtrædelse af straffelovens § 155, men fandt ikke grundlag for at rejse tiltale efter straffelovens § 152 

(videregivelse af oplysninger). Polititjenestemanden vedtog og betalte en bøde på 3.500 kr. Politikredsen 

indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en bøde på 1.000 kr. 
 

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

 
 

4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved at have 

foretaget opslag i Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) og Det Centrale Personregister (CPR-registeret), 

uagtet at der ikke forelå en tjenstlig anledning hertil. Statsadvokaten rejste ikke tiltale for overtrædelse af 

straffelovens § 155, idet der forelå delvis samtykke til opslagene. Statsadvokaten tilkendegav imidlertid, at 

forholdet kunne afgøres disciplinært. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af kriminallovens § 49, ved at have foretaget søgning i 

Kriminalregisteret på en sag vedrørende en person, som havde stor mediebevågenhed, uagtet at der ikke forelå 

en tjenstlig anledning hertil. Der blev ikke rejst tiltale i sagen, da forholdet var forældet strafferetligt. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 
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Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

 
6. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for 3 tilfælde af langsommelig sagsbehandling. Polititjenestemanden blev 

overflyttet til et nyt tjenestested og blev i den forbindelse pålagt at færdiggøre sine sager inden overflytningen. 

Polititjenestemanden undlod imidlertid at færdigbehandle 3 sager, som var opstartet 1½ år forinden, ligesom 

pågældende ignorerede ledelsens gentagne påbud herom. Polititjenestemanden blev ligeledes indberettet for 

manglende økonomisk omhu i sine private forhold, da vedkommende var begæret udsat af sin personalebolig 

som følge af manglende betaling af husleje. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning 

af de to forhold. 

 

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

 
 

7. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for utilfredsstillende arbejdsindsats. Politikredsen indstillede, at der blev 

iværksat disciplinær forfølgning. Polititjenestemanden var forud for politikredsens indstilling imidlertid ikke 

gjort bekendt med, at ledelsen ikke fandt hans opgavevaretagelse tilfredsstillende, ligesom pågældende heller 

ikke var blevet spurgt nærmere ind til baggrunden for den utilfredsstillende indsats. Ifølge de foreliggende 

oplysninger, havde der ikke tidligere været grund til at klage over polititjenestemandens indsats. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet fandt, at politikredsen burde håndtere sagen ledelsesmæssigt, og kun såfremt 

adfærden herefter fortsatte, ville der være grundlag for disciplinær forfølgning. Rigspolitiet tilbagesendte derfor 

sagen til politikredsen med henblik på ledelsesmæssig håndtering. 

 
 

8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af langsommelig sagsbehandling. Polititjenestemanden fik 

i 2011 indskærpet, at tidsfristerne for sagsbehandlingen skulle overholdes, og at polititjenestemanden skulle 

underrette nærmeste leder, hvis denne ikke kunne overholde sine tidsfrister. Polititjenestemanden overholdt 

imidlertid ikke de gældende tidsfrister, orienterede ikke sin leder herom, og foretog i øvrigt mangelfuld 

sagsbehandling. Den langsommelige og mangelfulde sagsbehandling fortsatte til trods for flere efterfølgende 

tjenstlige samtaler og opfølgninger med den nærmeste leder. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat 

disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for igennem en længere periode at have forsømt at overholde interne 

procedurer om håndtering af medicin- og narkotikakoster. Polititjenestemanden havde endvidere forsømt at 

oprette sager på beslaglagt narkotika og medicin, føre narkoprotokol, og udførte utilstrækkelig sagsbehandling. 

Det var således ikke muligt at kontrollere, om kosterne var blevet destrueret efter forskrifterne. 

Polititjenestemanden havde været tjenestegørende på en enkeltmandsstation, og havde, som den eneste 

politiuddannede medarbejder, et særligt ansvar for at udvise en høj grad af omhu med opgaveløsningen, herunder 

håndtering af koster. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have anvendt korrekt sprogbrug. Polititjenestemanden kunne efter 

gentagne opfordringer konstatere, at en borger ikke havde nedtaget nogle overvågningskameraer, som 

polititjenestemanden vurderede, at borgeren havde opsat ulovligt uden for sin forretning. Polititjenestemanden 

fremtrådte frembrusende og afbrød borgeren flere gange og bad ham "holde kæft". Polititjenestemanden sagde 

endvidere, at borgeren ville få bøder hver evig eneste gang, hvis der fremover ville blive det mindste med ham, 
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samt at han fik til mandag, ellers ville han få "hele dynen". Episoden blev videooptaget. Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt adfærden og sprogbrugen i forbindelse med episoden 

kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel eller en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd i tjenesten i forbindelse med sin opførsel 

over for en kvindelig medarbejder ansat ved domstolene. Polititjenestemanden opsøgte kvinden gentagne gange, 

anvendte upassende sprogbrug med seksuelle undertoner, og ”lokkede” hende ind på et arkiv under et fagligt 

påskud, selvom kvinden vedholdende afviste polititjenestemanden. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat 

disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han vedtog et bødeforelæg for overtrædelse af 

politivedtægten ved at have udvist støjende, voldelig og fornærmelig optræden over for sin kæreste og flere 

kolleger. Polititjenestemanden havde forud for episoden deltaget i fejringen af afslutningen af Politiets 

Grunduddannelse Modul I, hvor decorumkravet samt vigtigheden af at udvise den rette etik og moral, blev 

eleverne indskærpet. Polititjenestemanden blev suspenderet, og der blev afholdt tjenstligt forhør. Politikredsen 

indstillede indledningsvist, at polititjenestemanden blev afskediget og herefter, at han blev forflyttet til en anden 

politikreds. Polititjenestemanden fremkom med sine bemærkninger til høringen over den påtænkte forflyttelse. 

Han henviste i den forbindelse til sine gode evalueringer, og oplyste om de store personlige konsekvenser en 

forflyttelse ville medføre. 

 

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

 

13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev som underviser på Politiskolen indberettet for i forbindelse med en 

undervisningssituation at have henvendt sig til en kvindelig politielev med upassende sprogbrug og gestikulation 

med et seksuelt indhold. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for – under et seminar for videoafhørere – at være mødt op i spirituspåvirket 

tilstand og som følge heraf at have udvist en uhensigtsmæssig adfærd til gene for en oplægsholder og de øvrige 

kursusdeltagere. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: : Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

15. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning flere gange at have henvendt sig til en mindreårig 

pige på de sociale medier på en upassende måde, som kunne misforstås. Polititjenestemanden havde forud for 

episoden haft kontakt til pigen i forbindelse med en politiforretning. Politikredsen fandt polititjenestemandens 

adfærd kritisabel. Sagen havde været forelagt Politiklagenævnet, som erklærede sig enig i afgørelsen. 

Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

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

Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt adfærd og sprogbrug i forbindelse med en politiforretning, der 

involverede en borger på en handicapcykel. Borgeren på handicapcyklen gav indledningsvist politipatruljen 

"fingeren", hvorefter han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Borgerens kammerat, der var 

højtråbende og udadreagerende, blev anholdt som sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Borgeren 

på handicapcyklen råbte herefter bl.a. "fucking lortestrømere" og "hold din fede kæft" til de to 

polititjenestemænd. Polititjenestemanden sagde bl.a. til borgeren, at denne "ikke havde ret til en skid". Borgeren 

forsøgte herefter at tage fat i polititjenestemanden, hvorefter polititjenestemanden tog fat i borgerens skulder, 

hvorved denne og handicapcyklen væltede mod højre. Polititjenestemanden holdt fortsat fast i borgeren, der 

herefter blev lagt ned på siden på jorden. Polititjenestemanden undlod at hjælpe borgeren op på handicapcyklen, 

men rettede henvendelse til nogle vidner på fortovet og råbte blandt andet, ”du skrider nu, er du med. Kom af 

sted med dig”, imens han skubbede det ene vidne. Den Uafhængige Politiklagemyndighed 

(Politiklagemyndigheden) fandt efter en samlet vurdering polititjenestemandens adfærd under politiforretningen 

for særdeles kritisabel. Politiklagemyndigheden lagde i skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden 

fortsatte med at råbe af borgeren, efter denne var kommet ned at ligge, og at denne som kørestolsbruger ikke 

selv havde mulighed for at bevæge sig væk fra polititjenestemanden eller i øvrigt rejse sig op. Politikredsen 

indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en bøde. 

 

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

 
 

17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt adfærd i forbindelse med en politiforretning, der blandt andet 

involverede en borger på en handicapcykel i samme sag som under Sagsresumé 16. Polititjenestemanden foretog 

anholdelsen af kammeraten til borgeren på handicapcyklen og hensatte ham i patruljevognen. 

Polititjenestemanden rejste herefter den væltede handicapcykel op, men undlod at hjælpe borgeren op på 

handicapcyklen igen. Herefter returnerede polititjenestemanden til patruljevognen. Politiklagemyndigheden 

fandt, at polititjenestemanden havde handlet kritisabelt. Politiklagemyndigheden lagde i skærpende retning vægt 

på, at pågældende som kørestolsbruger ikke selv havde mulighed for at bevæge sig væk eller i øvrigt rejse sig 

op, hvilket Politiklagemyndigheden fandt måtte have stået polititjenestemanden klart i situationen. Politikredsen 

indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

18. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under en politiforretning med en kollega (Sagsresumé 24) at have 

kontaktet en gruppe udlændinge, der opholdt sig ved et telt, og spurgt dem, om de var lommetyve. 

Politiklagemyndigheden fandt den anvendte sprogbrug kritisabel, idet der ikke forelå konkrete omstændigheder, 

der gjorde, at der var rimelig grund til at mistænke de pågældende for at være lommetyve. Politikredsen 

indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en disciplinær advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uprofessionel og upassende adfærd i forbindelse med afgivelse af 

vidneforklaring i en straffesag, hvor polititjenestemanden havde foretaget anholdelse af en person for forsøg på 

tyveri. Polititjenestemanden havde under afgivelse af vidneforklaringen dels fremstået forudindtaget omkring 

den tiltalte, snakket hen over anklagerens spørgsmål, haft en trodsig og modvillig adfærd over for forsvareren 

samt svaret retsformanden igen, da denne irettesatte polititjenestemanden. Politiklagemyndigheden fandt 

forholdet meget kritisabelt. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en bøde. 

 

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

 

20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have sagt "hold nu kæft, din kylling" til en arrestant, som klagede over 

smerter i forbindelse med, at han blev ført i håndjern til politistationen. Det indgik i vurderingen, at 
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arrestanten fremstod meget ophidset, herunder råbte ukvemsord mod politiet, mens han blev ført hen til 

politistationen. Der blev imidlertid lagt vægt på, at en sådan udtalelse ikke ses at være i overensstemmelse med, 

at politiet i medfør af reglerne om god forvaltningsskik har pligt til at optræde høfligt og hensynsfuldt overfor 

borgerne. Politiklagemyndigheden fandt udtalelsen kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden 

blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresume: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

21. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden fandt pågældendes adfærd 

kritisabel. Polititjenestemanden modtog et opkald på alarmcentralen fra en borger, der led af Parkinsons sygdom, 

og som var væltet på sin cykel i en skov. Borgeren oplyste, at han ikke kunne komme op ved egen hjælp. 

Polititjenestemanden havde bl.a. udtalt, at "Det er jo ikke taxakørsel, vi laver her jo" og "Nej, så kan jeg sgu ikke 

hjælpe dig - do. Så kan vi håbe, du bliver fundet inden vinter måske". Borgeren blev først fundet efter mere end 

42 timer i en grøft. Politiklagemyndigheden fandt endvidere polititjenestemandens dispositioner i forbindelse 

med anmeldelsen særdeles beklagelige, idet der ikke blev iværksat en redningsindsats. Politikredsen indstillede, 

at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

22. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd under overværelse af et overvåget besøg 

i arresten. Arrestanten gav under besøget udtryk for at være utilfreds med den behandling, han havde fået af 

politiet samt forholdene i arresthuset. I den forbindelse afbrød polititjenestemanden samtalen mellem arrestanten 

og de besøgende og udtalte, "Hvis man er så utilfreds, kan man jo bare rejse hjem" eller lignende. 

Politiklagemyndigheden fandt udtalelsen kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 

meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning, men anmodede politikredsen om at 

afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. Rigspolitiet fandt, at polititjenestemandens udtalelse var 

upassende i situationen, men ikke af en sådan karakter, at det gav anledning til at indlede en disciplinær 

forfølgning. 

 

23. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med et mindre færdselsuheld uden for tjenesten og uden 

tjenstlig anledning, at have legitimeret sig som polititjenestemand over for den anden implicerede i 

færdselsuheldet. Politiklagemyndigheden fandt pågældendes adfærd kritisabel og lagde herved vægt på, at 

polititjenestemanden havde været involveret i uheldet som privat person, og at der ikke i øvrigt forelå 

omstændigheder af en sådan karakter, at der var grund til, at pågældende trådte i tjeneste. Politikredsen 

indstillede, at sagen blev afsluttet med en tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet besluttede, at sagen skulle afsluttes uden disciplinær forfølgning eller afholdelse 

af en tjenstlig samtale. Rigspolitiet lagde herved vægt på polititjenestemandens forklaring om, at den anden 

implicerede i trafikuheldet havde forsøgt at stikke af, og at pågældende alene havde forevist sit politilegitimation 

for at forhindre dette. 

 
 

Magtanvendelse 

 
24. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under samme politiforretning som beskrevet under Sagsresumé 18 at 

have kontaktet en gruppe udlændinge, der opholdt sig ved et telt. En af personerne optrådte truende og skubbede 

til polititjenestemandens kollega, hvorefter polititjenestemanden tildelte ham tre slag med staven. Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt, at tildeling af det andet og det tredje slag 

var kritisabelt, idet alene det første slag var nødvendigt og forsvarligt i situationen. Endvidere spurgte 

polititjenestemanden og hans kollega de antrufne personer, om de var lommetyve, hvilket 
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Politiklagemyndigheden fandt kritisabelt, idet der ikke forelå konkrete omstændigheder, der gjorde, at der var 

rimelig grund til at mistænke de pågældende for at være lommetyve. Politiklagemyndigheden fandt ud fra en 

samlet vurdering adfærden meget kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en 

disciplinær bøde. 

 

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

 

25. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være blevet anmeldt for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) i 

forbindelse med en anholdelse. Polititjenestemanden havde anvendt et atemitryk i forbindelse med, at han skulle 

tage den anholdte ud af patruljebilen, og fastholdt atemitrykket, da den anholdte væltede ind mod midten af 

bagsædet. Statsadvokaten standsede efterforskningen i sagen, hvilken afgørelse blev tiltrådt af Rigsadvokaten. 

Politiklagemyndigheden besluttede efterfølgende at vurdere sagen i medfør af retsplejelovens kapitel 93 b om 

adfærdsklager, og fandt efter en samlet vurdering af episoden politiassistentens adfærd kritisabel. 

Politiklagemyndigheden lagde navnlig vægt på, at den anholdte var iført håndjern, at der var to 

polititjenestemænd til stede, og at den anholdte ikke forud for magtanvendelsen var blevet anmodet om at stige 

ud af bilen. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

26. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for hårdhændet adfærd under transport af en beruset anholdt til detentionen. 

Polititjenestemanden anvendte atemitryk mod den anholdte tre gange. Første gang da den anholdte i patruljebilen 

gjorde udfald med sit hoved mod polititjenestemanden, og herefter yderligere to gange da arrestanten blev urolig. 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel. Politiklagemyndigheden lagde 

vægt på, at arrestanten var ilagt håndjern på ryggen og lå med hovedet presset ned mod bagsædet, at der var to 

polititjenestemænd i patruljebilen, at transporten foregik over en distance på ca. 74 km., samt at arrestanten alene 

var anholdt for en mindre alvorlig forseelse. Politiklagemyndigheden lagde ligeledes vægt på, at atemitryk 

ifølge lærebogsmateriale fra Politiskolen er en distraktionsteknik, som kan anvendes inden indsættelse af anden 

magtanvendelsesteknik, og således ikke som en magtanvendelsesteknik i sig selv. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt ved sin vurdering, at atemitryk 

også kan anvendes som en magtanvendelse i sig selv. Rigspolitiet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte 

polititjenestemandens vurdering i situationen af, at anvendelse af atemitryk var den mindst mulige 

magtanvendelse i forbindelse med arrestantens udfald med hovedet mod polititjenestemanden. Rigspolitiet fandt 

imidlertid, at polititjenestemandens efterfølgende anvendelse af atemitryk, da arrestanten blev urolig, ikke 

var en nødvendig magtanvendelse for at afværge en farlig situation. 

 

 
Udeblivelse fra tjeneste 

 
27. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med ulovlig udeblivelse fra tjenesten på én vagt. Der blev 

afholdt et tjenstligt forhør i sagen. Politikredsen indstillede efter en konkret vurdering af sagen, herunder særligt 

henset til den pågældendes personlige forhold, at sagen blev afgjort med en mindre sanktion i forhold til praksis 

på området. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinærbøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra 9 planlagte vagter uden gyldig grund. 

Polititjenestemandens afdeling skulle assistere i en anden politkreds, og da ingen meldte sig frivilligt, var 

vagtfordelingen sket ved lodtrækning. Polititjenestemanden havde forhørt sig om muligheden for at få fri, men 
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havde ikke fået tilsagn herom, hvorefter han på trods heraf rejste til udlandet. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev ikendt en betydelig disciplinær sanktion. 

 

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

 
 

29. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste flere vagter i træk. Polititjenestemanden 

havde telefonisk meddelt sin leder, at han ønskede at melde sig syg med tilbagevirkende kraft. Der blev på 

daværende tidspunkt ikke stillet spørgsmålstegn herved, og det blev opdateret i systemet (POLVAGT). 

Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet lagde vægt på, at 

polititjenestemanden ikke var blevet anmodet om en lægeerklæring, og at lederen under telefonsamtalen ikke 

havde stillet spørgsmålstegn ved sygemeldingen. 

 
 

30. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet som vidne ved to retsmøder. Politikredsen indstillede, 

at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. Rigspolitiet fremsendte polititjenestemanden en partshøring 

herom. Polititjenestemanden bemærkede i høringssvaret, at han i den ene sag havde kontaktet advokaturen og 

forklaret, at han ikke kunne huske den pågældende sag, hvorefter han fik oplyst, at han kunne se bort fra 

indkaldelsen. Rigspolitiet lagde herefter til grund, at polititjenestemanden alene var udeblevet fra ét retsmøde 

uden lovligt forfald. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet besluttede, at sagen skulle afsluttes uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet 

lagde vægt på, at udgangspunktet er, at sager, hvor polititjenestemænd trods lovlig forkyndelse udebliver som 

vidner fra retten uden lovligt forfald, i førstegangstilfælde afsluttes med en tjenstlig samtale. 

Polititjenestemanden blev indkaldt til en tjenstlig samtale i politikredsen. 

 
 

31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ulovlig udeblivelse samt for ikke at have foretaget korrekt registrering 

af sin arbejdstid. Polititjenestemanden havde over en periode på ca. 14 dage gentagne gange mødt for sent til 

tjeneste, og alligevel forladt arbejdspladsen ved normal arbejdstids ophør eller tidligere. Dette havde blandt andet 

medført, at polititjenestemandens kollega havde været alene i tjeneste i disse tidsrum. Politikredsen indstillede, 

at pågældende blev meddelt en større bøde. 

 

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

 

Andre tjenstlige forhold 

 
32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en temadag på en flyvestation, at have glemt sin 

politistav i en gymnastiksal, hvorved politistaven bortkom. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt 

en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet besluttede, at sagen skulle afsluttes uden disciplinær forfølgning eller afholdelse 

af tjenstlig samtale. Rigspolitiet lagde herved vægt på polititjenestemandens forklaring om, at pågældende straks 

efter at være blevet opmærksom på, at politistaven manglede, skyndte sig tilbage til gymnastiksalen, hvorefter 

pågældende undersøgte de tilstødende bygninger og derefter henvendte sig til vagten. 

 
 

33. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for inhabilitet af en borger, idet polititjenestemanden havde opsøgt borgeren 

på hans bopæl og gjort borgeren bekendt med, at en kvinde ikke ønskede kontakt til ham. Kvinden var en af 

polititjenestemandens private bekendte, som havde søgt vejledning hos polititjenestemanden, idet hun 
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følte sig "stalket" af borgeren. Politiklagemyndigheden fandt det kritisabelt og udtalte, at polititjenestemanden 

burde have afholdt sig fra at involvere sig tjenstligt i sagen af habilitetsmæssige årsager. Politikredsen indstillede, 

at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Strafbare forhold i tjenesten 

Misbrug af stilling 

 
34. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en hastighedsoverskridelse i et civilt tjenestekøretøj 

foretaget i privat øjemed. Polititjenestemanden var blevet fotograferet i en ATK-kontrol med en hastighed på 

67 km/t, selvom den højst tilladte hastighed på stedet var 60 km/t. Polititjenestemanden erkendte at have foretaget 

kørslen i privat anledning, idet han var kørt hjem i den efter tjeneste, således at han kunne møde rettidigt på 

tjeneste den følgende dag (Langfredag) kl. 0700. Den Uafhængige Politiklagemyndighed 

(Politiklagemyndigheden) efterforskede sagen og tilbagesendte denne til kredsen med henblik på disciplinær 

behandling, idet kredsen ikke ønskede at anmelde forholdet vedrørende uberettiget kørsel i tjenestekøretøj i 

privat anledning, og da der efter Politiklagemyndighedens opfattelse var tale om en mindre alvorlig forseelse. 

Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel og lagde i formildende retning vægt på, at 

køretøjet alene var blevet benyttet til hjemkørsel med henblik på at kunne møde rettidigt næste dag, og at den 

pågældende polititjenestemands tjenstlige forhold i øvrigt var helt upåklagelige. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

35. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden rimelig anledning at være trådt i tjeneste og have fremvist sin 

politilegitimation. Polititjenestemanden befandt sig i et privat ærinde i et parkeringshus, da der opstod 

uoverensstemmelse med en borger om, hvem der var berettiget til en parkeringsplads. Borgeren overlod pladsen 

til polititjenestemanden, da han fremviste politilegitimationen. Statsadvokaten opgav påtale mod pågældende for 

overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Politiklagemyndigheden fandt adfærden meget 

kritisabel. Politiklagemyndigheden fandt det endvidere beklageligt, at polititjenestemanden havde ringet til 

borgeren dagen efter episoden for at ”drøfte situationen”, idet henvendelsen kunne opfattes som utilbørlig. 

Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens §§ 150 og 155, 

1. pkt. (misbrug af stilling) og § 232 (blufærdighedskrænkelse). Polititjenestemanden havde under et møde i 

tjenstlig anledning med en yngre kvinde taget fat om hendes hoved og kysset hende på munden og efterfølgende 

holdt hendes arme på ryggen og pressede sit underliv mod hendes bagdel. Polititjenestemanden havde endvidere 

stillet kvinden i udsigt, at han ville kunne arrangere køreprøven således, at hun med garanti ville kunne 

generhverve sin førerret. Politikredsen indstillede til midlertidig overførsel til tjeneste uden publikumskontakt, 

hvilket blev imødekommet af Rigspolitiet. Statsadvokaten rejste tiltale i sagen, og polititjenestemanden blev 

herefter suspenderet af Rigspolitiet. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages fængsel i både by- og landsretten. 

Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

 

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

 

37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelser for flere tilfælde af overtrædelse af straffelovens 

§ 150 ved at have misbrugt sin stilling til at tiltvinge sig samleje og seksuelle ydelser med en prostitueret, som 

han opsøgte, imens han var i tjeneste. Polititjenestemanden blev suspenderet, og statsadvokaten rejste tiltale i 

sagen. Polititjenestemanden blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, som landsretten efter forholdenes karakter 

ikke fandt grundlag for at gøre betinget. Politikredsen indstillede, at politiassistenten blev afskediget. 

 

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

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en overtrædelse af straffelovens § 157 (grov 

pligtforsømmelse). Polititjenestemanden havde konstrueret en politirapport om en hastighedsoverskridelse, idet 

han i strid med sandheden oplyste, at han havde foretaget en hastighedsmåling med et stopur. Retten anførte i 

præmisserne, at retten fandt, at fejlene og udeladelserne i politirapporterne var bevidste, og at politiassistenten 

slet ikke foretog nogen tidsmåling, samt at det, der stod i politirapporterne, var noget pågældende havde 

konstrueret. Polititjenestemanden blev idømt 10 dagbøder á 500 kr. i byretten. Politikredsen indstillede, at der 

blev iværksat disciplinær forfølgning. Der blev efterfølgende afholdt tjenstligt forhør og de oplysninger, der 

fremkom her, understøttede dommen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt 

på det af retten anførte om, at det ikke er usædvanligt, at eneste bevis i en færdselssag er en politiassistents 

forklaring, og at kravene til politirapporter og politiassistenters forklaringer derfor må være tårnhøje. 

 
 

39. Sagsresumé: 

Polititjenestemand, der var leder, blev indberettet i forbindelse med en privat uoverensstemmelse, hvor 

polititjenestemanden var blevet ekskluderet fra en klub. Polititjenestemanden udformede og udleverede breve til 

tre personer om, at de var blevet frakendt førerretten. Brevene fremstod som udstedt af polititjenestemanden på 

Politidirektørens vegne, ligesom det fremgik af brevene, at Statsadvokaten havde tiltrådt frakendelsen af 

førerretten. Det var kendt hos de tre personer, at vedkommende var polititjenestemand. Polititjenestemanden 

oplyste til sagen, at brevene alene var tænkt som en "sketch", og til at understrege hvorledes han havde følt sine 

egne retsgarantier tilsidesat i forbindelse med eksklusionen af klubben. Politiklagemyndigheden fandt, at 

polititjenestemanden var trådt i tjeneste ved at have udleveret brevene. Politiklagemyndigheden fandt forholdet 

særdeles kritisabelt. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at den 

pågældende var leder, at polititjenestemandens adfærd var egnet til at skade politiets almindelige omdømme 

samt vidnede om meget alvorlig mangel på dømmekraft. 

 
 

40. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden i sin redegørelse fandt, at der 

ville kunne føres bevis for, at polititjenestemanden havde overtrådt straffelovens § 155, 2. pkt. (misbrug af 

stilling), idet han havde fremvist sin politilegitimation til en togfører og dermed skaffet sig gratis transport med 

toget. Statsadvokaten rejste tiltale, og polititjenestemanden vedtog en bøde på 3.000 kr. Politikredsen indstillede, 

at polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde. 

 

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

 
 

41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand og uden tjenstlig anledning i 

forbindelse med et besøg på en cocktailbar, at have forevist sit studiekort til Politiskolen til dørmanden. 

Politiklagemyndigheden sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155 (tjenestemisbrug). 

Statsadvokaten opgav efterfølgende sigtelsen. Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen 

som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde herved 

vægt på, at studiekort til Politiskolen skulle sidestilles med sædvanlig politilegitimation. Politiskolen indstillede, 

at pågældende blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

42. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden i sin redegørelse fandt, at der 

ville kunne føres bevis for, at polititjenestemanden havde overtrådt straffelovens § 155, 2. pkt. (misbrug af 

stilling), idet han havde fremvist sin politilegitimation til en dørmand på et diskotek og spurgt, om han ”kunne  

komme gratis ind på det” og efterfølgende i baren på diskoteket at have forevist sin politilegitimation til en 

bartender og spurgt, om han ”kunne få en god pris på en hel flaske spiritus” eller lignende. Statsadvokaten 
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rejste tiltale, og polititjenestemanden blev i retten idømt 4 dagbøder á 500 kr. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde. 

 

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

 
Videregivelse af oplysninger 

 
43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde efterforsket en 

anmeldelse om overtrædelse af straffelovens § 152 (uberettiget videregivelse af oplysninger). Det fremgik, at 

en borger kontaktede politiet i anledning af en sag, hvor borgeren tidligere havde anmeldt en navngiven person 

for strafbart forhold. Borgeren ønskede oplysning om, hvorpå sagen beroede. Polititjenestemanden orienterede 

borgeren om, at den navngivne person var én af politiets kendinge vedrørende ligeartet kriminalitet, at politiet 

havde flere sager på den pågældende person, og at sagerne skulle følges ad. Statsadvokaten indstillede 

efterforskningen, og Rigsadvokaten fandt efter påklage ikke grundlag for at genoptage efterforskningen i sagen. 

Rigsadvokaten tilbagesendte sagen til Politiklagemyndigheden, der besluttede at behandle sagen som en 

adfærdsklage i medfør af reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b. Politiklagemyndigheden fandt – i lighed med 

statsadvokaten og Rigsadvokaten – at det i den konkrete situation var sagligt og berettiget, at 

polititjenestemanden orienterede borgeren om, at politiet havde flere sager på den pågældende, og at sagerne 

skulle følges ad, men fandt det kritisabelt, at polititjenestemanden oplyste, at den navngivne person var en af 

politiets kendinge vedrørende ligeartet kriminalitet, da denne oplysning ikke var et nødvendigt led i 

orienteringen af borgeren. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet fandt, at 

bemærkningen var udtryk for et mindre fejlskøn. 

 

44. Sagsresumé: 

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

(videregivelse af fortrolige oplysninger) og § 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden havde til en bekendt 

på Facebook uberettiget videregivet fortrolige oplysninger om den bekendtes bror, som pågældende havde fået 

kendskab til i forbindelse med sin stilling som polititjenestemand. Polititjenestemanden blev frifundet ved retten, 

men Politiklagemyndigheden udtalte efterfølgende kritik af, at den pågældende på spørgsmål fra den bekendte 

om, om pågældende havde haft mange episoder med broderen, havde svaret, at "det har de fleste på stationen 

efterhånden…." Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

Undladt at efterkomme tjenstlig befaling 

 
45. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have efterlevet politikredsens påbud om at ophøre med sin 

bibeskæftigelse som konsulent i en kommune i arbejdstiden, samt for ulovlig udeblivelse fra tjenesten. 

Polititjenestemanden havde blandt andet deltaget i flere møder i forbindelse med bibeskæftigelsen, uagtet at 

han var sygemeldt fra polititjenesten. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær 

straf. 

 

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

 
 

46. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) 

begået uden for tjenesten. Statsadvokaten opgav påtale i sagen. I forbindelse med efterforskning af sagen kom 

det frem, at polititjenestemanden var medejer af en beværtning, og af og til stod i baren og foretog udskænkning. 

Dette var i strid med reglerne om bibeskæftigelse, og det var tidligere blevet ham indskærpet, at enhver form for 

engagement i værtshusdrift var uforeneligt med stillingen som polititjenestemand. Politikredsen indstillede, at 

der blev iværksat disciplinær forfølgning. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet påbød samtidigt polititjenestemanden 

at ophøre med sin bibeskæftigelse omkring driften af beværtningen. 

 
 

Forbrydelser mod liv og legeme 

 
47. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af kriminallovens § 88 (vold), 

ved i forbindelse med en afhøring at have tildelt en anholdt en lussing. Politikredsen forelagde sagen for 

Politiklagenævnet med indstilling om at rejse tiltale. Politiklagenævnet tilsluttede sig politikredsens indstilling 

til afgørelse i sagen. Efter indstilling fra kredsen suspenderede Rigspolitiet polititjenestemanden. 

Polititjenestemanden blev idømt 30 dages anstaltsanbringelse i både by- og landsretten. Politikredsen indstillede, 

at pågældende blev afskediget. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

48. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget en uforsvarlig magtanvendelse i forbindelse med 

standsning af en cyklist. Polititjenestemanden havde bevæget sig ud på vejbanen og lagt en flad hånd på brystet 

eller armen af cyklisten, således at cyklisten væltede og kom til skade. Polititjenestemanden blev ligeledes 

indberettet for at have forsøgt at indgå en aftale med cyklisten om, at polititjenestemanden ikke foretog sig 

yderligere i forhold til færdselslovsovertrædelserne, såfremt cyklisten ikke foretog sig yderligere i forhold til den 

uforsvarlige magtanvendelse. Politiklagemyndigheden havde oprindeligt behandlet sagen som en anmeldelse 

om strafbart forhold. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold), subsidiært 

overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1 (hensynsløs fareforvoldelse). Polititjenestemanden blev frifundet i 

retten. Politiklagemyndigheden behandlede herefter sagen i medfør af retsplejelovens kapitel 93 b om 

adfærdsklager og fandt, at adfærden i forbindelse med standsningen af cyklisten var særdeles kritisabel, samt at 

adfærden i forbindelse med forsøget på at indgå en aftale med borgeren om ikke at foretage sig yderligere var 

kritisabelt. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel, subsidiært en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

49. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en episode, hvor polititjenestemanden afgav tre skud med 

sin tjenestepistol mod en tuk-tuk – en trehjulet knallert –, hvorved føreren blev ramt af et skud i underbenet. 

Polititjenestemanden havde fået en melding om, at køretøjet skulle standses, og trods polititjenestemandens 

signaler til føreren af tuk-tukken herom, fortsatte tuk-tukken kørslen frem mod ham. Rigspolitiet overførte 

polititjenestemanden til anden tjeneste uden publikumskontakt efter indstilling fra politikredsen. Statsadvokaten 

rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 245 (grov vold), subsidiært for overtrædelse af straffelovens § 

252, stk. 1 (hensynsløs fareforvoldelse). Polititjenestemanden blev herefter midlertidigt overført til anden 

tjeneste. Polititjenestemanden blev efterfølgende frifundet i byretten. Retten lagde vægt på, at hele episoden 

foregik meget hurtigt, og retten kunne derfor ikke tilsidesætte polititjenestemandens skøn af, at han befandt sig 

i en situation omfattet af politilovens § 17, stk. 1, nr. 1, hvor skydevåben må anvendes med henblik på at afværge 

et påbegyndt eller overhængende farligt angreb. Politikredsen indstillede, at den midlertidige overførsel til anden 

tjeneste blev ophævet, og at sagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførsel til anden tjeneste og sluttede sagen uden 

yderligere disciplinær forfølgning. 

 
 

Formueforbrydelser 

 
50. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 289 a (socialt 

bedrageri). Polititjenestemanden var sigtet for at have undladt at oplyse, at han sammen med sin 
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ægtefælle drev selvstændig virksomhed, hvorved han uberettiget modtog 253.754 kr. i sygedagpenge. 

Polititjenestemanden blev suspenderet som følge af sagen. Efterfølgende blev polititjenestemanden endvidere 

sigtet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og straffelovens § 280, nr. 1, (mandatsvig) ved 

at have benyttet et Eurocard udstedt af Rigspolitiet til tjenstligt brug, til privat brug. Statsadvokaten opgav påtale 

i sagen. Rigspolitiet ophævede herefter suspensionen. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet fandt i sagen om 

overtrædelse af straffelovens § 289 a, ikke grundlag for at iværksætte disciplinærforfølgning, og i relation til 

sagen om Eurocardet fandt Rigspolitiet ikke, at pågældende var blevet tilstrækkelig vejledt omkring reglerne for 

brug af Eurocardet. 

 

Færdselsloven 

 
51. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for på vejen til en opgave med automatisk hastighedskontrol (ATK) i en ikke 

uniformeret VW-transporter, at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derved forvoldt og 

fremkaldt fare for skade på person og ting. Polititjenestemanden forklarede, at han eftersatte en trafikant, som 

han mente havde begået en alvorlig færdselsforseelse. Polititjenestemanden kørte med en hastighed, der oversteg 

de tilladte 70 km/t, kørte over for rødt lys flere gange, kørte på cykelstien, på midterrabatten og i nødsporet samt 

overhalede den øvrige trafik højre om. Endelig påkørte polititjenestemanden det eftersatte køretøj, hvilket 

bevirkede, at der skete sammenstød med en udenforstående bilists køretøj. Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt i sin redegørelse udrykningskørslen uforsvarlig. 

Statsadvokaten rejste tiltale i sagen, og polititjenestemanden blev i landsretten idømt en bøde på 3.000 kr. samt 

frakendt førerretten betinget for overtrædelse af færdselsloven. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden 

blev meddelt en advarsel. 

 

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

sanktion særlig vægt på, at polititjenestemanden som følge af sin kørsel blev frakendt førerretten betinget. 

 
 

52. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have overtrådt færdselslovens hastighedsbestemmelser ved at have ført 

et civilt tjenestekøretøj med mindst 85 km/t på en strækning, hvor den højst tilladte hastighed var 50 km/t uden 

brug af udrykningssignaler. Polititjenestemanden forklarede, at han havde eftersat et køretøj, som han mente var 

involveret i designtyveri, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Polititjenestemanden blev ikendt en bøde på 

4.000 kr. og frakendt førerretten betinget i både by- og landsretten. Landsretten fandt ikke, at det havde været 

påtrængende nødvendigt og proportionalt at undlade at følge færdselslovens hastighedsregler i situationen. 

Politikredsen indstillede, at der ikke blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt således ikke, at der 

forelå omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at hastighedsoverskridelser i 

tjenesten, som medfører en betinget frakendelse af førerretten, bør medføre en mindre disciplinær bøde. 

 
 

53. og 54. Sagsresumé: 

2 polititjenestemænd blev indberettet for under patruljering, at have kørt til en adresse uden for politikredsen, og 

deltaget i en børnefødselsdag i ca. en halv time. Polititjenestemændene havde endvidere kørt et par ture i 

patruljevognen med nogle af børnene, som deltog i fødselsdagen. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden). Statsadvokaten meddelte polititjenestemændene et 

tiltalefrafald for overtrædelse af udrykningsbekendtgørelsen. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat 

disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

55. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under kørsel uden for tjenesten på sin private motorcykel, at have 

overskredet spærrelinjen samt kørt med en hastighed på 135 km/t., på en strækning, hvor den højst tilladte 
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hastighed var 80 km/t. Polititjenestemanden gjorde under afhøringen hos Politiklagemyndigheden gældende, at 

han var trådt i tjeneste og foretog udrykningskørsel, idet han havde observeret en bil, der muligt kunne være en 

spritbilist, som skulle standses. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1 og § 

42, stk. 1. Polititjenestemanden blev idømt en bøde på 5.500 kr. og frakendt førerretten betinget. Det fremgik 

af præmisserne fra landsretten, at retten efter bevisførelsen ikke fandt, at der havde været en bil, hvis kørsel 

nødvendiggjorde, at polititjenestemanden foretog en politimæssig eftersættelse. Politikredsen fandt, at der var 

tale om en tilsidesættelse af decorumkravet, idet det ud fra rettens præmisser måtte konkluderes, at pågældende 

havde anvendt sin stilling som polititjenestemand i et rent privat anliggende med henblik på at unddrage sig et 

strafferetligt ansvar. Politikredsen indstillede, at Rigspolitiet måtte vurdere, hvorvidt sagen kunne afgøres med 

en tjenstlig samtale eller om der skulle indledes disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

56. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han udenretligt havde vedtaget en bøde på 5.000 kr. for 

overtrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1, idet polititjenestemanden havde været impliceret i et mindre materielt 

færdselsuheld i forbindelse med sammenfletning af to vognbaner, hvor han var fører af en civil tjenestebil. Efter 

episoden undlod polititjenestemanden at standse, men aktiverede kort udrykningssignalerne og fortsatte kørslen. 

Umiddelbart herefter standsede begge køretøjer for rødt lys i et vejkryds, hvor modparten rettede henvendelse 

til polititjenestemanden. Der var herefter en meningsudveksling, i hvilken forbindelse polititjenestemanden 

udtalte: ”Du kunne jo bare have kørt ind noget før”, hvorefter han fortsatte kørslen. Modparten fulgte efter 

tjenestebilen til politistationen, hvor han anmeldte forholdet. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden 

blev ikendt en bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav samtidigt, at 

pågældende straks burde være standset op og have legitimeret sig som polititjenestemand i stedet for blot at 

aktivere udrykningssignalerne og køre fra stedet. 

 

Våbenlov 

 
57. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet sin tjenestepistol. Rigspolitiet meddelte 

polititjenestemanden, at man agtede at afgøre sagen ved at ikende pågældende en disciplinær bøde på 1.000 kr. 

I høringssvaret gjorde Politiforbundet på vegne af polititjenestemanden gældende, at tjenestepistolen var blevet 

opbevaret i et aflåst /sikret våbenrum, hvortil flere havde haft adgang, og at denne opbevaringsform var kendt 

og accepteret af ledelsen. Adspurgt af Rigspolitiet, bekræftede politikredsen dette. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 
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Strafbare forhold uden for tjenesten 

Forbrydelser mod liv og legeme 

 
58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold). 

Politikredsen indstillede, at der ikke blev iværksat foreløbige disciplinære foranstaltninger på det foreliggende 

grundlag, men at dette afventede den endelige afklaring af tiltalespørgsmålet, hvilket Rigspolitiet tiltrådte. 

Statsadvokaten tiltrådte politikredsens indstilling om at opgive påtale mod polititjenestemanden. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

59. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af en tilholdssag mellem polititjenestemanden og dennes 

tidligere ægtefælle, som endvidere havde anmeldt ham for vold, trusler og stillingsmisbrug. Henset hertil 

vurderede politikredsen, at polititjenestemandens konkrete stilling i et specifikt område kunne være 

problematisk, hvorfor politikredsen ønskede at overføre ham til anden tjeneste uden publikumskontakt. I 

forbindelse med Rigspolitiets partshøring fremkom der nye oplysninger, herunder oplysninger af personlig 

karakter, samt oplysning om, at efterforskningen af anmeldelserne var endeligt indstillet. Det gav Rigspolitiet 

anledning til at anmode kredsen om en udtalelse. Politikredsen anførte heri, at der ikke længere var grundlag for, 

at polititjenestemanden blev overført til anden tjeneste. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

60. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) og § 

266 (trusler) overfor sin daværende ægtefælle. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling 

fra politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og dommen blev ikke anket. Rigspolitiet 

ophævede herefter suspensionen. Politikredsen indstillede, at der ikke blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden yderligere disciplinær forfølgning. 

 
 

Formueforbrydelser 

 
61. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, 

(hærværk) ved uden for tjenesten at have beskåret et poppeltræ tilhørende en grundejerforening, hvorved der 

skete skade for ca. 3.000 kr. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og dommen blev ikke anket. 

Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 276 (tyveri) og § 155 (misbrug af stilling). 

Polititjenestemanden blev sigtet for at have begået butikstyveri i en dagligsvarebutik og overfor en 

butiksdetektiv, som påtalte dette, at have forevist sin politilegitimation og i strid med sandheden at have oplyst, 

at han havde foretaget tyveriet i tjenstlig anledning for at kontrollere butiksdetektivens arbejde. Rigspolitiet 

suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden søgte herefter 

tjenestefrihed uden løn. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 14 dages betinget fængsel. 

Polititjenestemanden søgte herefter sin afsked. 

 

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

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af straffelovens § 289 (særlig grov 

overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen) og registreringsafgiftsloven i forbindelse med køb og salg 

af 128 motorcykler i sit privatejede selskab. Polititjenestemanden var sigtet for at have solgt en garanti på 

motorcyklerne, som ikke svarede til motorcyklernes markedsværdi, med det formål at reducere pligten til at 

betale registreringsafgift. Der blev rejst tiltale i sagen, og polititjenestemanden blev i byretten idømt 40 dages 

betinget fængsel samt en tillægsbøde på 75.000 kr. Sagen blev anket, og tiltalte blev frifundet i landsretten. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Seksualforbrydelser 

 
64. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens 

sædelighedskapitel. Polititjenestemanden blev varetægtsfængslet i 14 dage, og sagen blev behandlet for dobbelt 

lukkede døre. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev suspenderet, og at der skete lønstop. 

Polititjenestemanden søgte herefter sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Falsk forklaring og falsk anklage 

 
65. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at polititjenestemanden i byretten blev idømt 30 dages 

betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 161 (falsk erklæring på tro og love over for offentlig 

myndighed). Polititjenestemanden havde i en sag om arbejds- og opholdstilladelse, i forening med andre 

bestyrelsesmedlemmer i en atlet klub, afgivet urigtige oplysninger over for Udlændingestyrelsen om, at en træner 

modtog løn af klubben, selv om dette ikke var tilfældet. Polititjenestemanden havde ingen personlig vinding af 

sagen. Polititjenestemanden søgte selv sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

66. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have overtrådt færdselsloven, idet han på en nat var involveret i 

solouheld med to forskellige biler ved to uafhængige kørsler, med betydelig materiel skade samt skade på en 

andens ejendom til følge. Polititjenestemanden havde endvidere forladt ulykkesstederne uden at give sig til kende 

og uden at tilkalde politiet. Polititjenestemanden blev endvidere sigtet for at have overtrådt straffelovens 

§ 164, stk. 3, idet han med forsæt til, at en anden med dennes samtykke blev sigtet, dømt eller undergivet 

strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, efterfølgende mødte op på politistationen med sin svoger og i strid 

med sandheden forklarede, at det var svogeren, som havde ført bilen. Polititjenestemanden blev efterfølgende 

tiltalt for overtrædelse af færdselsloven og straffelovens § 164, stk. 3. Politikredsen indstillede på baggrund af 

den rejste tiltale, at politiassistenten blev suspenderet. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. 

Polititjenestemanden blev idømt 20 dages fængsel samt en tillægsbøde på 5.000 kr. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev afskediget. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

Lov om euforiserende stoffer 

 
67. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 191 og lov om 

euforiserende stoffer. Efter indstilling fra kredsen suspenderede Rigspolitiet polititjenestemanden i forbindelse 

med anholdelsen og sigtelsen. Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, og polititjenestemanden blev i retten 

idømt 60 dages betinget fængsel for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved over en periode på ca. 1 

år at have købt og modtaget i alt 70-80 gram amfetamin og 15 gram kokain. Politikredsen indstillede, at 
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polititjenestemanden blev afskediget. 

 

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

 
 

68. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. 

Polititjenestemanden havde i forbindelse med besøg på en bar klargjort to baner kokain på glaspladen til en 

iPhone i en port. Polititjenestemanden blev endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 

stilling) og § 123 (vidnetrusler), idet han til en dørmand, som han forsøgte at få til at undlade at tilbageholde sig, 

flere gange udtalte, " Du skal passe på, at du ikke overskrider dine beføjelser, husk nu lige dine beføjelser" eller 

lignende, samt til barens indehaver udtalte "Du vil komme til at se rigtig meget til mig fremover. Du skal ikke 

vende ryggen til mig" eller lignende. Politikredsen indstillede polititjenestemanden til suspension, hvilket 

Rigspolitiet tiltrådte. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages fængsel i landsretten. Politikredsen indstillede, 

at pågældende blev afskediget. 

 

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

 

Færdselsloven 

 
69. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af færdselsloven ved at have kørt spirituskørsel med en 

promille på 1,17. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 7.000 kr. samt en betinget frakendelse af 

førerretten i tre år. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 3.500 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

70. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel i udlandet uden for tjenesten, idet 

to udåndingsprøver viste en værdi på 0,69 mg pr. liter i udåndingsluften, svarende til 1,38 promille alkohol i 

blodet. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden 

blev idømt en måneds betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste i 50 timer. Politikredsen indstillede, at 

pågældende blev afskediget. 

 

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

 

Våbenloven 

 
71. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende udenretligt havde vedtaget en bøde på 

4.000 kr. for overtrædelse af våbenloven. Polititjenestemanden havde besiddet et kombinationsvåben, kaliber 

7x57R/12, uden politiets tilladelse, idet våbentilladelsen var udløbet. Polititjenestemanden var blevet gjort 

opmærksom herpå af politiet ved både et erindringsbrev og derefter et rykkerbrev. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved sanktionsvalget i 

skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden tidligere var blevet ikendt en disciplinær bøde. 

 

Ordensbekendtgørelsen 

 
72. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende havde vedtaget en bøde på 800 kr. for 

overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Polititjenestemanden havde rusket i kommunens vejskilt, og 

havde forsøgt at forlade stedet til fods, da en tilkaldt politipatrulje ankom. Polititjenestemanden standsede 
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dog ved patruljens anråb. Politikredsen indstillede, at sagen ikke blev afgjort ved disciplinær forfølgning, men 

at sagen blev sluttet ved afholdelse af en tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politiet. Rigspolitiet foretog en konkret vurdering af sagen og 

vurderede ikke, at der var grundlag for at fravige hidtidig praksis i lignende sager om at indlede disciplinær 

forfølgning. 
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Andre forhold uden for tjenesten 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
73. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med arrangementet "Danmarks Hurtigste Bil", som han 

deltog i som privatperson, at være trådt i tjeneste over for to gæster ved arrangementet. Politiet, som var til stede, 

udspurgte de to gæster om deres cpr-numre og opholdstilladelser mv., og forlod derefter stedet igen uden at 

foretage sig yderligere. Polititjenestemanden trådte herefter i tjeneste ved at forevise sin politilegitimation og 

oplyse, at han arbejdede i politiet, og sagde til personerne uden nogen forklaring, at de ikke var velkomne, at 

de ikke måtte deltage i ”Danmarks Hurtigste Bil”, og at de ”ville ryge direkte i spjældet, hvis de igen forsøgte at 

få adgang til arrangementet”. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt adfærden 

kritisabel. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

74. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at polititjenestemanden udenretligt vedtog en bøde på 

1.500 kr. for overtrædelse af restaurationsloven, ved i beruset tilstand at have indladt sig i slagsmål med en 

anden restaurationsgæst. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

75. Sagsresumé: 

Kontortjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten offentligt at have optrådt beruset og udvist råbende, 

støjende og fornærmelig adfærd, hvorved pågældende forstyrrede den offentlige orden. Kontortjenestemanden 

havde udenretligt vedtaget et bødeforelæg på 1.000 kr. for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Politikredsen 

indstillede, at kontortjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

76. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for på sin facebookprofil at have lavet en opdatering med formuleringen 

"Indenrigsministeren vil tage passet fra "ekstreme danskere" (perkere). De skal sku bare sendes hjem til det land, 

som de har (føler tilknytning til). hvilket tilsyneladende ikke er Danmark. Vi bør efterleve Australiens holdning 

til indvandrere: Hvis man ikke kan lide lugten i bageriet – så rejs hjem!”. Det fremgik af polititjenestemanden 

profil, at han var ansat i politiet og havde studeret på Politiskolen. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at brugen af ordet ”perker” var af 

racistisk karakter. Rigspolitiet fandt på den ene side, at der er en generel ytringsfrihed til at deltage i den 

offentlige debat, samt at opdateringen alene var tilgængelig for polititjenestemandens venner på facebook, men 

fandt på den anden side, at henset til at der var tale om ca. 200 facebookvenner, var facebookprofilen at anse 

som offentlig. Rigspolitiet fandt, at ytringerne kunne være egnet til at rejse tvivl om polititjenestemandens 

upartiskhed, herunder i forbindelse med politiforretninger involverende personer af anden etnisk herkomst. 

 
 

77. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have efterkommet påkrav fra et boligselskab om betaling af husleje 

i en lejebolig, som var stillet til rådighed af politiet, og for at være blevet indbragt for fogedretten med henblik 

på udsættelse af tjenesteboligen. I fogedretten blev der indgået en afdragsordning, hvorved boligselskabet trak 

sin udsættelsesbegæring tilbage. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt den manglende økonomiske 

omhu, med indkaldelse til fogedretten til følge, uforeneligt med værdighedskravet. 

 

78. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet for ikke at have efterkommet et påkrav fra et boligselskab om 

betaling af husleje i en lejebolig, som var stillet til rådighed af politiet, og for efterfølgende af fogedretten at 

være blevet udsat af tjenesteboligen. Rigspolitiet traf herefter beslutning om at suspendere polititjenestemanden 

og afholde et tjenstligt forhør. Politikredsen indstillede herefter, at polititjenestemanden blev afskediget. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at polititjenestemænd 

i prøvetiden er underlagt en streng vurdering af deres egnethed, og at polititjenestemænd kan blive hidkaldt af 

fogedretten til at bistå fogeden i udsættelsesforretninger, og at det således tegner et uheldigt billede af politiet, 

såfremt dets ansatte selv har været udsat for udsættelsesforretninger. 

 
 

79. Sagsresumé: 

Politistuderende blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 232 

(blufærdighedskrænkelse), idet den politistuderende uden samtykke tog et billede af en delvist afklædt, beruset 

og sovende kvinde. Billedet, som var ledsaget af en ikke nærmere oplyst tekst, blev videresendt til flere andre 

politistuderende via "snapchat". Sagen blev påtaleopgivet. Politiskolen fandt, at den politistuderende havde 

handlet i strid med decorumkravet og indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at der var tale om en helt 

uacceptabel adfærd, som var udtryk for en klar mangel på dømmekraft, og at en politistuderende i særlig grad 

skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, der er forbundet med stillingen. 
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