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Strafbare forhold i tjenesten 

Misbrug af stilling 

1. Sagsresumé: 

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

(misbrug af stilling), § 278, stk. 1, nr. 1 (underslæb) og § 171, stk. 1 (dokumentfalsk). Polititjenestemanden, som 

gjorde tjeneste som motorcykelbetjent, havde udstedt en bødetilkendegivelse for en færdselslovsovertrædelse. 

Polititjenestemanden havde underskrevet sig med et andet navn og påført bøden en ikke-eksisterende 

identitetskode, samt tilegnet sig det kontante beløb på 1.000 kr., som blev betalt på stedet. Rigspolitiet 

suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Statsadvokaten rejste tiltale for flere 

lignende forhold samt for brugstyveri af motorkøretøj. Polititjenestemanden blev idømt 3 måneders betinget 

fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Polititjenestemanden blev frifundet for dokumentfalsk, men fundet 

skyldig i misbrug af stilling, underslæb og brugstyveri. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 

afskediget. 

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

 
 

2. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget at have anvendt politiets brevpapir, da han skrev til et 

ankenævn i et privat anliggende. Brevet vedrørte polititjenestemandens sidste bemærkninger inden 

ankenævnet skulle træffe afgørelse. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) sigtede 

polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Statsadvokaten opgav påtale 

i sagen blandt andet under henvisning til, at forholdet ikke havde en sådan grovhed, at der efter statsadvokatens 

opfattelse ville ske domfældelse i sagen. Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som 

en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden udtalte kritik af polititjenestemandens anvendelse af politiets 

brevpapir, idet det muligvis kunne opfattes som et uberettiget forsøg på at påvirke afgørelsen af den private 

tvist i ankenævnet. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

3. Sagsresumé: 

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

(misbrug af stilling), § 152 (uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger), § 150 (misbrug af stilling til at 

tvinge nogen til at gøre noget) og § 157 (grov tjenesteforsømmelse). Polititjenestemanden havde blandt andet 
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sendt sms’er med seksuelt indhold og nøgenbilleder til et vidne, i flere tilfælde foretaget opslag i politiets 

systemer uden tjenstlig anledning og uberettiget videregivet fortrolige oplysninger om en kommende politiaktion. 

Polititjenestemanden havde endvidere forsøgt at presse en prostitueret til samleje eller andet seksuelt forhold 

uden eller til nedsat betaling. Pågældende var endvidere bekendt med, at den prostituerede ikke lovligt kunne 

arbejde i Danmark, hvorved han gjorde sig skyldig i grov pligtforsømmelse. Rigspolitiet suspenderede 

polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Statsadvokaten rejste tiltale i sagen. Polititjenestemanden 

blev idømt fire måneders fængsel, betinget med vilkår om samfundstjeneste. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

4. Sagsresumé: 

5. Sagsresumé: 

To polititjenestemænd blev indberettet for at have givet urigtige oplysninger i en politirapport i en sag om 

narkotikakriminalitet. Rapporten blev underskrevet af den ene polititjenestemand og fremsendt til en anden 

politikreds, hvor den indgik som bilag i en straffesag. Politiklagemyndigheden sigtede polititjenestemændene 

for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og § 175, stk. 1 (afgivelse af urigtig erklæring). 

Statsadvokaten rejste tiltale. Polititjenestemændene blev begge idømt 8 dagbøder á 500 kr. i byretten. Dommen 

blev anket til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde i formildende retning vægt på, at 

polititjenestemændene afgav de urigtige oplysninger ud fra den potentielle fare for en meddelers sikkerhed. 

Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

6. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af 

straffelovens § 155 (misbrug af stilling), § 156 (pligtforsømmelse) og § 171, stk. 1 (dokumentfalsk) ved at have 

undladt at optage politirapport i  anledning af en anmeldelse om hærværk. Efterfølgende udfærdigede 

polititjenestemanden et brev til anmelderen, hvoraf det urigtigt fremgik, at sagen havde været behandlet i 

retten, og at en navngiven person var blevet fundet skyldig i hærværket. Brevet var underskrevet af en 

navngivet politifuldmægtig på vegne af retten. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra 

politikredsen. Sagen blev efterforsket af Politiklagemyndigheden. I forbindelse med den videre efterforskning, 

blev der rejst flere sigtelser for blandt andet at have opbevaret ammunition og et jagtvåben på bopælen i strid 

med våbenloven. Polititjenestemanden søgte selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede herefter sagen uden disciplinær forfølgning. 
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7. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for, at   have forevist sin politilegitimation i forbindelse med bortvisning af en 

person fra et privat lejemål hos en bekendt. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen, idet der var indgivet 

anmeldelse om overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) og § 155 (misbrug af stilling). Statsadvokaten 

indstillede efterforskningen, idet der ikke var formodning om, at polititjenestemanden havde begået et strafbart 

forhold, som forfølges af det offentlige. Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som en 

adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde i sin afgørelse 

vægt på, at der ikke havde været tale om en nødretslignende situation, hvor polititjenestemanden var 

tvunget til at træde i tjeneste, som polititjenestemanden ellers havde gjort gældende. Politikredsen indstillede, 

at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

Videregivelse af oplysninger 

8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blandt andet havde videregivet personfølsomme 

oplysninger til et boligselskab i forbindelse med behandlingen af en tilholdssag. Politiklagemyndigheden indledte 

efterforskning for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1 (uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger). 

Statsadvokaten opgav at rejse tiltale. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, som fastholdt statsadvokatens 

afgørelse. Rigsadvokaten fandt imidlertid videregivelsen kritisabel, da det ikke var nødvendigt at videregive 

samtlige oplysninger i forbindelse med behandlingen af tilholdssagen. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 

152, stk. 1 (videregivelse af fortrolige oplysninger). Polititjenestemanden havde i forbindelse med en afhøring 

af en arbejdsgiver videregivet oplysning om, at en af dennes medarbejdere tidligere var dømt for at have 

begået et seksuelt overgreb mod et mindreårigt barn. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 10 dagbøder 

á 350 kr. Dommen blev anket til landsretten, der frifandt den pågældende. Landsretten fandt, at oplysningerne 

i sig selv var fortrolige, og at videregivelsen heraf havde været uberettiget, men at forholdet ikke var af en 

sådan grovhed, at det faldt ind under straffelovens § 152, stk. 1, og at sagen derfor burde håndteres i det 

disciplinære system. Politiklagemyndigheden behandlede herefter sagen som en adfærdsklage og fandt, at 
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polititjenestemandens adfærd var kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en 

advarsel. 

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

Justitsministeriet, som tiltrådte Rigspolitiets afgørelse. 

 
10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget uberettigede opslag i motorregisteret og derefter at 

have videregivet en udskrift af registeret, hvoraf en borgers cpr-nummer fremgik, til en bekendt. Statsadvokaten 

besluttede ikke at rejse tiltale efter straffelovens § 152 (uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger), da 

statsadvokaten ikke fandt, at forholdet var af en sådan grovhed, at det kunne henføres under straffeloven. 

Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden 

fandt, at polititjenestemandens adfærd var kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 

meddelt en irettesættelse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

Undladt at efterkomme tjenstlig befaling 

11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ikke at efterkomme en lovlig tjenstlig ordre, idet han nægtede at deltage 

på et kursus. Tjenestestedet indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

Forbrydelser mod liv og legeme 

12. Sagsresumé: 

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

tjenesteforsømmelse) og § 252, stk. 1 (hensynsløs fareforvoldelse) ved som instruktør under nærkampsøvelse 

med en kollega at have anvendt en pistol, som han vidste eller bestemt måtte formode var ladt og uden isat 

sikkerhedspind og herunder at have affyret ét skud, hvor projektilet gik lige forbi hovedet på kollegaen. 

Rigspolitiet overførte midlertidigt polititjenestemanden til anden tjeneste uden instruktørarbejde og deltagelse i 

uddannelsesaktiviteter efter indstilling fra politikredsen. Byretten fandt, at polititjenestemanden havde handlet 

så skødesløst i tjenesten, at straffelovens § 157 fandtes overtrådt, men frifandt pågældende for 
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overtrædelse af straffelovens § 252. Straffen blev fastsat til 20 dagbøder á 250 kr. Rigspolitiet ophævede den 

midlertidige overførsel til anden tjeneste. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.500 kr. af Rigspolitiet. 

 

 

Formueforbrydelser 

13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af 

straffelovens § 276 (tyveri). Polititjenestemanden havde under en politiforretning uretmæssigt tilegnet sig 

2.000 kr. fra en afdød persons pung. Polititjenestemanden blev suspenderet af Rigspolitiet efter indstilling fra 

politikredsen. Statsadvokaten rejste tiltale i sagen, og polititjenestemanden blev idømt 30 dages betinget 

fængsel i byretten. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 

Færdselsloven 

Ingen afgørelser. 

 

 

Våbenloven 

14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 157 (grov tjenesteforsømmelse) og 

våbenbekendtgørelsens § 22 ved at have opbevaret peberspray, gashåndgranater, pistolmagasiner, 

ammunition m.v. i en taske i et uaflåst garderobeskab på en nærpolitistation. Statsadvokaten rejste tiltale og 

polititjenestemanden vedtog en bøde på 8.000 kr. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

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

 

 

Andre strafbare forhold 

Ingen afgørelser. 
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Tjenstlige forhold 

Registermisbrug 

15. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i mere end 5 tilfælde uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i 

motorregisteret vedrørende et køretøj, som tilhørte hans ex-kone, samt 15 opslag i CPR-registeret på hendes 

person. Endvidere havde polititjenestemanden videregivet en fortrolig oplysning - som han var bekendt med via 

sin ansættelse i politiet - vedrørende sin ex-kone til kommunen i forbindelse med en samværssag om deres 

fælles børn. Statsadvokaten opgav at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 152 (videregivelse af 

fortrolige oplysninger) og § 155 (misbrug af stilling). Politiklagemyndigheden besluttede at behandle sagen som 

en adfærdsklage, og fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politikredsen indstillede, at der blev indledt 

disciplinær forfølgning i sagen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

16. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i politiets registre og i 

CPR-registret på sin søn samt på en verserende straffesag vedrørende sønnen. Statsadvokaten opgav at rejse 

tiltale i sagen. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, som besluttede at fastholde statsadvokatens 

afgørelse. Rigsadvokaten henviste blandt andet til, at der i sagen forelå sådanne særlige omstændigheder, 

herunder at polititjenestemanden var nervøs og uvis omkring sin søns velbefindende, at de uberettigede opslag 

alene skulle betragtes som en mindre grov udnyttelse af stillingen og derfor ikke var omfattet af straffelovens § 

155 (misbrug af stilling). Politiklagemyndigheden besluttede efterfølgende at behandle sagen som en 

adfærdsklage. Politiklagemyndigheden udtalte, at forholdet var kritisabelt, da der utvivlsomt var tale om ikke-

sagsrelaterede opslag og uretmæssig anvendelse af politiets systemer og CPR-registret. Polititjenestemanden 

søgte herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget ikke under 1.700 uberettigede opslag i Nationalt 

Fotoregister i forbindelse med, at polititjenestemanden ville anvende et antal billeder til bordkort ved en 

julefrokost på lokalstationen. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at 

antage, at polititjenestemanden havde overtrådt straffelovens § 155 (misbrug af stilling), idet det ikke med den 

fornødne sikkerhed kunne antages, at retten ville nå frem til, at forholdet var af en sådan grovhed, at det ville 

være omfattet af bestemmelsen. Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som en 
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adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politikredsen indstillede, 

at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

18. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget at have foretaget registeropslag samt oprettet et dokument 

på en verserende straffesag, hvor polititjenestemanden selv var forurettet. Politikredsen besluttede at standse 

efterforskningen af straffesagen. Polititjenestemanden klagede over afgørelsen og udfærdigede klagen på 

politiets brevpapir. Politiklagemyndigheden sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 

155, 1. pkt. (misbrug af stilling). Statsadvokaten opgav at rejse tiltale i sagen, blandt andet under henvisning 

til, at forholdet efter statsadvokatens opfattelse lå under grænsen for anvendelsesområdet i straffelovens § 155, 

1. pkt. Politiklagemyndigheden besluttede ikke at behandle sagen som en adfærdsklage. Politikredsen 

indstillede, at Rigspolitiet foretog en vurdering af, om der skulle indledes disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Polititjenestemanden klagede til Justitsministeriet, 

som opretholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i CPR-registret. Der 

blev rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling). Polititjenestemanden blev 

frifundet i byretten. Retten fandt, at opslaget i CPR-registret udgjorde en tjenesteforseelse, idet der ikke var 

tjenstlig anledning hertil, men at kun grovere tilfælde af tjenesteforseelser er omfattet af straffelovens § 155, 

mens ordinære tilfælde alene skal give anledning til disciplinært ansvar. Efter en samlet vurdering fandt retten, 

at det foreliggende tilfælde ikke havde en sådan grovhed, at det var omfattet af straffelovens § 155. 

Politiklagemyndigheden besluttede på denne baggrund at behandle sagen som en adfærdsklage. 

Politiklagemyndigheden fandt forholdet kritisabelt. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for registermisbrug, idet polititjenestemanden havde søgt oplysninger om 

sin tidligere samlevers nye samlever i politiets centrale registre. Politiklagemyndigheden sigtede 

polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling). Statsadvokaten rejste 
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tiltale og forelagde polititjenestemanden et bødeforelæg på 3.500 kr. Polititjenestemanden vedtog bøden. 

Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde. 

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

 

 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

21. Sagsresumé: 

En chargeret polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af retningslinjerne omkring håndtering af 

meddelere og civile agenter. Polititjenestemanden havde godkendt en politirapport, hvoraf det urigtigt fremgik, 

at et vidnes identitet ikke var politiet bekendt. Efterforskningsafdelingen havde formuleret rapporten således 

for at beskytte vidnet, men skulle i stedet have anført, at "vidnets identitet [var] politiet bekendt". Politikredsen 

indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

22. Sagsresumé: 

En uchargeret polititjenestemand blev indberettet for som leder på en bevogtningsopgave ikke at have grebet 

ind og påtalt, at en af de øvrige polititjenestemænd (Se under sag nr. 23) havde medtaget en civil person, 

således at han forsømte at udføre sin bevogtningsopgave. Politikredsen indstillede, at der blev indledt 

disciplinær forfølgning. Under sagens behandling redegjorde polititjenestemanden for baggrunden for, at han 

valgte ikke at gribe ind i situationen, men alene orienterede sin nærmeste leder om det passerede. På baggrund 

af de fremkomne oplysninger fandt Rigspolitiet, at der ikke var grundlag for at ikende polititjenestemanden en 

disciplinær sanktion. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

23. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have medtaget en civil person under en bevogtningsopgave, hvorved 

den pågældende forsømte at udføre sin opgave. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

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

 
 

24. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for først at have udfærdiget to afhøringsrapporter i en straffesag 5½ 
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måned efter, at afhøringerne havde fundet sted. Polititjenestemanden tilbagedaterede rapporterne. 

Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

25. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have undladt at behandle en konkret straffesag, idet han havde 

efterladt sagen i sit skab i forbindelse med forflyttelse til et nyt tjenestested. Sagen omhandlede en 

arbejdsskadeulykke, hvor en person var blevet dræbt. Den manglende sagsbehandling betød, at sagen var 

blevet forældet, og der kunne således ikke gøres et strafferetligt ansvar gældende. Der havde løbende været 

fokus på polititjenestemandens sagsbehandling, og han var blevet indskærpet procedurerne for sagsplacering 

og opbevaring af sagerne. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

26. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han havde udvist manglende omhyggelighed i 

forbindelse med håndtering af fortroligt materiale. I sin egenskab af supervisor i et servicecenter havde 

polititjenestemanden modtaget to e-mails med 16 minutters mellemrum med fortroligt indhold, som skulle 

videreformidles til ledelsen i politikredsen. Polititjenestemanden videresendte ved en fejl de pågældende e- 

mails til modtagere, der ikke skulle have modtaget disse, herunder til en privat e-mail adresse. Politikredsen 

indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

Ukorrekt optræden 

27. Sagsresumé: 

En polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin sprogbrug og adfærd i forbindelse med besvarelse 

af et alarmopkald fra en borger, der var bekymret for, om der var hændt hendes datter noget. 

Polititjenestemanden sagde blandt andet til borgeren, at hun var sur og bebrejdede hende, at hun ikke havde 

fundet en kuglepen frem, mens hun "brugte tid på at være sur", samt at det mest virkede som om, hun ringede 

for "at komme af med noget galde". Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd under 

samtalen kritisabel, idet polititjenestemanden ikke tiltalte borgeren med fornøden hensynsfuldhed og ikke var 

høflig, ligesom Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden ikke tog højde for, at borgeren befandt 

sig i en vanskelig situation. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Afgørelsen blev efterfølgende påklaget til 

Justitsministeriet, som fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin adfærd over for en borger, som var blevet anholdt 

med henblik på en fremstilling for SKAT på baggrund af en offentlig restance. Den anholdte kontaktede sin 

arbejdsgiver telefonisk og meldte sig syg. Polititjenestemanden overhørte telefonsamtalen og kommenterede 

sygemeldingen i et ophidset toneleje. Endvidere orienterede polititjenestemanden en pantefoged i SKAT om, 

at klageren havde sygemeldt sig. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og 

udtryk for dårlig dømmekraft. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

29. Sagsresumè: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have legitimeret sig med sin tjenestepistol i forbindelse med en 

politiforretning. Polititjenestemanden, der var i civil, befandt sig i tjenstlig anledning på en banegård, hvor han 

blev opmærksom på, at nogle kollegaer i forbindelse med en anden politiforretning om udlændingekontrol, dels 

forsøgte at skaffe sig adgang til en virksomhed, og dels var i færd med en anholdelse af en medarbejder uden 

for virksomheden. Polititjenestemanden forsøgte flere gange at legitimere sig med sin politilegitimation samt 

ved mundtligt at tilkendegive, at det var politiet, og at personalet skulle lukke døren op, hvilket ikke blev 

efterkommet. Endvidere fik polititjenestemanden to gange overladt en mobiltelefon af en medarbejder på stedet, 

som talte med vagthavende i politiet. Polititjenestemanden var af den opfattelse, at han talte med 

medarbejderens chef og krævede derfor i telefonen, at politiet fik adgang til stedet. Polititjenestemanden pegede 

på sin tjenestepistol, fremviste den derefter kortvarigt på disken, hvorefter han sikrede den i bæltet igen. 

Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemandens adfærd var meget kritisabel, idet politiets magtmidler 

ikke skal anvendes som legitimationsmiddel. 

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

være meget varsomme med at anvende politiets magtmidler til at legitimere sig med. Henset til, at 

polititjenestemanden og hans kolleger flere gange fremviste deres politilegitimation, at de mundtligt tilkendegav 

– både på dansk og engelsk – at de var fra politiet og ønskede adgang til stedet, samt at polititjenestemanden 

i den mobiltelefon, som personalet overlod ham, tilkendegav, at han var fra politiet, fandt Rigspolitiet imidlertid 

ikke, at det kunne bebrejdes ham, at han i den konkrete situation foreviste sin tjenestepistol. Rigspolitiet lagde 

således til grund, at det alene skete med det formål at overbevise personalet om, at han var fra politiet, og at 

der generelt i sager om udlændingekontrol skal skaffes hurtig adgang til stedet for at sikre de tilstedeværende 

personer. 



30. Sagsresumé: 
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Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde at have udvist meget kritisabel adfærd i tjenesten. 

Polititjenestemanden havde blandt andet i to tilfælde tilegnet sig en sandwichbolle tilhørende Kriminal- 

forsorgen, der var bestemt til de tiltalte i en straffesag, ligesom den pågældende under en arrestanttransport 

havde sagt til arrestanten, "Det var godt nok ikke hver dag, man ser en, der er så meget federe end en selv" 

og for efterfølgende at have blundet under bevogtningen af samme arrestant ved et retsmøde. 

Politiklagemyndigheden fandt efter en samlet vurdering adfærden for meget kritisabel. Politikredsen 

indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet en advokat havde klaget over polititjenestemanden i forbindelse med 

bevogtning i retten af hendes klient, der var varetægtsfængslet. Polititjenestemanden havde blandt andet sagt 

til advokatens klient ”tror du, at jeg er din hund?”, og derefter anmodet advokaten om hendes cpr- 

nummer/generalia uden saglig begrundelse, men som en modreaktion på, at hun havde oplyst, at hun ville klage 

over ham. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politiklagemyndigheden lagde 

til grund, at polititjenestemanden havde udvist en adfærd som advokaten og de øvrige afhørte advokater havde 

opfattet som provokerende og konfliktoptrappende. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for kritisabel adfærd og sprogbrug i forbindelse med et alarmopkald. En 

anmelder havde kontaktet alarmcentralen, idet hendes datter var faldet ned i en gylletank. Polititjenestemanden 

havde fået opfattelsen af, at der var styr på situationen, idet det i baggrunden kunne høres, at der blev råbt 

"stop" eller lignende, hvilket polititjenestemanden opfattede som tegn på, at situationen var afhjulpet. Under 

samtalen kaldte polititjenestemanden bl.a. anmelderen for skør og afbrød forbindelsen. Polititjenestemanden 

beklagede, at han sagde ”du er skør”, men forklarede, at han vurderede, at der var tale om en useriøs 

henvendelse, og at han derfor afbrød forbindelsen. Politiklagemyndigheden fandt, at anmelderen ikke blev 

betjent på en hensynsfuld måde, herunder i tilstrækkelig omfang fik lejlighed til at forklare sin henvendelse, 

hvilket Politiklagemyndigheden fandt kritisabelt. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt 

en advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 



33. Sagsresumé: 
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Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 156 (pligtforsømmelse) ved i forbindelse 

med behandlingen af en straffesag at have tilsidesat retsplejelovens regler ved at undlade at orientere 

forsvareren om tid og sted for en fotokonfrontation, ligesom forsvareren ikke forinden havde haft lejlighed til at 

godkende fotomappen. Statsadvokaten rejste tiltale i sagen. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. 

Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden 

fandt efter en samlet vurdering polititjenestemandens adfærd kritisabel. Polititjenestemanden blev endvidere i 

en anden sag indberettet for ukorrekt adfærd ved at have standset en kvinde og dennes kæreste, der kørte på 

scooter, og i den forbindelse at have peget på kvindens beklædning og have sagt ”Det er ikke i orden det der, 

det kan man blive syg af”. Politiklagemyndigheden fandt efter en samlet vurdering polititjenestemandens adfærd 

for uhensigtsmæssig. Politikredsen indstillede, at sagerne blev behandlet sammen, og at der blev indledt 

disciplinær forfølgning. 

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

sanktionsfastsættelsen vægt på, at polititjenestemanden tidligere var ikendt disciplinære sanktioner. 

 
34. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af polititjenestemandens adfærd og sprogbrug i forbindelse 

med et alarmopkald fra en borger, som anmeldte et igangværende overfald. Under samtalen udtalte 

polititjenestemanden blandt andet: "Forudsætningen for at man kan få hjælp. Det er, når man ved, hvor man 

er henne" og "Du tager da ikke ansvar for en skid". Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel og lagde 

vægt på, at en polititjenestemand, der besvarer et opkald fra en borger, der har brug for politiets hjælp, bør 

tiltale borgeren høfligt og i øvrigt agere med fornøden hensynsfuldhed, og at der i den forbindelse som 

udgangspunkt må tages hensyn til, at borgeren ofte kan befinde sig i en uvant og vanskelig situation. 

Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

35. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for flere forhold af nedsættende, chikanøs og truende sprogbrug og adfærd 

i tjenesten over for borgere og kollegaer. Politiklagemyndigheden fandt et af forholdene meget kritisabelt. 

Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. Efterfølgende blev der indberettet nye forhold 

af lignende karakter. Der blev afholdt tjenstligt forhør. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 

afskediget. 

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

36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med standsning af en personbil at have sprøjtet peberspray 

ind i kabinen, hvori der tillige befandt sig et lille barn. Polititjenestemanden bragte bilen til standsning på 

baggrund af en hastighedsovertrædelse og påfaldende kørsel på en motorvej. Polititjenestemanden havde 

observeret, at der befandt sig særligt én ophidset person, men var ikke opmærksom på barnets tilstedeværelse 

i bilen, førend han havde anvendt sin peberspray. Politiklagemyndigheden fandt den pågældendes adfærd 

meget kritisabel og fandt ikke, at der var tilstrækkelig anledning til at anvende peberspray ind i kabinen på bilen. 

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

at afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. Rigspolitiet lagde vægt på de helt specielle 

omstændigheder og særlige sikkerhedshensyn, som fulgte af terrorhandlingerne i København i februar 2015. 

 
37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for unødig magtanvendelse i forbindelse med, at han standsede en 

fodgænger, der gik over for rødt lys. Borgeren udleverede sit kørekort og sit sygesikringsbevis og forlod herefter 

stedet. Polititjenestemanden løb efter borgeren, men da borgeren ikke ville stoppe, anvendte 

polititjenestemanden førergreb og førte personen tilbage til patruljebilen. Politiklagemyndigheden fandt denne 

magtanvendelse unødig og kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en 

advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

38. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ved to episoder at have anvendt magt, der gik ud over grænserne for 

lovlig magtanvendelse. Ved den første episode havde polititjenestemanden anholdt en ung pige, som i to 

tilfælde forsøgte at stikke af fra politibilen. Polititjenestemanden standsede hende ved at gribe fat i hendes hår 

og anvendte et atemitryk bag hendes øre, hvorved hun pådrog sig forbigående skader i ansigtet. 

Politiklagemyndigheden fandt adfærden særdeles kritisabel. Under den anden episode deltog 

polititjenestemanden og andre polititjenestemænd i visitation af en anholdt i detentionen, da han var meget 

urolig. Polititjenestemanden anvendte et atemitryk, for at undgå at blive spyttet på, idet polititjenestemanden 

hørte en karakteristisk lyd fra den anholdte, som når en person "samler en ordentlig snotklat". 

Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel og bemærkede, at selv hvis det kunne lægges til grund, at 
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den anholdte havde forsøgt at spytte mod polititjenestemændene, var magtanvendelsen ikke proportional. 

Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af Rigspolitiet. Afgørelsen blev efterfølgende 

påklaget til Justitsministeriet, som fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
39. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin adfærd i forbindelse med en politiforretning. 

Polititjenestemanden var på en anmelders bopæl for at modtage en anmeldelse om strafbart forhold. Der opstod 

en uoverensstemmelse mellem polititjenestemanden og anmelderen, hvorefter anmelderen tog et billede af 

polititjenestemanden med sin mobiltelefon. Polititjenestemanden skubbede til anmelderen to gange og holdt 

fast i hans arm én gang, idet han ønskede, at anmelderen skulle slette billedet, hvilket lykkedes. Statsadvokaten 

besluttede at indstille efterforskningen i sagen, idet statsadvokaten ikke fandt, at polititjenestemanden havde 

forsæt til at overtræde straffelovens § 244 (vold) eller andre bestemmelser i straffeloven. Statsadvokaten fandt 

videre, at der var tale om en begrænset fysisk kontakt under en magtanvendelse med henblik på at understrege, 

at politiassistenten ikke ønskede sig filmet. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, som lagde vægt på, at 

polititjenestemanden havde forklaret, at grunden til, at han ikke ville have, at der blev taget billeder af ham, var 

hensynet til sin egen sikkerhed, da han var bekendt med, at anmelderen havde tilknytning til kriminelle 

grupperinger. Rigsadvokaten fandt ikke grundlag for at afvise, at polititjenestemanden havde været af den 

opfattelse, at han var berettiget til at få anmelderen til at undlade at tage billeder af ham og til at slette billedet, 

og at han som polititjenestemand ikke skulle tåle, at der blev taget billeder af ham i tjenesten. På den baggrund 

fandt Rigsadvokaten endvidere, at politiassistenten ikke havde haft forsæt til at overtræde straffelovens § 244, 

eller andre bestemmelser i straffeloven. 

 
Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden 

fandt adfærden meget kritisabel og lagde vægt på, at det er lovligt at filme i det offentlige rum, og at 

polititjenestemænd således i udgangspunktet må tåle, at der tages billeder af politiets arbejde, og at 

fotograferingen skete under omstændigheder og med en sådan afstand til politipersonalet, at fotograferingen 

ikke forstyrrede politiet eller andre på stedet, hvorfor det var unødvendigt og uberettiget, at anvende magt over 

for anmelderen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet lagde herved vægt 

på polititjenestemandens forklaring om, at han var bange for sin egen sikkerhed, og at han var af den opfattelse, 

at fotograferingen ikke var noget, han måtte tåle i tjenesten. Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at der 

blev afholdt en tjenstlig samtale med polititjenestemanden, hvorunder det blev indskærpet, at 
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polititjenestemænd som udgangspunkt må tåle, at deres arbejde bliver fotograferet i det offentlige rum, samt 

hvilke beføjelser en polititjenestemand må gøre brug af i sådanne situationer. 

Udeblivelse fra tjeneste 

40. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ulovlig udeblivelse fra tjenesten. Polititjenestemanden, der havde 

tilkaldevagt i vagtcentralen over en weekend, havde urigtigt meldt sig syg, angiveligt fordi det ikke var lykkedes 

ham at få fri eller bytte vagten. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. Der blev 

afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

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

Justitsministeriet, der fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om gentagne urigtige sygemeldinger for at kunne spille 

fodboldkampe. Der blev afholdt et tjenstligt forhør, hvor polititjenestemanden fremlagde en journaludskrift fra 

sin egen læge, hvoraf det fremgik, at polititjenestemanden flere gange under forløbet havde været til samtaler 

hos sin læge, som havde opfordret ham til at fortsætte med at spille fodbold under sygemeldingen, idet lægen 

vurderede, at polititjenestemanden ville profitere medicinsk af sportsudøvelsen. Politikredsen indstillede, at der 

blev  afholdt en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

42. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han ikke havde meddelt sit tjenestested, at han havde 

meldt fra til 2 kursusdage. Polititjenestemanden havde hverken deltaget i kurset eller mødt til tjeneste på sit 

tjenestested, men havde efterfølgende tidsregistreret sig med tjeneste for begge dage. Politikredsen indstillede, 

at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

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

 
 

43. Sagsresumé: 

Kontortjenestemand – som var stedfortrædende leder – blev indberettet for ulovlig udeblivelse fra tjenesten. 

Kontortjenestemanden havde meldt sig syg, men det viste sig efterfølgende, at udeblivelsen rettelig skyldtes 

beruselse. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. Politikredsen indstillede, at kontortjenestemanden blev 

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

 

 

Andre tjenstlige forhold 

44. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have mødt ind til tjeneste med en alkoholpromille på 0,84. Politikredsen 

indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

45. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under et møde, hvori ledere fra forskellige dele af politiet deltog, at have 

omtalt sin nærmeste leder som ”en tilfældig akademiker” og at have omtalt en anden leder som ”en lige så 

tilfældig politikommissær”. Da polititjenestemanden blev gjort opmærksom på, at polititjenestemanden med 

disse udtalelser undsagde sin leder og ved udtalelsen udtrykte stærk mistillid til den anden leder, udtalte 

polititjenestemanden: ”ja, det er jeg klar over”. Polititjenestemanden gav endvidere ved mødet udtryk for, at der 

ikke burde træffes beslutninger på et bestemt område, uden at han blev konsulteret. Politikredsen indstillede, 

at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

46. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med en maskinpistol i forbindelse med 

afladning efter en opgave. Afladningen foregik på en vej med front mod en jordforhøjning ved vejens rabat. 

Skuddet ramte asfaltbelægningen tæt ved rabatten. Politiklagemyndigheden vurderede ikke, at der var 

grundlag for at indlede en efterforskning i sagen. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

47. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud under opladning af sit tjenestevåben under 

en bevogtningsopgave. Skuddet blev afgivet i et lille depotrum, og der var ingen andre personer til stede i 

rummet. Politiklagemyndigheden vurderede, at der ikke var rimelig formodning for, at der var begået et strafbart 

forhold. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

48. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med en maskinpistol i forbindelse med 

afladning. Vådeskuddet skete ved en parkeringsplads på en politigård, ned mod jorden og væk fra øvrige 

personer. Afladningen skulle rettelig være foregået i de dertil opstillede "lade-/afladestationer". Politikredsen 

indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

49. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med en maskinpistol i forbindelse med 

afladning. Vådeskuddet skete i en vagtstue, men ingen kom til skade ved skudafgivelsen. Statsadvokaten fandt 

ikke, at der var en rimelig formodning for, at der var begået et strafbart forhold og indstillede efterforskningen i 

sagen. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

50. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med episoden nævnt under sag nr. 49, at have overdraget 

en ladt maskinpistol til en kollega i en vagtstue. Statsadvokaten fandt ikke, at der var en rimelig formodning for, 

at der var begået et strafbart forhold og indstillede efterforskningen i sagen. Politikredsen indstillede, at der 

ikke blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

51. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en af politiets tjenestebiler til privat formål, idet han i et 

tilfælde brugte tjenestebilen til kørsel mellem tjenestestedet og sin bopæl. Politikredsen indstillede, at der blev 

indledt disciplinær forfølgning. 

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

Politibetjent på prøve blev indberettet i forbindelse med, at han havde afleveret en plagieret opgave ved en 

udprøvning til emnet ”fag og profession” på Politiskolen. Faget omhandlede, hvad rollen som polititjenestemand 

indebærer og havde særlig fokus på etik, moral og værdighedskravet i tjenestemandsloven. Udprøvningen fandt 

sted ca. en måned efter, at politibetjenten var blevet ansat som politibetjent på prøve. Politibetjenten erkendte 

forholdet. Rigspolitiet traf herefter beslutning om at afholde tjenstligt forhør i sagen. Politiskolen indstillede, at 

der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. 

 
 

53. Sagsresumé: 

Politibetjent på prøve blev indberettet for eksamenssnyd af Politiskolen, idet den pågældende afleverede en 

opgave, som han havde plagieret fra en anden studerende. Politiskolen indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

54. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ulovlig udeblivelse fra tjenesten samt for at have efterladt sit bælte med 

føringsmidler, herunder ladt pistol, i et uaflåst skab på politistationen. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

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

 
 

55. Sagsresumé: 

56. Sagsresumé: 

Polititjenestemændene blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden fandt det kritisabelt, at de 

i forbindelse med en uoverensstemmelse om betaling for en taxatur var trådt i tjeneste i beruset tilstand og 

havde foretaget anholdelse af taxachaufføren. I forbindelse med episoden var der opstået håndgemæng, 

hvorunder taxachaufføren bl.a. tildelte polititjenestemændene slag og spark. Chaufføren blev efterfølgende 

idømt 30 dages fængsel i byretten for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold), men blev frifundet i landsretten, 

idet landsretten fandt, at der havde været tale om en nødværgesituation. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede herefter sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet fandt 

imidlertid, at der skulle afholdes en tjenstlig samtale med polititjenestemændene. 
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Strafbare forhold uden for tjenesten 

Forbrydelser mod liv og legeme 

57. Sagsresumé: 

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

begået uden for tjenesten. Rigspolitiet overførte efter indstilling fra politikredsen pågældende til anden tjeneste 

uden publikumskontakt. Polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget fængsel i byretten. Rigspolitiet 

suspenderede pågældende efter indstilling fra politikredsen. Dommen blev anket. Polititjenestemanden blev 

frifundet i landsretten. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at der blev rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 

244 (vold) samt overtrædelse af færdselsloven. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling 

fra politikredsen. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 30 dages betinget fængsel samt en bøde på 5.000 

kr., hvilken dom blev stadfæstet i landsretten. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

59. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 244 

(vold) uden for tjenesten i forbindelse med et diskoteksbesøg. Statsadvokaten lagde til grund, at forurettede 

blev udsat for vold, men da forurettede ikke med sikkerhed kunne sige, om det var polititjenestemanden eller 

dennes bekendte, som udsatte ham for volden, fandt statsadvokaten ikke, at det ville være muligt at føre det 

til domfældelse fornødne bevis i sagen. Statsadvokaten opgav således sigtelsen. Politikredsen indstillede, at 

der ikke blev indledt disciplinær forfølgning. 

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

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at anklagemyndigheden rejste tiltale for overtrædelse af 

straffelovens § 244 (vold), ved i beruset tilstand uden for tjenesten at have tildelt en ekspedient et slag i ansigtet 

med flad hånd. Polititjenestemanden blev frifundet for overtrædelse af straffelovens § 244, men blev idømt en 

bøde på 3.000 kr. for at have overtrådt ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 1 (forstyrrelse af den offentlige orden). 

Polititjenestemanden søgte herefter tjenestefrihed uden løn, hvorefter disciplinærsagen blev stillet i bero. 

Polititjenestemanden søgte herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

61. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at polititjenestemanden blev anmeldt for overtrædelse af 

straffelovens § 244 (vold) af sin tidligere samlever. Polititjenestemanden søgte om tjenestefrihed uden løn, 

hvorefter disciplinærsagen blev stillet i bero. Polititjenestemanden søgte herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

 

Formueforbrydelser 

62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af 

straffelovens § 276 (tyveri). Polititjenestemanden havde i to tilfælde anvendt politikredsens kreditkort til at tanke 

benzin på sin private personbil. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. 

Statsadvokaten rejste tiltale for 8 forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 280, nr. 1 (mandatsvig). 

Polititjenestemanden blev idømt 14 dages betinget fængsel i byretten. Politikredsen indstillede, at 

polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

63. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blev sigtet for 5 forhold vedrørende overtrædelse 

af straffelovens § 276 (tyveri), ved at have stjålet varer i et byggemarked til en samlet værdi på i alt 13.785 kr. 

Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Statsadvokaten tiltrådte 

politikredsens indstilling om at rejse tiltale i sagen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og dommen 

blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede herefter suspensionen. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

64. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af 

straffelovens § 290, stk. 2 (hæleri af særlig grov beskaffenhed). Polititjenestemanden blev fremstillet i 

grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 2 uger, hvorefter Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter 

indstilling fra politikredsen. Der blev rejst tiltale i sagen og polititjenestemanden blev mentalundersøgt. Retten 

fandt, at polititjenestemanden på gerningstidspunktet befandt sig i en tilstand, der var betinget af svækkelse 

eller forstyrrelse af hans psykiske funktioner, jf. straffelovens § 69. Polititjenestemanden blev dømt til at 

undergive sig psykiatrisk behandling. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

 

Seksualforbrydelser 

65. Sagsresumé: 

Politibetjent på prøve blev indberettet i forbindelse med anholdelse og sigtelse for overtrædelse af straffelovens 

§ 216 (voldtægt). Polititjenestemanden blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig i 

voldtægt, men erkendte at have haft seksuelt samkvem med en kvindelig bekendt. Polititjenestemanden blev 

løsladt af anklageren uden begæring om varetægtsfængsling. Rigspolitiet besluttede, at der ikke på det 

foreliggende grundlag skulle ske iværksættelse af foreløbige disciplinære foranstaltninger, i form af suspension 

eller overførelse til anden tjeneste. Anklagemyndigheden opgav at rejse tiltale. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet anmodede imidlertid 

tjenestestedet om at afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden, hvorunder bl.a. værdighedskravet 

blev indskærpet. 

 

Lov om euforiserende stoffer 

Ingen afgørelser. 

 

 

Færdselsloven 

66. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af færdselsloven ved at have kørt spirituskørsel med en 
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promille på 0,34 i blodet. Samme dag blev polititjenestemandens kontor besigtiget med henblik på at undersøge, 

om han opbevarede spiritus der. Ved besigtigelsen blev der i en ulåst skuffe fundet effekter, som hidrørte fra en 

politiefterforskning, herunder kontante penge og en énhåndsbetjent springkniv. Efterfølgende blev 

politiassistenten ved en anden lejlighed sigtet for spirituskørsel med en promille på 2,76 i blodet. Rigspolitiet 

suspenderede herefter politiassistenten efter indstilling fra politikredsen. Statsadvokaten rejste tiltale for 

overtrædelse af våbenbekendtgørelsen, straffelovens § 157 (grov tjenesteforsømmelse) samt færdselslovens 

§ 53, stk. 1 (spirituskørsel). Polititjenestemanden blev idømt 20 dagbøder á 300 kr., 20 dages betinget fængsel 

med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 16.000 kr. samt frakendt førerretten i tre år. Politikredsen 

indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

67. Sagsresumé: 

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

promille på 2,45 i blodet og herunder påkørt et lavt træhegn. Der blev rejste tiltale for overtrædelse af 

færdselslovens § 53, stk. 1 (spirituskørsel), jf. § 3, stk. 1. Rigspolitiet suspenderede herefter politiassistenten 

efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget fængsel med vilkår om at 

udføre samfundstjeneste, en bøde på 16.000 kr. samt frakendt førerretten i tre år. Dommen blev stadfæstet af 

landsretten. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

68. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af færdselslovens § 53, 

stk. 1 (spirituskørsel) ved at have kørt spirituskørsel med en promille på 1,68 i blodet. Rigspolitiet agtede herefter 

at suspendere polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden søgte herefter sin 

afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

 

Våbenloven 

69. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 266 (trusler) 

og § 192 a (ulovlig våbenbesiddelse), idet han medbringende sit haglgevær rettede henvendelse til to personer 

i en bil. Bilisten var kørt forkert og holdt ud for polititjenestemandens families landejendom. Ved 
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henvendelsen udtalte polititjenestemanden noget i retning af: "Vi har haft indbrud herude, og alle, der kommer 

her uden ærinde, får blæst knoppen af." Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra 

politikredsen. Polititjenestemanden blev idømt 1 års ubetinget fængsel i byretten. Landsretten stadfæstede 

dommen. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. 

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

 
 

70. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med spirituskørsel uden for tjenesten. Polititjenestemanden 

havde været impliceret i et solo-færdselsuheld uden personskade med en promille på 2,66 i blodet. 

Polititjenestemanden blev videre indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 

192 a (ulovlig våbenbesiddelse), idet han uden tilladelse medtog sin tjenestepistol til sin bopæl og lod den 

ligge frit tilgængelig på køkkenbordet. Der var isat et magasin med 6 skarpe skud i tjenestepistolen. 

Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Polititjenestemanden afgik efterfølgende ved døden. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

 

Andre strafbare forhold 

Ingen afgørelser. 

 
 

Andre forhold uden for tjenesten 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

71. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for - som led i en nabostridighed - at have spillet høj musik til ulempe for 

sin underbo i minimum ni tilfælde. Trods gentagne henvendelser fra det stedlige politi havde han ikke ændret 

sin adfærd. Polititjenestemanden erkendte at have spillet høj musik til ulempe, men gjorde gældende, at han 

fandt sin adfærd undskyldelig grundet underboens meget uhensigtsmæssige adfærd. Politikredsen indstillede, 

at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. 

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

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 266 (trusler) 

ved under en telefonsamtale med en medarbejder i et transportfirma blandt andet at have udtalt: "Jeg vil sørge 

for, at jeres firma bliver sprængt i luften" eller lignende. Polititjenestemanden nægtede at have sagt noget om 

en bombe eller i øvrigt at have fremsat trusler, men erkendte at have været ophidset og at have sagt ”nogle 

dumme ting” i frustration over, at han ikke fik leveret en vare som aftalt. Telefonsamtalen blev ikke optaget, 

hvorfor statsadvokaten opgav påtale efter indstilling fra politikredsen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet anmodede imidlertid 

politikredsen om at afholde en tjenstlig samtale, hvorunder værdighedskravet indskærpedes over for 

polititjenestemanden. 

 
73. Sagsresumé: 

Politibetjent på prøve blev indberettet i forbindelse med, at han under politikredsens julefrokost havde udvist en 

upassende adfærd, idet han i spirituspåvirket tilstand havde været grænseoverskridende og nærgående over 

for flere kvindelige kollegaer. Senere modtog politikredsens alarmcentral anmeldelse om en beruset person, 

der gik på togskinnerne ved den lokale togstation. En politipatrulje kunne efterfølgende konstatere, at der var 

tale om den samme polititjenestemand, der skønnedes påvirket af spiritus i svær grad. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

74. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i sin fritid og i lettere beruset tilstand at have fremvist sin politilegitimation 

til en taxachauffør. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen, da polititjenestemanden var trådt i tjeneste. 

Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden var trådt i tjeneste uden rimelig anledning og fandt 

forholdet kritisabelt. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

75. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han i stærkt beruset tilstand i to tilfælde uden tjenstlig 

anledning foreviste sin politilegitimation og herefter gik over for rødt lys. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens 

afgørelse om at opgive påtale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) samt overtrædelse af 

færdselslovens § 4. Rigsadvokaten fandt ikke, at forholdene var af en sådan grovhed, at de kunne henføres 

under straffelovens § 155. Politiklagemyndigheden besluttede herefter at behandle sagen som en 

adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt det således meget kritisabelt, at polititjenestemanden i et 
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tilfælde, uden tjenstlig anledning trådte i tjeneste, mens han var stærkt beruset. Politiklagemyndigheden fandt 

det desuden særdeles kritisabelt, at pågældende kort tid herefter igen, trådte i tjeneste, mens han var stærkt 

beruset samt provokerende, opfarende, aggressiv, nedladende og truende i sin adfærd. 

Politiklagemyndigheden fandt det endvidere kritisabelt, at polititjenestemanden - efter at han i fuld offentlighed 

havde identificeret sig som polititjenestemand - undlod at respektere færdselsreguleringen ved fodgængerfeltet 

og gik over for rødt lys. Polititjenestemanden var tidligere blevet ikendt en bøde af Rigspolitiet for at have optrådt 

stærkt kritisabelt i beruset tilstand. Rigspolitiet suspenderede herefter polititjenestemanden efter indstilling fra 

politikredsen og besluttede, at der skulle afholdes tjenstligt forhør. Pågældende søgte herefter selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede herefter sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

76. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med et retsmøde omkring udlevering af 

polititjenestemandens søn til dennes mor at have optrådte på en måde, som fremstod truende og voldsom 

overfor dommeren, en repræsentant for retten samt modpartens advokat. Politikredsen indstillede, at der blev 

indledt disciplinær forfølgning. 

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

 
 

77. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han var mødt op til et retsmøde bevæbnet og iført 

politiuniform i en sag, hvor han var tiltalt for en overtrædelse af færdselsloven begået uden for tjenesten. 

Polititjenestemanden havde fri fra tjeneste den pågældende dag. Politikredsen fandt, at polititjenestemanden 

havde tilsidesat normen for god og korrekt tjenstlig adfærd og indstillede, at der blev indledt disciplinær 

forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at polititjenestemanden bevidst 

havde forsøgt at fremstå mere troværdig og derved forsøgt at påvirke retten til at nå frem til et for ham gunstigt 

resultat. 

 
78. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være trådt i tjeneste, idet han i sin fritid i lettere beruset tilstand 

anvendte magt i forbindelse med en episode, hvor der opstod håndgemæng/tumult, og hvor 

polititjenestemanden tilkendegav at være fra politiet. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. 

Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

79. Sagsresumè: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at der blev fundet kompromitterende materiale, herunder 

af seksuel karakter, vedrørende polititjenestemanden på en telefon tilhørende en mistænkt i en alvorlig 

straffesag. Den mistænkte havde endvidere relationer til rockerkredse. Rigspolitiet havde tidligere gjort 

polititjenestemanden bekendt med, at der fremadrettet ville være særligt fokus på det miljø, som pågældende 

færdedes i og på pågældendes omgangskreds generelt. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden og traf 

samtidig afgørelse om, at der skulle afholdes tjenstligt forhør i sagen, før der kunne træffes afgørelse i 

disciplinærsagen. Polititjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede herefter sagen uden disciplinær forfølgning. 
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