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Tjenstlige forhold 
 
Registermisbrug 

 
1. Sagsresumé: 

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

foretaget opslag i politiets registre i en sag, hvor pågældende selv var den forurettede, uden at der forelå en 

tjenstlig anledning hertil. Statsadvokaten fandt ikke, at der var tale om en overtrædelse af straffeloven. Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed fandt adfærden kritisabel og lagde endvidere vægt på, at 

polititjenestemanden havde handlet i strid med forvaltningslovens regler om inhabilitet. 

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

 
2. Sagsresumé: 

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

og § 155 (misbrug af stilling), for uden for tjenesten at have fremsat trusler om vold overfor en person tilknyttet 

en fritidsaktivitet, som polititjenestemandens børn deltog i, samt for at have foretaget flere uberettigede 

registeropslag. Polititjenestemanden blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266, hvorefter Rigspolitiet 

suspenderede polititjenestemanden. Retten frifandt polititjenestemanden, da retten alene fandt, at der var tale om 

trusler om simpel vold og dermed ikke trusler, som var egnede til at fremkalde alvorligt frygt for liv, helbred 

eller velfærd. Rigspolitiet ophævede suspensionen men bemærkede samtidig, at uanset frifindelsen for 

overtrædelsen af straffelovens § 266, så var udtalelserne i strid med værdighedskravet i tjenestemandslovens § 

10, hvorfor polititjenestemanden på den baggrund måtte forvente, at forholdet ville blive forfulgt disciplinært. 

Politiklagemyndigheden sigtede herefter polititjenestemanden for i alt 15 forhold om overtrædelse af 

straffelovens § 155 vedrørende uberettigede registeropslag samt for overtrædelse af straffelovens § 152 for i 

visse tilfælde at have videregivet oplysningerne uberettiget. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af 

straffelovens §§ 152 og 155, og polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 

5.000 kr. 

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

 
3. Sagsresumé: 

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

Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden 

vedtog en udenretlig bøde på 3.500 kr. for forholdet. Ved en fejl blev Rigspolitiet ikke orienteret om 

bødevedtagelsen, hvorfor Rigspolitiet først blev bekendt hermed ved en rutinemæssig sagsopfølgning mere end 

et år senere. Henset til den hengåede tid besluttede Rigspolitiet undtagelsesvist at undlade at forfølge forholdet 

disciplinært. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ved adskillige lejligheder at have slået en konkret og dengang verserende 

straffesag om voldtægt op i politiets sagsstyringssystem. Politiklagemyndigheden sendte sagen til statsadvokaten 

med henblik på en vurdering af, om antallet af opslag gjorde, at der forelå en overtrædelse af straffelovens § 155 

(misbrug af stilling). Statsadvokaten sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155 og 

fremsendte et bødeforlæg på 4.000 kr. Polititjenestemanden vedtog ikke bøden, hvorefter statsadvokaten 

indbragte sagen for retten. I byretten blev polititjenestemanden idømt 8 dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af 

straffelovens § 155. Dommen blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket til landsretten af 

polititjenestemanden. Landsretten frifandt polititjenestemanden, idet pågældende havde foretaget 
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opslagene af faglig interesse, og fordi polititjenestemanden ikke foretog sig noget i anledning af oplysningerne. 

Politiklagemyndigheden besluttede ikke at behandle sagen som en adfærdsklage henset til oplysningen om, at 

sagen ville blive håndteret disciplinært. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget et opslag i Det Centrale Register 

for Motorkøretøjer (CRM) på sin ekskærestes nye kæreste, samt for at have videregivet fortrolige oplysninger 

fra en politiforretning til tredjemand. Forholdene blev efterforsket som mulige overtrædelser af straffelovens § 

152 (videregivelse af fortrolige oplysninger) og § 155 (misbrug af stilling). Statsadvokaten besluttede at indstille 

efterforskningen i sagen, da der ikke var en formodning for, at handlingerne var så tilstrækkeligt alvorlige, at der 

var tale om overtrædelser af straffeloven. Politiklagemyndigheden behandlede herefter sagen som en 

adfærdsklage og fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. 

 
Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
6. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden sigtede den 

pågældende for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling), ved at have foretaget opslag i 

et af politiets it-systemer på to forskellige personer med kriminelle relationer, fordi polititjenestemanden havde 

konstateret, at de pågældende havde taget kontakt til polititjenestemandens søn, hvorfor polititjenestemanden 

befrygtede, at de ville presse sønnen ud i alvorlig kriminalitet. Politiklagemyndigheden efterforskede tillige, 

om polititjenestemanden havde overtrådt straffelovens § 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger), ved at 

have videregivet oplysningerne fra registeropslagene til sin søn. Efterforskningen i denne del af sagen blev 

indstillet, idet Politiklagemyndigheden ikke fandt, at det kunne bevises, om polititjenestemanden havde 

videregivet oplysninger. Politiklagemyndigheden sendte forholdene vedrørende registermisbrug til 

statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten besluttede at opgive påtale i sagen, fordi 

statsadvokaten vurderede, at polititjenestemandens forklaring om, at sønnen var blevet forsøgt presset ud i 

alvorlig kriminalitet, ikke kunne tilsidesættes, hvorfor søgningerne ikke var ganske uden forbindelse til 

polititjenesten. På den baggrund vurderede statsadvokaten, at der ikke var udsigt til, at en domstol ville finde 

polititjenestemanden skyldig i registermisbrug, men at polititjenestemanden havde været inhabil til at foretage 

politimæssige undersøgelser, der involverede sin søn, og at en sanktion herfor burde findes i det disciplinære 

system frem for det strafferetlige. Politiklagemyndigheden påklagede afgørelsen til Rigsadvokaten, som tiltrådte 

statsadvokatens afgørelse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

 
7. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin sagsbehandling af en drabssag. Polititjenestemanden 

havde i en sagsresumérapport fejlagtigt anført, at der i DNA-erklæringerne ikke var påvist DNA fra andre end 

den sigtede. Den tiltalte blev dømt i byretten, og sagen blev anket. Inden der faldt dom, ønskede forsvareren at 

se DNA-erklæringerne, som ikke var vedlagt ekstrakten, og polititjenestemanden blev i den forbindelse 

opmærksom på sin fejl i sagsresuméet, og gjorde straks anklageren, forsvareren og retten opmærksom herpå. 

Den tiltalte blev også dømt i landsretten. Politiklagemyndigheden lagde til grund, at polititjenestemanden havde 

anført forkerte oplysninger i rapporten, men at dette ikke var sket forsætligt. Politiklagemyndigheden sendte 

sagen til statsadvokaten med henblik på stillingtagen til, om polititjenestemanden skulle tiltales for overtrædelse 

af straffelovens § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten). Statsadvokaten 
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besluttede at standse efterforskningen i sagen. Sagen blev påklaget til Rigsadvokaten, som tiltrådte 

statsadvokatens afgørelse. Politiklagemyndigheden besluttede ikke at behandle sagen som en adfærdsklage. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 156 (pligtforsømmelse) ved i forbindelse 

med en sponsorvagt i servicecenteret at have undladt at orientere vagtcentralen om et opkald fra en borger, der 

forsøgte at anmelde et strafbart forhold (forsøg på tricktyveri). Rigspolitiet overførte polititjenestemanden til 

anden tjeneste. Sagen blev efterforsket af Politiklagemyndigheden, og oversendt til statsadvokaten til afgørelse 

af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten indstillede efterforskningen i sagen og returnerede sagen til 

Politiklagemyndigheden til eventuel behandling som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt ikke 

grundlag for af egen drift at behandle sagen som en adfærdsklage. 

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

sanktionsfastsættelsen vægt på, at polititjenestemanden tidligere var blevet meddelt disciplinære sanktioner. 

Sagen blev påklaget til Justitsministeriet, som tiltrådte Rigspolitiets afgørelse. 

 
9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have begået en tjenesteforseelse i forbindelse med, at den pågældende 

i sin egenskab af kosteransvarlig i en politikreds havde sendt nogle flyttekasser med indhold til destruktion uden 

først at have sikret sig, hvad kasserne indeholdt, hvorved 55 kg hash og 12,5 gram kokain fejlagtigt blev 

destrueret. Destruktionen fik ikke konsekvenser for den konkrete straffesag. Polititjenestemanden var under 

disciplinærsagens behandling overført til andet arbejde i kredsen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin adfærd og sprogbrug under et alarmopkald, som han 

modtog i vagtcentralen. En borger anmeldte en brand på et hotel. Polititjenestemanden afkrævede borgeren en 

adresse for at kunne sende brandvæsenet derud. Polititjenestemanden sagde blandt andet: : "Det var sgu da bedre, 

du vidste, hvor du var henne, men nu skal jeg nok gøre det", "ja, men når man ringer efter brandvæsenet, så skal 

man da vide, hvor man er henne", og "[…] Og når man skal bruge brandvæsenet, så er det rart at vide, hvor man 

er henne. Farvel", hvorefter polititjenestemanden – da borgeren svarede, at det var midt om natten – sagde: "Ja, 

og hvad så. Det kunne også være juleaften." Politiklagemyndigheden udtalte kritik af polititjenestemandens 

adfærd og lagde ved sin afgørelse vægt på, at polititjenestemanden ikke levede op til forpligtelsen om at optræde 

høfligt og hensynsfuldt og uden at tage højde for, at borgeren, som følge af den opståede brand, befandt sig i en 

vanskelig og presset situation. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin adfærd og sprogbrug under et alarmopkald, som han 

modtog i vagtcentralen. En borger anmeldte et færdselsuheld. Politiklagemyndigheden vurderede, at 

polititjenestemanden optrådte unødigt aggressivt, da polititjenestemanden afbrød borgeren og kaldte ham 

”snæversynet” og ”fuld af undskyldninger”. Politiklagemyndigheden udtalte kritik af polititjenestemandens 

adfærd og lagde ved sin afgørelse vægt på, at polititjenestemanden ikke levede op til forpligtelsen om at 
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optræde høfligt og hensynsfuldt og uden at tage højde for, at borgeren, som følge af færdselsuheldet, befandt sig 

i en vanskelig og presset situation. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en episode på et diskotek, hvor polititjenestemanden 

uden for tjenesten befølte en kvinde på bagdelen og brystet. Da polititjenestemanden af dørmanden blev anmodet 

om at forlade stedet, trådte polititjenestemanden i tjeneste, og udtalte, at polititjenestemanden havde evne til at 

komme efter dørmanden, hvis han kørte bare to kilometer for stærkt. Politiklagemyndigheden sigtede 

polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og sendte sagen til 

statsadvokaten med henblik på vurdering af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten besluttede at standse 

efterforskningen i sagen under henvisning til, at der ikke var rimelig formodning om, at der var begået noget 

strafbart. Statsadvokaten returnerede herefter sagen til Politiklagemyndigheden, som besluttede at behandle 

sagen som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Forholdet 

vedrørende overtrædelse af straffelovens § 232 (blufærdighedskrænkelse) blev fremsendt til den stedlige 

politikreds. Politikredsen besluttede at opgive påtale i sagen under henvisning til, både at der var tale om påstand 

mod påstand, samt at forholdet ikke var tilstrækkelig uterligt til, at det kunne antages, at en domstol ville finde 

polititjenestemanden skyldig i blufærdighedskrænkelse. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

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

sanktionsfastsættelsen vægt på, at polititjenestemanden tidligere var blevet meddelt disciplinære sanktioner. 

 
13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin adfærd og sprogbrug under en anholdelse, hvor 

polititjenestemanden sagde til den anholdte, at: ”det er fordi, du er en fucking abe”. Politiklagemyndigheden 

fandt udtalelsen meget kritisabel og lagde ved sin afgørelse vægt på, at sprogbrugen var meget nedladende og 

uprofessionel, og at den var egnet til at få magtanvendelsen og anholdelsen til at fremstå som usaglig. 

Politiklagemyndigheden lagde endvidere vægt på, at polititjenestemænd i medfør af reglerne om god 

forvaltningsskik i almindelighed har pligt til at optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgerne, og at en 

udtalelse som den nævnte klart stred mod denne forpligtelse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for sin adfærd og udtalelser i forbindelse med at han skulle underrette en 

borger om, at vedkommendes ægtefælle var gået bort. Politiklagemyndigheden fandt adfærden og udtalelserne 

kritisable og vurderede, at polititjenestemanden ved sin håndtering af underretningen ikke levede op til politiets 

forpligtelse til at optræde hensynsfuldt og ikke tog højde for, at vedkommende ved meddelelsen om sin hustrus 

død var i en sorgfuld og vanskelig situation. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
15. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for sin sprogbrug under en afhøring af en borger, hvor han fremkom med 

udtalelser, som Politiklagemyndigheden fandt kritisable. Polititjenestemanden forklarede, at han var 

fremkommet med udtalelserne i en god mening og med medfølelse. 

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

at afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. 
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16. Sagsresumé: 

En borger klagede over en polititjenestemands sprogbrug i en Facebookgruppe. Udtalelsen i Facebookgruppen 

indeholdt kraftudtryk, og det fremgik samtidig af polititjenestemandens Facebookprofil, at polititjenestemanden 

var tjenestegørende i politiet. Der var tidligere afholdt tjenstlige samtaler med polititjenestemanden vedrørende 

hans kommunikation og adfærd, herunder på internettet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin adfærd i forbindelse med en anmeldelse og 

efterforskning af et indbrud. Polititjenestemanden sendte anmelderen beskeder af helt privat karakter, idet 

polititjenestemanden bl.a. skrev: "hyggeligt at møde dig". Politiklagemyndigheden udtalte kritik af 

polititjenestemandens adfærd og lagde ved sin afgørelse vægt på, at det er uforeneligt med en polititjenestemands 

pligter at udnytte de oplysninger, som er modtaget i tjenstlig anledning. Politiklagemyndigheden lagde tillige i 

skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden uden tjenstlig anledning fremhævede sin stilling som 

polititjenestemand ved at underskrive sig som "Politimanden [navn]". 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
18. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af reglerne om udrykningskørsel, idet han havde aktiveret 

udrykningsblink og udrykningshorn på en civil patruljevogn, uden at betingelserne herfor var opfyldt. 

Polititjenestemanden havde endvidere fremvist patruljevognen til nogle børn i privat regi. Statsadvokaten fandt, 

at polititjenestemanden havde overtrådt udrykningsbekendtgørelsen men besluttede dog samtidig, at der skulle 

ske tiltalefrafald i sagen, da forholdet var af ringe strafværdighed. Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse vægt på, 

at betingelserne for udrykningskørsel ikke var opfyldt, og at fremvisning af en patruljevogn ikke skal ske i privat 

regi og i øvrigt kun efter aftale. 

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

afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. 

 
19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han havde udvist en upassende opførsel overfor flere 

kvindelige kolleger, idet han på daglig basis kyssede kvinderne på kinden og/eller i nakken, ligesom han duftede 

til og krammede kvinderne, når han hilste på dem på gangen. Der havde tidligere været afholdt to tjenstlige 

samtaler med den pågældende, hvor det var blevet indskærpet, at han skulle ophøre hermed. 

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

 
20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende havde mistet sit adgangskort til 

politikredsens bygninger. Adgangskortet blev fundet i et vagtlokale på et objekt, hvor der var etableret 

bevogtning. På bagsiden af kortet var der påsat et mærkat med den 4-cifrede adgangskode, der skulle anvendes 

sammen med kortet for at få adgang til bygningerne. 

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

Polititjenestemand blev indberettet for sin adfærd over for en anden kollega i forbindelse med en 

bevogtningsopgave. Rigspolitiet besluttede, at der skulle afholdes tjenstligt forhør i sagen. Det tjenstlige forhør 

afdækkede, at der var tale om to kollegaer på kollisionskurs, hvilket mundede ud i et større skænderi, som 

formentlig blev startet af den indberettede polititjenestemand. Pågældendes adfærd fandtes imidlertid ikke at 

udgøre en tjenesteforseelse af en karakter, der gav grundlag for disciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
22. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have optrådt uprofessionelt og uhøfligt som vidne under et retsmøde. 

Endvidere havde polititjenestemanden med sine udsagn som vidne insinueret, at den tiltalte i sagen og dennes 

familie havde begået socialt bedrageri, hvilket var irrelevant for sagens behandling, idet der var tale om en 

færdselssag. Polititjenestemanden fremsatte under retsmødet ligeledes en udtalelse om, at en hundepatrulje ikke 

havde magtet opgaven, hvilket fik hundepatruljen til at fremstå inkompetent og uprofessionel. 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. 

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

 
23. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sin adfærd og sprogbrug under et alarmopkald til 

vagtcentralen. Polititjenestemanden modtog to alarmopkald fra en borger, der ikke kunne finde sin hund. 

Borgeren ville ved sit andet opkald sikre sig, at politiet havde noteret en tidligere henvendelse herom. Under og 

i forbindelse med en af samtalerne havde polititjenestemanden slået klager op i politiets systemer, hvor han 

kunne se, at klager havde ringet flere gange tidligere, og var blevet vejledt om, hvor hun skulle rette henvendelse 

til. Politiklagemyndigheden lagde til grund, at polititjenestemanden i forbindelse med en af samtalerne udtalte; 

"nej, jeg gider ikke snakke mere med dig" og "du er psykisk syg", og at polititjenestemanden havde afbrudt begge 

samtaler. Politiklagemyndigheden udtalte kritik af polititjenestemandens adfærd. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
24. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin sprogbrug og adfærd i forbindelse med besvarelse af et 

alarmopkald fra en borger, der ville anmelde en episode, som hun havde oplevet i trafikken. Polititjenestemanden 

spurgte blandt andet borgeren om hendes alder, hvorefter han sagde til hende, at ”Så forstår jeg simpelthen ikke, 

at du græder som et barn”, samt ”Du bliver ved med at hulke, skal jeg også begynde at hulke, så vi kan forstå 

hinanden. Nu begynder jeg at blive irriteret over det. Lad nu være at tude, for fanden” og ”Hold nu kæft… Jamen 

altså, det er da utroligt…”. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd under samtalen meget 

kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at 

polititjenestemanden kort forinden var blevet meddelt en disciplinær sanktion i en lignende sag. 

 

25. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd i 

forbindelse med en telefonsamtale med to borgere kritisabel. Borgerne ringede 114 efter at have observeret en 

kvinde, der muligvis var psykotisk. Polititjenestemanden spurgte ind til, hvad den psykotiske kvinde foretog sig, 

og spurgte hvordan borgerne kunne vurdere, at kvinden var psykotisk, når de ikke var læger. 

Polititjenestemanden gav endvidere udtryk for ”at det var nemt for regionen” at henvise borgere til politiet. Da 
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den ene borger oplyste, at hun stod med et fire uger gammelt barn og ikke havde mulighed for at blive på stedet, 

spurgte polititjenestemanden, om borgeren bare ”ringede for at sende den videre til politiet”, og hvad borgeren 

ville gøre, hvis kvinden trådte ud på kørebanen. Rigspolitiet lagde vægt på, at polititjenestemænd i almindelighed 

har en pligt til at optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgerne og må tage hensyn til, at borgeren kan befinde 

sig i en uvant situation, når denne kontakter politiet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
Magtanvendelse 

 
26. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for sin adfærd i forbindelse med, at han ønskede at bringe en bil til standsning. 

Føreren af motorkøretøjet standsede imidlertid ikke trods politiets signaler herom, ligesom køretøjet kørte over 

for gult lys i et lyskryds samt igennem et uoverskueligt kryds, hvor der var ubetinget vigepligt, uden at sætte 

farten ned. Polititjenestemanden sprøjtede herefter peberspray ind mod bilens luftindtag, hvorefter køretøjet 

stoppede. Politiklagemyndigheden fandt ikke polititjenestemandens anvendelse af peberspray for forsvarlig og 

fandt adfærden kritisabel. Politiklagemyndigheden lagde vægt på, at eksponering af føreren af et motorkøretøj 

som er i fart for peberspray medfører fare for, at føreren og eventuelle udenforstående trafikanter kommer 

alvorligt til skade. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
27. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med anholdelse af føreren af motorkøretøjet i sag nr. 26 at 

have anvendt peberspray og stav. Politiklagemyndigheden fandt ikke polititjenestemandens anvendelse af 

peberspray og stav for forsvarlig og fandt adfærden kritisabel. Eftersættelsen af føreren af motorkøretøjet havde 

varet ca. 10 minutter og foregik ved brug af patruljebilens udrykningssignaler samt med en hastighed på ca. 60 

km/t i bycentrum mellem fodgængere og cyklister. Da føreren af motorkøretøjet ikke kunne køre videre grundet 

et hegn, fortsatte pågældende med at bakke motorkøretøjet ind i patruljebilen og køre frem mod hegnet i et forsøg 

på at kante sig fri og undkøre fra stedet, ligesom han satte sig kraftigt til modværge i forbindelse med 

anholdelsen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning efter en helt konkret vurdering af 

sagens omstændigheder. Rigspolitiet lagde vægt på, at der var tale om en langvarig eftersættelse i et byområde, 

at føreren af motorkøretøjet havde forsøgt at undvige fra stedet uagtet, at køretøjet var bragt til standsning, 

ligesom han satte sig kraftigt til modværge ved anholdelsen. 

 

Udeblivelse fra tjeneste 

 
28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have undladt at melde sig til rådighed til tjeneste efter at have deltaget 

i uddannelse samt for bevidst at have foretaget ukorrekt registrering af sin arbejdstid. Der blev afholdt tjenstligt 

forhør i sagen. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet. Afgørelsen blev påklaget til 

Justitsministeriet, som tiltrådte Rigspolitiets afgørelse. 

 
29. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste. Polititjenestemanden var blevet tildelt 

vagter i en weekend, hvor polititjenestemanden havde planlagt at tage til fodboldkamp med sine børn. 
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Polititjenestemanden forsøgte uden held at bytte vagterne væk. Polititjenestemanden sygemeldte sig i 

weekenden, men dukkede op på politistationen om søndagen, inden polititjenestemanden tog til fodboldkamp 

med sine børn. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. 

 
30. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være blevet udeblevet fra to på hinanden følgende vagter. 

Polititjenestemanden var på ferie i udlandet på det pågældende tidspunkt og oplyste i sit høringssvar, at han ikke 

bevidst var udeblevet fra vagterne, idet han troede, at han havde ferie. Rigspolitiet lagde vægt på, at der var 

tilsendt polititjenestemanden flere mails omkring de pågældende vagter, og at det er en del af tjenesten at holde 

styr på, hvornår man skal på vagt. 

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

 
31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for to tilfælde af ukorrekt registrering af arbejdstid. Rigspolitiet besluttede, 

at der skulle afholdes tjenstligt forhør i sagen. Under det tjenstlige forhør kom det frem, at pågældende af sin 

leder var blevet vejledt om at foretage ukorrekt registrering, fordi polititjenestemanden blandt andet var blevet 

bedt om at deltage i et kursus i sin ferie, og at det var teknisk vanskeligt at ændre på planlagte vagter i politiets 

tidsregistreringssystem. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tre tilfælde af ulovlig udeblivelse fra tjenesten. Den første 

episode omhandlede udeblivelse fra en eftermiddagsvagt i beredskabet, den anden episode omhandlede, at 

polititjenestemanden forlod en bevogtningsopgave af private årsager uden først at have indhentet vagtchefens 

tilladelse, og den tredje episode omhandlede, at polititjenestemanden forlod en vagt i et servicecenter uden 

forudgående tilladelse fra lederen eller en af de øvrige supervisorer. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

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

 
33. Sagsresumé: 

Politiassistent blev indberettet for i to tilfælde trods lovlig forkyndelse at have undladt at møde som vidne i 

retten, hvilket resulterede i, at det første retsmøde blev udsat, og at den tiltalte ved det andet retsmøde blev 

frifundet. Polititjenestemanden var tidligere udeblevet som vidne i en anden sag. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
34. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for ulovlig udeblivelse fra tjenesten. Polititjenestemanden havde sygemeldt 

sig forud for planlagt tjeneste i forbindelse med en fodboldkamp. Herefter meldte polititjenestemanden sig – på 

trods af at havde sygemeldt sig til anden tjeneste - klar til en særlig indsats, som skulle finde sted dagen før 

fodboldkampen. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

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

Polititjenestemand blev indberettet for uden gyldig grund at være udeblevet fra flere planlagte vagter og på trods 

heraf at have tidsregistreret vagterne i politiets tidsregistreringssystem. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

Polititjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at udeblive fra tjenesten på grund af alkoholpåvirkning. 

Polititjenestemanden indvilligede ved en efterfølgende samtale omkring udeblivelsen i at indgå en aftale om et 

behandlingsforløb for sit alkoholproblem. Rigspolitiet traf herefter beslutning om at sætte disciplinærsagen i 

bero og ikke foretage yderligere under forudsætning af, at polititjenestemanden overholdt den indgåede aftale 

om et behandlingsforløb og ikke på ny begik en tjenesteforseelse på grund af alkoholpåvirkethed. 

 
Afgørelsesresume: Disciplinærsagen blev sat i bero af Rigspolitiet. 

 
37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i spirituspåvirket tilstand havde indladt sig 

i gadeuorden ved at have diskuteret højlydt med sin kæreste. Polititjenestemanden skulle møde til tjeneste ca. 

2½ time senere, men vagtchefen skønnede, at den pågældende grundet spirituspåvirkning ikke var i stand til at 

møde til tjeneste som planlagt. Rigspolitiet fandt, at der var tale om ulovlig udeblivelse fra tjenesten. Rigspolitiet 

fandt det skærpende, at polititjenestemanden forud for en allerede planlagt tjeneste havde indtaget spiritus i et 

sådant omfang, at den pågældende skønnedes påvirket i middel til svær grad. 

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

 
Andre tjenstlige forhold 

 
38. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have opsøgt personer for at inddrive et privat 

tilgodehavende. Ved at rette personlig henvendelse til personerne risikerede polititjenestemanden at afdække 

en igangværende efterforskning mod dem, ligesom pågældende misbrugte en viden, som han havde opnået i 

kraft af sin ansættelse i politiet til at pleje sine private økonomiske interesser. Politiklagemyndigheden fandt, at 

sagen var egnet til disciplinær afgørelse. 

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

Justitsministeriet, som tiltrådte Rigspolitiets afgørelse. 

 
39. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med rengøring af sin 

tjenestepistol i politistationens våbenrengøringsrum. Skuddet ramte en væg, og der opstod ikke fare for nogen 

personer. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
40. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev - i samme sag som nr. 41 - indberettet for at have intimideret eller underlagt 

flere af sine medarbejdere et kraftigt pres med det formål at afdække et eventuelt kendskab til, hvem der stod 

bag en anonym anmeldelse af polititjenestemanden selv og tre andre polititjenestemænd til 

Politiklagemyndigheden. Rigspolitiet traf afgørelse om, at polititjenestemanden blev overført til anden tjeneste 
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uden ledelsesansvar og uden egentlige samarbejdsrelationer med afdelingen. Politiklagemyndigheden indstillede 

efterforskningen, idet det ikke gennem afhøringerne havde været muligt at afklare, hvem der havde skrevet den 

anonyme anmeldelse, hvorfor det heller ikke havde været muligt for Politiklagemyndigheden mere præcist at få 

bekræftet eller uddybet de oplysninger, som fremgik af anmeldelsen. Statsadvokaten tiltrådte, at efterforskningen 

blev indstillet. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 

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

 
41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev - i samme sag som nr. 40 - indberettet for at have intimideret eller lagt pres på andre 

medarbejdere i afdelingen med det formål at afdække et eventuelt kendskab til, hvem der stod bag en anonym 

anmeldelse af polititjenestemanden selv og tre andre polititjenestemænd til Politiklagemyndigheden. Rigspolitiet 

traf afgørelse om, at polititjenestemanden blev overført til anden tjeneste uden egentlige samarbejdsrelationer 

med afdelingen. Politiklagemyndigheden indstillede efterforskningen af den anonyme anmeldelse, idet det ikke 

gennem afhøringerne havde været muligt at afklare, hvem der havde skrevet den anonyme anmeldelse, hvorfor 

det heller ikke havde været muligt for Politiklagemyndigheden mere præcist at få bekræftet eller uddybet de 

oplysninger, som fremgik af anmeldelsen. Statsadvokaten tiltrådte, at efterforskningen blev indstillet. 

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

 
42. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i et tilfælde trods lovlig forkyndelse at have undladt at møde som vidne 

i retten, idet han var på ferie, samt i et andet tilfælde at være mødt som vidne i retten uden at have genopfrisket 

sin hukommelse, hvilket resulterede i, at den tiltalte blev frifundet. Rigspolitiet fandt i det første tilfælde ikke, at 

der konkret var anledning til disciplinær forfølgning, idet polititjenestemanden havde oplyst, at han ikke kunne 

møde på grund af ferie og ikke i den forbindelse var blevet orienteret om, at ferie ikke udgør lovligt forfald, 

ligesom han ikke var blevet sat ud til at møde som vidne i vagtsystemet. Rigspolitiet fandt imidlertid i det andet 

tilfælde, at polititjenestemanden ikke havde iagttaget sin pligt til at genopfriske sin hukommelse, og at man som 

polititjenestemand har en særlig forpligtelse til at genopfriske sin hukommelse, da det er et led i ens arbejde. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Sagen blev påklaget til Justitsministeriet, som tiltrådte 

Rigspolitiets afgørelse. 

 
43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i tre tilfælde at have foretaget ukorrekt tidsregistrering, idet han enten var 

mødt senere eller gået tidligere end det, som han havde registreret. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
44. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have efterladt en taske med rapportmateriale, der indeholdt 

personfølsomme oplysninger, i sin cykelkurv ude foran en kiosk. Episoden skete i forbindelse med, at 

polititjenestemanden skulle skifte tjenestested og derfor tog sagerne med sig med henblik på at færdigbehandle 

dem. Først den følgende dag blev polititjenestemanden opmærksom på, at tasken med sagerne var væk. Han 

kontaktede kiosken og herefter politiet, som kunne oplyse, at tasken var fundet i cykelkurven og indleveret til en 

af politiets lokalstationer. 

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

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med sin tjenestepistol i et våbenrum på en 

politigård. Skuddet blev afgivet i forbindelse med, at polititjenestemanden efter længere tids fravær ville 

skydetræne uden patroner i pistolen inden sin deltagelse i skydetræning på skydebane. Inden afgivelsen af 

vådeskuddet havde polititjenestemanden sikret sig, at der ikke var andre til stede i rummet eller på gangen uden 

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

strafbart forhold. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
46. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud under afladning af sit tjenestevåben. På grund 

af trængsel ved en ladestation i et opsat telt valgte polititjenestemanden at vende ryggen til sine kolleger og 

aflade pistolen med front ind mod teltgavlen. Polititjenestemanden forklarede, at han blev distraheret, hvorfor 

han ikke fik udtaget magasinet korrekt af tjenestevåbnet og derfor affyrede et vådeskud ned i en kasse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
47. Sagsresumé: 

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

en eksamen i emnet „empirisk undersøgelse“ på Politiskolen. Polititjenestemanden havde kopieret dele af en 

opgave skrevet af andre studerende. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
48. Sagsresumé: 

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

en eksamen i emnet „empirisk undersøgelse“ på Politiskolen. Polititjenestemanden havde kopieret dele af en 

opgave, som polititjenestemanden tidligere selv – og i samarbejde med andre – havde forfattet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
49. Sagsresumé: 

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

en eksamen i emnet „empirisk undersøgelse“ på Politiskolen. Polititjenestemanden havde kopieret dele af en 

opgave, som polititjenestemanden tidligere selv – og i samarbejde med andre – havde forfattet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
50. Sagsresumé: 

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

en eksamen i emnet „empirisk undersøgelse“ på Politiskolen. Polititjenestemanden havde kopieret dele af en 

opgave, som polititjenestemanden tidligere selv – og i samarbejde med andre – havde forfattet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
51. Sagsresumé: 

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

en eksamen i emnet „empirisk undersøgelse“ på Politiskolen. Polititjenestemanden havde kopieret dele af en 

opgave, som polititjenestemanden tidligere selv – og i samarbejde med andre – havde forfattet. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
Sag nr. 52 og nr. 53 vedrører samme disciplinærsag. 

52. Sagsresumé: 

53. Sagsresumé: 

To polititjenestemænd blev indberettet for efter endt tjeneste at have parkeret et tjenestekøretøj på en P-plads 

ved et hotel uden at have fjernet sensitivt materiale fra køretøjet. Om natten var der indbrud i køretøjet, og 

materialet blev stjålet. Efterfølgende blev en person anholdt for tyveriet, og hovedparten af de stjålne effekter 

blev tilvejebragt. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
54. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde at have udøvet sin bibeskæftigelse i tjenestetiden ved blandt 

andet i stort omfang at have drøftet forretninger vedrørende sin bibeskæftigelse telefonisk. Forholdet var blevet 

påtalt tre gange tidligere. Rigspolitiet lagde vægt på, at i et ansættelsesforhold er det medarbejderens 

hovedmodydelse for den løn, som arbejdsgiveren erlægger, at møde på arbejde og løse opgaver for 

arbejdsgiveren i den tid, medarbejderen er på arbejde, hvorfor udøvelsen af privat virksomhed i tjenestetiden var 

en tjenesteforseelse. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
55. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med at pågældende havde mistet en SINE bærbar radio. 

Polititjenestemanden havde lagt radioen på taget af en patruljevogn og var herefter kørt fra stedet. Radioen var 

under kørslen gledet ned på jorden og blev trods grundig eftersøgning ikke fundet. 

 
Afgørelsesresume: Rigspolitiet fandt efter en konkret vurdering ikke grundlag for at indlede disciplinær 

forfølgning men anmodede tjenestestedet om at afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. 

 
56. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i et våbenrum i forbindelse med klargøring af 

en maskinpistol. Vådeskuddet blev afgivet opad i en ufarlig retning og ramte loftet og skabte ingen fare for 

personer udenfor rummet. Ved våbenhåndteringen blev der ikke udvist den fornødne agtpågivenhed, 

påpasselighed og omhu, idet polititjenestemanden ikke sikrede sig, at magasinet var udtaget før kontrolaftræk 

blev foretaget. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
57. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med betjening af sin 

tjenestepistol på et hotelværelse under udsendelse på en international mission. Skuddet ramte et bord og en 

luftrenser. Der opstod ikke fare for nogen personer. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet for eksamenssnyd på Politiskolen. Politiskolen kunne konstatere, at 

der i en gruppeopgave, som blev afleveret som afslutning på faget "Politiidentitet, kultur og etik i et 
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samfundsperspektiv", i et enkelt afsnit var store sammenfald med en specialeafhandling fra Københavns 

Universitet, hvilket ikke fremgik af referencerne i opgaven. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
59. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under en politiforretning at have sagt til en anholdt, at det var 

polititjenestemandens opfattelse, at den pågældende var gerningsmanden til en forbrydelse, som 

polititjenestemanden havde efterforsket. Sigtelsen mod den anholdte var imidlertid blevet opgivet, idet videre 

forfølgning ikke kunne ventes at føre til, at en domstol ville finde den pågældende skyldig. 

Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
60. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for eksamenssnyd ved i forbindelse med ekstern videreuddannelse at have 

afleveret en opgave, som var et plagiat af en opgave skrevet af en af den pågældendes kollegaer. 

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

 
61. Sagsresumé: 

Politibetjent på prøve blev indberettet for at have plagieret en skriftlig opgave på Politiskolen. Under en samtale 

med ledelsen på Politiskolen herom kom det frem, at politibetjenten igennem 1½ år havde opdigtet sin brors 

sygdomsforløb og død for at opnå frihed fra både skolen og tjenesten. Politibetjenten blev suspenderet og søgte 

herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i stærkt beruset tilstand befandt sig på en 

bar med sit politiskilt hængende frit om halsen. Der blev sendt to patruljer til stedet, hvorefter 

polititjenestemanden blev bortvist herfra. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
63. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med et færdselsuheld, som han var impliceret i som 

privatperson, at have legitimeret sig som polititjenestemand og over for de øvrige parter at have udtalt ”rolig nu, 

det her klarer forsikringen. Så jeg vil bare sige, at jeg er politimand” eller lignende. Politiklagemyndigheden 

fandt ikke, at polititjenestemanden havde nogen saglig begrundelse for at træde i tjeneste som polititjenestemand 

og fandt på den baggrund polititjenestemandens adfærd kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

Strafbare forhold i tjenesten 

Misbrug af stilling 
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64. Sagsresumé: 

Kontortjenestemand blev indberettet for i seks tilfælde uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i politiets 

registre vedrørende en færdelsstraffesag, hvor kontortjenestemandens mor var sigtet og havde modtaget et 

bødeforlæg. Kontortjenestemanden blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). 

Kontortjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 3.500 kr. 

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

 
65. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for flere forhold vedrørende overtrædelse af 

straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og § 278 (underslæb) ved i forbindelse med tjeneste i politikredsens 

færdselsafdeling at have udstedt flere bødetilkendegivelser til udenlandske statsborgere for diverse overtrædelser 

af færdselsloven. Bøderne blev betalt kontant på stedet, men sagerne blev efterfølgende ikke oprettet i politiets 

sagsbehandlingssystem, og pengene blev ikke registreret i politikredsens kassebeholdning. Rigspolitiet 

suspenderede den pågældende. Statsadvokaten rejste tiltale for i alt otte forhold vedrørende overtrædelse af 

straffelovens § 155 (misbrug af stilling), § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten) og § 278 

(underslæb). Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev afskediget af Justitsministeriet af helbredsmæssige årsager inden 

den frifindende dom. Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
66. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med anholdelse og sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 

144 (bestikkelse), § 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger), § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed 

i tjenesten) samt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenloven. Rigspolitiet suspenderede 

polititjenestemanden. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 157, lov om euforiserende 

stoffer samt for overtrædelse af våbenloven. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 10 dages betinget 

fængsel og konfiskation af en peberspray og en politistav. Dommen blev ikke anket. 

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

Sag nr. 67 og 68 vedrører samme disciplinærsag. 

67. Sagsresumé: 

68. Sagsresumé: 

To polititjenestemænd blev indberettet for i forbindelse med en politiforretning ikke at have håndteret koster i 

overensstemmelse med kosterinstruksen ved dels at have udfærdiget en urigtig og mangelfuld kosterrapport og 

ved at have smidt flere koster ud i en affaldscontainer på politistationen. Politiklagemyndigheden efterforskede 

sagen og sigtede begge polititjenestemænd for overtrædelse af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug), og § 157 

(grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten), og § 175, stk. 1 (urigtig erklæring). Statsadvokaten besluttede 

at opgive påtale i sagen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
69. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug) og § 279 

(bedrageri), idet polititjenestemanden retsstridigt havde fået sin politikreds til at udbetale kørselsgodtgørelse 

for kørsel i polititjenestemandens private bil på tidspunkter, hvor polititjenestemanden var syg eller holdt fri. 

Herudover havde polititjenestemanden fået politikredsen til at udbetale kørselsgodtgørelse for kørsel i 

polititjenestemandens private bil, selvom polititjenestemanden på de pågældende tidspunkter havde kørt i en af 

tjenestestedets patruljevogne. Politiklagemyndigheden sigtede polititjenestemanden for 16 forhold vedrørende 
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overtrædelse af straffelovens §§ 155 og 279. Senere sigtede Politiklagemyndigheden polititjenestemanden for 

syv yderligere forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed i 

tjenesten). Statsadvokaten rejste tiltale, og polititjenestemanden blev i byretten idømt 10 dagbøder á 500 kr. for 

overtrædelse af straffelovens § 157 og frifundet for overtrædelse af straffelovens §§ 155 og 279. Dommen blev 

ikke anket. 

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

 
70. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden sigtede den pågældende for 

overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1 (uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger), og § 155, 1. pkt. 

(misbrug af stilling), ved uden faglig anledning at have eftersat og overvåget en erhvervsdrivende i en patruljebil, 

at have overvåget og fotograferet den erhvervsdrivende og dennes samlever uden for deres hjem, at have 

overdraget de optagne fotos til en journalist, samt at have foretaget opslag på den erhvervsdrivende i politiets 

sagsstyringssystem. Registeropslagene og efterforskningsskridtene var fordelt over en periode på godt et år. 

Polititjenestemanden foretog sin efterforskning på eget initiativ, uden fagligt belæg, og til trods for, at han vidste, 

at han var inhabil. Polititjenestemanden fortsatte sin adfærd efter, at der var indgivet klage herom til 

Politiklagemyndigheden, og efter at han var blevet afhørt i sagen af Politiklagemyndigheden. Rigspolitiet 

suspenderede polititjenestemanden. Statsadvokaten rejste tiltale mod polititjenestemanden for overtrædelse af 

straffelovens § 152, stk. 1, og § 155, 1. pkt. For så vidt angår forholdene vedrørende overtrædelse af straffelovens 

§ 155, 1. pkt., frifandt byretten polititjenestemanden i tre af forholdene og fandt ham skyldig i to af forholdene 

og delvist skyldig i et af forholdene. Polititjenestemanden blev ligeledes fundet skyldig i to forhold vedrørende 

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

Polititjenestemanden blev idømt 10 dagsbøder á 400 kr. Dommen blev anket til landsretten, der stadfæstede 

byrettens dom. Polititjenestemanden var tidligere ikendt en disciplinær sanktion. 

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

 
71. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende i beruset tilstand uden for tjenesten 

uberettiget havde indfundet sig på en byggeplads og oplyst over for en G4S vagt at være polititjenestemand. 

Statsadvokaten indstillede efterforskningen i sagen for overtrædelse af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug). 

Statsadvokaten fandt, at der var tale om stillingsmisbrug, men ikke af en sådan grovhed, at det kunne anses for 

omfattet af straffelovens § 155. Politiklagemyndigheden behandlede herefter sagen som en adfærdsklage og 

fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel, idet polititjenestemanden havde været synligt beruset og 

havde optrådt uprofessionelt og anvendt upassende sprogbrug over for det uniformerede politipersonale, som 

blev tilkaldt til stedet. 

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

 
72. Sagsresumé: 

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

af stilling), ved uden tjenstlig anledning at have rettet telefonisk henvendelse til en person, som havde anmeldt 

sig udsat for vold og overtalt den pågældende til at opgive sin voldsanmeldelse, ligesom han efterfølgende 

foretog opslag vedrørende sagen i politiets it-systemer og slog den forurettede op i CPR registeret. 

Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. og 2. pkt., hvorefter polititjenestemanden 

blev suspenderet af Rigspolitiet. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. 

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

Polititjenestemand blev indberettet for uberettiget at have givet urigtige oplysninger til et arresthus om, at en 

person der var varetægtsfængslet og underlagt brev- og besøgskontrol, havde ret til uovervågede telefonsamtaler, 

samt for i strid med en tjenstlig ordre og uden forudgående godkendelse at have afholdt samtaler med arrestanter. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155 

(misbrug af stilling) og § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten). Rigspolitiet suspenderede 

polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev anket 

til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. 

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

 

Videregivelse af oplysninger 

 
74. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 152 (videregivelse af fortrolige 

oplysninger) i forbindelse med en større politiaktion. Polititjenestemanden, som var hundefører, havde til et 

familiemedlem oplyst, at han skulle møde til tjeneste i en navngivet by i nabopolitikredsen, hvorefter 

familiemedlemmet videregav oplysningen til en ven i det kriminelle miljø, hvorved politiaktionens formål blev 

forspildt. Polititjenestemanden var bekendt med, at familiemedlemmet tidligere havde forbindelser til det 

kriminelle miljø. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Statsadvokaten besluttede at opgive påtale i 

sagen, da der ikke kunne føres bevis for, at polititjenestemanden havde haft det fornødne forsæt til at videregive 

en fortrolig oplysning, således at videregivelsen af oplysningerne ikke havde en sådan grovhed, at der kunne 

gøres et strafferetligt ansvar gældende. Politikredsen indberettede herefter polititjenestemanden for et nyt 

forhold, da denne i en tjenestebil havde overtrådt færdselslovens § 118 (hastighedsovertrædelse) ved at have kørt 

71 km/t på et sted, hvor den tilladte hastighed var 50 km/t. Polititjenestemanden vedtog et bødeforlæg samt en 

betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Omkring videregivelse af fortrolige oplysninger fandt Rigspolitiet, at 

polititjenestemanden – henset til de særlige forhold i sagen, herunder kendskabet til familiemedlemmets tidligere 

kontakter i miljøet – ikke havde udvist den fornødne påpasselighed med de fortrolige oplysninger. 

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

 
Undladt at efterkomme tjenstlig befaling 

 
- 

 
Forbrydelser mod liv og legeme 

 
75. Sagsresumé: 

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

§ 244 (vold) begået mod en anholdt. Polititjenestemanden var under disciplinærsagens behandling overført til 

andet arbejde i kredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
76. Sagsresumé: 
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Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af den grønlandske 

kriminallovs §§ 49 (misbrug af stilling) og 88 (vold) ved at have tildelt en kvinde et hårdt slag i ansigtet med 

albuen og ved i tjenesten og iført politiuniform at have indfundet sig på en adresse i privat anledning, i hvilken 

forbindelse den pågældende udøvede volden. Rigspolitiet overførte den pågældende til anden tjeneste uden 

publikumskontakt. Polititjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
77. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse og senere tiltale for overtrædelse af straffelovens 

§ 244 (vold) mod en anholdt. Rigspolitiet overførte den pågældende midlertidigt til anden tjeneste i politikredsen 

uden publikumskontakt. I forbindelse med at statsadvokaten rejste tiltale i sagen suspenderede Rigspolitiet den 

pågældende. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages fængsel i byretten men blev frifundet i landsretten. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
78. Sagsresumé: 

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

244 (vold) ved i tjenesten at have trukket en anholdt op fra jorden i håret samt for at have tildelt den anholdte 

flere knytnæveslag i ansigtet og i maven, alt imens den anholdte havde håndjern på. Rigspolitiet suspenderede 

den pågældende. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
79. Sagsresumé: 

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

§ 155 (stillingsmisbrug) ved i tjenesten at have sparket og trådt på to anholdte, der begge lå på maven på 

kørebanen. Den ene var iført håndjern på ryggen. Polititjenestemanden havde desuden uden tjenstlig anledning 

foretaget opslag i politiets registre. Rigspolitiet suspenderede den pågældende. Polititjenestemanden blev i 

byretten idømt 40 dages fængsel for vold men frifundet for stillingsmisbrug. Dommen blev anket. Landsretten 

stadfæstede dommen med den ændring, at straffen forhøjedes til fængsel i 60 dage. 

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

 
80. Sagsresumé: 

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

tjenesten som politiassistent at have tildelt en anholdt to slag i ansigtet, mens denne lå på jorden iført håndjern. 

Rigspolitiet iværksatte ikke foreløbige disciplinære sanktioner, herunder suspension eller midlertidig overførelse 

til anden tjeneste, idet polititjenestemanden efter ansøgning var meddelt tjenestefri uden løn. 

Polititjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
Formueforbrydelser 

 
- 

 
Færdselsloven 
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81. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i byretten blev idømt en bøde på 1.000 kr. 

for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, ved som fører af en uniformeret tjenestemotorcykel at have undladt 

at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed under en eftersættelse af en knallert, idet polititjenestemanden tog fat i 

knallertførerens rygsæk, hvorved føreren mistede herredømmet og væltede. Polititjenestemanden søgte og fik 

Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke dommen. Polititjenestemanden gjorde gældende, at han ønskede at 

kontrollere knallertkørerens rygsæk for våben, idet der umiddelbart forinden havde været forlydender om, at et 

bandeopgør skulle finde sted i området, og at knallertkøreren ikke standsede, selv om polititjenestemanden 

gjorde tegn til, at han skulle standse. Landsretten fandt polititjenestemanden skyldig i overtrædelse af 

færdselslovens § 3, stk. 1. Landsretten fandt, at magtanvendelsen var lovlig men ikke proportional. Landsretten 

bemærkede, at polititjenestemanden udførte en lovlig tjenestehandling ved at forsøge at bringe knallerten til 

standsning, og at der i situationen må overlades polititjenestemanden et betydeligt skøn over, hvilken indgriben, 

der er proportional, ligesom beslutningen herom i situationen skal træffes relativt hurtigt. Under disse 

omstændigheder fandt landsretten, at der forelå sådanne særligt formildende omstændigheder, at straffen skulle 

bortfalde, jf. straffelovens § 82, nr. 3, og § 83. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning men anmodede politikredsen om 

at afholde en tjenstlig samtale. 

 
82. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende blev sigtet for overtrædelse af 

færdselsloven samt for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), idet han i spirituspåvirket tilstand 

førte en personbil med 130 km/t., selvom den højest tilladte hastighed på stedet var 80 km/t. Da 

polititjenestemanden blev standset af politiet, fremviste han sit politiskilt og udtalte noget i retning af: "Ja, det 

gik vist lidt stærkt", hvorved han forsøgte at påvirke politiet til at undlade videre forfølgning af sagen. En 

blodprøve viste en promille på 0,87. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev 

i byretten frifundet for overtrædelse af straffelovens § 155 og idømt en bøde på 20.500 kr. samt ubetinget 

frakendelse af førerretten i et år for færdselslovsovertrædelsen. Landsretten stadfæstede dommen. Rigspolitiet 

indstillede til Justitsministeriet, at den pågældende blev afskediget. Polititjenestemanden søgte herefter selv sin 

afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
83. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, ved i et 

tjenestekøretøj at have foretaget en overhaling uden at sikre sig, at den vognbane, som overhalingen foregik i, 

på en tilstrækkelig lang strækning var fri for modkørende færdsel, idet der kom en modkørende bil under 

overhalingen, hvorefter polititjenestemanden måtte trække ud i det modkørende nødspor og gennemføre 

overhalingen venstre om den modkørende bil. Rigspolitiet overførte polititjenestemanden til andet arbejde. 

Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Statsadvokaten rejste tiltale med påstand om en bøde på 2.500 kr. 

og en betinget frakendelse af førerretten. Pågældende blev i byretten idømt en bøde på 2.000 kr. Retten fandt 

efter en samlet vurdering ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse væsentlige hensyn til færdselssikkerheden for 

tilsidesat og frifandt pågældende for påstanden om betinget frakendelse af førerretten. 

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

afholde en tjenstlig samtale. 

 
84. Sagsresumé: 
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Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelser for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 

§ 114, stk. 1 (brugstyveri) og § 58, stk. 3 (falsk anklage), og den grønlandske færdselslovs § 9 (spirituskørsel), 

§ 11, stk. 1 (overlade føringen af et motorkøretøj til en person, som på grund af alkoholpåvirkelse, svækkelse 

eller lign. ikke er i stand til at føre køretøjet), § 22, stk. 1 (manglende agtpågivenhed), og § 24 stk. 2 (manglende 

underretning efter et færdselsuheld). Polititjenestemanden erkendte samtlige forhold og søgte selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
Våbenlov 

- 

 

Andre strafbare forhold 

 
85. Sagsresumé: 

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

forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten) ved under en indtrængningsøvelse at have afgivet et skud med en 

tjenestepistol ind i et mørkt rum, hvorved projektilet ramte ned i gulvet og rikochetterede på betongulvets 

overflade og derefter ramte en kursist i låret. Polititjenestemanden troede, at han var i besiddelse af en 

løsskydningspistol, men han havde kort forinden skudafgivelsen skiftet fra at være instruktør til at være 

bevogtningsmand og havde i den forbindelse byttet løsskydningspistolen ud med en skarpladt pistol. 

Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Under efterforskningen var polititjenestemanden overflyttet til 

andet arbejde i politikredsen. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på 5.000 kr. 

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

 

 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Forbrydelser mod liv og legeme 

 
86. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han havde vedtaget et bødeforelæg på 1.000 kr. for 

overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 88 (vold) ved af have indladt sig i husspektakler, i hvilken 

forbindelse pågældende tildelte sin ægtefælle en lussing. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet bemærkede, at vold 

begået af polititjenestemænd sædvanligvis medfører indstilling til Justitsministeriet om afsked, men at 

Rigspolitiet efter en konkret vurdering ikke fandt fuldt tilstrækkeligt grundlag herfor. Rigspolitiet lagde herved 

vægt på forholdets begrænsede karakter, at volden fandt sted i forbindelse med husspektakler, at kredsen 

vurderede, at straffesagen kunne afgøres med en bøde, samt at ægtefællen ligeledes havde vedtaget en bøde for 

vold mod polititjenestemanden i samme sag. 

 
87. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet han var sigtet for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 88 

(vold), ved at have udøvet vold mod sin tidligere samlever. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Der 

blev rejst tiltale for to forhold om vold efter kriminallovens § 88 mod samme forurettede, hvoraf det ene forhold 

blev begået, mens forurettede var gravid, og det andet forhold blev begået under overværelse af et mindreårigt 

barn. Polititjenestemanden blev idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder af Kredsretten. Dommen 



22 
 

 

blev anket til Landsretten, som idømte polititjenestemanden 60 timers ulønnet samfundstjeneste med en 

længstetid på 1 år samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. 

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

 
88. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 

88 (vold) ved i forbindelse med en privat fest at have tildelt to personer knytnæveslag. Rigspolitiet suspenderede 

den pågældende. Polititjenestemanden blev ved Grønlands Landsret idømt betinget anbringelse i en anstalt i 60 

dage. Pågældende søgte herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
89. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 

88 (vold) ved at have revet en person i håret og slået den pågældende i hovedet med en ølflaske. Rigspolitiet 

suspenderede den pågældende. Pågældende søgte herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
90. Sagsresumé: 

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

mod sit barn. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. 

Dommen blev ikke anket. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Formueforbrydelser 

 
91. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han havde vedtaget en bøde på 110.000 kr. for 

overtrædelse af skattekontrolloven. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden, og der blev afholdt tjenstligt 

forhør i sagen. 

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

 
92. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens § 276 

(tyveri) ved at have stjålet varer til en værdi af 35 kr. fra en arbejdsgiver, hvor han udøvede bibeskæftigelse. 

Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev 

ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Seksualforbrydelser 

 
- 

 

Falsk forklaring og falsk anklage 

 
- 
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Lov om euforiserende stoffer 

 
93. Sagsresumé: 

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

ved uden for tjenesten af være fundet i besiddelse af 1,4 gram hash. Pågældende erkendte at have besiddet hashen. 

Rigspolitiet suspenderede den pågældende. Polititjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 

Færdselsloven 
 

- 

 

Våbenloven 

 
- 

 

Ordensbekendtgørelsen 

 
94. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for uden for tjenesten at have indladt sig i 

slagsmål med en anden person og forstyrret den offentlige orden. En tilstedeværende patrulje beskrev 

polititjenestemandens sindstilstand som værende så ophidset, at han næsten ikke var til at komme i kontakt med, 

ligesom han skønnedes stærkt påvirket af alkohol. Polititjenestemanden blev derfor eksponeret for peberspray. 

Statsadvokaten besluttede at opgive påtale i sagen, da det ikke forventedes, at polititjenestemanden ville blive 

fundet skyldig i sigtelsen, idet der var afgivet modstridende forklaringer i sagen. 

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

afholde en tjenstlig samtale. 

 

Andre forhold uden for tjenesten 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
95. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet til Rigspolitiet for i forbindelse med en nabostridighed, der udmøntede sig i 

hærværk, at have ringet til alarmcentralen og anmeldt et indbrud. Polititjenestemanden gjorde først efter flere 

minutters samtale alarmcentralen opmærksom på, at denne faktisk kendte gerningsmanden. Rigspolitiet fandt, at 

polititjenestemanden havde misbrugt sin stilling ved ikke at angive de korrekte omstændigheder omkring 

episoden, således at alarmcentralen havde et oplyst grundlag at disponere ud fra. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
96. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for på sin Facebookprofil at have lavet to opdateringer. Det ene opslag viste 

et billede af polititjenestemanden i færd med at sniffe et hvidt pulver. Billedet var ledsaget af teksten: "Så er jeg 

ved at være klar til en 15-23 vagt i koncernen". Det andet opslag var alene et tekstopslag med ordlyden: "Fruen 

kommer ind med et laurbærblad og stikker det under flammen på et stearinlys og siger, det skulle gi en dejlig 

duft... men udbryder næsten med forbavselse "nej det dufter af hash"... ja man kom helt til at tænke på de 
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gode dage på HF?  Nogen der sælger joints???? Så ring lige og læg en besked til mig på 114...” Rigspolitiet 

fandt, at opslagene - henset til antallet af venner - var at betragte som offentlige og fandt, at opslagene var i strid 

med værdighedskravet i tjenestemandslovens § 10. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
97. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i en periode på knap to år – til trods for ledelsens løbende indskærpelser 

herom – syv gange udenfor tjenesten at have haft en adfærd, der havde medført, at politiet var blevet involveret, 

herunder i anledning af anmeldelser for vold, husspektakler og en eks-kærestes anmodning om udstedelse af et 

tilhold. Polititjenestemanden havde endvidere i samme periode to gange – den ene gang ved uberettigede 

registeropslag og den anden gang ved henvendelse til kollegaer i efterforskningsenheden – forsøgt at tilegne sig 

viden om en politimæssig efterforskning rettet mod ham selv. Polititjenestemanden blev sigtet for registermisbrug 

efter straffelovens § 155. Politiklagemyndigheden sendte sagen til statsadvokaten til vurdering af 

tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten forelagde polititjenestemanden et bødeforlæg på 4.000 kr., som han vedtog 

udenretligt. 

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