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Poltitiret Ib Henricson Hent PDF Politiets virksomhed er ofte udsat for debat, idet alle naturligt nok har en

mening om den. Denne bog indeholder derfor ikke blot den strikte jura, men også sociologens,
kriminologens, lægens, pressens, politikerens, politimandens, borgerens, ja selv gerningsmandens
synspunkter på dansk politi. Alle aspekter af politiets virksomhed behandles - herunder kravene om

nødvendighed, mindste middel og proportionalitet og politiets indgreb mod kollektive uroligheder i nyere tid.
Også det daglige arbejde i politikredsen, politiets brug af agenter eller anonyme vidner, anklagerens opgave
med at bevise den tiltaltes skyld og den omsiggribende privatisering af politiets opgaver har fået en del plads.

POLITIRETTEN er en klassiker inden for politiområdet. Det er den eneste bog, der giver læseren det
fuldstændige indblik i dansk politi, lige fra politiets historie til de aktuelle resultater af dansk politis
virksomhed. Bogen indeholder referater af næsten 500 domme, og er med 1.500 stikord den ultimative
indgangsport til viden om dansk politi, både for praktikere og teoretikere. Bogen anvendes såvel på

politiskolen som på universiteterne og i politikredsene. Bogen fejrer i år sin 20 års fødselsdag. Siden 1996 er
der udkommet en ny udgave ca. hvert 4. år, og bogen giver således også et unikt 1. hånds vidnesbyrd om
dansk politis udvikling i det sidste kvarte århundrede. Bogen er både praktisk anvendelig som lærebog og

grundbog inden for politiret, men er samtidig også et godt udgangspunkt for en frugtbar debat om politiet og
dets virksomhed. Om forfatteren Ib Henricson er tidligere vicepolitimester og politiadvokat og nuværende

lektor i politiret på Århus Universitet. Se Ib Henricsons forfatterprofil.
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