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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.
Siden første udgave af Politiret i 1996 er der sket store ændringer inden for politiet. Politireform, rydning af
Ungdomshuset, klimatopmøde, statsbesøg og bandekrig har i de senere år sat nye krav og har bl.a. affødt et
nyt politiklagesystem og nye regler om anonyme vidner. Dansk politi står desuden over for et nyt politiforlig

for 2012-15. Denne femte udgave samler alle disse ændringer og reviderer centrale områder inden for
politiretten, samt giver plads til 100 nye domme. 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.
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