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Politiklageordningen Hans Fogtdal Hent PDF Fra den 1. januar 2012 trådte en ny myndighed i kraft til

behandling af politiklager. Denne myndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed er oprettet for at skulle
undersøge og træffe afgørelser i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager) og efterforske
sager om mulige strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. Det har tidligere været en del af de
regionale statsadvokaters arbejdsområde og ansvar at forestå undersøgelse og efterforskning og afgøre både
adfærds- og straffesager efter forudgående forelæggelse af sagerne for et politiklagenævn. Bogen er delt op i

tre dele. I del 1 indeholder en beskrivelse af den generelle baggrund for den hidtil gældende og den
fremtidige politiklageordning. Den historiske udvikling, grundlæggende menneskeretlige standarder og
tilsvarende udenlandske ordninger bliver også behandlet i denne del. I del 2 gennemgås en afgrænsning af
området, samt de grundlæggende regler for sagsbehandlingen. I den sidste del bliver de enkelte sagstyper,
som har været og vil blive behandlet under ordningen, nærmere gennemgået og den hidtidige praksis

beskrives.
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