
Dig og politiet
Hent bøger PDF

Michael Bj\u00f8rn Hansen
Dig og politiet Michael Bj\u00f8rn Hansen Hent PDF Politiet er en del af hverdagen i et moderne samfund,
der er styret af mange regler. De færreste mennesker er i daglig berøring med politiet og et møde med politiet
kan derfor ofte være overrumplende, og i værste fald få vidtrækkende konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at
du som borger kender reglerne og forstår at begå dig i det danske retssamfund. Det ville være enormt praktisk,
hvis du altid havde en advokat ved hånden; men det har de færreste. Til gengæld er denne bog lige til at gå
til: Her får du et godt overblik over de rettigheder og pligter, du har i forbindelse med politiet og din egen

retssikkerhed. Dig og politiet er en forbrugervejledning, der giver svar på mange af de spørgsmål, som opstår,
hvis du møder politiet. Samtidig giver bogen en række gode råd og et indblik i politiets arbejdsmetoder, så du
også forstår deres arbejde. Bogen kan med fordel benyttes i undervisningen på ungdomsuddannelserne til

oplysning om, hvad politiet må. "Magtanvendelse skal altid være nødvendig. Dette indebærer, at politiet altid
skal anvende mindst mulig magt og helst undgå at anvende magt. Et blidere magtmiddel skal foretrækkes

frem for et hårdere magtmiddel. Magtanvendelse må ikke udstrækkes i længere tid end nødvendigt." Uddrag
af bogen Michael Bjørn Hansen, Advokatfirma Christian Harlang, er advokat, bl.a. med speciale i

straffesager. Han er desuden ekstern lektor ved Københavns Universitet i strafferet og straffeproces, hvor han
har undervist siden 1978.

 

Politiet er en del af hverdagen i et moderne samfund, der er styret af
mange regler. De færreste mennesker er i daglig berøring med

politiet og et møde med politiet kan derfor ofte være overrumplende,
og i værste fald få vidtrækkende konsekvenser. Derfor er det vigtigt,
at du som borger kender reglerne og forstår at begå dig i det danske
retssamfund. Det ville være enormt praktisk, hvis du altid havde en
advokat ved hånden; men det har de færreste. Til gengæld er denne
bog lige til at gå til: Her får du et godt overblik over de rettigheder

og pligter, du har i forbindelse med politiet og din egen



retssikkerhed. Dig og politiet er en forbrugervejledning, der giver
svar på mange af de spørgsmål, som opstår, hvis du møder politiet.
Samtidig giver bogen en række gode råd og et indblik i politiets
arbejdsmetoder, så du også forstår deres arbejde. Bogen kan med
fordel benyttes i undervisningen på ungdomsuddannelserne til

oplysning om, hvad politiet må. "Magtanvendelse skal altid være
nødvendig. Dette indebærer, at politiet altid skal anvende mindst
mulig magt og helst undgå at anvende magt. Et blidere magtmiddel
skal foretrækkes frem for et hårdere magtmiddel. Magtanvendelse
må ikke udstrækkes i længere tid end nødvendigt." Uddrag af bogen
Michael Bjørn Hansen, Advokatfirma Christian Harlang, er advokat,
bl.a. med speciale i straffesager. Han er desuden ekstern lektor ved
Københavns Universitet i strafferet og straffeproces, hvor han har

undervist siden 1978.
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