Vil du
klage over
politiet?

Den
Uafhængige
Politiklagemyndighed

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklage
myndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken
hører under politiet eller anklagemyndigheden.
Du kan klage over politiet til Politiklagemyndigheden,
hvis du mener, at politiets optræden kan kritiseres.
F. eks. hvis politiet efter din mening
•	har talt uhøfligt eller optrådt ukorrekt,
•	har været for hårdhændet under en
anholdelse,
•	har misbrugt sin myndighed.
Klagen kan dreje sig om en episode, du selv har været
involveret i. Men det kan også være en episode, du har
været tilskuer til, eller du kan klage på vegne af en anden.
Mener du, at politiet har begået strafbart forhold som
led i tjenesten, kan du anmelde det til Politiklagemyndig
heden.
Det koster ikke noget at klage over eller anmelde politiet.

Hvem
behandler
din klage/
anmeldelse?

Klager du over politiets adfærd, er det
Politiklagemyndigheden, der undersøger
og træffer afgørelse vedrørende klagen.
Anmeldelse om strafbart forhold efterfor
skes af Politiklagemyndigheden.
Det er således Politiklagemyndigheden, der afgør, om
en klage f.eks. skal ende med kritik af politiet.
Politiklagemyndighedens afgørelser i klagesager er
endelige. Der kan derfor ikke klages over myndighe
dens afgørelser.
Ønsker du at anmelde politiet for strafbart forhold, er
det Politiklagemyndigheden, der efterforsker sagen.
Når sagen er færdigefterforsket, sender Politiklage
myndigheden sagen til statsadvokaten, der afgør, om
der skal rejses tiltale.
Hvis du ikke er tilfreds med statsadvokatens afgø
relse, f.eks. hvis statsadvokaten ikke mener, at der er
grundlag for at rejse tiltale mod politiet, kan du klage
over afgørelsen til Rigsadvokaten. På samme måde
kan Politiklagemyndigheden klage over statsadvoka
tens afgørelse.
Politiet skal både i sager vedrørende en adfærdsklage
og i sager vedrørende anmeldelse om strafbart for
hold stille det materiale og de oplysninger til rådig
hed, som Politiklagemyndigheden anmoder om, til
belysning af sagen.

Sådan
klager du/
indgiver
anmeldelse

Du kan klage og indgive anmeldelse
direkte til Politiklagemyndigheden.

Du kan finde adresse, telefonnummer m.v. på myn
dighedens hjemmeside. Hvis du i stedet indgiver din
klage til politiet eller statsadvokaten, vil klagen straks
blive sendt videre til Politiklagemyndigheden.
Vær opmærksom på, at du skal klage, før der er gået
6 måneder efter den episode, som du ønsker at klage
over.
I de fleste tilfælde, vil en skriftlig formuleret klage give
det bedste grundlag for at behandle sagen, men du
kan også klage mundtligt, eventuelt telefonisk. Vælger
du at klage skriftligt, bør du beskrive, hvem du klager
over, og hvad der er foregået i situationen. Situatio
nen bør beskrives så præcist som muligt, herunder
hvem det er, du vil klage over og gerne med angivelse
af navn og adresse m.v. på eventuelle vidner. Du kan
eventuelt kontakte Politiklagemyndigheden og få
nærmere vejledning, før du skriver din klage.
Også anmeldelser af strafbare forhold begået af
politiet kan ske til Politiklagemyndigheden. Her er der
som udgangspunkt ingen tidsfrister, men det er vig
tigt, at en anmeldelse indgives så hurtigt som muligt.

Når du
har klaget

Når Politiklagemyndigheden har modtaget
din klage, sendes en kopi af klagen til den
polititjenestemand, som du ønsker at klage
over. Han/hun skal have mulighed for at
udtale sig om klagen.

Hvis du har indgivet din klage til politiet, kan sagen
eventuelt afgøres som en såkaldt notitsklagesag. Det
betyder, at klagen afsluttes med, at du får en samtale
med en overordnet polititjenestemand om sagen.
Samtalen kan f.eks. munde ud i en beklagelse af det,
der er sket, og at forholdet vil blive påtalt over for den
person, du har klaget over. Samtalen skal gennem
føres hurtigst muligt, efter du har klaget. Notitssags
behandling kan kun ske, hvis du er indforstået med
det.
Hvis det som led i en notitssagsbehandling skønnes
nødvendigt at indhente en udtalelse fra den politi
mand, som klagen vedrører, kan der ikke efterfølgen
de pålægges den pågældende disciplinæransvar for
det forhold, udtalelsen angår.
Hvis en klage er indgivet direkte til Politiklagemyndig
heden, kan myndigheden sende klagen til politiet for
at forsøge at få den afgjort ved notitssagsbehandling.
Også i dette tilfælde kan notitssagsbehandling alene
ske, hvis du er indforstået med det.
Hvis ikke sagen bliver afsluttet med notitssagsbe
handling, vil du muligvis blive indkaldt til et møde hos

Politiklagemyndigheden for at uddybe din klage. Du
har ikke pligt til at møde op hos Politiklagemyndig
heden, ligesom du ikke har pligt til at besvare spørgs
målene. Du kan eventuelt besvare Politiklagemyndig
hedens spørgsmål telefonisk. Hvis du ikke ønsker at
komme med oplysninger om den episode, der ligger
til grund for din klage, må du forvente, at sagen vil
blive afgjort på baggrund af det materiale, Politiklage
myndigheden i øvrigt har modtaget om sagen.
I nogle sager vil forklaringerne skulle afgives i retten
foran en dommer. I retten vil du have pligt til at afgive
forklaring.
I visse tilfælde kan du få tilbudt gratis advokathjælp,
fra en beskikket advokat. Det er retten, der bestemmer,
om du kan få beskikket en advokat. Politiklagemyndig
heden vil orientere dig om de muligheder, du har.

Er du i tvivl,
om du
vil klage eller
indgive en
anmeldelse?

Hvis du er tvivl, om du vil klage eller ind
give en anmeldelse, kan du eventuelt søge
vejledning hos Politiklagemyndigheden.

En sådan henvendelse til en medarbejder hos Politi
klagemyndigheden betyder ikke, at du automatisk
sætter en klagesag i gang.
Du kan også rette henvendelse til politidirektøren
eller en anden fra ledelsen i den politikreds, hvor du
mener, at politiet har optrådt ukorrekt. Sagen kan så
eventuel afgøres som notitsklagesag, hvis du som
ovenfor beskrevet er indforstået med det.
Politidirektøren skal under alle omstændigheder
indberette din klage til Politiklagemyndigheden.
Hvis Politiklagemyndigheden mener, at din klage bør
undersøges nærmere, bliver der sat en undersøgelse
i gang på samme måde, som hvis du selv havde hen
vendt dig til Politiklagemyndigheden.
Selv om du vælger at henvende dig til politidirektø
ren, er du ikke afskåret fra også at klage til Politiklage
myndigheden.
Hvis du er i tvivl om du vil indgive en anmeldelse, kan
du også søge vejledning hos Politiklagemyndigheden.

Andre
klagemuligheder

Politiet og anklagemyndigheden træffer mange forskellige
afgørelser som led i deres arbejde. Det er forskelligt fra
sag til sag og fra afgørelse til afgørelse, hvem du kan klage
til.
Derfor er det en god ide, at du, hvis du er i tvivl, kontakter
Politiklagemyndigheden, politidirektøren eller statsadvokaten. Du vil, uanset hvor du henvender dig, blive vejledt
om, hvordan du kan gå videre med din klage.

ADRESSER
Den Uafhængige
Politiklagemyndighed
Banegårdspladsen 1A, 1. sal
8000 Aarhus C
telefon 4178 3500
mail@politiklagemyndigheden.dk
www.politiklagemyndigheden.dk

Statsadvokaten
se adressen på
alle landets
statsadvokater på
www.rigsadvokaten.dk

Politidirektøren
se adressen på
alle landets
politikredse på
www.politi.dk

