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Ib Henricson: International politiret. Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag, København 2010. 382 sider -
hæftet. Pris: 500 kr. inkl. moms.
Jørn Vestergaard

Reguleringen af det europæiske politisamarbejde er over de seneste
par årtier blevet stadig mere omfattende og indgående. Især dette for-
hold har bevirket, at Ib Henricson har valgt at udskille fremstillingen
af den internationale politiret fra bogen Politiret, som i 2007 udkom i
en 4.-udgave med 133 sider om emnet. Forfatteren oplyser, at den nye
bog primært er skrevet til undervisningsbrug på universitetet, men til-
lige er tiltænkt praktikere som opslagsværk. En fritstående udgivelse
kan være nyttig med henblik på begge formål.
Bogen indledes med en definition af begrebet international politiret,

som i Henricsons rundhåndede aftapning er »læren om de suveræne
staters samarbejde inden for det politimæssige og det retlige område«.
Med sidste del af sætningen klargøres det, at fremstillingen ikke be-
grænser sig til politimæssigt samarbejde, men tillige inddrager dele af
det judicielle samarbejde på strafferettens område.
I betragtning af fremstillingens bredde ville det være en stor fordel

med et mere udførligt stikordsregister. Visse typer af lovovertrædelser
med stor politisk bevågenhed kan ikke umiddelbart lokaliseres i gen-
nemgangen af de særligt relevante kriminalitetsarter. Det gælder bl.a.
nogle af de områder, der er dækket af rammeafgørelser, f.eks. om it-
kriminalitet, bestikkelse samt børnepornografi og seksuel udnyttelse
af børn. Til gengæld dyrkes krigsforbrydelser, forbrydelser mod men-
neskeheden, folkedrab og andre forbrydelser omfattet af forfatterens i
øvrigt ganske vide definition af begrebet international kriminalitet (s.
69 ff.). Det havde haft sine fordele med en mere systematisk dækning
af forbrydelser, som er genstand for særlig mellemstatslig regulering,
herunder særligt dem, der har bredere praktisk betydning i en dansk
sammenhæng. En nærmere klarlægning af de internationale straffedom-
stoles saglige kompetenceområde er næppe af stor praktisk betydning
rundt om i politikredsene og vil under alle omstændigheder fordre en
fordybning i mere udførlige specialfremstillinger.
Inden for bogens emnekreds er der på andre sprog publiceret ganske

meget; men forfatteren har ikke haft ambitioner om at gå ud over en
del af, hvad der er skrevet på dansk.
TEUF citeres gennemgående som TEU og betegnes som Traktaten

for den Europæiske Union (f.eks. s. 32, s. 67 f. og s. 161, men korrekt
s. 24). Med hensyn til den EU-retlige implementering af Resolution
1267-Sanktionskomiteens restriktive foranstaltninger over for navngiv-
ne enkeltpersoner og organisationer er det forbigået forfatterens op-
mærksomhed, at EF-Domstolen den 3. september 2008 kom til et
ganske andet resultat i sagen Kadi &Al Barakaat end de tidligere afgø-
relser afsagt af Retten i Første Instans (s. 125).
Foruden kriminalitetsområdet dækker bogen bl.a. området for orden,

fred og sikkerhed. Som introduktion til et vidtforgrenet emneområde
har værket sin klare berettigelse, og det er fortjenstfuldt, at forfatteren
hermed har opdyrket endnu en del af politiretten.
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