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INDKALDELSE TIL MEDLEMSMØDE
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Landsdommer Mikael Sjöberg vil holde indlæg om
Domstolene og politikerne
I mindre heldig forståelse for magtens tredeling som demokratisk basis ses det jævnligt, at domstolene, der efter
grundloven alene skal rette sig efter loven, udsættes for forsøg på politisk påvirkning uden for rammerne af
anerkendte retskilder. Dette forekommer både som politikeres generelle, fremadrettede udmeldinger om, hvorledes
domstolene (underforstået: uden lovændringer) bør agere på et bestemt område, f.eks. med strengere straffe,
lavere beviskrav eller lavere tærskel for udvisning, som udmeldinger om, at domstolene ikke har forstået lovgivers
hensigter og ved kommentarer til verserende retssager samt bagudrettet kritik af konkrete afgørelser.

Domstolenes reaktionsmuligheder og reaktion herpå belyses i et indlæg af formanden for Den danske
Dommerforening, landsdommer Mikael Sjöberg, der baseret på sit virke som en af vicepræsidenterne i den
internationale dommerforening (International Association of Justices) tillige vil medinddrage balancen og
interaktionen mellem domstole og politikere i andre europæiske lande.
-0Arrangementet afsluttes som sædvanlig med en to-retters middag med to glas vin og efterfølgende kaffe. Prisen
herfor udgør kr. 275,00.
Til dette arrangement kan medlemmerne medbringe en kollega som gæst. Gæsten betaler kr. 200,00 for deltagelse
uden middag og kr. 475,00 for deltagelse i både arrangement og den efterfølgende middag.
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse er forudgående tilmelding til arrangementet nødvendig.
Tilmelding skal ske via Højesteretsskrankens hjemmeside www.hojesteretsskranken.dk under "Kommende
Arrangementer". Seneste tilmelding/betaling henholdsvis framelding er torsdag den 14. november 2019.
Medlemsnummer skal oplyses ved tilmelding, men hvis dette ikke kendes, så kan der udfyldes med "?".
Vær opmærksom på, at tilmelding til middagen alene vil blive accepteret, såfremt der sammen med
tilmeldingen indbetales kr. 275,00 til bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 4183, konto 4310977659. Ved
indbetaling af beløbet bedes navnet på deltageren anført og betalingen mærket "Højesteretsskranken, j.nr. 24293-101". Medbringes en gæst, skal der indbetales yderligere kr. 200,00, hvis
gæsten alene deltager i medlemsmødet, og kr. 475,00 hvis gæsten deltager i både medlemsmøde og
middag. Gæstens navn bedes ligeledes anført på indbetalingen.

På bestyrelsens vegne

Torben Bondrop
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