Dato: onsdag den 31. oktober 2012
Sted: Christiansborg, Fællessalen
Tid: kl. 13:00-17:00

Retssikkerhedsfonden
■ Forum for Retssikkerhed

PROGRAM
Retssikkerhedsfonden holder konference over emnet:

MED STATEN SOM MODPART
lighed for loven... lighed for domstolene
Kl. 13:00-13:30: Velkomst:
Retsudvalget v. medlem Ole Hækkerup, M.F.
Retssikkerhedsfonden v. prof.dr.jur. Eva Smith.
Herunder et par ord om hvad der kræves i dansk lovgivning og Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention med hensyn til lighed
mellem stat og borger. Eksemplificering.

*
Ordstyrer: Mogens Gyde

A. Lighedskravet og realiteterne i dansk praksis:
Kl. 13:30-13:45

Kl. 13:45-14:00

Kl. 14:00-14:15

1. Statens ressourceforbrug som part i retssager. I princippet uden grænser,
i modsætning til den enkelte borgers forbrug, som ofte er afhængigt af fri
proces, der bevilliges af staten.
(v. Adv. Christian Harlang)
2. Statens brug af uvedkommende offentlige ressourcer i sager mod private
borgere (misbrug af det administrative apparat?).
(v. Adv. Line Barfod)
3. Et eksempel på politiets og anklagemyndighedens overmagt i
straffesager: Lakuner i parternes ligestilling
(v. Adv. Bjørn Elmquist)
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B. Statens påberåbelse af statshensyn:
Kl. 14:15-14:30
1. Når politiske hensyn går forud for de retslige
statens sikkerhed og andre staters interesser.
(v. Fhv. landsdommer Holger Kallehauge

Kl. 14:30-14:45

Kl. 14:45-15:00

2. Utilbørlig mangel på retssikkerhed i forhold til internationale
organisationer.
(v. prof. Thomas Elholm)
3. Grundlovens § 63: nægtelse af opsættende virkning og af søgsmålsret
herunder af anerkendelse af foreningers søgsmålsret. Grundloven og
fællesskabsretten. Retssagers varighed.
(v. Adv. René Offersen)

– PAUSE –
Kl. 15:00-15:15

Kl. 15:15-15:30

C. Den aktuelle situation med hensyn til retshjælp, herunder virkninger af
ændringer i lovgivningen fra 2007. Baggrunden for statens stærkt mindskede
forbrug af midler til retshjælp.
(v. Formanden for Danske Advokater, Lars Svenning Andersen)

D. Spørgsmål og indlæg fra medlemmer af Folketinget og pressen.

E. Spørgsmål og bemærkninger fra salen.

*
Afrunding:
Retsudvalget v. medlemmerne Jan E. Jørgensen (V) og Pernille
Skipper (E):
(Efterkritik).
Retssikkerhedsfonden
v. formand for Retssikkerhedsfonden Ole Espersen
Tilmelding skal ske med angivelse af fornavn og efternavn, samt firma eller privatadresse
til e-mail: post@retssikkerheds-fonden.dk senest den 26. oktober.
Da der er et begrænset antal pladser vil deltagelse ske efter 'først-til-mølle'-princippet.
Bekræftelse vil blive sendt ud.

