
Max
Sørensen-
forelæsningen

Årets forelæser er 
Jens Peter Christensen
- højesteretsdommer 
og dr.jur. 

Praktiske oplysninger
Arrangementet foregår:
Tirsdag den 19. februar 2013 
Kl. 12.15 til 13.15 
Sø-auditorium 1, byg. 1250 
(Per Kirkeby auditoriet). 

Efter forelæsningen er Juridisk Institut vært 
for reception i auditoriets forhal fra 
kl. 13.15.

Alle er velkomne.

Max Sørensen (1913-1981) skrev afhandlingen ”Le sources 
du droit international”, som han forsvarede i 1946 for den 
juridiske doktorgrad. I 1947 blev han som 34-årig udnævnt 
til professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet. Her var 
han ansat indtil 1972, da han tiltrådte stillingen som den 
første danske dommer ved EF-Domstolen.

Max Sørensen varetog sideløbende med sit professorat en 
række vigtige opgaver. Han tog bl.a. initiativ til formulering-
en af grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, han 
var Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret og var dansk 
repræsentant i en lang række internationale organisationer, 
herunder FN og Den Europæiske Menneskerettighedskom-
mission og -domstol.

Max Sørensen gjorde en stor indsats for det juridiske studium 
og var en af statskundskabs ”Founding fathers”. Et område, 
som optog ham stærkt, var at hjælpe studenter, der ønskede 
et udenlandsk studieophold. Det er derfor helt i hans ånd, 
at Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefonds midler bl.a. 
anvendes til dette formål.

Max Sørensen havde en omfattende og højt anerkendt viden-
skabelig produktion (se nærmere bibliografien i bogen Max 
Sørensen 100 år, 2013).

Max Sørensens utrolige flid, ubestridelige dygtighed og al-
ment anerkendte hæderlighed medførte, at han som den 
fremragende jurist, han var, nød stor respekt og anerkendelse 
herhjemme og i udlandet.
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Om Max Sørensen

Køb bogen om
Max Sørensen på dagen

Normalpris 700
Din pris på dagen 450



Om forelæsningen

I anledning af 100 års dagen for AU professor, dr. 

jur. Max Sørensens fødsel giver højesteretsdom-

mer, dr.jur. Jens Peter Christensen en inspirerende 

forelæsning om Max Sørensen

50 år forud for sin tid i sit syn på forholdet mellem statsret 
og statskundskab. Personificeringen af Udenrigsministeriets 
folkeretsafdeling i en årrække og fadder til grundlovens 
højaktuelle paragraf 20 om suverænitetsoverladelse. Få 
danske jurister har efterladt så stærkt et eftermæle og så 
vigtige spor for nutidens samfund som professor, dr. jur. 
Max Sørensen fra Aarhus Universitet. Udover at være en af 
sin samtids mest toneangivende jurister, var han også den 
drivende kraft bag etableringen af Institut for Statskundskab 
på Aarhus Universitet. Max Sørensen var en interdisciplinær 
kapacitet, men også en stærk fortaler for fagenes særkende 
og selvstændighed. 

Om højesteretsdommer, dr.jur. 
Jens Peter Christensen

Højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen reflekterende over statsretten og statskundskaben.

Født 1956 i Skive, dommer i Højesteret fra 2006
Student 1975 
Cand. phil. 1980 
Cand. scient. pol. 1982 
Lic. jur. 1990 
Cand. jur. 1992 
Dr. jur. 1997 
 
Ansat ved Institut for Statskundskab, i den kommunale 
forvaltning og i centraladministrationen i årene 1983-1988. 
Derefter ansat ved Juridisk Institut. Først som kandidat-
stipendiat, siden som lektor og fra 1998 som professor. 
Udnævnt til højesteretsdommer i 2006.
 
Tillige undervisningsassistent i nationaløkonomi ved Aarhus 
Universitet 1979-82, ved Københavns Universitet 1983-87 og 
ved Handelshøjskolen i København 1986-92, i erhvervsret 
1992-94, i statsret ved Københavns Universitet 1987-97 

Har været formand for en række lovforberedende udvalg 
mm. Bl.a. Udvalget om indsigt i den kommunale adminis-
tration, Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand 
(spindoktorudvalget), Valgretsudvalget og Udvalget om of-
fentligt ansattes ytringsfrihed. Er for tiden formand for bl.a. 
Udvalget om ministrenes særlige rådgivere, Valgnævnet og 
Domstolsstyrelsens bestyrelse.
 

Forfatter til bl.a.: 

• Den højere Uddannelse som Politisk 
   Problem (1982) 

• Forfatningsretten og Det Levende 
   Liv (licentiatafhandling (ph.d.) (1990) 

• Ministeransvar (disputats, 1997) 

• Offentligt Ansatte Chefers Ansvar (1998) 

• Domstolene – den tredje statsmagt (2003) 
   
• ”Højesteret og statsmagten” i bogen 
   Højesteret - 350 år (2012) 

• Dansk Statsret (sammen med Jørgen Albæk Jensen og   
   Michael Hansen Jensen) (2012) 

Er blevet tildelt: 

• Gads Fonds Juristpris 1991 

• Filtenborgprisen 2003


