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Seminarium och paneldebatt
i Stockholm fredagen den 26 november 2010

Resningsinstitutet

Den yttersta garantin för rättssäkerheten?

Tid Fredagen den 26 november 2010, kl  10.00 - 16.00

Plats Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm

Program

09.30 Registrering

10.00 Stiftelsens ordförande hälsar välkommen och redogör kort
för stiftelsen och för syftet med seminariet

Presentation av seminariets tema

Huvuddragen i resningsinstitutet i några andra länder

10.45 Resningsinstitutet. Den yttersta garantin för
rättssäkerheten?

Moderator: Peter Nobel, jur.dr., f.d. DO, f.d. expert
i FN:s kommitté mot rasdiskriminering

Paneldebatt med inledningsanföranden av

 Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M)

Sven-Erik Alhem, f.d. överåklagare,
ordf. i Brottsofferjourernas Riksförbund

Peter Althin, advokat, f.d. riksdagsledamot (Kd)

Johan Munck, justitieråd, f.d. ordf. Högsta Domstolen

Erling O.Lyngtveit, advokat, Møterett for Høyesterett

12.15 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Paneldebatten fortsätter med  avbrott för kaffe



Resningsinstitutet

Den yttersta garantin för rättssäkerheten?

Stiftelsen Rättsstatens Vänner genomförde i april i år ett seminarium
om juridik och psykologi. Detta visade att psykologiska faktorer har
stor påverkan på dömandet med effekt att ett inte försumbart antal
personer troligen har blivit felaktigt dömda. Denna slutsats har också
dragits i andra sammanhang och på andra grunder. Ett medel att
komma till rätta med detta är att det finns en fungerande ordning för
resning.

Den svenska ordningen för resning i brottmål har under intryck av ett
antal uppmärksammade fall kommit att diskuteras flitigt och delvis
också kritiserats. Under året har det lagts fram ett betänkande (SOU
2009:98), i vilket bland annat behandlas hur domstolars och åklagares
handläggning kan göra förfarandet mer förutsebart.

Som en fristående fortsättning på det nämnda seminariet anordnar
Stiftelsen Rättsstatens Vänner nu ett heldagsseminarium om resnings-
institutet. Avsikten är att, mot bakgrund av den nuvarande svenska
ordningen för resning, med inlägg från personer med olika bakgrund
men med erfarenheter av resningsinstitutet, få belyst hur detta fung-
erar sett från olika intressenters aspekter. Utländska erfarenheter,
bland annat av den mera fristående norska ordningen, kommer att
redovisas som underlag för en diskussion om den svenska ordningen
bör förbättras och i så fall hur.

Seminariet riktar sig till domare, advokater, åklagare, politiker, veten-
skapsmän och andra som har intresse av rättsliga frågor och rättssäker-
het.

Såsom i fråga om det tidigare nämnda seminariet, som genomfördes
med bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse, kommer också en fyllig
dokumentation av detta seminarium att upprättas.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner skapades av professor Anders Agell.
Den har till uppgift att belysa förhållanden som har betydelse för
rättssäkerheten i samhället.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till

ett seminarium och paneldebatt

i Stockholm fredagen den 26 november 2010

Deltagande är gratis

Anmälan görs senast 19 november 2010

till stiftelsens sekreterare

(070-735 62 78 eller ewa@waites.se)


