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Med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse
Seminarium och paneldebatt

i Stockholm måndagen den 2 maj 2011

Modernare rättegång -
större krav på nämndemännen -

minskad rättssäkerhet?

Tid Måndagen den 2 maj 2011, 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

10.15 Modernare rättegång - större krav på nämndemännen -
minskad rättssäkerhet?

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)

Fredik von Arnold, lagman Uppsala tingsrätt

Elin Blank, kammaråklagare Uppsala

Tomas Nilsson, advokat, ordf. Sveriges Advokatsamfund

Claes Sandgren, prof. i civilrätt Stockholms universitet

12.00 - 12.45 Lätt lunch serveras

13.00 - 16.00 Paneldebatten fortsätter med  avbrott för kaffe



Modernare rättegång -
större krav på nämndemän -

minskad rättssäkerhet?

Stiftelsen Rättsstatens Vänner genomförde i november 2011 ett
seminarium om resningsinstitutet. Under det pekades på flera konse-
kvenser av den reform av rättegångsförfarandet som fått beteckningen
En Modernare Rättegång (EMR). Den genomfördes hösten 2008 och
har fått till följd bland annat att rättegången i högre grad än tidigare
koncentrerats till första instans. Därmed har nämndemännen i realite-
ten fått större avgörande i processen, vilket också framhölls vid
seminariet. Reformen har begränsat individens möjlighet att kunna
överklaga beslut och upplevs som ett hot mot rättssäkerheten.

Både reformen och nämndemannainstitutet som sådant har blivit
föremål för debatt. Jämsides med debatt i media har reformens prak-
tiska sidor belysts, exempelvis av Svea hovrätt i en rapport om dess
betydelse för hovrättsprocessen. Samtidigt har Domstolsverket påtalat
ett behov av breddad rekrytering av nämndemän. Förslag har också
väckts om att minska nämndemännens inflytande, till exempel i en
motion till Riksdagen av Maria Abrahamsson.

För att belysa de nu antydda förhållandena anordnar Stiftelsen
Rättsstatens Vänner, som en fristående fortsättning på det tidigare
seminariet, ett heldagsseminarium om EMR och nämndemanna-
institutet. Syftet är att, med inlägg av företrädare för olika länkar i
rättskedjan - domare, åklagare och advokater - samt med röster från
rättsvetenskap och politik, diskutera effekterna av reformen - positiva
och negativa - och de problem som i samband med den och i övrigt
kan vara förknippade med nämndemannainstitutet.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner skapades av professor Anders Agell
och har till uppgift att belysa förhållanden som har betydelse för
rättssäkerheten i samhället. För att genomföra det aktuella seminariet
har stiftelsen fått stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse.

Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till domare, advokater, åkla-
gare, politiker, vetenskapsmän inom juridik och samhällsvetenskap
liksom till andra som har intresse av frågor om rätt och rättssäkerhet.

Liksom de seminarier som tidigare har genomförts av Stiftelsen
Rättsstatens Vänner kommer detta seminarium att dokumenteras på ett
fylligt sätt.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till

ett seminarium och paneldebatt

i Stockholm måndagen den 2 maj 2011

Deltagande är gratis

Anmälan görs senast 27 april 2011

till stiftelsens sekreterare

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


