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Med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse
Seminarium och paneldebatt i 

Linköping onsdagen den 23 maj 2012

Domaren i Rättssamhället -
roll, rekrytering och realiteter

Tid Onsdagen den 23 maj 2012, kl  10.00 - 15.30

Plats Brigaden Konferens, Brigadgatan 17, Linköping

Program

10.00 Registrering, kaffe

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

 Domaren i Rättssamhället

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

10.30 Vilka krav och förväntningar har vi på domarna?

 Thomas Bull, prof. Jur.inst. Uppsala universitet
 Stefan Wahlberg, journalist, tf chefred Dagens Juridik  
 Olof Wilske, jur.dr., Riksdagens utredningatjänst

11.50 Lunch

12.50 Hur påverkas domarna i en verklighet av alltmer 
 mekaniskt och pressande arbete?

 Eric Bylander, jur.dr., docent Jur.inst. Uppsala universitet
 Shirin Ahlbäck Öberg, docent Statsvet. inst. 
 Uppsala universitet

13.50 Kaffe

14.00 Domarens roll i dagens samhälle

 Mari Heidenborg, lagman Solna tingsrätt
 Kjell-Åke Modeer, prof.em. Jur.inst. Lund
 Anne Ramberg, gen.sekr. Advokatsamfundet

14.50 Avslutande diskussion

15.30 Seminariet avslutas 

 



Domaren i Rättssamhället -
roll, rekrytering och realiteter

Liksom på övriga områden i rättssamhället utsätts aktörer i den dö-
mande verksamheten för förändringar och frågan uppstår då hur det 
påverkar aktörerna själva. Frågan är också om dessa förändringar 
påverkar även kvaliteteten på arbetet och därmed i förlängningen vår 
rättssäkerhet. 

Seminariet fokuserar på tre aspekter som vart och ett kommer att 
behandlas i en paneldebatt med inledningsanföranden av paneldelta-
garna. 

Den första debatten tar upp frågan om vilka krav och förväntningar vi 
har på domarkåren, vilka egenskaper ska premieras och ur vilka grup-
per hämtas framtidens domare.

I den andra debatten diskuteras hur man behåller domarna i en verklig-
het av alltmer mekaniskt och pressande arbete. På vilket sätt påverkas 
domarens självständighet och domstolarnas utrymme för kvalifi cerat 
arbete av förändringarna i domstolsprocessen.

Till sist i den tredje debatten diskuterar vi domarnas roll i dagens sam-
hälle - tekniker eller visionär? Påverkan av internationell utveckling, 
nya krav pga. samhällsutvecklingen, ny konstitutionell roll, krav på 
etik och professionalism etc.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner har bjudit in en handfull mycket kva-
lifi cerade representanter ur rättssamhället till paneldeltagare för att 
analysera och belysa de angivna frågeställningarna.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner 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, åklaga-
re, polis, 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 Rätts-
statens Vänner kommer detta seminarium att dokumenteras på ett 
fylligt sätt.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till 

ett seminarium och paneldebatt

i Linköping onsdagen den 23 maj 2012

Deltagande är gratis 

Anmälan görs senast 16 maj 2012 

till stiftelsens sekreterare 

ewa@waites.se eller 070-735 62 78


