Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium och paneldebatt
i Stockholm måndagen den 20 april 2015
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden som har betydelse för rättsutvecklingen 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, åklagare, polis, politiker, vetenskapsmän inom
juridik och samhällsvetenskap liksom till andra som har intresse av frågor om rätt och rättssäkerhet.
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder härmed in till detta seminarium och paneldebatt som anordnas den
20 april 2015 kl. 9.30 i Sjöfartshusets festvåning, Strömsalongen, Skeppsbron 10, Stockholm. Anmälan
görs senast 16 april 2015 till stiftelsens sekreterare (ewa@waites.se eller 070-735 62 78).

Brottmål och Massmedia
Medverkande:

Sonny Björk, kriminalkommissarie
Peter Danowsky, advokat
Nils Funcke, journalist
Per Lindeberg, författare
Nils Pålbrant, rådman
Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet

Moderator:

Peter Nobel

Program:

Målet med seminariet är att åskådliggöra de effekter som kan följa den intensiva
mediala bevakning som förekommer av brottsutredningar och brottmålsprocesser
av allmänt intresse med bland annat mer eller mindre detaljerade uttalanden
av parterna och deras företrädare. Mot intressen av tillgång till information och av
genomlysning av förfarandet kan ställas frågor om hur informationsflödet påverkar
rättssäkerheten och rättstryggheten, bland annat hur informationen kan
påverka vittnen och andra förhörspersoner och därmed effektiviteten i
rättsprocessen samt oberoendet hos de rättsvårdande instanserna. Vidare
kan frågan ställas om informationen otillbörligt kan skada skyddet för den
personliga integriteten inte bara hos misstänkta utan också för andra som kan
beröras. Vilka sådana påverkningar måste rättssamhället tåla på grund av intresset
av fri information och vilka bör undvikas? Dessa och anknytande frågor kommer
att belysas i seminariet.

09.30-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Samling, registrering och kaffe.
Medias roll och rättsväsendets
Allmänintresse eller sensationslystnad

12.00-13.00

LUNCH

13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

Publicitet som skadar misstänkt, förundersökningen eller annan. Polisläckor
Kaffe
Hur påverkar publiciteten åklagare, domare, nämndemän och vittnen?
Reportage från huvudförhandling. Tendentiösa beskrivningar, teckningar
– frågan om direktinspelningar.
Slutanföranden och avslutning.

16.30-17.00

Stiftelsen Rättsstatens Vänner - www.rattsstatensvanner.se

