
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium och paneldebatt i 
Stockholm måndagen den 23 November 2015 kl 09.30-15.00 

 
 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden som ur just rättsstatlig synpunkt 
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.  
 
Detta seminarium och paneldebatt anordnas den 23 november 2015 kl. 9.30 i Sjöfartshusets 
festvåning, Strömsalongen, Skeppsbron 10, Stockholm. Anmälan görs helst senast 18 november 
2015 till stiftelsens sekreterare (ewa@waites.se eller 070-735 62 78).  

 
Rättsstaten - idé och verklighet 

 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har varit verksam sedan år 2008 och har genom att arrangera ett par 
seminarier om året sökt belysa frågor om rättstaten och de hot den utsätts för. Dagens seminarium 
har primärt syfte att presentera den skrift som stiftelsen sammanställt för att informera om 
verksamheten sedan starten. Skriften innehåller redogörelser för de seminarier som genomförts 
samt några artiklar som fokuserar på de kärnfrågor som vi ägnat uppmärksamhet. Bland annat har vi 
diskuterat frågor rörande bevisvärdering, vittnespsykologi, kvaliteten på förundersökningar. Får 
domstolarna det underlag som krävs för riktiga domar? Vilken effekt har effektiviseringen av 
domstolsprocessen? Är förutsättningarna för resning tillräckliga eller bör vi införa ett oberoende 
resningsinstitut t.ex. efter den norska modellen med en gjenopptakelsekommisjon? 
 
I form av en paneldiskussion kommer dessa och övriga frågor som de tidigare seminarierna och 
skriften ger anledning till att belysas. Deltagare kommer att få ett exemplar av skriften.  
 
Medverkande:  
Fredrik von Arnold, f.d. lagman Uppsala tingsrätt 
Håkan Holmberg, chefred. Upsala Nya Tidning 
Lena Marcusson, prof.em. Juridicum Uppsala 
Fredrik Wersäll, hovrättspresident Svea Hovrätt 
Moderator: Peter Nobel, jur.dr 
 
Program: 
09.30 Samling, registrering och kaffe 
10.00 Ordförande hälsar välkommen. Föremålet för dagens samling presenteras, den av stiftelsen 
framtagna skriften Rättsstaten - idé och verklighet 
10.30 Lena Marcusson. Rättstaten som princip och betydelsen av en god förvaltning 
11.00 Fredrik von Arnold. Underrätten i Rättsstaten – Betydelse, förutsättningar och begränsningar 
12.00 Lunch 
13.00 Fredrik Wersäll. Rättsstaten ur överrättens och åklagarväsendets perspektiv 
13.30 Håkan Holmberg. Rättsstaten och demokratin 
14.00 Eventuella slutanföranden och diskussion. 
15.00 Seminariet avslutas 
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