Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium och paneldebatt
i Stockholm måndagen den 28 november 2016 kl 09.00-16.30
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.

Etik och juridik
På Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr, Stockholm måndagen den 28 november 2016. Anmälan görs senast
23 november 2016 till stiftelsens sekreterare (ewa@waites.se eller 070-735 62 78). Antalet deltagare är
begränsat till ett femtiotal, varför först anmälda har företräde.
Temat för seminariet är juridik och etik. Dessa har släktskap, eftersom de var på sitt sätt sätter normer för
samhällsmedborgarna. Samtidigt skiljer de sig genom att juridiken i hög grad bygger på skrivna regler,
medan etiken vilar på de värderingar som råder i samhället. I och med att juridiken – och därmed juristerna
– befattar sig med verksamhet som angår människors handlande kommer de båda systemen ofta i kontakt
med varandra, ibland så att de sammanfaller, ibland så att konflikt mellan dem kan uppstå och ofta så att
juristen inte kan - och kanske inte heller bör - undvika att i sin regeltillämpning lägga etiska värderingar. Det
är kring dessa förhållanden, för att dra upp gränser mellan etik och juridik och för att spegla hur de kan
samverka för att bästa samhälleliga resultat skall uppnås, som seminariet kommer att kretsa.
Seminariet genomförs som en paneldiskussion under ledning av juris doktor Peter Nobel med inledning av
paneldeltagarna.
Om Stiftelsen Rättsstatens Vänner och dess verksamhet kan läsas på stiftelsens hemsida
www.rattstatensvanner.se.

FROGRAM
9.00: Samling, registrering och kaffe.
10.00: Välkomstanförande av Stiftelsens ordförande dir. Per-Ola Jansson.
Moderator: Peter Nobel, JD.
10.10: Etikens roll gentemot juridiken – Susanne Wigorts Yngvesson, docent Uppsala universitet, lektor
Teologiska Högskolan med inriktning etik, filosofi, mänskliga rättigheter och demokrati.
11.00: Etik ur juridisk synvinkel och i juristutbildningen – Minna Gräns, prof. i allmän rättslära, Uppsala
Universitet.
11.45: Allmän diskussion.
12-13.00: LUNCH
13.00: Etik i finansiell verksamhet – Hans Dalborg, Ekon.Dr, f.d. koncernchef och styrelseordf. I Nordea.
13.45: Advokatetik – Anne Ramberg, JD, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund.
14.30: Etik i dömande verksamhet – Johan Hirschfeldt, JD, f.d. JK och President i Svea Hovrätt.
15.15: Etik i offentlig förvaltning – Lena Marcusson, Prof. em.
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