Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium och paneldebatt
i Stockholm måndagen den 27 november 2017
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 27
november 2017 kl. 9.30 i Sjöfartshusets festvåning, Strömsalongen, Skeppsbron 10, Stockholm. Anmälan görs
senast 20 november 2017 till stiftelsens sekreterare (ewa@waites.se eller 070-735 62 78).

Får alla felaktigt dömda resning?
- En central rättssäkerhetsfråga
Medverkande:

Anders Frigell, advokat
Moa Lidén, doktorand Uppsala universitet
Anders Perklev, riksåklagare
Ulf Stridbeck, professor Oslo universitet
Stefan Lindskog, justitieråd, ordförande Högsta domstolen

Moderator:

Peter Nobel, JD

Program:

En felaktigt dömd person måste kunna få resning i en rättsstat. Om inte
advokater ställer upp av ren välvilja och/eller massmedierna intresserar sig för
saken är det hart när omöjligt att få resning. Lagakraftvunna domar tillmäts
ett så starkt intresse att det skapar hinder för resning. Lösningen är att en
kommission och inte domstolarna beslutar om resning. Trots motioner i
riksdagen och trots krav mot regeringen har ett sådant system inte kunnat
införas i Sverige. Norge har infört en nyordning som fungerat väl.

09.00-09.30
09.30-09.35
09.35–10.15
10.15–11.00
11.00-12-00
12.00–13.00
13.00–13.45
13.45–14.30
14.30–

Kaffe och registrering.
Välkomnande av Stiftelsens ordförande Per- Ola Jansson
Advokat Anders Frigell: Är nuvarande resningsinstitut värdigt en rättsstat?
Riksåklagare Anders Perklev: Resning ur åklagarens synvinkel.
Justitierådet Stefan Lindskog, HDs ordförande: Skall HD besluta om resning?
LUNCH
Doktorand Moa Lidén: En rättsvetenskaplig syn på institutet resning.
Professor Ulf Stridbeck: Den norska resningsinstitutet - en jämförelse.
Diskussion - Kaffe
Avslut av Stiftelsens ordförande
PS: Utrymme för frågor och inlägg ges under varje programpunkt
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