Stiftelseforordnande for bildande av
STiFTELSEN RATTSSTATENS VANNER

Stiftelsen bildas genom detta forordnande, samtidigt somjag Anders Agell
tillskjuter 100.000 kr som grundliiggande stiftelsekapital. Dessa 100.000 kr har i
dag den 17 oktober 2008 overfOrts till ett bankkonto som oppnats for stiftelsen
hos Handelsbanken i Uppsala med prof. Carl Hemstrom som representant fOr
stiftelsen.

Medel fOr verksamheten skall i ovrigt efterstriivas genom stOrre men iiven
genom mindre donationer. Stiftelsens kapital skall, sedan det uppnatt erforderlig
stabilitet fOr verksamheten, kunna fOrbrukas for fullgorande av
stiftelseiindamalen under de verksamhetsformer som nu skall anges.
Stiftelsens syfte och fOremalet fOr dess verksamhet skall vara att niirmare
undersoka foJjande huvudfragor, eller sa manga av dem som styrelsen efter
horande av det nedan angivna "Radet" finner det mojligt att granska med hiinsyn
till disponibla medel.

1. Lagstiftningens politisering.
2. Domarnas sjiilvstiindighet, domstolarnas organisation for olika typer av mal,
domarrekryteringen samt domarutbildningen.
3. Systemet med juridiskt outbildade niimndemiins deltagande i verksamheten i
tingsriitter och hovriitter som fullviirdiga domare med individuell rostriitt.
4. Riittsosiikerheten i sexualbrottsmal.
5. Den radande genusteorin.
6. Kvaliteten pa den domande verksamheten bade i de allmiinna domstolama
och i fOrvaltningsdomstolama.
7. Advokaters ageranden som konfliktlosande eller konfliktskapande.
8. Socialnamndernas verksamhet.
9. Fragor om olika juristyrkens lojalitet och etik.
1O.Etik som ett siirskilt iimne i juristutbildningen.
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Stiftelsen skall ha en styrelse bestaende av fern personer. Styrelsen iir
beslutfor niir fyra ledamoter iir niirvarande.
Till Interimsstyrelse utses direktor Per-Ola Jansson, ordfOrande, professor Carl
Hemstrom, professor Anders Agell, joumalisten Anders Carlgren och
joumalisten, juris studeranden m.m. Therese Juel. Stiftelsens verksamhet skall
granskas av en auktoriserad revisor.
Stiftelsen skall vidare ha ett Rad om hOgst tio personer vilka skall kallas att
sammantriida minst en gang om aret for att ge styrelsen rekommendationer om
den liimpligaste inriktningen for undersokning av de ovan tio niimnda iimnena
liksom om anviindningen av de rapporter vilka bor utarbetas i stiftelsens egen
regi av siirskilt liimpade och fOr varje deliimne anstiillda personer. Rapportema
torde liimpligen inte bora overstiga 75 sidor och ges en medveten inriktning for
forstiirkning av riittsstaten. Rapportema torde liimpligen bora publiceras i en
serie fran ett och samma bokforlag.
Rildet utses av styrelsen efter horande av Ri'ldet i den man nilgon ledamot onskar
avgil. Ordforanden i Rildet utses av styrelsen efter hOrande av Rildet.
Ledamotema i styrelsen har riitt att delta i Rildets sammantriiden.
Det foreslils slutligen att styrelsen skall utse foljande personer som ledamoter av
Ri'ldet (alla har accepterat uppdraget):
gymnasieadjunkten Lasse Hagborg, Lund,
professom i neurofysiologi Germund Hesslow, Lund,
professom i socialt arbete Anna Hollander, Stockholm,
advokaten Bengt Loquist, Visby,
liikaren och psykoterapeuten Rigmor Robert, Stockholm,
f.d. lagmannen, jur.dr. Brita Sundberg-Weitman, Stockholm,
f.d. JO, f.d. regeringsrildet, f.d. lagmannen Bertil Wennergren, Linkoping,
samhiillsvetaren Thomas Wettergren, Bilstad.
Uppsala den 17 oktober 2008
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