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FÖRSVARARUPPDRAGET 
SEMINARIEPROGRAM 

Syftet med seminariet är att belysa olika sidor hos försvararrollen. Utgångspunkten är en 

jämförelse mellan försvararens roll i teorin och i praktiken. Den övergripande frågan är om 

försvararrollen behöver förstärkas och, i så fall, på vilket sätt det kan ske. Tyngdpunkten 

ligger på försvararens praktiska verksamhet och hur han/hon inom ramen för denna kan 

påverka processen och målets utgång. Särskilt berörs frågorna om konkretion av 

gärningsbeskrivningen, rätten till insyn, bevisfrågor och prövningen i överinstans. Även 

försvararens förhållande till media och biträde vid resningsförfaranden tas upp till diskussion. 

Seminariet är ägnat att bibringa kunskaper inom dessa områden som gör det möjligt för en 

försvarare att starkare hävda sin konstitutionella ställning. 

Torsdagen 13 september 

Försvararrollen och möjligheter att påverka utredningen 

15.00-16.30 Kurspresentation 

Vad är den officiella synen på försvararen och dennes roll? Hur ser det ut i 

praktiken? Finns det något sätt att stärka försvararens roll? 

Försvararrollen – teori och praktik 

Har försvararen en eller flera roller? Vilka regelverk ger försvararrollen sitt 

innehåll? Hur förhåller sig rollerna till varandra och till försvararens egen 

person? 

16.30-17.00 Paus 

17.00-18.15  Fallet Ulf – rättssäkerhet i praktiken 

Fallet Ulf medverkade till bl.a. att JO riktade kritik mot bl.a. RÅ och att  JK 

påbörjade sin granskning av felaktigt dömda och att Insynsutredning fick 

direktiv om att göra en översyn av frågan om partsinsyn. Vilka omständigheter 

var det i Fallet Ulf som ledde till att flera brister i rättssystemet 

uppmärksammades och har de nu fått en lösning?  

18.15-18.30 Paus 

18.30-20.00  JK:s rättsäkerhetsprojekt 

Genomgång av JK:s rättssäkerhetsprojekt och de brister och andra frågor som 

projektet uppmärksammade. 

 

Välkomstmiddag
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Fredagen 14 september 

Bevisrätt  

8.00 -9.00 Bevisprövning – rättsliga utgångspunkter 

Genomgång av bevisrättens innehåll utifrån lagstiftning, förarbeten och 

rättspraxis. 

9.00-9.15  Paus 

9.15- 10.00  forts Bevisprövning 

10.00-11.00  Bevis- och brottsprovokation 

Gränsdragningen mellan bevisprovokation och brottsprovokation samt frågan 

om rättsverkningar av att gränsen överträtts under förundersökningen. 

11.00-11.15  Paus 

11.15-12.30  Bevisvärdering – finns det några prejudikat? 

Är det möjligt att finna någon vägledning för bedömningar av sakfrågan i 

Högsta domstolens rättspraxis? 

12.30-18.00  Uppehåll 

18.00-18.50  Brottsmisstanken – brottsrubricering eller gärningsbeskrivning 

Vilka krav kan ställas på konkretionen av misstanken? Hur förhåller sig svensk 

rätt till Europakonventionen i detta hänseende? Ett exempel: Hur bemöts 

påståendet om ”tillsammans och i samråd”? 

18.50-19.00  Paus 

19.00-20.00  Förundersökningssekretess och partsinsyn – vad kan den misstänkte få veta 

Genomgång av parts insynsrätt såväl under förundersökningen som efter det 

att den avslutats. Utgångspunkten är Insynsutredningens slutbetänkande SOU 

2010:14 
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Lördagen 15 september 

Fällande dom och sen? 

8.00-9.00   EMR – fördelar och nackdelar för försvaret 

Genomförandet av EMR är en av de största förändringarna av 

straffprocessrätten sedan införandet av rättegångsbalken på 40-talet. Vilka är 

egentligen förändringarna och hur påverkar de försvararens arbete? Och hur 

påverkar förändringarna rättssäkerheten.  

9.00-9.15  Paus 

9.15- 10.15  Påföljdsutredningens betänkande 

10.15-10.30  Paus 

10.30-11.30  Resning – hoppet är det sista som dör 

Resningsärenden får allt större uppmärksamhet i media, men vilka är 

egentligen de rättsliga förutsättningarna för att få resning till förmån för den 

tilltalade i brottmål? Vad innebär Förundersökningsutrednings förslag i 

delbetänkandet SOU 2009:98 för möjligheterna att få resning? 

11.30-11.45  Paus 

11.45-12.30  Förhörsteknik 

12.30-18.00  Uppehåll 

18.00-19.30  Försvararen och media 

Skall rättvisa skipas på löpsedlarna? Hur skall försvararen förhålla sig till 

media? Vilka legala och etiska begränsningar uppställs det? 

Avslutande diskussion 

 


