
Stadgar 
för 

”Emil Heijnes Stiftelse  
för rättsvetenskaplig forskning” 

§ 1. 
Stiftelsens namn är ”Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig 

forskning”. 
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 

24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 
 

§ 2. 
Stiftelsens ändamål skall vara att främja rättsvetenskaplig 

forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse 
med de västerländska rättsprinciper, som voro allmänt erkända 
före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervis-
ning. 

Tillgångarna och deras avkastning få icke begagnas för annat 
än sådant som faller inom ramen för det sålunda angivna ända-
målet. 

Till fullföljande av ändamålet må den till förfogande stående 
avkastningen användas 

1) såsom understöd för rättsvetenskaplig forskning åt advokat-
er, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rätts-
bildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor, 

2) såsom bidrag till vidmakthållandet av det s.k. Juridiska 
Biblioteket eller till anskaffandet och vidmakthållandet av särskilt 
juridiskt bibliotek, tillgängligt för dem som bedriva juridisk forsk-
ning eller verksamhet, 

3) såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska 
handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervis-
ningen inom landet, samt 

4) för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig 
åtgärd. 
 

§ 3. 
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm. 

 
§ 4. 

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med fem suppleanter, 
vilka samtliga skola vara svenska medborgare. 



Beträffande styrelsens sammansättning vid stiftelsens bildande 
samt ordningen för val av ersättare för de först utsedda ledamöter-
na och suppleanterna vid dessas avgång skola i stiftelseurkunden 
meddelade bestämmelser lända till efterrättelse. 

I övrigt och under fullföljande av sagda bestämmelser skola, 
första gången år 1950 och därefter vartannat år för tiden t.o.m. ut-
gången av andra året därefter, en ledamot och suppleant för hon-
om utses av Högsta Domstolen bland dess medlemmar, en leda-
mot och suppleant för honom av juridiska fakulteten vid Lunds 
universitet bland inom fakulteten verksamma lärare samt fyra 
ledamöter med två suppleanter för dem av styrelsen för Sveriges 
Advokatsamfund bland dess medlemmar, medan den sjunde leda-
moten och suppleant för honom skall utses av de i nyss angiven 
ordning valda sex ledamöterna och vara domare. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för 
varje tvåårsperiod. 
 

§ 5. 
Det åligger styrelsen att självständigt förvalta stiftelsens till-

gångar och i övrigt handhava stiftelsens angelägenheter. 
Minst en femtedel av behållna avkastningen skall för varje år 

läggas till stiftelsens kapital. 
Tillgångarna skola städse vara placerade på betryggande sätt. 
Det skall vara stiftelsen tillåtet att förvärva aktierna i Rosen-

grens Källare Aktiebolag, vilket bolag äger fastigheten n:r 5 kvart-
eret Cephalus med adress n:r 1 vid Salviigränd i Stockholm för att 
inom sagda fastighet bereda stiftelsen och Sveriges Advokatsam-
fund, det senare mot skälig hyra, för deras verksamhet erforder-
liga lokaler. 
 

§ 6. 
Till styrelsens sammanträden skola samtliga ledamöter kallas. 
Styrelsen är i det fall att alla ledamöter icke äro tillstädes be-

slutför, när fyra ledamöter äro närvarande och om beslutet ense; 
eljest gälle den mening, varom flertalet enas, eller vid lika röstetal 
den mening, som ordföranden biträder. 

Rörande giltigheten av beslut om ändring i dessa stadgar gäller 
jämlikt § 12 särskild föreskrift. 
 

§ 7. 
Styrelsen sammanträder minst två gånger under varje kalender-

år, första gången före utgången av april månad samt andra gången 
i november eller december månader och i övrigt på kallelse av 



ordföranden, så ofta han anser det vara av behovet påkallat eller 
sådant begäres av minst två av styrelsens övriga ledamöter. 
 

§ 8. 
Styrelsen äger förordna en eller flera personer inom eller utom 

styrelsen att företräda stiftelsen. 
Styrelsen äger att inom eller utom sig utse särskild sekreterare, 

vilken skall åtnjuta skäligt arvode. 
Till styrelseledamot må ersättning icke utgå i vidare mån än att 

skälig gottgörelse må beslutas för deltagande i sammanträde och 
för utförande av särskilt uppdrag. 
 

§ 9. 
Stiftelsens värdepapper skola förvaras antingen i svensk banks 

notariatavdelning eller i kassafack hos svensk bank. Kassafacket 
skall vara försett med – förutom lås, vartill banken har nyckel – 
dubbla lås, och skall en ledamot av stiftelsens styrelse hava nyck-
eln till det ena låset och annan person inom eller utom styrelsen, 
som styrelsen bestämmer, hava nyckeln till det andra låset. 
 

§ 10. 
För att granska stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvalt-

ning skola för en tid av två år för varje gång utses två revisorer 
med två suppleanter, därav en revisor och suppleant för honom, av 
universitetskanslerämbetet samt en revisor och suppleant för hon-
om av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund. 

Revisor och suppleant, som utses av universitetskansler-
ämbetet, skola vara auktoriserade revisorer, medan revisor och 
suppleant, som utses av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 
skola vara advokater. 
 

§ 11. 
Stiftelsens räkenskaper, som avslutas för kalenderår, skola 

jämte förvaltningsberättelsen senast den 1 juni påföljande år över-
lämnas till revisorerna, som skola före samma månads utgång 
slutföra granskningen och avgiva skriftlig berättelse däröver. 

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisionsberättelsen skola 
senast den 15 juli varje år överlämnas till universitetskansler-
ämbetet och Sveriges Advokatsamfund. 
 

§ 12. 
För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fordras att minst 

fem av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden, därom äro 
ense och att Kungl. Maj:t godkänner beslutet. 
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