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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 22 april 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Justitiedepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en att
kartlägga behovet stärka domarnas ställning och lämna förslagattav
till inriktning fortsatt utredningsarbete beslutaav samt att om
sakkunniga, sekreterare och bidragexperter, utredaren.annat

Med stöd detta bemyndigande förordnade departementschefenav
den juni11 1993 justitiekanslern Johan Hirschfeldt till särskild
utredare.

Som sakkunniga förordnades dag verkställandesamma numera
direktören Barbro Fischerström, professorn Per Henrik Lindblom,

Åprofessorn Kjell Modéer, regeringsrådet Elisabeth Palm, ex-
peditionschefen Göran Regner och rättschefen Stefan Ström-numera
berg.

Som i utredningen förordnades den 29 september 1993experter
advokaten Birgitta Alexanderson, lagmannen Jan Carrick,numera
byråsekreteraren Meijt Cederdahl, chefsåklagaren Birgitta Cronier,
f.d. hovrättsrádet Allan Ekström, hovrättsrádet Per Eriksson,
kammarrättspresidenten Jan Francke, lagmannen Arnold Joelsson,
lagmannen Inge Lindqvist, regeringsrättssekreteraren Barbro Lund-
holm, hovrättslagmannen Anna-Karin Lundin, förhandlings-numera
direktören Staffan Lundin, lagmannen Anders Nordström, regerings-
rådet Hans Ragnemalm, hovrättslagmannen Christer Rune, justitierádet
Hans-Gunnar Solerud, förbundssekreteraren Karin Svensson, för-
bundsordtöranden John Thörngren och hovrättslagmannennumera

Åhlén.Lars
Justitierádet Hans-Gunnar Solerud entledigades den 19 november

1993. Den 30 november 1993 förordnades justitierådet Jan Heuman
i utredningen fr.o.m. den 25 november 1993.expert Vidaresom

förordnades den 22 1994 generaldirektören Bertil Hübinettemars att
i utredningen.expertvara
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag har varit kartlägga behovet stärkaatt attav
domarnas ställning och lägga fram förslag till inriktning fortsattettav
utredningsarbete avseende dessa frågor.översyn Utredningenen av
har därvid koncentrerat sig söka identifiera i vilka avseenden detatt
finns anledning förändringar i deöverväga nuvarande förhållande-att

Huvudsakligen lämnas således synpunkter vilka frågor börna. som
utredas i fortsattnärmare utredningsarbete. På punkt harett en
emellertid utredningen beslutat lägga fram färdigt författnings-att ett

förslag, kapitel III avsnitt 8.9.närmare Bakgrunden till detta ärse
Europadomstolens dom i målet Holm Ser. A Vol. 279-A.

Betänkandet iuppdelat delar,är två Del ochA särskild bilagedel,en
Del Själva betänkandet,B. Del A, i sin indelatär i fem huvud-tur
kapitel jämte avsnitt illustrerar hur vissa de framfördaett som av
idéerna i framtida arbete skulle kunna tänkas komma till uttryck iett
lag. författningstextDenna vidhängandemed kommentar i skiss-är
form.

Kapitel UtredningsuppdragetI innehåller redogörelse fören
direktiven och för utredningens arbetsformer. kapitelI Bakgrund
finns beskrivning domarnas historiska och för-nuvarandeen av
hållanden. Detta kapitel innehåller också sammanfattningen av

övervägandendomarnas ställning internationellt. I kapitel Ill lägger
utredningen fram sina överväganden och förslag. Framställningen sker
i vi-form. Bakom innehållet denstår särskilda utredaren tillsammans
med de sakkunniga. Experterna har inte beretts praktiska möjligheter

lägga synpunkter innehållet ipå detta kapitel. Resultatet dettaatt av
har utvecklats inärmare kapitel särskiltEtt kapitel, kapitel IV
Experternas promemorior, har därför tagits i betänkandets huvud-
del. Kapitlet innehåller de idéskisser de olika expertarbets-som

har framarbetat under utredningstiden. särskiltEtt yttrandegrupperna
frågan justitierådensrör och regeringsrådens harätt attsom om

bisysslor finns i kapitel SärskiltV yttrande.
det följandeI redogörs för innehållet i betänkandets kapitel III

Överväganden.
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Utgångspunkter

avsnitt diskussion domstolarnasi kapitel III, 1.1Vi betonar att en om
frånsjälvständighet i land måste utgå det demokra-och domarnas vårt

offentligastatskicket. demokratiska skall dentiska I den rättsstaten
den i demokra-under lagarna. Domstolarna harmakten utövas genom

regeringsformen rollenordning beslutadetisk rättsstatensgetts att vara
träder deandra över gränservärnare gentemot statsorgan som som

fullgöra denna uppgiftför befogenheter. För kunnafinns deras att
självständiga lagarna.under Domstolarnasdomstolarnamåste vara

kontrollorgan framgår också Europakon-viktiga ställning som av
för mänskliga rättigheterna ochventionens bestämmelser till skydd de

friheterna.grundläggandede
konstitutionella tydligareroll i börDomstolarnas vårt görassystem

demokratiska legitimitet skulleregeringsformen. Domstolarnas på såi
i författningen.komma till bättre uttrycksätt

diskussion och förändring idömande makten under mångaDen är
domstolarna får förstärkt konstitutio-viktigt dragländer. Ett är att en

kommer medverka i politiskroll och de därmednell att att process.en
vi studerat domarnas ställning i olika nationellaarbete harI vårt

rättsfamiljer grund-urskilja vissa medrättsordningar. Det går att
demBilden skillnader och likheterläggande drag.gemensamma av

anglo-amerikanskganska tydlig ställeremellan blir man enom
Förhållandena dock inte statiska. Enordning fransk-tysk. ärmot en

integrationsproces-enhetlig europeisk rättskultur utvecklas genommer
nationellaviktiga särdrag i de rättskulturernadet sker utan attmensen

domstolarnas rättstillämpande rollsvenskabehöver Deöverges. -
till förarbeten och rättsskapan-mindre bundenhetpräglad mer av enav

i samhäll-blir bl.a. därmed betydelse vårfunktionde storav-
sutveckling.

ocksåroll i samhälletfrågan domstolarnas måstepåI om synen
Vi inte myckettyngd beaktas. börtraditionens utan noggrannen

för mycket rubba kontinuitetennationella värden ellerprövning uppge
riksdagen ha detMedborgarna och måstei reformarbetet på området.

sigdomstolarnas roll i samhället gestaltarinflytandet huröverstörsta
sådanadomstolarnas verksamhet måsteför framtiden. Men ges

praktikenpolitiska i ochförutsättningar det garanteraratt systemet
självständighet och oberoende.domstolarnasrespekterar

framhålls i avsnitt 1.2, analyserasställningDomarnas måste, som
arbetssituation, organisationdomstolarnas uppgifter,bakgrundmot av

Vilekmannainflytandet. pekar viktenoch administration påsamt av
uppgifter ocharbetet med renodla domstolarnasdet pågående att

viktiga förHovrättsprocessutredningens förslag blirunderstryker att
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reformarbetet och det för förhållandenaäven i tingsrätterna. Vår
principiella inriktning den dömandeär verksamheten i högre gradatt

i skalldag,än ordinarieutövas domare samtidigt antaletattav men
sådana domare siktpå bör minska. Dagens arbetssituation hos
domstolarna belyser dock sådan inriktning måste genomförasatt en
successivt och långsiktigt. En effektiv domstolsorganisation med
tyngdpunkten i första instans förutsätter underrättsreform. Reforme-en
rade domstolar i första instans skall ha administrativt stöd medett gott

god beredningsorganisation. Man bör formeröverväga fören
administrativ samverkan mellan flera domstolar.

Vi olika frågor allmänhetensrör förtroende förtar upp som
domstolarna. Hur den enskilde vid direkt kontakt uppfattaren
domstolen troligenär betydelse för hur detta förtroendestorav
formas. Det finns anledning uppmärksamma del praktiska frågoratt en

Ävenbetydelse för forma "en mänsklig domstol. domstolarnasattav
förhållande till massmedierna diskuteras och vi pekar på bl.a. hur
domstolarna och domarna skall bli bättre rustade möta massmedier-att
na.

En behandling domarens ställning och uppgiften värnaav att
principer fordrarrättsstatens diskussion också domarideal ochen av

domarkultur. Vi den i avsnitt 1.3. Varje generation domaretar upp
måste känna sitt för hålla diskussionen domaryrketsattansvar om
ideal och principer levande och kunna stödja generation domareen ny
i deras yrkesroll. Utvecklingen domarideal och domaretik iärav
första hand förnågot domarna själva för. Statmakterna böratt ansvara
dock bidra till frågorna kan behandlas.att

Domarbanan har tidigareöver flera utredningar. Vi har intesetts av
till uppgift utreda domarbananpå sådan. Saken kommeratt nytt som
dock till diskussion i betänkandet i samband med dels fråganupp om
utnämning domare och meritvärderingen, frågandels domar-av om
uppgiften och beredningsorganisationen. Uppfattningarna domar-om
banan igår Mångasär. domare med sin framtidpåstoryngre ser oro
i domaryrket. fårFrågan belysas de synpunkter vårtgenom som
betänkande kan anledning till. Vi pekar viktenpå godge av en
domarutbildning och behovet antal icke-ordinarie domare förettav
vissa måltyper och beslutsformer i varje fall för överskåd-samt nu-
lig tid för vikariatstjänstgöring. Vidare vi bemanningentar upp av-
beredningsorganisationen i Slutligenöverrätterna. behandlar vi också
notarieutbildningen och utbildningsinsatserna för de domarna.yngre
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konstitutionella ställningDomarens

vissaRegeringsformen innehåller regler skyddar kärnaspektersom av
oomtvistligt skall vissasjälvständighet domstolarna ha. Påden som

i fråga ingripanden i dömandet i enskilda målpunkter, ärt.ex. om
i avseenden fragmentariskt ellerskyddet starkt, medan det andra är

Syftet grundlagsreglering skall den skallobefintligt. med atten vara
skydd rättsläge den vanliga lagstiftningendetutgöra attett mot som

praxis tillämpas inte förändras till det ioch den sämreger som
vitala förhänseenden är rättsstat.som en

bedömning se avsnitt 2 redan tämligen marginellaVår är att
regeringsformen kan innebära viktig förstärkningförändringar enav

konstitutionelladomstolarnas och domarnas ställning. Domstol arnasav
självständighet stärkas också utförligareoch domarnas bör genom

domförhetvanlig lag. del bestämmelserna ochregler i En omav
föras frånorganisation och arbetssätt bör dedomstolarnas upp av

till lagnivån. Vi belyserregeringen beslutade instruktionerna det sagda
till författningsändringar förutommed skissatt presentera en

regeringsformen, rättegångsbalken och lagen allmänna för-om
Skissen bygger i princip gällande kanvaltningsdomstolar. pä rätt men

förslag vi behandlar i olika avsnittutvecklas i enlighet med vissa som
betänkandet.av

sammanhängandeUtnämning domare och därmedav
frågor

utnämningsförfarandetsjälvständighet avhängigDomarnas är attav
skydd ovidkommandehåller god kvalitet och inrymmer motett

Sverige, liksom i de länder utredningen särskilt studerat,hänsyn. I
för utnämningarna till domartjänsterna hos denligger ansvaret

avsnitt 3 olika utnämningsorganverkställande makten. I diskuteras
uppfattningenvidregeringen. Vikan alternativ till stannarsom vara

fortsättningsvis bör ligga kvar hos denutnämningsmakten ävenatt
verkställande makten och inte någotutövas änannatav organ
regeringen.

symboliska i den verkställan-sakliga och värdenligger bådeDet att
därfördomarna. Vii form regeringende makten utnämner anserav

möjlighet, enligtöverväga avskaffa regeringensböratt attman
regeringsformen,i 9 § första stycketgällande regler 11 kap. att

myndighet. sådantdomare till Ettdelegera makten utnämnaatt annan
domarutnämningsmaktendelegering kanförbud mot ses som enav
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markering domarnas konstitutionella ställning. Däremot viav attanser
de vikariatsförordnanden i dag beslutas regeringen bordesom av
kunna skötas något förslagsvis änsteförslagsnämndenannatav organ,
eller i vissa fall domstolarna själva.av

viktigtDet denär verkställande makten kan frigöra sig frånatt varje
misstanke missbruk utnämningsmakten. För skapa garantierom attav

sådana misstankar bör regeringens utnämningsmakt kombinerasmot
med åtgärder stärker kvaliteten beredningenpå domartillsätt-som av
ningsärendena och samtidigt lämpligt uttryck försättettsom ger
domarnas självständiga ställning. l avsnitt 3.2.4 redogör vi för vissa
sådana åtgärder.

Vi tjänsteförslagsnämnd bör finnas kvaratt iävenanser en ett
framtida beredningsförfarande och lämna förslag tillsättningar för

domare nämnden har befattning med i dag.samma grupper av som
Förfarandet i nämnden bör leda till huvudregel, minstatt, tresom
kandidater förslagsrumisätts till varje aktuell domartjänst.upp
Regeringen bör dock inte bli bunden Tjänsteförslagsnämndensav
förslag, skall i framtiden där väljer inte denutnämnamen attman

i förstastår förslagsrum motivera varför ifrångåttperson som man
den inbördes föreslagna rangordningen. Om regeringen inte vill
utnämna någon de kandidater förts i förslagsrum viav som upp anser

tjänstetillsättningsärendet skall återremitteras tillatt Tjänsteförslags-
nämnden för förnyad behandling och förslag.nytt

Beträffande Tjänsteförslagsnämndens sammansättning vi denär av
åsikten den i framtidenäven bör bred. Dess ledamöteratt måstevara
ha god personkännedom. En majoritet ledamöterna bör därför ävenav
fortsättningsvis aktiva ordinarie domare representerande de olikavara
instanserna och domstolsorganisationerna. Före detta ordinarie domare
skall kunnaockså ledamöter i nämnden. Vi nämndenvara attmenar

ha domare ledamöter den sakkunskap behövsattgenom som ges som
för den skall uppfylla sin uppgift. För stärka legitimitetenatt att
diskuterar vi tanken ledamöterna kanatt ett representerapar av

Ävenallmänintresset. dessa ledamöter bör ha god kännedomen om
verksamheten i domstolarna och domarnas yrkeskår. Somom

för allmänintresset bör i första hand väljas advokatrepresentanter en
och professor vid juridisk fakultet. De fackliga organisationernasen
och yrkesorganisationernas intressen bör kunna beaktas på sättannat

deän representation i nämnden. Så kanatt skegenom ges t.ex. genom
det införs möjlighet för dem sigatt under ärendets be-att yttraen

redning. Frågan behöver utredas vidare i samråd berördamed de
intressena.

avsnittI 3 diskuterar vi också olika förstärka förfarandet vidsätt att
utnämningarna till de högre domartjänsterna, omfattasdvs. de avsom
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ide tjänsterutgångspunktkallelseförfarande. Vår ärdagens att som
fortsättningen. intei Förbör detföremål för dettadag ävenär attvara

politisering domarkårenmisstänkas förskallregeringen kunna en av
beredningen bli ochbordeutnämningar öppendessa mergenom

medinflytande iriksdageninsyn. Tanken påföremål för ettatt ge
vid i första handViutnämningsförfarandet diskuteras. attstannar man

metod,sådan medverkan. Enmetoderandrabör änöverväga somen
offentligmedi förfarandet,öka insynen ärockså skulle systemett en

önskaroch ditkandidater kan lämnasförslaglista dit personer som
intresse. Regeringenanmäla sitttjänster kani fråga för dessakomma

väljainte bundeninitiativrätt ochfortfarande habör attvaraen
i dagdet samråddessutomfrån listan. Vi att somanserpersoner

instanserna innanregeringen och de högstamellan tvåförekommer
formaliseras. Ettdomstolar börtill dessadomareregeringen utnämner

övriga kallelse-inrättas i frågasamråd kanformelltsådant även om
justitieråd ellerinteför domare ärSamrådsorganettjänster. som

BeträffandeTjänsteförslagsnämnden.bör dåregeringsråd vara
frågan sådantemellertidlämnar vi öppenpresidenttjänsterna om

Viinstans eller nämnden.respektive högstaskall ske medsamråd
utredningsarbetet bör utredafortsattai detdessutom att manmenar

för samrådsorganeninte absolut,formell, vetorättfrågan menom en
i lag.grundlagfästas eller reglerasbör

kritiken endastuppmärksammadirektiven bör utredarenEnligt att
ordinarietilldomarbanan rekryteratsutanförfåtalett personer

Även ordinarie behandlas idomarerekryteringendomartjänster. av
öppenhet ipräglas ökadVi denna böravsnitt att person-avmenar

fram successivt.dock fårekrytering bör växavalet. En öppnare
traditiondettill del bygga påalltjämtRekryteringen måste stor av

juristernämligen derekryteringsunderlaget,hittills främsta som
förlämpadeprövningochtjänstgjort i domstol ansettsgenom

dessa frågorviktigtVi det närdomartjänst. att man,varaanser
domstolstraditionerna. Vårde svenskainte glömmer bortdiskuteras,

domarbanani och pådomarutbildningenblir överrätternaslutsats att
modifierad form. Vi diskuterarifinnas kvarsikt bör än ettomom

ipraktiktjänstgöring för degenomgångenkrav på personer som
uppställas.domartjänst börvill erhållaframtiden

de ordinarie domarnasdiskussion3 innehåller ocksåAvsnitt omen
efter pensionsåldern ochanställningenimöjligheter kvarståatt

dendomarförordnanden. Vad gällertidsbegränsadeförekomsten av
åldersgränseråsikten nuvarandevi denförstnämnda frågan är attav
för stävjabra. Meninrymmerflexibilitet äroch den attsystemetsom

frågorvid prövningen dessagodtyckemisstankareventuella avom
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vi kriterierna för förlängning tjänstgöringstiden efterattmenar en av
fyllda 67 börår bli föremål för lagreglering.

Principiella skäl talar däremot tidsbegränsade domarförordnan-mot
den. Med den inriktning föreligger minska använd-attsom nu om
ningen specialdomstolar det konsekvent ocksåav attsynes vara
inskränka förekomsten sådana förordnanden. Argument kanav
emellertid anföras för tidsbegränsade domarförordnanden,även särskilt
gäller detta i Arbetsdomstolen. Något konkret förslag lämnas inte,

vi frågorna bör uppmärksammas i samband medutan attanser att
respektive specialdomstols framtid till behandling. Vi ocksåtas tarupp

förekomsten förordnanden bisysslekaraktär viceupp av av som
ordförande i Arbetsdomstolen och de principiella problem detta
innebär.

I avsnitt 3 diskuteras också frågan domarnas tjänstgöring utanförom
domstolsväsendet. Vi det från samhällets sida finns behovatt ettanser
och intresse tillfälligt för olika uppgifter kunna anlita sådanaattav
självständiga ämbetsmän domstolarna kan tillhandahålla. Dennasom
ordning har också positiva värden för domstolarna. Vi uppmärksam-

ordning med mycket rekrytering tillöppen domarbananattmar en en
eller domarrekryteri;ng sker direkt från olika juristyrken ocksåen som

sig ifrâigasättandenkan föra med de enskilda domarnas själv-av
ständighet.

innehållerSlutligen avsnittet undersökning det meritvär-en av
tillämpatsderingssystem sedan den juli1 1990. Vi konstaterarsom att

meritvrärderingdet försättet vid tillsättning tjänsterna i den s.k.nya av
tillrådsklassen har lett resultat den s.k.än börjedagsprin-ett annat om

hadecipen fortfarande tillämpats. Den tidigare tjänstgöringstiden för
de nyutnämnda ordinarie domarna har successivt minskat. Däremot
har inte någon större motsvarande nedgång skett vad domarnasavser
genomsnittsålder vid förstagångsutnämningarna. Eftersom under-
sökningen relativt kort tidsperiod har vidstannat attavser en

materialet lägga fram närmare synpunkter.presentera utan att egna
viktigtDet saken blirär föremål för fortlöpande och fördjupadatt en

utvärdering.

Domamas rättsliga ställning

I avsnitt diskuteras4 alternativtvå i fråga prövningen frågorom av
domarens rättsliga ställning:rör domstolsprövning i stället försom

prövning i Statens ansvarsnämnd 4.2 eller ordning meden en
särskild ansvarsnämnd med vissa förstärkningar beträffande domarens
rättssäkerhet i syfte självständigheten ivärna rättskipningen 4.3.att
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alternativet innebär frågorförsta de i dag i StatensDet prövasatt som
förasansvarsnämnd i stället helt skulle till allmänöver prövasatt av

disciplinära förfarandet, skiljandedomstol. Det gäller det från tjänsten
Lösningen har sin utgångspunkt i vad i fördag gällerm.m. som

regeringsråd. övriga ordinarie domarejustitieråd och För skulle dock
behållas. Videt disciplinära den skisseradeansvaret attanser

lösningen värd diskussion eftersom den förenad medär ären
principiella fördelar. det finns risker medMen såäven systemet som

reaktionen i det enskilda fallet ibland kan framstå väl hårdatt som
eller onyanserad. Vissa straffmätningsproblem i särskilda situationer
bör också uppmärksammas.

alternativet från behåller förfarandeDet utgår att ettsenare man
förstärkningarmed särskild ansvarsnämnd, vissa görsatten men av

förfarandet i enskilde domarens rättssäkerhetsintresse.den Vi menar
beträffande ordinarie falldomare i bör frångå denatt vartman nu

gällande ordningen överprövning ansvarsnämndens beslut skeratt av
i form arbetstvist. I stället borde saken kunna föras till allmänav en
domstol och, åtminstone slutligen, alltid kunna föras till prövningupp
i Högsta domstolen.

för regleringenUtgångspunkten de fall där domaretvå kanav en
i förtid finns iskiljas från tjänsten 11 kap. 5 § regeringsformen, men

bestämmelserna återfinns i lagen fullmaktsanställning.de närmare om
Beslutsbefogenheten Statens ansvarsnämnd och beslutenutövas av

enligt för ireglerna rättegången arbetstvister. Vi inteöverprövas ser
frångå ordningennågra skäl ansvarsnämnd fattar beslut iatt att en

fördessa fall. Däremot bör ordningöverväga överpröv-man en annan
i enlighetningen beslut dessa frågor i med vad anförts tidigareav som

i avsnittet.
reglering finns för ordinarie i frågaDen domaresom om av-

från tjänsten skyldighetstängning och genomgå läkarundersökningatt
ändamålsenlig. ändringar i förfarandetUtöver de visynes vara som

för tidigare vi inte förändringarredogjort heller något behov iser av
detta system.

materiella frågor inom disciplinära förfarandetNär det gäller det
framför vi i avsnitt 4.6 det bör disciplinför-stärkaövervägasatt att
farandet införa sanktionen suspension. detta sammanhangIattgenom
diskuterar vi också behovet i praktiken kunna behandla vissaattav
problem i domarens tjänstgöring också i andra former. Utgångs-
punkten det finns vissa möjlighetermåste med beaktandeatt attvara

rättssäkerhetens krav kunna söka lösa denna problem påtypav av
frivillighetens Svaret det vid varje domstolväg. attsynes vara
existerar kollegialt forum till förfogandestår förett ytterstsom
behandling bl.a. dessa frågor.av
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Möjligheten förflytta ordinarie domare begränsad tillatt är
förflyttning till jämställd domartjänst och då endast i fallde detannan

påkallat organisatoriskaär skäl. Domarna emellertidär enligt lagav
skyldiga utföra uppgifter i motsvarande eller högre tjänstatt en som
domare vid den domstolen. Vidare finns skyldighet föregna en
domare tillfälligt tjänstgöra i domstol vid sådan handläggningatt annan
där flera lagfarna domare deltar. Vi framför i avsnitt den4.7
uppfattningen i lag bör söka lägga fast kriterierna föratt man
förflyttningsskyldigheten och skyldigheten tillfälligt tjänstgöra iatt

domstol denän Någon utvidgning de nuvarandeannan egna. av
möjligheterna förflytta domare bör inte införasatt änannat om en
sammansmältning de båda domstolsorganisationerna blir aktuell.av
Även regeln tillfällig tjänstgöringsskyldighet i domstol börom annan
kvarstå oförändrad. Beslut i sådana ärenden bör inte bli föremål för
domstolsprövning.

Slutligen behandlas i avsnitt 4.8 bl.a. frågan den externaom
tillsynen domstolarnaöver och domarna. Vi JO:s och JK:sattanser
tillsyn bör finnas kvar i framtiden.även frågal JK:s tillsynsverk-om
samhet diskuterar vi emellertid två möjliga förändringar: JK skall inte
äga rätt vid domstolsnärvara överläggningar och skall inteatt JKen
ha till uppgift allmänhetens klagomålpröva domstolarna. Iatt mot
dessa fall skall JK enbart regeringens tillsynsorgan med devara
skyldigheter därav följer. Vi diskuterar frågan verksamhets-som om
revision och pekar på den ökade inriktning uppföljningpå och
utvärdering från riksdagens sida inletts och vidare diskuteratssom som
i samband med genomförandet budgetprocess.av en ny

Domamas löner m.m.

avsnittI 5.1 behandlar vi frågan principer formeroch förom
bestämmandet domarnas löner. Vi olika modeller:presenterar treav

förhandlingssystem,Ett ordning där riksdagen bestämmer domarnasen
löner och modell med domarlönenämnd. Modellerna diskuterasen en
utifrån olika kriterier. Vi konstaterar saken fordrar fortsattaatt

iöverväganden kommande utredningsarbete.ett
För domarna har skett från den allmänna principenett avsteg att

lönerna skall individuellt bestämda differentierade.och Prin-vara
ciperna för lönesättningen för domare diskuteras i avsnittetnärmare
5.2. Vår slutsats principenär individuell lönesättning inte böratt om
tillämpas för domare. visstEtt bör dock finnas användautrymme att
individuella ingångslöner i samband med tjänstetillsättning för att
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tjänsterna förbättraför ökad konkurrens till ochöppna utrymmet en
möjligheterna i praktiken realisera domarbana.öppnareatt en

fråganI detta avsnitt diskuterar vi domar-även någon typom av
tjänst s.k. rådstjänst och chefsdomartjänst bör inrättas i förstautöver
och instans.andra

Slutligen betydelsefulla frågan chefskapet ibehandlas den om
skickligadomstolsverksamheten. bör säkerställas domstols-Det att

satsningarchefer rekryteras och bör särskilda påäven göraman
chefsutbildning.

bisysslorDomarnas

avsnitt 6 behandlas frågor domarnas inneha bisysslor. ViI rätt attom
förinte införa generellt förbud domare habör någotatt attanser man

bisysslor. heller vi förändringar börInte några större görasattanser
den bedömning for närvarande vad betraktai görs är attsom av som

tillåten bisyssla. Vi emellertid frågan inte iväckersom en om en
omfattning vad fallet i dag lagreglering bordestörre än ärsom en

finnas i fråga vilka bisysslor betrakta förtroende-är attsom somom
tillåtna forskadliga eller andra anledningar inte bör vara ensom av

domare.
Vidare anmälningsförfarande. Vi intediskuteras behovet ettav anser

anmälningsskyldighet införas, kangenerell böratt atten men man
sådan bör gälla for vissa domartjänster elleröverväga typer avom en

bisysslor. tillståndsförfarande för skiljemannauppdragTanken på ett
fram.förs också

justitierådens regeringsrådens inneha uppdragFrågan och rätt attom
skiljeman diskuteras i avsnitt 6.5. Både bakgrunden till detsom

redovisas. Vinuvarande tillståndet och kritiska synpunkter på detta
finns tillåta de domarnadet sådana skäl högsta attatt mot attanser

skiljeuppdrag frågan behandlas i framtida utrednings-inneha böratt ett
arbete det säkrare underlag för bedöma den.så attatt ettges

Beträffande prövningen bisysslefrågor bör ske vi attvar av anser
ordning Alternativt kanmycket talar för dagens bör bestå.att man

domstolarna inflytandeöverväga större rättenatt attatt ett genomge
chefen för domstol domarenlämna bisysslebesked läggs den där

tjänstgör. domstolschefensbör finnas överklaga beslutDet rätt atten
till Tjänsteforslagsnämnden.
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arbetsuppgifterDomamas

rättskip-imed tyngdpunktendomstolsorganisationreformeradEn
utformningtill första instans och medförlagdningen aven ny
rättskipningen.kvalitetshöjningbör leda tillöverrättsprocessen aven

frågandiskuterarvi i avsnitt 7utgångspunktenbör närDetta ses som
Viarbetsuppgifter kan koncentreras.ordinarie domarensden serom

utveckling därlångsiktig successiv öppnareframför enoss en
kvalificeraderbjudsmindre domarkårrekryterad, numerärt en

ordinarie domarensAvgränsningen denberedningsorganisation. av
central.sysslor alltsåär

handha deframtiden endastbör iordinarie domarnaDe mest
detvinna erfarenheterarbetsuppgifterna. ärFörkvalificerade att

påbörjatsuppgiftermed delegeringdet arbetedärför vikt att somavav
slutförandei avvaktan påoch intevidaregår ettavstannar av

Vi föreslåroch domarrollen.beträffande domstolarnareformarbetet att
utförasframtiden skallhandläggningen målen iförberedandeden av

Vissa uppgifter underordinarie domarna.personal deän ettav annan
tilldock inte delegerasförberedelsestadium bör, liksom i dag,måls

ellerlagfarenpersonalutföras ärdomstolsbiträden utan somav annan
utbildning för tjänste-särskildpersonal harfall sådani vissa som en

tilldomaruppgifter bör kunna delegerasOckså vissauppgiften. att
icke-ordinarie domare.handläggas av

uppgifter betraktavi vilkaavsnitt diskuterar är7 ävenI att somsom
ochförhandlingarkategori hör ledaTill dennadomarsysslor. att

uppgifterbeträffande vissa ärdomar. Menavkunna även attsom
egationsordningar.för delfinnsdomarsysslorbetrakta ett utrymmesom

hand-förhandling förberedandeunder denledandeSå bör t.ex. av
icke-ordinarie domare.handhasläggningen målet kunna av enav

förberedelsestadietunderförlikningsverksamhetVidare bör samt
tvångsmedeloch vissa beslutinterimistiska beslutfattande omav

Vi uppmärksammaricke-ordinarie domare.skötasockså kunna av
olika delarutförförfarande olikadäremellertid att ett avpersoner

beaktas.nackdelar måstehahandläggningen mål kanävenett somav
finnssammanhangetavsnitt 7.1.3.exempel i IsådanaVi någratar upp

ställning ifrågor domarensanledning vissaockså övervägaatt om
processen.

Även ha huvudansvaretskallde ordinarie domarnai därsystemett
finnsemellertid detvidömande verksamhetenför den attanser

icke-ordinarietilluppgifterdömandeför lämna överattutrymme
i deskall dömaordinarie domarnadeutgångspunktdomare. Vår är att
fårskeskallavgränsningenkvalificerade och målen. Hursvåramer

utredning.bli föremål för fortsatt

23



Sammanfattning sou 1994:99

Vi diskuterar för- och nackdelarna med särskild berednings-en
organisation bereder förmålen avgörande de ordinariesom av
domarna. Vi betonar sig dylik organisation inrättas elleratt vare en
inte det viktigt kanslipersonalenär vid domstolarna erbjuds sådanatt
utbildning de i framtiden skall kunna handlägga kvalificeradeatt mera
göromål.

Det bör i finnas kvaröverrätterna organisation med föredragandeen
jurister under domarutbildning. Organisationen kan emellertidyngre

tänkas innefatta fasta föredragandetjänsteräven några vid varje
domstol. Det kan diskuteras innehavarna dessa tjänster skallom av

fast anställda eller förväntas tillövergå verksamhet eftervara annan
viss tid.en

Problemet med det kan bli svårt rekrytera duktiga jurister tillatt att
beredningstjänster också till behandling avsnitt 7.1.5. Sådantas upp
tjänstgöring skulle, olämpligt utformad, kunna uppfattas som en
återvändsgränd möjligheter till befordran. Därför bör berednings-utan
personalens jurister i med beredningstjänster kunna betrosett system
med uppgifter för icke-ordinarie domare. Vi atten menar man -
innan ställning till bör inrättanärmare berednings-tarman om man en
organisation bestående jurister bör studera hur dessa frågor lösesav -
vid domstolar i närstående länder. Vår allmänna bedömning äross att

beredningsorganisation utformasbör så den lagfarna personalenatten
där skulle kunna viktigt rekryteringsunderlagutgöra till tjänsternaett

ordinarie domare. Vi pekar på det i framtiden angelägetärattsom att
notarieutbildningen.överse

En fråga i avsnitt fördelningen7 ärtasannan ansvaretsom upp av
vid delegering. Den domare innehar roteln enligtmåste våren som
mening i framtiden haäven övergripande för målen.ett ansvar
Domarpersonalen bör för delegeringsbeslutenäven ärattansvara
korrekta. Däremot bör för den utförda sysslan riktignäransvaret en
delegering har skett naturliga skäl åvila den utfört sysslan.av som

Avsnitt 7 avslutas med diskussion den administrativaen om
styrningen i domstolarna och dess förhållande till domarnas själv-
ständighet 7.2. Vi viss sådan styrning domstolarnasattmenar en av
verksamhet inte kan undvaras. Redan tilldelningengenom av an-
slagsmedel blir domstolsväsendet föremål för styrning. Enen
revisionell kontroll måste också tålas domstolarna. Denextern av

styrningen dockmåste präglas långsiktighet fastaochexterna av
principer och bör därför lagbunden. Vi kraven på vadattvara anser

skall regleras i lag också bör ökas. Vad sådan reglering kansom en
tänkas omfatta illustrerar i författningsskiss.en

Liksom all fungerandeväl verksamhet behöver ocksåannan
domstolarna intern administrativ styrning. De viktigaste frågornaen
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bör härvid i kollegialaavgöras former. När det gäller mindre
ingripande beslut vi dock chefsdomare bör kunna haattanser en

beslutanderätt. Chefsdomaren bör fortsättningsvisävenensam ansvara
för den administrativa styrningen i övrigt. Vi kan inte attse en
ordning med chefsdomare leder och övervakar arbetet ien som
domstolen skulle inrymma något hot den enskilde domarensmot
självständighet i dömandet. Principerna för hur målen skall fördelas
bör dock läggas fast i lag. Det måste emellertid också finnas möjlig-
heter omfördela mål, införa lottningsstopp enligtatt vissa sakligam.m.
kriterier.

Vi uppmärksammar frågan rutinerna kring åklagarmyndig-om
heternas instämning brottmål till tingsrätterna och den möjlighetenav

visst mål skulle komma till viss domareatt ett inteatt styras en genom
domstolens lottningsförfarande beslut fattat vid åklagar-utan genom
myndigheten. Man bör studera hur denna känsliga fråga löses vid
olika domstolar.

Nämndemännens ställning m.m.

Nämndemännen har gamla i det svenska rättsväsendet. Argumen-anor
för medverkan lekmän i den dömandeten verksamheten ärav av

skilda slag och har varieratäven under årens lopp. Nämndemannain-
stitutet har viktigt bl.a. för förtroendet försetts rättskipningenattsom
skall väl förankrat hos allmänheten och ligga i linje med allmännavara
demokratiska principer och rättsuppfattningar i samhället. Ett annat
skäl för medverkan lekmän dessa fårattav anses vara genom
allmänheten insyn i domstolarnas verksamhet. Nämndemännen har
också tillföra dömandet särskilda aspekteransetts lek-attgenom
mannasynpunkter förs fram komplement till juristdomarnassom
bedömningar. Det viktigtär bibehålla folkligaden förankring iatt
dömandet Sverige tradition har haft. Utgångspunkten för vårasom av
överväganden i avsnitt 8 därförär lekmannamedverkan i denatt
dömande verksamheten skall finnas kvar i fall i första instans.vart

avsnittI 8 diskuteras olika metoder nämndemänatt utse mot
bakgrund uppdraget inte politiskär karaktär.att Man bör inteav av
överväga några förändringarstörre i valsystemet. förfarandeEtt där
nämndemännen slumpmässigt väljs från röstlängderna kan inte anses
lämpligt. Utgångspunkten blir i stället beredning till och valatt av
nämndemannakåren skall ske valförsamling. Eftersomav en man
knappast kan skapa speciell valförsamling för detta val återståren att
utnyttja de politiskt beslutande församlingarna. Vi för fram tanken att
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uppgiften i möjligasteinte måndärvid borde kunna överväga omman
landstingen.skall övertas av

ordinarierekryteringen till de domar-beträffandefalletLiksom är
nämndemannauppdragen börrekryteringen tillvitjänsterna attanser

icke partipolitisktmöjligt förböri dag. Det ävenänöppnare varavara
också foruppdrag. Vi redogörtill dessakandidera och väljasaktiva att

Bl.a. kan inrättarekrytering.breddadolika alternativ uppnåatt manen
alter-kandidater. Andranomineraallmänheten kanfrilistor till vilka

detoch begränsanämndemännativ öka antaletär attatt samman-
får tjänstgöra.nämndemanmandatperioderhängande antalet som en
bort. sådanproportionella val bör Envidare regelnVi tasatt omanser

med nämndeman-överensstämmelsegodinte i särskiltregel står
sistnämndabetona detkaraktär. Föricke-politiskanauppdragets att

nämndemännen börmandatperioden förviförhållandet attanser
parti-nämndemännensvalkorporationenssärskiljas från attsamt

till domstolarna.sändsframgå de listorinte börtillhörighet somav
ii målen ärnämndemän överrätternaframtida medverkanEn av

framtiden.skall ha i Idessa domstolarvilka uppgifterberoende av
onekligeninämndemannamedverkan överrättvissa mål är stortav

dockandra instans kanomprövning i sägasrättsligvärde. renodlatEn
Även iutvecklingen inte gårnämndemannamedverkan.tala emot om

förinföraemellertid rättriktningen kan övervägaden att enman
medmålet skall skeprövningeni målet bestämmaattparterna avom

mål vidföreligger i vissavalmöjlighetsådaneller inte. Ennämndemän
fallkan i dessa ersättasNämndemännendomstolar.norska av

juristdomare.ytterligare en
nämndemännensfrågorbehandlingockså tillavsnitt 8l tas omupp

vidersättningenochåldersgränsåterinförande övrerösträtt, ett av en
rekryte-samband medersättningsnivåernastjänstgöringen. Vi pekar på

nämndemän.ringen av
förformernautredaren bördirektiven övervägaI sägs att utseatt

yttrandefrihetsmål iochi tryckfrihets-medverkarjurymän som
fråga. Någondiskussion dennaAvsnitt 8 innehållertingsrätt. aven

lämplig.inte Devigällandeurvalsmetod denän anser varanuannan
docknämndemän börutseendefrågalagts fram iförslag avomsom

anslutning tillIjurymännen.i frågakunna tillämpasockså attom
fråganavsågEuropadomstolen i målSverige fällts ett omsomav

tryckfrihetsmåliopartiskhetsjälvständighet ochjuryledamöternas ett
författningsförslag8.9 framavsnittHolm-målet för vi i ett som

tryck-jury i vissaprövningmöjlighet tillutvidgadinnebär utanen
yttrandefrihetsmål.frihets- och
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Särskilt yttrande

Experterna Jan Heuman och Hans Ragnemalm har i särskiltett
yttrande behandlat frågorna justiterådens och regeringsrådens rättom

inneha bisysslor.att

27





1994:99SOU

I UTREDNINGSUPPDRAGET

1 Direktiven

1993 års domarutredning tillsattes i april 1993 syftemed kartläggaatt
behovet stärka domarnas ställning och förslaglämna tillattav
inriktning det fortsatta utredningsarbetet. Utredningens direktivav
dir. 1993:47 innefattar uppdrag för den särskilde utredaren att
granska frågorantal aktuellaär i detta sammanhangett såsom som
utnämning ordinarie domare, domarnas rättsliga ställning, domar-av

avlöning och ha bisysslorrätt deras arbetsuppgifter.attnas samt
Vidare ingår i uppdraget utreda frågor nämndemännensatt om
ställning formerna för utseende jurymän. harsamt Därutöverav
utredaren frihet själv och analysera olika fråge-getts stor att ta upp
ställningar betydelse förär starkt och oberoende domstols-ettsom av
väsende.

Utredningens direktiv bifogas i sin helhet bilagasom

1.2 Utredningens arbetssätt

Arbetet inleddes i juni 1993. Utredaren har biträtts, förutom av
sekretariatet, sakkunniga och bestående 20av sex en grupp av

Utredaren och de sakkunniga harexperter. vid tolvsammanträtt
tillfällen med början i juni 1993. Experterna sammankallades till

förstasammanträde igången november 1993 och har femsammanträtt
gånger med den särskilde utredaren. Experterna har varit indelade i
fem arbetsgrupper för deluppgifterna 1 Utnämning ordinarieav
domare och därmed sammanhängande frågor, 2 Domarnas rättsliga
ställning, 3 Domarnas löner och bisysslor 4 Domarnasm.m.,
arbetsuppgifter och 5 Nämndemännens ställning m.m.

Dessa arbetsgrupper har enskilt och respektivesammanträtt har på
område lagt fram idéskisser olika karaktär,är uppläggning ochsom av
omfång. Idéskisserna har och diskuterats vidpresenterats samman-

Äventrädena med samtliga och den särskilde utredaren.experter om
de sakkunniga endast i begränsad omfattning deltagit i hardessa möten
detta material varit viktigt underlag för deäven bedömningarett som
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sakkunniga.tillsammans med degjorts den särskilde utredarenav
Överväganden. det kapitletbedömningar i kapitel III IDessa redovisas

i kapitletframställningen i i vi-form. Bakom innehållet stårsker texten
med de sakkunniga.den särskilde utredaren tillsammans

idéskissernaslutjusterade sekretariatet ingivnaDe och till utgörnu
i alltbetänkandets kapitel IV promemorior. ExperternaExperternas är

fram promemoriorna börväsentligt idéer lagts ideatt somense om
särskilde utredaren och dei fortsatt utredningsarbete. Denprövas ett

sakkunniga delar denna uppfattning.
inte praktiska möjligheter läggaExperterna har beretts att syn-

övervägandeninnehållet i betänkandets kapitelpunkter IIIpå änannat
kapitel Särskilt yttrande,i avseende redovisas i betänkandets Vett som

nämligen särskilt yttrande Heuman och HansJanett experternaav
avgivit särskilda yttrandenRagnemalm. i övrigt inteAtt experterna

angivna inte förstås de därmed harkan den här bakgrunden så attmot
sakkunniga anförtställt sig bakom vad den särskilde utredaren och de

Överväganden.i kapitel heller betyder detta varjeIII Inte att expert
promemorior.förordar de lösningar ipresenterats experternassom

rättighetskommittén,Utredningen har med Fri- ochsamrått
Skiljedomsutredningen. Vidare harHovrättsprocessutredningen och

utredningen för Tjänsteförslags-sammanträffat med representanter
ansvarsnämnd med olika kategoriernämnden och Statens samt av

i delardomare skilda landet.av
danskaUtredningen har haft besök ledamöter det Dom-av av

kommissionen för utredningstolsutvalget och den finländska av
domarbanan i Finland.

särskild bilagedelBetänkandet uppdelat i delar. Del ochtvå Aär en
avsnittet 1.3till betänkandet, Del kapitel Bakgrund harB. I

författatsRättskipningens samhällsfunktion; domstolarnas roll Perav
domarkulturHenrik Lindblom avsnitt 1.5 Rättskultur ochoch

Åförfattats Kjell författat artikel denModéer, ävensom en omav
överväganden visvenska domarkulturen, bilaga 20. kapitel III harI

författnings-i avsnitt 8.9 Jävsfrågor jurysystemet lagt frami värt
förslag tryckfrihetsförordningens kapitel 12.avseende paragraf ien ny
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BAKGRUND

1 Några allmänna utgångspunkter

1.1 Konstitutionella utgångspunkter domamasom
ställning i Sverige

1.1.1 historikKort

Både i den svenska regeringsformen i olikaoch internationella
konventioner har domstolarna tillagts särställning jämfört meden
andra i samhället. Domstolarna till för skipa och inteär rättattorgan
för ellergå enskildnågon ärenden. Denna domstolar-att statens parts

uppgift viktig. Omär samhälle inte kan erbjuda dess med-ettnas
borgare oavhängig rättskipning hög kvalitet kan det inte fungera.en av

finnsDet således anledning ställa höga krav på domarna ochatt
domstolarna.

förUtmärkande rättsstat den dömandeär makten själv-äratten
ständig i förhållande till den politiska makten. dagI det ocksåses som

självklarhet domstolarna skall fristående och oberoende iatten vara
detta hänseende. Historiskt har så emellertid inte alltid varit fallet.sett

äldre tidl utövade kungen både den styrande och den dömande
makten. I Sverige förekom dock folkligt inslag nämndensett genom
medverkan i dömandet i häradsrätt och lagmansrâtt. Den svenska
statsverksamheten organiserades 1634 Gustavår Adolfsgenom
förvaltningsreform i fem kollegier. Kollegierna föregångare tillvar
dagens regeringskansli och ämbetsverk hade domsrätt. Ettävenmen

dessa kollegier Svea hovrätt. Den högsta domsmakten utövadesav var
dock Konungen i rådet möjligheten till revision hovrät-av genom av

domar.tens
de femEtt rikskollegierna Kammarkollegium vilketannat av var ur

1695år utbröts Kammarrevisionen med dömande revisionellaoch
funktioner och år 1799 fick benämningen Kammarrätten. Förutomsom
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prövade vissaärenden beskattning Kammarrätten ävenprövaatt om
brottmål.

1670 uppdelades rådgivandeOmkring Konungensår närmaste
Riksrådet, i avdelningar. avdelningarnadet s.k. två En avorgan,

regeringsärenden och den andra avdelningen medverkadesysslade med
dömandet. kom få Justitierevisionen.i Den namnetattsenare

grundlagsfástes i 1720 regeringsform.Uppdelningen års I samband
avskaffade 1789Gustav Riksrådet år omvandladesmed IIIatt

domstol med uppgiftJustitierevisionen till Högsta utövaatten
hade i domstolen i övrigtdomsrätt. Kungen tvåKonungens röster som

dessa till skillnad från vadtolv ledamöter. Flertaletbestod av var,av
Riksrådet, tillsatta viss tidfallet med medlemmarna i ochvarit påsom

livstid fullmakt.inte på genom
började idéer bl.a. domstolarnas för-Under 1700-talet nya om

kungamakten inflytande på tänkandet inte barahållande till utövaatt
kontinenten och i de engelska kolonierna i Nord-i England, påute

Sverige. Upplysningstidens idéer innebaramerika iävenutan
straffrättskipningen skulle lagbunden och obe-exempelvis att vara

Domsmakten, beskrevs iroende kungamakten. den Montes-somav
självständig från regering-maktdelningslära, skulle ochquieus vara en

in-oberoende makt. Montesquieus lära, utarbetats undersomen
Bill of Rights från 1689 och filosofenflytande bl.a. den engelska årav

idéer, kom spela roll för åtskilliga kommandeJohn Lockes att storen
statsförfattningar, inte minst den amerikanska.

regeringsform brukar kompromiss mellan äldre1809 års ses som en
och Montesquieus och andra upplysningstidenssvenska traditioner av

till denkonstitutionsutskottets berömda memorial ständernaidéer. I av
bilda1809 KU 1809/10:1 sades bl.a. utskottet sökt2 juni att en

inom bestämda former, lagstiftande maktstyrande makt verksam en
sjelfständig lagarne, sjelfv-"en domare undersamt magt, men

regeringsformen behölls docköfver dem 6herrskande s. I
eftersomdomsmaktens enhetregeringsmaktens och den högsta

behöll sinafortfarande dessa. Kungen tvåKonungen utövarevar av
knappast utnyttjadesdomstolen låt dessai Högstaröster attvara --

justitiestatsministern,statsrådet,och den främste ledamoten varav
domstolen. Domstolen fortsatte också dömaledamotdessutom attav

ledamöter kunde emellertid inte längrei DessKonungens namn.
varje riksdag i vissdet möjligt fördenne. Däremotavsättas attvarav

i domstolenomfattning entlediga domarna Högstabegränsad genom
vissasärskilt inrättade Opinionsnämnden. Trotsförfarande i denett

1809 regeringsform klart hatraditioner dock årsinslag gamlaav anses
redanoberoende. § 36 fastslås den årförstärkt domstolarnas l t.ex.

oavsättliga och medgrundlagsfästa principen domarna1772 äratt -
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undantag för förfarandet i den med 1809 års regeringsform inrättade
Opinionsnämnden först efter rannsakan och dom kan entledigas-
från sina ämbeten.

I och med 1809 års regeringsform kan också tydligman se en
utveckling skilja mellan rättskipning och förvaltning. Domsto-mot att
larna skulle enligt § 47 döma efter lag och laga stadgar, medan rikets
kollegier, lantregeringen, alla andra verk ämbetsmän skullesamt
förvalta sysslor enligt instruktioner,och värv reglementen och
föreskrifter lyda Konungens bud och befallningar. En klarsamt
skillnad i självständigheten i beslutsfattandet kom därigenom att
föreligga mellan domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Frågan

gränsdragningen mellan domstolar och administrativa myndigheterom
fick också ökad betydelse.åren Under 1800-talet fick dettagenom en
bl.a. till följd åtskilliga mål överflyttades från deatt grupper av
administrativa verken till domstolarna. administrativaMånga klagomål
fortsatte dock Konungen iavgöras statsrådet.att av

År 1909 inrättades Regeringsrätten i syfte öka rättssäkerhetenatt
underlättaoch regeringens arbetsbörda. Samtidigt upphördeatt

kungens möjlighet i Högsta domstolen.säte Båda domstolarnaatt ta
fortsatte formellt döma i Konungens framträdde iatt namn, men

friståendepraktiken helt och oberoende regeringsmakten. Införsom av
ikraftträdandet den gällande regeringsformen hade Sverigeav nu
således organisation självständiga domstolar endast underställdaen av
lagarna.

1.1.2 ställningDomstolarnas enligt regeringsformen

1974 regeringsformårs bygger inte maktdelningsläranpå påutan
folksuveränitetens princip. principDenna slås fast i grundlagens
inledande paragraf där det stadgas offentligall makt frånutgåratt
folket. offentligaDen makten skall dock enligt paragraf utövassamma
under lagarna.

Principen domstolarnas självständighet i dömandet kommer tillom
uttryck i kap. 2 §11 i 1974 regeringsformårs där det stadgas att
ingen myndighet, heller riksdagen, får bestämma hur domstolen
skall idöma det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa

rättsregel i särskilt fall. Regeln har förtydligandeett ansetts etten vara
jämfört med den gamla regeln i § i 180947 regeringsformårs där det
stadgades rikets hovrätter och alla andra domstolar "skola efter lagatt
och laga stadgar döma.

Materiella regler behandlar domstolsorganisationen ärsom annars
få regeringsformen.i Högsta domstolens och Regeringsrättens
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domstol respektive högsta förvaltnings-högsta allmännaställning som
Vidare finns bestämmelserfastlagd i ll kap. 1domstol är attom

får tjänstgöra ledamot dendomstolar endast äri dessa två som som
Även deti domstolen. regelnvarit ordinarie domareeller har attom

i högsta instanserna grundlags-ordinarie domare de två ärskall finnas
rättskip-i regeringsformen inget kravfinns det påfást. Däremot att

ordinarie Anledningen tilldomare.i övrigt skallningen utövas av
organisatoriskadepartementschefen det grundenligt pådetta att avvar

för övriga domstolarsuppställa sådan regelinte möjligtskäl att envar
för vissa specialdom-möjlighetenville hålladel. Man öppenäven att

det i övriga domstolar skullefrån huvudregelnundantagstolar göra att
prop. 1973:90 381-382.ordinarie domarefinnas åtminstone s.en

föreskrivasi lag skall§ stadgas vidare det11 kap. 4I att om
domstolarnasrättskipningsuppgifter, huvuddragendomstolarnas avom

organisation och rättegången.om
domstol Högsta§ andra stycket stadgas11 kap. l änI att annan

med stöd DomstolRegeringsrätten skall inrättas lag.domstolen och av
inrättas för redan begången gärningenligt 2 kap. 11får dock inte,

i övrigt för visst mål. Denfor viss tvist elleroch inte heller senare
förbudorostider och innebär bl.a.främst sikte påbestämmelsen etttar

liknande tillfälliga specialdomstolarståndrätter och ärs.k.mot som
vidgärningar. Förhandlingdöma redan begångnainrättade for överatt

§ offentlig.vidare enligt 2 kap. 11 andra stycketdomstol skall vara
begränsningföreskrivas eventuella reglerskall ocksåI lag avom

Regeringsrättendomstolen ochtill fullföljd till Högstarätten samt
ordinarieskall finnas domarefrån kravet detregler undantag attom

förhar inrättatsbeträffande sådana domstolari domstolarna som
exempelvismål, Arbets-handläggning vissa bestämda grupper avav

Även rättstvister§. undantag från kravetdomstolen 11 kap. l att
från huvudregelndomstol ochenskilda skallmellan prövas omav

domstolsförhandling, grundläggande bestämmelservidoffentlighet om
regler resning ochdomstolsanställdas rättsställning,ochdomarnas om

allmän domstolförsutten tid beslutåterställande annangenom avav
resning skallbestämmelserdomstolenHögsta närmareän samt om

och 12 §§, kap.kap. 3 2 kap. 11 11meddelas i lag se 11närmare
föreskrifter domstolsväsendet§§. måste9 och 11 De somom

regerings-enligt 8 18 § andra stycketmeddelas i lag faller också, kap.
lagen viktig förinom lagrådets granskningsområdeformen, ärom

enskilda eller från allmän synpunkt.
rättskipnings- och domstols-för normgivningenövrigt gällerI av

regeringsformen. innebärreglerna i 8 kap. Dettafrågorna de allmänna
enligt regerings-föreskrift domstolarna intei den mån röratt en som

lagform,kravetbeslutas lag eller, påformen måste oavsettgenom
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ändå reglerats i sådan form kan föreskrifter meddelas regeringenav
eller sådan myndighet under regeringen regeringen överlåtitsom

befogenhet tilldenna 8 13kap. §. Efter delegering kan således även
andra myndigheter domstolarna beslutaän bindande förom normer
domstolarnas verksamhet.

särreglerNågra för domstolsväsendet finns inte heller i bud-
gethänseende; där domstolarna liksom förvaltningsmyndigheternaär
beroende riksdagens anslagsbeslut och regeringens regleringsbrev.av

1.1.3 Reglering i grundlag domstolarnas funktionerav

Domstolarnas funktioner framgår bara i begränsad utsträckning deav
gällande grundlagarna. kap. 8l l § regeringsformen stadgas detnu att

for rättskipning finns domstolar och for den offentliga förvaltningen
finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Dessa skall
enligt kap. 9 §1 beakta allas likhet inför lagen iaktta saklighetsamt
och opartiskhet.

Någon definitionnärmare vad med rättskipning finnsav som menas
dock inte i regeringsformen. Viss ledning finns ihämta 11 kap. 3 §att
där det stadgas rättstvist mellan enskilda inte stöd lag fåratt utan av
avgöras myndighet domstol. Vidareän skall medav annan -
undantag för det fråganär överflyttande tillär Sverigeom av
verkställighet frihetsberövande påföljd ådömts i stat-av som annan
enligt 2 9 §kap. prövning frihetsberövande med anledning brottav av

Äveneller misstanke brott kunna ske domstol. andra tvångsom-av av
händertaganden skall kunna domstol ellerprövas domstolslik-av av en
nande nämnd under förutsättning ordföranden i nämnden elleräratt
har varit ordinarie domare. Beviljande resning i avgjort ärendeav

återställande försutten tid också förbehållet domstolarna.ärsamt av
vidareDet är förbjudetnämnts inrätta tillfälligaattsom ovan

domstolar.
domstolI skall enligt tryckfrihetsförordningenäven, och yttrandefri-

hetsgrundlagen, målprövas tryckfrihet och yttrandefrihet samtom
frågor sända radioprogram.rätten Rätten sända radiopro-att attom

kan också domstolsliknandeprövas nämnd 3 kap. 5 §gram av en
yttrandefrihetsgrundlagen.

Åtal statsråd, justitieråd och regeringsråd för brott i utövningenmot
tjänsten frågor skiljande riksdagsledamot från sittsamtav om av

uppdrag brottpå grund skall enligt 12 kap. 3 8och §§ respektiveav
kap. §4 7 regeringsformen Högsta domstolen.prövas Dennaav

domstol också frågorprövar skilja eller justitierådavstängaattom
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från tjänsteneller regeringsråd eller sådan domare skallom vara
skyldig undergå läkarundersökning.att

ställning1.1.4 enligt regeringsformenDomamas

Regeringsformen ingen åtskillnad mellan hur domare andragör och
förvaltningstjänstemän tillsätts. Båda dessa kategorier tillsätts nämligen
enligt kap. 9 § regeringsformen regeringen11 eller myndighetav av

Ävenregeringen bestämmer. inte falletså i dag detär ärsom om
således inte hindrar domare,något ledamöternaävenattsom av

domstolen och Regeringsrätten, i framtidenHögsta skulle kunna
domstolsverk eller förvaltningsmyndig-någonutnämnas ettav annan

het.
Som särskild rättssäkerhetsgaranti brukar betecknas kravet på atten

domare de väl bör oavsättliga. I kap. §när utnämnts 11 5vara
regeringsformen stadgas beträffande ordinarie domare domareatt en
får skiljas från tjänsten han brott eller åsidosättandegrovtom genom

tjänsteåliggande visat sighar uppenbarligen olämplig innehaattav
övrigt får ordinarietjänsten. I domare endast skiljas från sin tjänsten

han har gällande pensionsålderuppnått eller enligt lag ärom annars
skyldig i pension. Till skillnad frångå vad gäller i mångaatt som
andra västerländska länder och vad stadgades i 1809 årssom rege-
ringsform innehåller den nuvarande regeringsformen inte någon
bestämmelse domare endast kan skiljas från sin tjänstattom en genom

Ävendom. i de fall där fråga avsked uppkommer domarenutan attom
gjort sig skyldig till brott, dvs. domaren visst åsidosatt sinapånär sätt
tjänsteåligganden, avskedsfrågan det gällerprövas närutom-
justitieråden och regeringsråden administrativt särskildav en-
nämnd, Statens ansvarsnämnd,

Ordinarie domare har emellertid påkalla domstols prövningrätt att
sådant beslut. Detsamma gäller beträffande beslutettav om av-

frånstängning tjänsteutövningen eller åläggande undergåattom
ordinarieläkarundersökning meddelats domare. Rätten tillmotsom

domstolsprövning ibestår domaren kan införstämmaatt staten
Arbetsdomstolen, domaren fackligt organiserad, och i fallär annatom
inför tingsrätt med möjlighet till överklagande till Arbetsdomstolen.
Eftersom Arbetsdomstolens ledamöter sitter tidsbegränsadepå
förordnanden och domstolen dessutom intresseledamöterhar innebär
det frågan ordinarie domares oavsättlighetsskydd kommeratt om en

i slutinstans bestående ickeprövas ordinarie domare.att en av
Beträffande ledamöterna Högsta domstolen Regeringsrättenochav

Högsta domstolen ledamot skall skiljas ellerprövar avstängasom en
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från tjänsten eller skyldig läkarundersökning.genomgå Talanattvara
väcks i sådana fall Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern 12av
kap. 8 § andra stycket regeringsformen. Högsta domstolen ocksåär
förbehållen åtal för brotträtten pröva i utövningen tjänstenatt av som
sker domare.dessaav

Ordinarie domare enligt grundlagenär skyddade ñrflyttas.mot att
Regeln överflyttad från §är 36 i 1809 års regeringsform där den
infördes 1965.år Förflyttning kan, enligt 11 kap. 5 § tredje stycket,
endast ske det påkallas organisatoriska skäl och då tillom av annan
jämställd domartjänst. jämställdMed domartjänst menas annan
ordinarie tjänst med eller i huvudsak löneställning ochsamma samma
där domaruppgifterna väsentligen likartadeär prop. 1964: 140 100.s.
Någon geografisk begränsning förflyttningen föreligger inte. Detav

tämligen oklartär även hur denna regel skall tillämpas någonom
egentlig jämställd domartjänst saknas, framkomnågot närsom
försäkringsdomstolarna inlemmades i den allmänna förvaltningsdom-
stolsorganisationen.

1.2 Begreppet rättskipning

I l kap. 8 § regeringsformen stadgas bl.a. fördet rättskipning finnsatt
domstolar. Grundlagberedningen hade föreslagit lydelseen annan av
stadgandet skulle beskrivanärmare vad domstolarna hade försom
uppgifter, nämligen rättstvister,avgöra tillämpa strafflag eljestochatt

rättsfrågor.pröva propositionen med förslag till regeringsformen ny
prop. 1973:90 233 anförde emellertid det föredragande statsrådets.

han inte ansåg det meningsfullt i regeringsformensatt inlednings-att
kapitel försöka karakteristiknärmare den roll bl.a.ge en av som
domstolarna spelade. Han föreslog därför det i paragrafen endastatt
skulle slås fast det skulle finnas domstolar för rättskipningen ochatt
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter för den offentliga
förvaltningen.

Någon definitionnärmare vad med begreppenav som menas
rättskipning och förvaltning finns inte i regeringsformen eller dess
förarbeten. Inte heller finns i lag beskrivet vadnärmareannan som

med rättskipning. Begreppet hade inte varit föremål fört.ex.avses
djuparenågon diskussion vid förvaltningsprocesslagens tillkomst år

1971. I Domstolsutredningens betänkande Domstolarna inför 2000-
talet SOU 1991: 106 47 hänvisas till uttalanden i kommentar tills. en
regeringsformen Gustaf Petrén och Hans Ragnemalmav att upp-
delningen i rättskipning och förvaltning formellär ochrent art attav

verksamheten ombesörjs domstol kallas den för rättskipningom av
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grundlagar" 34. Domstolsutred-"SverigesRagnemalmaetrén s.-
begreppetblir det inte med hjälp analysningens slutsats att av en av

lagstiftaren hålla sigvilkafå reda på måsterättskipning går gränseratt
förvaltnings-uppgifter mellan domstolar ochfördelarhaninom när

domstolarna respektivei stället vadUtgångspunktenmyndigheter. är
för uppgifter.faktiskt harförvaltningsmyndigheterna rent

definierats denförenklat uttrycktRättskipning har alltså som
regerings-propositionen tilldomstol. Iverksamhet utövassom av

verksamhet inte uteslutandedock domstolarnaspåpekadesformen att
administra-domstolarna har vissarättskipning ävenutgörs utan attav

med den dömande verksamheten.uppgifter hängertiva sammansom
1973:90 387. Vadpersonalärenden prop.exempel nämndesSom s.

tidigarerättskipningsuppgifter skall dessa,domstolarnas sågäller som
regeringsformen.i lag 11 kap. §föreskrivas 4nämnts,

rättskipning denspråklig definition begreppetvedertagen ärEn av
fördomstolarsamhälletdömande verksamhet utövar attgenomsom

Ordbok Bonniersrättsordningen se Svensk ochupprätthålla t.ex.
hämta i de tidigare nämndaledning finns ocksåLexikon. Viss att

Beträffanderegeringsformens 2 kap. och kap.i llbestämmelserna
enskilda prövning domstolrättstvister mellanavgörande är avav

uppgift förTvistlösning därförhuvudregeln. kansåledes ses som en
misstankeFrihetsberövande med anledning brott ellerdomstolarna. av

enligttvångsvisa omhändertaganden skalloch andrabrottom
domstol. slutgiltiga beslutenDegrundlagen kunna överprövas omav

därför ocksååtgärder enskilda kaningripande sägasmot vara
Även uppgift idomstolarnas dömaförbehållna domstolarna. att

rättskipningsbegreppetnaturlig delbrottmål ingår även omsom en av
grundlagsregleringen.direkt följerdet inte av

internationellasig till olikaanslutaSverige har också attgenom
sig de enskildas till dom-konventioner förbundit rättatt garantera

stadgas således allaartikel i Europakonventionenstolsprövning. I 5 att
föreskrivsfriheten har till domstolsprövning. Vidareberövats rättsom

domstolsprövning för det gällerartikel 6 tilli närrätt attenvaren
och skyldigheter eller anklagelsecivila rättigheterhanspröva mot

"civila rättigheter ochEuropakonventionens uttryckhonom för brott.
itäcka område vadskyldigheter dock större änett somanses

hittills betraktas rättskipning i egentligSverige har brukat som
förfaranden förvaltnings-eftersom det innefattar radmening, en av

rättslig natur.
innebördenbör sammanfattningsvis kunnaMan säga att av

rättskipning det används i Sverige i varje fallbegreppet så som
objektivt opartiskt rättsliga tvister mellanväsentligen ochär avgöraatt

intressen eller mellan enskilt intresse och allmäntenskilda ettett
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i i allvarliga in-intresse döma brottmål och mål rörsamt att som
eljest ingrepp enskildes personliga frihet ellerskränkningar eller i den

integritet.
definiera rättskipningförsöka begreppet kanDetta sätt att ses som

tillbakablickande, eftersom det från vad tidigarestatiskt och utgår som
hur konstitutionellt börlagts i begreppet och det Mananvänts m.m.

försökadock inte vid detta på saken ocksåsätt att utanstanna se ange
vad rättskipning bör dvs. vilken roll domstolarna rättskipan-somvara,

samhället. avsnitt sådantde bör spela i Nästa tar ettorgan upp mera
dynamisktframåtblickande och betraktelsesätt.

1.3 Rättskipningens samhällsfunktion;
domstolarnas roll

1.3. l Allmänt

leder definition rättskipningsbegreppet iSom framgått en avovan
användbara kriterier för bestämmabästa fall fram till gränsenatt

förvaltningsorganensmellan domstolarnas och verksamhetsområden.
kan inte längs denna frågan vilkenDäremot nå påväg svaretman

funktion domstolsprocessen fyller eller bör fylla i samhället eller
roll domstolarna i framtiden. hellervilken kommer spela Inteatt

frånutgå förvad domstolarna har arbetsuppgifter i dag kanattgenom
framtidadra för den verksamheten eller bestämmaramarnauppman

skall kunnahur den rrenodlas. Man riskerar i cirkel.gåatt
undvika statiskt föredra tillFör det desynsätt ärettatt attatt se
effekternapraktiska domstolsverksamheten och bakgrundmotav av

föreställningbilda sig rättskipningens samhällsfunktiondessa en om
ioch domstolarnas roll samhället i dag och i Vad detärmorgon. man

vill domstolsprövning i tvistemålönskat och med brottmål ochuppnå
skälFinns det dessa traditionella funktioner kommeratt attanta

sin betydelse anledning räkna med uppgifterbehålla Har attman nya
domstolarna därmed förändrad roll för dem iför och elleren ny

samhället

1.3.2 huvudfunktionProcessens

Ursprungligen skiljde straff- civilprocess:inte mellan och ävenman
i vad i dag betecknas brottmål det de enskilda sam-som som var
hällsmedlemmarna sidor iagerade bådaparter processen.som som
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"Staten" hade inga anspråk förapå talan och den bot kundeatt som
i anledningutdömas lagstridigt handlande tillföll målsäganden.av

funktionProcessens densamma i alla mål: konfliktlösningtypervar av
mellan enskilda i ordnade former. Tvister avgjordes vid tinget i stället
for blodshämnd eller andra former våldsam konfliktlösninggenom av

privat hand.på
Genom tillhandahålla fredlig form tvistlösning bidrogatt en av

domstolarna till lugn i samhället. Man tillskapade visstäven måttett
trygghet för medborgarna. De enskilda åtnjöt "rättsskydd" i såav

samhället ställdemåtto domstolar och sin for-tvångsmakt tillatt
fogande för och vad tillkom honom enligtatt garantera var en som
lag. Och domstolarna i sin tvistlösning utgick från lagenattgenom
åstadkoms för de enskilda och samhället växelverkanen gynnsam som
fortfarande utgångspunkten för huvudfunktion. Oönska-är processens
de handlingar förhindras samtidigt den redan förfördelade fårsom

iupprättelse form kompensation från sin Genom kon-motpart.av
fliktlösningen tillerkänns således den enskilde sin samtidigträtt som

framtidamedborgarnas handlingsvanor bringas i överensstämmelse
med den politisk tillskapadepå lagen.väg

Grovt huvudsakliga funktion fortfarandeär ochsett processens -
sannolikt allt framgent densamma den skisserade, dvs. attsom nyss-
bidra till ändamålen, syftet, bakom den materiella lagen fåratt
maximalt genomslag i samhället. Detta sker dels det individuellapå
planet då enskilda bereds rättsskydd, konfliktlösning, reparation, i
enlighet med lagens innehåll. lagen fårMen också genomslag detpå
allmänna planet handlingsdirigering, styrning, prevention.genom

handlingsdirigeringDenna ske frivilligpå i formvägantas av
moralbildning och/eller tvångsvis ekonomisk, fysisk ellergenom
psykisk avskräckning. Handlingsdirigeringen har framåtriktaden
prospektiv karaktär och inriktadär svaranden och ipå hanspersoner
ställning medan konfliktlösningen främst tillbakablickande,är
retrospektiv, inriktadoch den förfördelade,på redan käranden.

Rättegångens huvuduppgift således bidra tillär maximaltatt ett
genomslag för ändamålen bakom den materiella Processuellträtten.
sker detta traditionellt och fortfarande individuell konfliktlös-genom
ning med allmänt handlingsdirigerande effekter. Oenigheten i
diskussionen rättskipningens samhällsfunktion gäller inte dettaom
förhållande vilken inbördes vikt skall tillmätas funktionernautan som
och hur handlingsdirigeringen egentligen åstadkoms det överom nu-
huvud möjligt människors handlingsmönsterärtaget att styra genom

Till denna diskussion kommer olika teorierså vilkaprocess. om
ytterligare uppgifter kan och bör full rättskipningen.görassom genom
Några helt kort i samband med redogörelsen för respektiveanges
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målkategori nedan. Av särskild vikt domstolarnasär uppgift i en
rättsstat för denutgöra värn enskilde medborgarenatt ett gentemot
maktmissbruk från det allmänna.

En analys funktion kan viktiga regianvisningar förav processens ge
hur domstolarna skall spela sin roll. Men domstolarnas roll påverkas
också och påverkar samhällsutvecklingen i intrikat och i bästaav en
fall harmonisk växelverkan. Det finns många skäl domstolar-att tro att

roll i Sverige kommer De traditionella funktionernaväxa.attnas
består och kompletteras med nya.

Allt detta givetvisär betydelse förstörsta utformningen såvälav av
domstolsorganisationen det processuella regelsystemet. Desom
samhällsuppgifter folket via sina politiskt tillsatta vill tillerkännaorgan
domstolarna bör rimligen bestämmande för domstolarnasvara
organisation förfarandeoch det de har tillämpa. Man bör då inteatt
tillåta sig enbart med frånutgångspunkt rådande resursläge,att
organisation och förfaranderegler söka på de svåra och viktigasvaren
frågorna domarnas och domstolarnas framtida rollom samt processens
funktion i morgondagens samhälle.

Vad anförts huvudfunktioner gäller såväl inu om processens
brottmål i tvistemål och till viss del också inom förvaltningspro-som

I det följande skall helt kort något de speciellasägascessen. om
förhållanden och behov aktualiseras inom respektivenya som
målkategori. Därefter sammanfattas faktorerde sannolikt kommersom

bestämma domstolarnas framtida roll i samhället.att

1.3.3 Brottmålsprocessen

Vad gäller brottmålsprocessen kommer i modernt samhälleett
konfliktlösningsfunktionen tvivelsutan i skuggan handlingsdirige-av
ringen. Straffprocessen viktigt led iär brottsbekämpningen.ett
Gällande preventionsteorier betonar i första hand effekterna detpå
allmänna planet; allmänpreventionen i dag före individualpreven-sätts
tionen. Men här växlar modet och det saknas heller inte företrädare
för åsikten allt tal handlingsdirigering via straffprocessatt ärom mer

utslag önsketänkande något kanän beläggas empiriskt enett av som
pessimism inte heller saknar förespråkare beträffande civilproces-som

styrande effekter.sens
Kvar står dock straffprocessens eventuella brottsbekämpandeatt

funktion nationellt och internationellt dominerar debatten brott-om
målsdomstolarnas samhällsuppgift. Den förfördelades, målsägandens,
behov och möjligheter brottmålsprocessen uppnåatt genom upp-
rättelse, konfliktlösning, kompensation och reparation spelar en
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möjligheterna erhållaroll. kan dockunderordnad Man att attnotera
ökat till följdinom straffprocessensekonomisk gottgörelse ram av

föra enskilda anspråk.skyldighet talanåklagarnas vidgadebl.a. att om
Även till stärkamärka tendenserandra avseenden kani vissa attman

i brottmålsprocessen.underordnade rollmålsägandes
i framställningarofta förstbrottsbekämpning nämnsAtt om

betyder inte den andra huvudupp-samhällsfunktionstraffprocessens att
mindre viktig. Domstolar-rättssäkerhetsfunktionen, skullegiften, vara

utformadorganiserade och såskall störstaså attprocessenna vara
oskyldigt anklagade frikänns.garantier skapas för denmöjliga att

ställs de enskildasden skyldige fallsSamhällets behov motattav -
ingen döms oskyldig.samhällets intressedärmedoch även att-

huvudfunktioner bygger alltsåbrottmålsprocessens påmodernaDen
ligger bakomoförenliga modeller. värdesystemtill Dettvå somsynes

effektivitetsmodellen grundasbrottsbekämpningsmodellen på att
i viktigastebrottsliga handlingar den särklassförhindrandet ärav

Rättssäkerhetsmodellen legalitetsmodellen däremotfunktionen.
minst lika mycketuppgift åtminstoneinnebär straffprocessens är attatt

Ärfälla den skyldige.oskyldigeskydda den att processenssom
antaletfelaktiga friande domar ellerminimera antaletuppgift att

balanspunkten mellan dessafällande domar läggerfelaktiga Var man
oförenliga mål bestämmer eller börochi allmänhet konträratvå

brottmål.organisation och förfarandet idomstolarnas roll,bestämma
rättssäkerhetsfunktionnyssnämndamed straffprocessensBesläktad

uppgift ibetydelsefulla utgöra värndomstolarnas rättsstatär ettatten
maktmissbruk,det allmännasför samhällsmedlemmarna attgentemot

offentliga maktenskilde denskydd för den gentemotett somvara
1.3.4 och 1.3.5. Ennedan underoch kommun se ävenutövas statav

fullgörasviktiga uppgift skall kunnaförutsättning for denna äratt
intartillräckliga och domarnadomstolarna hargivetvis attatt resurser

i förhållande till statsmakten.självständig ställningen

Tvistemålsprocessen1.3.4

grundlägganderättskipningensanfördesRedan inledningsvis att
till maximalttvistemål medverkasamhällsfunktion också i är att ett

materiella skerbakom den Dettaför värderingarna rätten.genomslag
handlingsdirigering i form moralpåverkanviaallmänt planpå ett av

konfliktlösningnivånden individuellaavskräckning och påoch genom
kan formulerakompensation. Grovt uttrycktutdömandeoch manav

prevention reparation.ochhuvudfunktioner icivilprocessens termer av
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I till gäller inom straffprocessenvad funktions-ärmotsats som
modellerna i tvistemål inte konträra samverkande: möjligheternautan
till reparation incitament till och därmedutgör förut-ärprocess en
sättning för dess handlingsdirigerande funktion. Däremot inteär ett

antal bevis förnågot fullgör sin uppgiftstort attprocesser processen
bästapå bör den preventiva effekten siktsätt; tvärtom på leda till att

domstolsvägen behöverendast beträdas i undantagsfall. Huvudupp-
giften, bidra till möjligabästa genomslag för ändamålen bakom denatt
materiella lagstiftningen, bygger inte kvantitativtpå omfattandeen
tvistemålsprövning existensenpå kvalitativt högtstående ochutan av en
effektiv domstolsorganisation.och särskildAv vikt detär attprocess
inte endast föreligger formell möjlighet tillgå domstolatt utanen en
reell tillgångoch jämlik till processuellt rättsskydd för alla i samhället
"equal justice.toaccess

individuellaDet processuella rättsskydd här tecknats gäller,som
berörts under 1.3.3, inte endast skydd frånövergreppmotsom ovan

enskilda från det allmänna.även konventionsskyddadeDen rättenutan
till en opartisk och offentlig inomrättegång skälig tid och inför en
oavhängig och opartisk domstol, enligt lagupprättats art. 6 isom
den europeiska konventionen skydd för de mänskliga rättigheternaom
och de grundläggande friheterna söker till betydande del sin för-
klaringsgrund i behov.detta Kanske det oftast inom förvaltnings-är

och straffprocessen denna viktiga funktionprocessuellaprocessen som
aktualiseras, den kan också sig civilprocessuella uttryck,ta t.ex.men
i samband med "bolagisering" och skenprivatiseringannan av
offentlig verksamhet i former bibehåller offentlig maktutövningsom
och intressebevakning avskär enskilda från de kontrollmekanis-men

tillförsäkras dem inom för förvaltnings- ochmer som annars ramen
förvaltningsprocessuell prövning och därmed förenade rättssäker-
hetssystem.

Civilprocessens nyssnämnda uppgift fungera kontrollatt som en
maktmissbruk från det allmänna kan i konstitutionelltgentemot ett

perspektiv del politisk uppgift.större Domstolarnases som en av en
framhålls viktig del i "reciprocal checks andett systemsom en av
controls" dem i postmontesquieuisk anda föredrar talaattav som om
"balance of powers" i stället för "separation of powers" då det gäller

Ävenmaktfördelningen mellan den inte villstatsorganen. som
riksdagen och regeringen stärker sin kontrollacceptera att staten av

domstolarna kan anhängare utökad kontroll i motsattvara en av
riktning, i form vidgad lagprövningsrätt i domstolarna ocht.ex. av
möjligheter till civilprocessuell passivitetstalan statligagentemot
och kommunala myndigheter och inte fullgör sinaorgan som upp-

Ävengifter. de nedan under 1.4 berörda bedömningsuppgifternanya
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plikter i förhållande till detenskildes förmåner ochi fråga denom
viss politiskdet sociala området har i månallmänna påt.ex. en
främst förvalt-frågor aktualiseras dock påkontrollkaraktär. Dessa

ningsprocessuell väg.
för i grundenockså användasDomstolarna kan som arena en

rättsliga regleringens berättigandeden gällanderättspolitisk debatt om
väcker talan vidändamålsenlighet de lege ferenda. Denoch som

för åstadkomma publicitet, debatt ochdomstol det kanskegör attmera
för vinna framgång rörande det speciella anspråklagändring än atten

utgångspunkt.bildar processenssom
betydelse i berörda avseendenpolitiska roll ochDomstolarnas ovan

föga uppmärksammat Helt klarti Sverige hittills ämne. ärär attett
betydelsefull politiskfyller oändligt mycketdomstolarna meren

inteUSA hindrar dockfunktion i hos Dettaän ämnetattt.ex. oss.
försiktigai land.förtjänar ökad uppmärksamhet vårt Denäven

jämte utökningenutvidgning skett lagprövningsrättenav avsom
rättighetskatalog kan komma ställa kravregeringsformens påatt nya

Även särskilt europaintegrationen,omständigheter,domstolarna. andra
fåpolitiska roll kommer ökad viktvisar frågan domstolarnas attatt om

fall diskuteras ingående sketti land och i måstevårt änvart sommer
räkna med åtminstonehittills. Tillspetsat uttryckt har attman

juridikens politisering och politikens judikalisering.tendenser till en
givetvis betydelse för domstolarnas roll i samhället.fårDetta stor

har närliggande områdeuppmärksamhetNågot ägnatsstörre ett av
tvistemål. mellandomstolarnas "politiska verksamhet i Förhållandet

domstolarna, mellan lagstiftning ochden politiska makten och
ställs sin då det gäller drarättskipning, på gränsernaattspets upp

rättsbildande verksamhet, dvs. for vadför domstolarnas ramarna som
doktrin benämns "judicial law-making".i anglo-amerikansk Frågan

naturligen främst i "case-lawWsystem deaktualiseras nyssnämn-som
inte bara för fastställa in-där prejudikaten kärnada utgör atten

vidareutvecklagällande också då det gällernebörden rätt attutanav
den.

i meningDomstolarnas, särskilt de högsta instansernas, snäv
prejudikatbildande verksamhet kan del den övergripandeses som en av

till genomförande ändamål bärfunktionen bidra deatt ett av som upp
förutsättningarna förmateriella Verksamheten förbättrarden rätten.

effekt; fylls tydliggörslagens handlingsdirigerande ochutnormerna
i ingenting särskiltoch får därmed bättre genomslag samhället. Det är

funktionellmed det, åtminstone inte från eller konstitutionell syn-
punkt.

i land har domstolarna stundom tvingatsMen också vårt längre
utföra uppgifter tillkommer den politisktoch även som annars
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verksamma lagstiftaren; domaren hade redan på medeltiden inte bara
lag "säga och tälja någon lagregelatt även, inte fannsutan om

formulerad, "lag göra" se vidare nedan under 1.4.att Man skulle
kunna förledas denna uppgift minskat i betydelse i takttro medatt
lagstiftningens våldsamma expansion i vårt land. Så dock inte fallet.är
Den omfattande lagstiftningsmassan till tvingar samhällsutveck-trots
lingen och samhällets tilltagande komplexitet fram lagstiftnings-en
teknik med rikligt användande ramlagar, målsättningsparagrafer ochav
generalklausuler. Och domstolarnasäven rättskipning i anslutningom
till denna öppna avseddär hatyp rättsut-attav normer snarare en
fyllande rättsskapandeän karaktär kan knappast förneka attman

hårfin ochgränsen är gång på gång passeras.
Det finns all anledning räkna med ökat antal sådanaatt gräns-ett

i framtiden;övergångar domstolarnas rättsbildande verksamhet träder
ibland fram i förgrunden. På vissa områden, kanskerent särskilt deav

ligger inom specialdomstolarnas verksamhetsfalt, kansom rentman
påstå huvuduppgiften judicialär law-making"att änav snarare

rättskipning i inskränkt mening. Den retrospektiva konfliktlösningen
får då i motsvarande grad maka sig till förmån för prospektiven
handlingsdirigering med rättspolitiska övertoner.

Samhällsutvecklingen påverkar emellertid inte bara lagstiftningens
inriktning och omfattning bruket lagstiftningsteknik med däravsamt av
följande effekter för domstolarnas roll och funktion. Detprocessens
postindustriella och informationsteknologiska samhället präglas bl.a.

"massifikation" i produktion och konsumtion förändradav samt av en
"mänskligapå rättigheter" i vid mening. Detta ställer ökade kravsyn

på flexibilitet och aktualiserar arbetsuppgifter förprocessens nya
domstolarna.

I den tidigare diskussionennämnda tillrätten processuelltom
rättsskydd "access justice" understryks betydelsen undan-to attav
röja ekonomiska, psykologiska, kunskapsmässiga och institutionella
hinder på från formellvägen till reell, jämlik, till dom-rätten en
stolsprövning. Det blir allt vanligare medborgareatt grupper av
diskriminerade, miljöstörda, konsumenter, aktieägare, hyresgäster,
anställda osv. samtidigt har likartade berättigade krav skydd förpå
"kollektiva, diffusa och fragmentariska intressen och kraven inteatt
riktas enskild fysisk privata eller offentligamot utanen motperson
företag, myndigheter eller organisationer. Intressentkretsen kan vara
fast etablerad, organisation, också tillskapadt.ex. ad hocsom en men
som vid miljöstörning eller köp massproducerad elleren av en vara
tjänst. Grannelagsrättens utveckling miljörätt i vidare meningmot
illustrerar vad också sker inom andra rättsområden.som
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konfliktsituationer denför dessaGemensamt många är attav
inte alltid erbjuderindividualistiskatraditionella tvåpartsprocessen
komma till sinmöjligheter för gruppmedlemmarnarealistiska rätt.att

processbenägenhetenkanske liten ochenskilda skadanDen är svag
räkna medharförlorarmedan attmotpart, massorprocessen,en som

därför bereddanspråk och bl.a.likartade är att satsa stora resurserav
representati-tydligttill stånd. Detkommer ärrättegång att nyaom en

förgrupptalan måsteprocessformer övervägas attt.ex.va --
reparativa uppgifterfylla sina preventiva ochdomstolarna skall kunna

oftare förekommandei sådana alltprocessekonomiskt sättpå ett
situationer.

därför troligenindividualistiska utformning kommerCivilprocessens
med processformerväl kompletteras,inte ersättas, attatt sommen

gruppbildningaruppkommer i dede behovbättre mot som nyasvarar
får då i motsvarandesamhällsutvecklingen framföder. Domstolarna

från håll.uppgifter, uppgifter iblanddelvis övertasmån annatsomnya
fyller fortfarandekommunala administrativaStatliga och enorgan

för tillsyn och kontrollpluralistisktviktig funktion i attett system av
medde samverkalagarna efterlevs. Men måstede materiella numera

reparativa totaleffekterpreventiva ochskall deandra för nåatt man
utvecklinglagstiftningen förutsätter. Enmaterielladen mot nyasom

intetill specialdomstolarkontrollorgan koppladeoffentliga är att
fåsannolikt specialdomstolarnaförvänta. Tvärtom kommer att

statliga och de etablera-samtidigt deminskad betydelse organenssom
ställning i talerättsligt hänseendepriviligieradeorganisationernasde

möjligheter för enskildadärför räkna med ökademinskar. harMan att
prevention"privatiserad" reparation ochinitieraoch att engrupper

via försjälva ellerinför allmän domstol representantatt engenom
stärkautveckling kommerhävda sin En sådanrätt. attgruppen

sanktionsmekanism.i enhetligfunktion ledettsom enprocessens
mening.domstolsprövningianförts gäller i första hand snävVad nu
nämndabl.a. i dendispositiva rättsområden harMen på ovanman -

märka ökad uppmärksam-justice kunnatdebatten to enaccessom -
alternative dispute resolution,tvistlösningsformerför alternativahet

kantvistlösning utanför domstolarnas Frågan"ADR", dvs. ram.
minskad roll och civilproces-fådomstolarna kommerställas att enom

till följd denna utveckling.funktionkompletterande avmersen en
nämndprövning och andraförlikning, medling,land intarI vårt

skiljeförfarande traditio-särskilttvistlösningsformeralternativa --
domstolsprövning.alternativ tillpositionframskjutennellt somen

konfliktlösningsmekanis-förökat intresseMan kan dessutom spåra ett
finns ingen anledning motarbeta dennadet här slaget. Det attmer av

tvistlösningeninte hotas ellerdenutveckling så länge rättsvagares
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tenderar ske uteslutande utanför domstolarnaatt med helt utebliven
prejudikatbildning vissapå rättsområden följd. Om den alternativasom
tvistlösningen sker enbart med beaktande rättsligt relevanta faktorerav
och i förfarande fyller rimliga krav på rättssäkerhetett kansom man

på dennaäven nå detväg mål domstolarna har strävaytterst att mot:
maximalt genomslag för värderingarna bakomett den materiella

rätten.
Det finns dock anledning erinra sig välfungerande statligtatt ett

domstolsväsende viktigär förutsättning också för den alternativaen att
tvistlösningen skall kunna fylla sina preventiva och reparativa
funktioner och dessutom avlasta domstolarna. Saknas realistiska
möjligheter utnyttja statlig och exekution, elleratt sker dennaprocess
i undermåliga former, förlorar alternativenäven i användbarhet och
effektivitet. allmännaDe domstolarna utgör ryggraden i ochsystemet
har starka konfliktlösande och handlingsdirigerande effekter redan

sin blotta existens; effektivt behöver inte komma tillettgenom vapen
flitig användning för fylla sin funktion.att

Motsättningen mellan tvistlösning inom och domstol därförärutom
till delar skenbar. Detta kommer tillstora även på så sätt attsynes

förlikningsåväl medling i betydande utsträckning äger inomsom rum
domstolsväsendets Flera försök har också gjorts knytaram. att
skiljeförfarandet till domstolarna.närmare

Hittills har framställningen närmast tagit sikte förhållandenapå i
dispositiva tvistemål, dvs. mål förlikningvari möjligär rörande själva
saken. I synpunkter sig dockgör gällandestort sett i indis-samma
positiva tvistemål även de särskilda förhållandena inom somligaom
måltyper medför olika funktioner där sigatt gällandegörprocessens
över huvud eller framträder med inbördes annorlundataget styrka än
inom den dispositiva civilprocessen. Det skulle föra för långt gåatt
närmare på alla de särskilda hänsyn och intresseavvägningar härsom
aktualiseras. Dock bör påpekas anledningen till i deatt process
indispositiva målen stundom helt eller delvis den exklusivaär
registreringsfunktion domstolen fyller i mål äktenskapsskill-t.ex. om
nad. I dessa fall finns det anledning överväga renodlingatt en av
domstolsverksamheten så måltypensätt i fråga flyttas tillatt annan
myndighet domstolän jfr 1989:2Ds 44.t.ex. s.

.3.51 Förvaltningsprocessen

Frågan förvaltningsprocessens funktion har inte röntom samma
uppmärksamhet motsvarande spörsmål vad gäller de allmännasom
domstolarna och specialprocessen. Som övergripande funktion
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handlingsdirigering ochviahär uppgiftenocksåframträder att
värderingarnagenomslag förmaximaltåstadkommakonfliktlösning
lagstiftningen.skatterättsligaförvaltnings- ochmaterielladenbakom

Även synpunkter gällandesig ii övrigt gör stort sett somsamma
civilprocessen. Intestraff- ochdiskussionenframkommit vid omovan

påfallande: det allmännastraffprocessenmedparallellen ärminst
skatteindrivningens område måsteeffektivitet påbehovet t.ex.av

rättssäkerhet och skyddkravenskildes rättmätiga pådenställas mot
Minst lika viktigtsida.från det allmännasmaktmissbruk attmot som

ingen till följdgenomslagfår maximaltskattelagstiftningen är att av
betala vadtvingasprövningsmöjligheter änotillfredsställande sommer

enligt regelsystemet.åligger honom
inom förvaltnings-aktualiseraspolitiska roll ävenDomstolarnas

dengrundlagsenlighet, liksomlagstiftningensram:processens
ifrågasättas,kvalitet, kunna såprövningens måsteadministrativa t.ex.

vid Regeringsrättentill rättsprövningmöjligheterde som mergenom
konventionsåta-internationellafram Sverigestvingatsmindreeller av

bristande insyn ifarorna medmedvetenhetökadganden och omen
Även "passivitetsta-formerförvaltning. olikakommunalstatlig och av

1.3.4 kan kommai avsnittberörtsdet slaglan" attovansomav
ochstatligaförvaltningsdomstolarna,aktualiseras vid gentemott.ex.

eljestuppgifter i tid eller påfullgör sinaintekommunala organ som
tillfredsställande sätt.ett

rättsbildande funktionerrättsutfyllande och ärhellerInte processens
ramlagsteknikenmålområden;domstolarnastill de allmännainskränkta

bedömningsuppgifter inomviktigaforvaltningsdomstolarnatilldelar
kommunalabl.a. defrågoroch ställer svåralegalavida omramar

vidare nedansociala området sedethandlingsutrymmeorganens
i avsnitt 1.4.

tidsperspektivet61 Fram
.

förbestämmerfunktioner berörtsprocessuellaDe ramenovansom
framtida arbete. Arbetsupp-därmed domarnasdomstolarnas och även

teckentill ellerfinns inte skälsaknas. någrainte Detgifter kommer att
Sverige inomminska i över-roll kommerdomstolarnaspå attatt

iomständigheter talarradfinns dettid.blickbar Däremot somen
riktning.motsatt

relativtdomstolarnaperspektiv intarinternationelltiSett ett en
demokratiskablandningSverige.ställning i Entillbakaskjuten av

jämlikhetsprinciper, starkpolitiskamaktfördelningsargument, troen
påverkansmekanismerprimärakontrollstatlig tillsyn ochpå samtsom
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måhända till början befogad misstänksamhet domstolarnasmoten en
och domarnas villighet medverka i samhällsomdaningen, har lettatt
fram till de svenska domstolarna det betydande antaletatt trots-
domare i dag betydligtutövar mindre inflytande i andraän många-
länder. Juridiskt beslutsfattande i allmänhet och domstolsprövning i
synnerhet har inte stark positionså i samhället denpåt.ex.en som
europeiska kontinenten ioch USA. Processbenägenheten Sverigei är
låg.

in- och utrikespolitiskaDen utvecklingen har lett fram till ettnu
ifrågasättande denna låga domstolsprofil. Juridiken juristernaochav
vinner ökad användbarhet och tilltro. Och inte haräven om man
anledning räkna med dramatiskanågra förändringar iatt t.ex.
processbenägenheten torde Sveriges närmande till det övriga Europa

anslutningsform komma innebära viss utjämningoavsett att en- -
nationella olikheter beträffande domstolarnas roll och betydelse.av

Man kan knappast räkna med förhållandena i landvårt bliratt
normgivande därvidlag. Till detta kommer de krav och uppgifternya

ställs europaintegrationen i sig, särskilt vid eventuelltsom ettav
medlemskap i den Europeiska unionen. Integrationen sker till delstor
med rättsliga medel effektuerasoch då inte bara EG-domstolen utanav

de nationellaäven domstolarna dessutom knyts överav som samman
nationsgränserna. Det råder ingen tvekan domstolarnasattom
betydelse i Sverige kommer öka till följd utvecklingen i Europa.att av

Det växande politiska intresset för domstolarna kan till delen ses
resultat integrationssträvandena. En förklaringsgrundettsom av annan

den inomär samtliga politiskanära partier ehuru i olika gradnog -
inledda satsningen på privatisering och avreglering. finnsDet inte-

längre ideologisk bas eller tillräckliga ekonomiskaen ens attresurser
generellt anförtro heltäckande tillsyns- och kontrolluppgifter till
särskilda statliga och kommunala myndigheter och entusiasmen för
korporativitiska regleringar dämpad. Kvarär står då söka finnaatt
självgående lösningar där det enskilda egenintresset, entreprenöran-

dan och används för bl.a. domstolsvägen överengagemanget att ta en
del de tillsyns- och kontrolluppgifter tidigare föremålvarit förav som
offentligt monopol eller dominans. Detta kan ske enskildaattgenom

organisationeroch förbättrade möjligheter vända sig tillattges
domstol med yrkanden ersättning, förbud eller ändringsåtgärder.om
Exempel privatiseringsideologinpå baserad förskjutning frånen
offentlig till privat bevakning med sannolika effekter i form av en
ökande betydelse för domstolarna kan hämtas från pågående dis-
kussioner Konsumentverkets och Naturvårdsverkets framtidaom
organisation.
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förberäknas fåprivatiseringen kanverkningarlångsiktigaTill de
omedelbara och direktasamhället kommerroll idomstolarnas mer

Överföringen kommunalstatlig ochbetydande delareffekter. avav
förmålunderlagetsannoliktmedförtill privatverksamhet ägo att

prövningfårDomstolarna övertvister ökar.privaträttsliga ta somen
förvaltningen.offentligadel denskeddetidigare som en av

betydelse kommerdomstolarnasförYtterligare attattargument
lagstiftningstekniken;samhällsutvecklingen ochifinnastårväxa att

generalklausulerramlagar ochbruketexpanderarregelmassan trots av
domstolsprövning ochbehovtill stigandeallt bidrarvilket ett av

prejudikat.
fortsättningsvistalar förmycketfinns såledesDet att processensom

fullgörafunktionertraditionellafylla viktigasåväl kommer att som
sannoliktdomstolarnabidrar tillsamhällsuppgifter. Dettadelvis attnya

ZOOO-talet. Detförstaunder de årenökad roll redankraftigtfår aven
frågoranlagts på dessaperspektiv härspekulativaluftiga och som

härdel deredogörelse för hurmedkompletterasskall avenennu
synvinkel.från enskilde domarenssig denfrågornabehandlade ter

uppgift1.4 Domarens

fteedoms,life,decisionwith the ultimatechargedjudges overare
ofand citizens.rights, duties property

Independence of thePrinciples theBasicpreambeln till FN:sur on
Judiciary

täljalag ochuppgift laghade till säga,domaretidersForna att
lagformulerad, göra.rättsregel inteslutligen, någon attvarom

Åsikterna århundradenauppgift hardomarensvad är genomsomom
uppgift endastUppfattningen domarensskilda.och vittvarit många att

idénkan ställasgällandevad rätttala är mot attär att somom
skapalagenskall tillämpa även äger rättinte baradomaren attutan ny

enligt domarenssidansådana lagarlag och sättat.0.m. som
följer kortNedani strid denna.grundlagen stårtolkning mot enav

rättskip-uppgifter självaskildade utöverbeskrivning några avav
uppgift.domarenstiderna har utgöraningen ansettsgenomsom
oföränderligmuntlig tradition ansågspräglad rättentiderI varaav

insikt ilagkunnige hadegenerationerna. Dennedärvdoch genom
skulle deninnehåll. Såledesför desskunde redogöraochrätten

för lagen ochredogöratinget gång åretnordiske lagmannen på en om
under land-i målet. Domarenföreslå domtolka den ochsedan

hade tillämpasjälva sakfrågan,tid prövade inteskapslagarnas attutan
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den utsagda lagen givet faktumpå riktighet bestämtsett påvars annat
Dennasätt. roll huvudsakligen lagens finns hosävenutsägaresom en

Montesquieu, i sitt verk Om lagarnas anda säger domarensom äratt
uttalar lagens 0rd. Montesquieus domaridealmunnen som är en

domare "själlösär varelse" inte kan sig lagenssom en styrasom vare
kraft eller dess stränghet De lEsprit des lois, bok 11 kapitel Vl.
Han har hålla sig till lagens bokstav och inteatt försöka tolka den.att
Inte heller får han döma efter billighetshänsyn. I så måtto kan den
medeltida svenske lagmannen ha haftsägas handlingsfrihetstörre än
upplysningstidens lydige idealdomare, eftersom lagmannen tolkade
lagen vid behov hadeäven formulerasamt rättsregleratt nya om
sådana saknades för konkret fall lag göra. Montesquieusett och
upplysningstidens domarenpå och dennes uppgift bör docksyn ses

bakgrund med denna domarrollmot ville kommaatt ifrån det vidman
tiden ofta förekommande godtycket i dömandet. Ur upplysningstidens
domarmodell kom i den anglo-amerikanska rättssfárensenare att
utvecklas domarroll med rättsskapande funktion.en en

Domarens uppgift kan alltså också skapa Ett tydligträtt.attvara
exempel domarenpå rättsskapare detär anglo-amerikanskasom

med law, där domarensystemet hannär enskiltavgör mål kancase ett
bilda rättsregler för den givna situationen eller i fall modifie-nya vart

tidigare prejudikat i frågan. Andra exempel finns ira Napoleons Code
Civil där det sägs domare inte fåratt vägra döma i målen påatt ett
grund lagen inte något fråganpåatt uppkom i målet.av gav svar som
Domaren alltså själv skapatvungen rättsregel för lösaattvar atten
problemet, gjorde han sig skyldig till déni dejustice och begickannars

tjänstefel. Ungefär århundradeett stadgades detett i densenare
schweiziska civillagen ZGB det saknades lagregelatt skulleom en
domaren måletavgöra efter sedvanerätten, i brist på sådan efter
beprövad lära och tradition eller i slutändan enligt den regel som

Ävendomaren själv skulle ställa lagstiftare. den svenskaupp som
1734 lagårs ha för domarnagett utvecklautrymmeanses rätten.att
Under tid 1800-talet skedde den svenska rättsutvecklingenen t.ex.
till delenstörsta domstolarnas praxis och inte lagstift-genom genom
ning.

Enligt 1974 års regeringsform det riksdagenär stiftar lag. Mansom
skulle därför tillspetsat kunna fråga sig den svenske domaren inteom
längre har möjlighet skapa rätt. Kanske domaren endastatt är med och
skapar och det indirekträtt hannär deltar i lagstiftningsarbete som
sekreterare i lagstiftningskommittéer, sakkunnig eller chefstjänste-som

i regeringskansliet eller i riksdagsutskott Domstolarnaman ett måste
dock ändå fortfarande hasägas rättsutvecklande och därmeden
rättsskapande roll i Sverige. Tillämpningen ramlagar och general-av
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påföljder,välja mellan olika deför brottmöjlighetenklausuler, att ett
prejudikatinstanser liknande innebärochrolldomstolarnashögsta som

rättsskapare.fortfarande fungerardomarnaatt som
och domarenlagenautomatiskdomaren utsägareMellan avsom

lagtolkare. Genomsig rollenbefinnernyskapare rätt attsomavsom
utveckla Menvisserligenbefintlig lag kan domarna även rätt.tolka ny

rättsutvecklandeinnebära domarensocksålagtolkning kan att
strikt efterlagtolkningen skerfalletSåverksamhet begränsas. är när

vilja och vidlagstiftarensförbokstav eller utrönalagens att man
svenskaskrivna förarbeten. I deförlitar sigdärför påtolkningen

utkommande Sverigesinförda i den årligenfinnsdomarreglerna som
historisk, tolknings-uttryck för sådan,lagbokenRikes Lag enges
rättsutvecklandefinnsvissa reglernametod. i ävenMen synen merav

den tillskall tolkaslagtolkningsuppgift. Lagen så ärdomarenspå att
det innebärallmänna bästadvs. detmeniga ävendet att manom

har ocksåordalydelse. Domaren rätti från lagensdärigenom går att
skälig lösningoch påden oskäliglagenförkasta är pro-ge enom

blemet.
enskildes beskyddarekan denDomarreglernas domare motsomses

Domarämbetet insatt förenskild sida:allmän och ärfrånövergrepp
rättsskyd-därför habästa. kanmenige Domaren sägasden enmans

skall inte präglasIagreglernauppgift. Tillämpningendande avav
rättvisaleda till rimliga ochförutsebar ochgodtycke utan vara

oberoendebeskyddareindividensBilden domarenresultat. somav som
tydligt framenskilda det allmännamellan och växerhade skipa rättatt

utföra det goda och dethade rättas1800-talets mitt. Domarenefter att
dockförväntadesidealiserade domare1800-taletskonst. Denna

förhoppningsvistill lagstiftarens, låt såsamtidigt bunden varavara
förkunnadomaren skallvilja. Förupplysta, garantatt envara

oavhängig.han skallbrukar krävasrättssäkerheten att varanumera
offentligopartisk ochtillEuropakonventionen harEnligt rättenvar

för prövningopartisk domstolinför oavhängig ochrättegång aven
följerrättigheter och skyldigheter. Av dettavederbörandes civila att

självständiga.dess ledamöter måstesåväl domstolen varasom
Basicfinns i FN:ssjälvständighetLiknande krav domarnas ävenpå

Judiciary. l sin rolllndependence of the värnarePrinciples the somon
obehöriga påtryck-starkdomaren stårättssäkerheten måste motav

organisationerindivider,från enskildasig dessa kommerningar vare
sida.från den politiska maktensmassmedia ellereller

förlikningsman.fungeraha till uppgiftkan ocksåDomaren att som
fridsstiftare,ha varit denursprungliga domarrollen kan sägasDen som

fredligarefick funktionen skapaforntidens domare sättdär attatt ett
liknandeblodshämnd ochmellanlösa konflikter ätterna än genom
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företeelser. Denna uppgift kan emellertid huvudsakligen ha varitsägas
till straffrättskipningenbegränsad vissaoch andra tvister. Synen på om

rollen medlare i dagens bemärkelse domaruppgift varierarärsom en
dock historiskt mellan olika länder. Efter den första franska revolutio-

inrättades kontinenten efter fransk förebild särskilda myndig-nen
heter lokal nivåpå hade till uppgift förlika tvistandeatt partersom

tvisteninnan kom i domstol. Liknande förlikningsnämnderupp
inrättades i Danmark ochäven Norge, däremot inte i Sverige.men
Skälet för detta kan ha varit den svenske professionelle domarenatt
sedan 1600-talet sin uppgift i tvistemål försöka förlikasett attsom

Domaren förlikningsman ingick i fall redan i denparterna. vartsom
domarroll uttrycktes i 1734 lag. Som framgårårs dettasom ovan var

1700-talslagverksvenska knappast präglat upplysningstidens idéerav
domarens uppgift och dess misstro domarkåren. Denmotom

ursprungliga Montesquieuska domarrollen kan i dag också sägas vara
föråldrad.något uppfattningenDen svenska delatt som en av

domarens uppgift hör förlikningsverksamhet har emellertid levt kvar
i vårt land och knäsätts i 42 kap. §17 rättegångsbalken.numera

Slutligen bör pekas förpå roll domaren, särskilt i för-en ny
valtningsdomstolarna, kan beskrivas bedämningsuppgijisom som en
inom tämligen vida i fråga bestämma bl.a. förmånerattramar om om
och plikter för den enskilde i förhållande till det allmänna. Uppgiften
har sammanhang med välfärdsstatens funktioner, också medett men
den under tid genomförda överflyttningen uppgifter frånsenare av
förvaltning och politiska instanser till rättskipande talarManorgan.
här lagstiftning med ramlagsteknik. Till domstolarna kan dettapåom

komma konfliktlösningsuppgiftersätt överlämnas där domstolenatt
ställs inför svårbedömda frågor ofta skönsmässig karaktär.av
Problemet här förutsättningarna förär domstolens uppgifter inteatt
alltid har klarlagts tillräckligt. Så kan sociallagstiftningenst.ex.
område kvarstå starka spänningar mellan det statliga och det kommu-
nala Domstolens roll kan då liknas med verka iansvaret. att ett

eller ivakuum skärseld. För finnsnärvarande diskussion huren en om
problemet med domstolstrots från kommunernas sida skall lösas.

oviljaExempel eller oförmåga hos kommunala verkställaattorgan
domstolsbeslut det socialapå området har förekommitockså i den
allmänna debatten. Det finns anledning hysa för vilka effekteratt oro
detta kan för allmänhetens tilltro till domstolarnas samhällsroll.
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1.5 domarkulturRättskultur och

rättshistoriskt perspektiv den europeiska rättskulturens aktörerharI ett
Italien ochvarit lagstiftare, rättsvetenskapsmän och domare. I

universiteten spelat viktig iTyskland har traditionellt roll rätts-en
omfattandebildningen, i Frankrike och Tyskland kom 1800-talets

utvecklingen, och i den anglo-amerikanskakodiñkationer att styra
väsentligahar domstolarna spelat den rollen. Domarna harrättskretsen

land verkat i samspel med lagstiftare ochockså i vårt rättsveten---
Varje lands rättskultur utvecklas i detta samspel. tidsskapsmän. Vår

utbildningstraditiondomarkultur resultatet lång ochär av av enen
historiskt förvärvade kunskaper och erfarenheter. Därmedyrkeskårs

också samband med ämbetsmannakulturen.har domarkulturen Vårett
emellertiddomarkultur också knuten till den roll domarna ochär som

erhållit i grundlag. konstitutionelladomstolarna vår Domarnas
fast författningenställning den lagts med utgångspunkt i ärsom

för rättsordningen och för domarkulturen. politiskafundamental Den
därför viktig för ställning ikulturen spelar också roll domarnasen

samhället.

1.5. 1 Domarreglerna

historiaden svenska domarkulturens har domarreglerna spelatI en
"sammanhämtades"viktig roll. Domarreglerna Olaus Petri årav ca

och finns bevarade i handskrifter från 15501540 antal ochårett
framåt. trycktes första 1616 och återfinns i antalDe gången år ett stort
1600-talsutgåvor de medeltida ingick somlagarna. De också,av
tillförne alltid vanligt varit, i första 1734 lag,den årsutgåvan av

1736, därefterutkom och de har införts i lagboken.årsom
Även domarreglerna inte officiellt erkänts gällande harrättom som

de seklerna spelat viktig roll etisk kod för dengenom en som en
första decenniersvenska domaren. Under 1900-talets ansåg man

fortfarande domarreglernas "auktoritet ständigt stigit". "Påatt
ställen ljuder det svenska språket manligt och stolt i domar-änmera

Åkereglernas satser framhöll Holmbäck 1928. fanns vidär Det även
tillkomsten företrädare förRättegángsbalken domarreglernaattav nya
skulle få tydlig ijuristutbildningen.platsen mera

Domarreglernas källor disparata. Olausmånga och Petri,är som var
i 1500-taletsväl bevandrad europeiska rättsfrågor, ställde samman

domarreglerna främst svensk medeltidsrätt, samtida europeisk rätt,ur
romersk och kanonisk bibeln och Luthers skrifter. Reglernarätt, var
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processuella och etiskarättspolitiskt aktuellasin karaktäri satser,
nyttiga för domarens verksamhet.regler

rättshistoria domarna och rättskipningende perioder i dåUnder vår
domarreglerna utgjortviktig roll för rättsbildningen harspelat enen

"en god ochsymbol. Domarreglernas budskapviktig nationell att
alltid laga efterbättre god lag, han kanbeskedlig domare är än

"den menige bästa denlägligheten" p. 8 och är ypperstaatt mans
menige till detdärföre de finnes denochlagen, nyttaman vara,som

beskriven lag efter ordenhållas för lag, ändockbör att synes an-
i ämbetsmannadomarensnorlunda p. 13 passade väl påsyn

folkstyretid före parlamentarism och och medyrkesrollen. I etten
regler okontroversiella. Numeraidealiserat domarideal dessa synesvar
viktig del kulturarv på områdetfrämst ha betydelsede ettsom en av

alltjämt sinhar den bakgrundenför rättsordning. Devår mot
plats i lagbok.framträdande vår

1.5.2 Domarkultur

nationella traditioner ochdomarkulturen bygger bådesvenska påDen
i utsträckning präglatseuropeiska förebilder. Domarkulturen har stor

och rättsliga kulturen. För denbåde den politiska kulturen denav
följande bakgrundframställning här lämnas i det görs mot avsom -

utvecklingenstatsvetenskaplig forskning indelningmodern aven-
perioder. perioder har starktseklet i Dessaunder det tresenaste tre

konstitutionella ställning ochpåverkat domarkulturen. Domarnas
ilagstiftningsarbetet dem till aktöreraktiva deltagande i även näragör

kulturen. Också den rättsliga kulturen,kontakt den politiskamed
domarkultu-nationell rättsvetenskap, påverkarfrämst europeisk och

karaktär.rens
detperiod betecknas här ämbetsmannastatenförstaEn senasom

l900-talet. fostradesdecennier in på Då1800-talet och ett par
Ämbetsmännens ideal hämta-idealistisk domarkultur.in idomarna en

Fichtepliktmorallära och och Boströmfrån den Kantdes senaresom
både de högre tjänste-ämbetsmannaideal prägladeställde Dettaupp.

i såväl de allmänna domstolarnai förvaltningen och domarnamännen
Domaryrket kall. Domarna erhöllförvaltningsdomstolarna. ettvarsom

förvärvadesstark ställning,med rättsvetenskapeni samverkan en som
lagstiftning.konstitutionell praxis och Lag-både genomgenom

exempelvis domstolar-fri bevisteori utveckladesprövning och genom
straff-tillräknelighetsläran i 1864och årspraxis. Latitudsystemetnas

till individuell bedömning ochdomarna möjlighet störrelag gav
lagtolk-Intressejurisprudens, teleologiskrättskipningen.flexibilitet i
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ning och den s.k. frirättsskolan utgjorde rättsvetenskapens bidrag till
domarna stark ställning i rättsstaten.att ge en

Därtill kom varje domargeneration präglades i sin yrkesrollatt
alltifrån häradshövdingarnas patriarkaliska fostrarroll till hovrätternas
och Högsta domstolens hierarkiska kollegialitet. Domarkulturen var

Ämbetsmannaidealetrenodlat maskulin. Domarkarriären sluten.var
karaktäriserades inre auktoritet". Yrkesrollen förstärktesav en

särskilda domarföreningar, for lantdomare, stadsdomare ochgenom
hovrättsjurister. I tid före parlamentarism och folkstyreunga en

spelade ämbetsmannadomaren viktig iroll riksdagen, både i Förstaen
och Andra kammaren. Under 1920-talet började denna roll att

Ämbetsmännensifrågasättas. i politiken, riksdags-engagemang som
och kommunalpolitiker,män parlamentarismensavtogsom genom

genomförande. Lagrådets roll i lagstiftningsprocessen blev
socialdemokratiskt initiativ föremål för diskussion.

Ämbetsmannastatens domarkultur präglad traditionsmättadvar av en
bildningskultur europeisk karaktär. Häradshövdingen i under-av
domstolen landetpå inte bara statsdomare", han ocksåvar var
bärare sin tids borgerliga kultur. legitimeradesHan i lokalsamhälletav

lekmännen i domstolen, nämnden. Genom ficknämnden denav
svenska domarkulturen sin unika folkliga legitimitet. Itingshusarkitek-

under denna period smälte de europeiska och nationalromantiskaturen
stilidealen på symptomatiskt Tingshuset blev intesätt. baraettsamman

tempel for yrkesdomare,rättens nämnd, rättssökande allmänhet ochett
tingsmenighet, det blev samtidigt residens for häradshövdingen ochett

social för vanligen fungerande symbios mellan äm-en arena en
betsmannadomaren och nämnden. Genom "att sitta ting fostrades
varje domargeneration in i denna unika svenska domartraditionny
med dess lokala, prägel och sinanärmast europeiska in-agrara,
fluenser. fannHär den svenske domaren sin identitet.unge

Nästa period, femtio år lång, från 1930-tal tillnästan l970-tal, kan
period prägladsägas saltsjöbadsandan, beredskapsár ochvara en av

framväxt omfattande samhälleliga sociala institutio-samt,av program
nellt, starka folkrörelser och andra organisationer. Under dennaav
period utvecklades nationellt arketypiskt domarideal. Denett mer
svenska välfärdsstatens "folkhem" fostrade jurister som var mer
präglade folksuveränitetsideal. Rättsrealismen och den s.k.ettav
Uppsalaskolan avfärdade det idealistiska domaridealet metafysik.som
Domaren skulle opolitisk samhällsingenjör, dvs. tillståmer agera som

expansivt samhälles tjänst. Domarkarriären präglades underett
efterkrigstiden lagstiftningsarbetet med dess snabbt växandeav
utredningsorganisation. Under periodens del skedde rekryte-senare
ringen till de höga domartjänsterna i bade den allmänna domstolsorga-
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nisationen och i förvaltningsdomstolsorganisationen i utsträckningstor
via lagstiftningsarbete i kanslihuset och några riksdagens utskott.av

Justitiedepartementet kraftigtväxte under 1960-talet och lagstift-
ningsarbetet expanderade. Nya områden inom samhällslivet blev
föremål för lagstiftning. Lagrådets hörande gjordes fakultativt.nu
Tingsrättsreformen 1971år skapade administrativ organisation,en ny

i utsträckning bröt från den traditionella förankringen istorsom upp
lokalsamhället. Nämndemannens enskilda rösträtt stärkte lekmanna-
inslaget, ändrade förutsättningarna för lekmannens uppgifter inommen
rättsväsendet och skapade rollfördelning mellan yrkesdomarenen ny
och den enskilde nämndemannen. Tingsrätternas lokalhållning lades
centralt Byggnadsstyrelsenpå och Domstolsverket. Våra moderna
allmänna förvaltningsdomstolar nyorganiserades med instansertrenu

Ävenoch erhöll modern reglering förvaltningsprocessen. påen av
socialförsäkringsområdet skedde därefter utbyggnad domstols-en av
organisationen. Rationalitet och effektivitet i domstolarnas verksamhet
präglade perioden. Domarrollen blev opersonlig och demera
administrativa arbetsformerna moderniserades och likformades. Efter
genomförandet 1974 års regeringsform kom domarnas ochav
domstolarnas nyreglerade och vissa ansedda försvagade konstitutio-av
nella ställning bli föremål för kritisk diskussion någraatt en av
företrädare för domarkåren. Frågan domarnas och domstolarnasom
konstitutionella ställning, inte hade någon störregettssom upp-
märksamhet under förarbetena till regeringsformen, förde dock inte
med sig någon allmän samhällsdebatt i saken.mera

Domarkulturen fick under perioden ganska sluten, nationellen
karaktär. Lagstiftningen präglades knappast påän någraannat
specialområden internationella förebilder. Den politiska kulturenav
påverkade olikapå den traditionellasätt domarkulturen. Domarna
bibehöll dock i hög grad också fortsättningsvis sina ämbetsmannaideal.

förslagEtt domarbananöppna för andra juridiska yrkesrolleratt
med kritik frånmöttes domarkåren och genomfördes inte. Den

svenska domarkåren förblev, till del sin slutna domarkarri-stor genom
också fortsättningsvisär, yrkeskår ämbetsmän.en av
forskningenI den politiska kulturen har den periodenom senaste

från 1976år och fram till våra dagar benämnts "den partibundna
staten. Under denna tid har regeringsmakten och politikens inriktning
skiftat. De rättsliga regelsystemen har tillväxt kraftigt både volym-
mässigt och till sin komplexitet. Näringsliv och förvaltning genomgår
under 1990-talets början mycket förändringar. Domstolskontrol-stora
len förvaltningenöver har skärpts ytterligare. denAtt politiska
situationen präglats föränderlighet har också påverkat domarkultu-av

De politiska partierna har i många avseenden ganskaren. storen
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roll domarna och domstolarna skall spela ii fråga denomsamsyn
i avvisandet tankenhar kommit till uttryck bl.a. påsamhället. Det av

vissa principiellaförfattningsdomstol. På punkter, såinrättaatt en
utformning, skiljer sig dock defråga lagprövningsrättensit.ex. om

skilda ideologiskauppfattningarna åt. Här kan spåraspolitiska mera
politik ifrågan avvägningen mellan och juridikuppfattningar i om

löneläge bidrog i slutet 1980-taletforfattningslivet. Ett försämrat av
domarkarriären för den växandejurister lämnadetill mångaatt yngre

jurister kraftigt efterfrågades. De juridiskaprivata sektorn där
decenniet starkt internationalise-har under detyrkesrollerna senaste

främst advokatyrket har betydandeprivata sektornDenrats. en
manliga jurister. Domarkåren ochattraktionskraft främstpå unga,

företrädare. Sveriges ratificeringåklagarkåren får allt fler kvinnliga
inkorporera dennaEuropakonventionen och beslutetsenast attav

lagstiftningen och den gjorda ansökani den inhemskakonvention om
aktualiseratEuropeiska unionen EU har domarnasinträde i den

överstatliga domstolar. ställsuppgifter inom med Härrättssystem en
domarkultur inför starkanationell, kontinuerligt utveckladsvensk

Vidare medverkan i den aktivainternationella influenser. etableras en
ochoch processuellt starka roll Europadomstolenrättsskapande som

förändringar betydelse förEG-domstolen har utvecklat. Dessa måste
förändras i detsvenska domarkulturen kan kommahur den att

samspelet.internationella
Även således har påverkats ochden svenska domarkulturen avom

finns det genomgåendeförändrats den politiska kulturen ettgenom
nationell förankring i densamma.starkt inslag kontinuitet ochav

ämbetsmannaideal ifinns både i europeiskt ochKontinuiteten ett en
förstainte minst i den instansensnationellt präglad domstolskultur

i framtiden.faktorer kan komma förstärkasdomstolar. Båda dessa att
ordinarie domare och tillämpningutveckling färreEn ettmot en av

medföra den svenskaskicklighetskriterium kan kommauttalat att att
roll stärks.domarkårens

förtroendet ochframtida domarkår för upprätthållaEn måste att
rättsstatliga roll balanserafullgöra sin författningsmässigt bundna

mycketdomarkultur och domarkulturmellan nationell ärsomenen
i övernationellainfluenser från verksamheten någraför starkaöppen

flera andra europeiska domarkulturer.domstolar och från
ingående i bilaga 20.belysta frågorna behandlasDe här mera
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2 Internationella perspektiv

2.1 internationellaDe utvecklingslinjerna

Det har skett omvälvningar i Europa under de åren. Istora senare
Östeuropa har de demokratierna fått itu med skapata attnya sam-
hällen baserade andra politiskapå idéer de varit deän gängsesom
under 40 tid. författningarårs Nya baseradeän maktdelnings-påmer
läran skapas. Domstolarna organiseras och domarrollen har fått ettom
för dessa länder innehåll. En självständig domarkår iärnytt ny
vardande i Estland, Polen, Tjeckien och de andra i östrastaterna

ÖsttysklandEuropa. l det forna efterbyttes återföreningen med
Västtyskland del domarkårenstor ut.en av

detMen inte enbart i det f.d.är östblocket domarna ochsom
Ävendomarrollen i Västeuropa domarkåren föremål förärsynas.

debatt. I Norden diskuterades domarrollen vid det Nordiskasenaste
juristmötet i Köpenhamn. Förutom Sverige har Danmarkäven och
Finland tillsatt särskilda utredningar skall domarnasöversom se
förhållanden. Den danska utredningen, beräknas avslutad isom vara
september 1994, skall huvudsakligen rekrytering, utbildning ochse
utnämning domare och denna bakgrund finnsöverväga detmotav om
behov ändra gällande lagreglering och praxis för kunna säkraatt attav

tillräcklig tillgång brett kvalificerade jurister till domarvärvet.en av
Den finska utredningen, tillsattes i samband med underrätts-som
reformen 1993,år har till uppgift frågorpå domarnasatt se om
kompetens, utnämningsförfarandet och meritvärderingen. förIntresset
hur frågorde utredningarna har behandla har lösts i andraattsom
länder med rättskulturella bakgrund naturliga skälär stort.samma av

I Storbritannien har det nuvarande för rekrytering ochsystemet
utnämning den engelska walesiskaoch domarkåren varit föremålav
för diskussion. Lordkanslern, Lord MacKay of Clashfern, höll vid sin
första föreläsning i Hamlyn regiTrusts hösten 1993 med dem som
ifrågasatte den vikt i England och Wales läggs på domarkårenattsom
skall ha erfarenhet muntlig processföring vid domstol. Lord-av
kanslern menade sådan erfarenhetäven mycket välatt utanpersoner
kunde uppfylla de krav ställs domarkåren, nämligen ett gottsom
omdöme baserat på kunskaper lagen, vilja ochöppetattom en
fördomsfritt lyssna på samtliga förmåga nåargument samt atten en
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tydligt lägga fram skälen förbestämd slutsats och på denna.sättatt ett
erfarenhet processföringinte har i domstol,Personer somsom av men

innehar de kvaliteter krävs domare, borde också hasom av en
i förfarandereglerförutsättningar inhämta de kunskaperatt processens

utförabevisregler behövs för domarämbetet och borde,och attsom
från i frågaenligt Lordkanslern, därför inte uteslutas komma tillatt

tjänster. Lordkanslern för dettasådana uppnåsättatt ett attuppgav
uppflyttning från domartjänst tillmöjligheten till Ivore en en annan.

brittiska debatten har det vidare framförts klagomål det inteden på att
finns för allmänheten med vid urvalet demnågon representant av som

tjänsteförslagsnämndtill domare. Förslag för urvaletpåutnämns en
domarkandidater, utnämningar skall beslutas särskildattav av en

domarnomineringar, liksom i USA, skallnämnd eller godkännasatt
förts fram iparlamentsutskott har debatten.ettav

Sverige talas ibland rättsväsende på grund högaI ettom som av
och ökad arbetsbörda i kris.balanser Fenomenetär väg ären

inte till land. Samma trend kan också skönjas idock begränsat vårt
domstolarnaandra delar Tyskland överbelastade.Västeuropa. I ärav

innan tvistemål och försättaDet år måsteavgörstar man grova
brottslingar fri fot domstolarna inte kan hållagrund attav

i regionaldomstol Landgerichttidsfristerna. Presidenten Hamburgs
har i Spiegel domstolen sedan några arbetar medDer år ettuppgett att
"nödprogram". håll i Tyskland rättsväsendet införPå andra ståsägs

Situationen bl.a. bero ålderdomlig tekniskkollaps. ansesen
bristfällig organisation. Till detta bristutrustning och kommer på

tidigarepersonal: Hälften domartjänsterna i de delstater ingickav som
Östtyskland 1993 fortfarandei forna hösten obesatta. Idet var

fleraFrankrike har domarnas arbetsbörda ökat med allt mål och
Även föreligger bristbristande personalresurser. här på moderna

tvingas i lokalerhjälpmedel och domarna arbeta gamla inte längresom
anpassade för sina ändamål. De långa dröjsmålen innan målen sättsär
till förhandling och innan domarna avkunnas väcker allmäntut

missnöje hos medborgarna. Förundersökningsdomarens roll har utsatts
för granskning kritik. femårsplan för rättvisan hålleroch En på att

200 till 250utarbetas öka antalet domare medgår ut attsom
omfördelaomstrukturera och arbetet för förbättrastycken samt att att

kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet. I England har Lord-
ytterligare tio High Court-domartjänster inrättas.kanslern begärt att

s.k. justitiemord miscarriagesrättsskandaler ochDe årenssenaste
straffrättslig kommission tillsattesof justice i England ledde till att en

of Doxford.under ledning Viscount Runciman Kommissionen, iav
uppgifter ingick föreslå förändringar idet domstolarnasäven attvars

i straffrättsliga förfarandet, juli 1993.roll det avlämnade irapporten
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I föreslogs bl.a. uppgifter för domarkåren i brottmåls-rapporten nya
rättegången, ändrad sammansättning Courti ofrätten Appealsav
Criminal Division i vissa mål, översyn reglerna förtyper av en av
urval juryledamöter, särskilda kompetenskrav för domare skallav som
döma i bedrägerimål borde använda stipendiarysamt att man
magistrates på bättre fallet isätt än dag.är Kommissionenett som
framförde kraväven på ökad utbildning och vidareutbildning av
barristers, solicitors, åklagare och domare. För öka allmänhetensatt
tilltro till domarkåren föreslog kommissionen också övervakningenatt

hur domarna fullgör sina uppgifter borde förbättras ochav att
domarna borde föremål för bedömning i sitt arbete. Enligtvara en
Gallupundersökning utförd under delen 1993år visade detsenare av
sig 61 den brittiska allmänheten hade liten eller ingenatt procent av
tilltro alls till de skulle rättvis rättegång de hamnade införatt en om

Ävendomstol. påföljdsbestämningen i brottmål ifrågasätts av
allmänheten.

I USA, där de federala domarna innehar sina ämbeten livstidpå och
endast kan efter riksrättsåtal,avsättas har denna domarnas immunitet
ifrågasätts och möjligheter för viss tid domareavstänga inteatt en som
sköter sina uppgifter införts. Det har också framförts förslag att
införa disciplinära åtgärder och möjligheter skilja domare frånatt
tjänsten på riksrättsåtal.sätt än Tre riksrättsrättegångarannat genom
i domare under treårsperiod och det förhållandetsenaten mot att etten

dessa domare fram tills de skiljdes från tjänsten behållit sin lönpar av
samtidigt de avtjänade fängelsestraff ledde till särskildsom att en
kommission tillsattes 1992 förår utreda frågor disciplinansvaratt om
för federala domare och deras skiljande från tjänsten.

Den explosion ökad reglering lagstiftning skett underav genom som
tid förväntas öka domstolarnas makt och ställer krav påstörresenare

domarnas yrkeskvalifikationer. Domarkårens självständighet och
opartiskhet inte enbart kunna uppnås formella, in-anses genom
stitutionella garantier det behövs också yrkesträning för domarkå-utan

I England har skönjts attitydförändring i fråga utbildningren. en om
för domare. Eftersom de engelska domarna karriärstartar senten ny
i livet de ha behov utbildning och träning för klaraettanses attav
rollbytet. USAl har frågan väckts livstidsförordnandena kan ledaom
till försämrad standard allt äldre domarkår, eftersomen en en
domare, intellektuella kapacitet förlorad, integått kan tvingas gåvars
i pension.

Domstolarnas lagprövningsrätt har diskuterats inte bara Sverigei
i länder iäven Europa där sådan tradition inte tidigare funnits.utan en

Domstolarna i Frankrike och England har inte rätt prövaatt av
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parlamentet stiftade lagars grundlagsenlighet med undantag för lagar
kan i strid med EG-rätten.ståsom

minst grund Europadomstolens EG-domstolensInte ochav
rättstillämpning har betoningen de enskildas rättssäkerhet och rätt
till prövning i domstol ökat. I England framförs krav skrivenpå en

fri-konstitution med och rättighetskatalog kan tillämpas deen som av
enskilda slipperengelska domstolarna, de till Europa-så gåatt

för få sina fri- och rättigheter skyddade.domstolen att
europeiskaövernationella domstolarna också sinDe anses genom

verksamhet ha bidragit till det ställs krav aktivtstörre påatt ett
Ävensida i iagerande från domarnas länder därprocessen. processen

traditionellt varit inkvisitorisk inslag iinte har sådana det process-
rättsliga förfarandet diskuterats. harmonisering processuellaEn av
regler kanske i förlängningen del utvecklingen i de framtidaär en av
europeiska nationella domstolarna. domstolar spelarDessa redan nu

EG-rätten.viktig roll beträffande den praktiska tillämpningenen av

2.2 tolkningsprinciper grundläggandeNågra och

rättsprinciper i övernationella europeiskaden

rätten

Internationaliseringen de svenska domstolarna kan EES-genomav
framåt.avtalets ikraftträdande ha tagit och medIsägas ett stort steg

EG:sEES-avtalet kommer rättsakter också gälla imånga attav
Sverige. EG:s kan därför få betydande verkanrättssystem påantas en

bl.a. tolkningsmetoderna och rättskälleläran i de svenskapåsynen
domstolarna, Sverige i framtiden blir medlem denoavsett om av
Europeiska unionen eller inte. för den svenska domarkårenDen

eftervälkända principen lagtexternas tolkning ordalydelsen och iom
enlighet avsikter lagstiftaren haft kommer få vikamed de attsom ge
för tolkningsstil vad vi vid till ändamåletän ären som mera vana ser
och syftet med regelsystemet. Tolkningssätt blir framåtblickande i

lagforarbetenstället for tillbakablickande. Förlitandet i hittaatt
vägledning för tolkningen rättsregel kommer åtminstone detnärav en
blir fråga tillämpa övernationella regler således bli mindre.att attom

EG-rättsakternasstället kommer ändamålsresonerande preamblar,I
EG-domstolens rättspraxis, komparativrättsl igajämförelser och doktrin

framträdandespela roll.att en mer
EG-domstolen vid sinRent allmänt kan tolkningsäga attman av

EG:s sig tolkningsmetoderrättsakter inte använder några andra änav
tillgängliga för de nationella domstolarna. grunddem Påärsom av
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EG-rättens särskilda karaktär domstolen emellertid ha utvecklatanses
tolkningsstil har till uppgift befrämja integrationenatten egen som

mellan medlemsstaterna. Liksom fallet vid de nationellaär domstolar-
inom EU blandas olika lagtolkningsmetoder i domstolens ställnings-na

taganden. i SverigeDen vanliga historiska tolkningsmetoden, där vikt
fästs vid uttalanden i förarbeten, emellertidär sällsynt. före-Däremot
kommer tolkning efter rättsregelns ordalydelse med utgångspunkti den
vanliga innebörden de 0rd eller uttryck förekommer iav som
lagtexten. Denna tolkningsmetod kompliceras emellertid dels attav
samtliga de nio ibland tio officiella språken lika vitsord,äger delsav

vissa EG-rättsliga begrepp inte omedelbart kan jämställas medattav
motsvarande begrepp i de nationella rättssystemen. Därtill kommer att
rättsakterna, till skillnad vad kan fallet med andra in-mot som vara
ternationella traktat, inte innehåller några tolkningsklausuler. Hänsyn
måste till de måläven i preamblarna, vilket medförtas sattssom upp

även tolkning efter ordalydelsen kan innebäraatt en snarare en
tolkning efter fördragets anda ordens striktaän betydelse. Om orden
har olika innebörd i de olika språken väljs därutöver den mening som

förenlig med regelns avsikt.mestanses vara
De EG-domstolen till övervägande del dominerande tolknings-av

desätten systematiska och teleologiskaär metoderna. deAv två anses
dock den teleologiska den karaktäristiska för domstolen.mestvara
Denna innebär domstolen utgår från vad bör syftet elleratt som vara
ändamålet med bestämmelsen. Därefter skall den tillämpning regelnav

bäst ägnad uppfyllaär syftet väljas. Tolkningsmetodenattsom anses
särdeles lämpad för utfyllande tolkning EG:s primärrätt, därvara av

fördragens språkliga formuleringar uttryck för generellavaga ger
principer och inriktningar och inte detaljerad reglering. Viktigten mer
vid tolkningen ocksåär den valda lösningen den effektiva,äratt mest
dvs. tillämpningen bestämmelse blir den deatt störstaav en som ger
nyttoeffekterna principen effet utile. Vid systematisk tolkningom en
sker tolkningen regel i relation till andra stadganden iav en gemen-
skapsrätten, där regeln i det allmännasätts sammanhanget. Det sägs
ibland svårt kunna skilja mellan den teleologiska tolknings-attvara
metod EG-domstolen tillämpar och dess bruk systematiskasom av mer
överväganden.

Det åligger EG-domstolen värna lag och efterlevs vidrättatt attom
tolkningen och tillämpningen Romfördraget. Domstolen har därförav
i sin praxis kommit använda sig vad brukar kallas föratt av som
grundläggande eller allmänna rättsprinciper. Flera dessa harav
härletts fördragen eller grundar sig medlemsstaternasur gemensam-

rättstraditioner. Några principer har också hämtats från folkrättensma
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följersärskilt de mänskliga rättigheterna. Nedanområde, detta gäller
rättsprinciper.redogörelse för dessakortfattad några aven

redan i Romfördraget.principerna kom till uttryck lVissa av
för s.k. legali-artikel exempelvis uttryck denRomfördragets 4 ges

institutionerna endast kan handla iinnebördtetsprincipen, är attvars
i fördragenpositiv befogenhetfall där dede attgetts agera.en
för administrativasåväl för normgivningen denPrincipen gäller som

LegalitetsprincipenGemenskapen. har sedermeraverksamheten inom
Gemenskapen skallkodifierats i Maastrichtfördraget där det sägs att
tilläggsför de befogenheter denhandla inom som genomramarna

den tillskrivs i detta.fördraget och de mål som
infördRomfördragets artikel finns lojalitetsprincip5l en som

lämpliga förskall vidta alla åtgärderstadgar medlemsstaterna attatt
följer fördraget ellerfullgörandet de skyldighetersäkerställa som avav

institutioner. Skyldig-har vidtagits gemenskapensåtgärder som avav
nationella i medlemsstaterna. Detta innebäromfattar allaheten organ

skyldiganationella domstolarna så långt detde är ärattattt.ex.
har kommit till förmöjligt tolka de inhemska regler attsom ge-

gemenskapsdirektiv i landet sådant reglernanomföra sätt attettett
princip kan såledesförenliga med direktivet. Med stöd dennaär av en

sådan inhemsk lagstiftningnationell domstol vid behov åsidosätta som
målet 230/81förenlig med EG-rätten. EG-domstolen har iinte är

lojalitetsprincipen inteEG-parlamentet slagit fastLuxemburg ./. att
för EG:s institutioner.för medlemsstaternabara gäller ävenutan

likabehandlingsprincip. DennaEG-rätten gällerInom även en
artikel där all diskrimine-till uttryck bl.a. i Romfördragets 7kommer

förbjuds. EG-domstolen har också uttalatring grund nationalitetpå av
likabehandlingsprincipEG-rätten finns allmändet inomatt somen

olika mindresituationer inte får behandlas medinnebär likartadeatt
berättigat. Såledesobjektiva grunderdet ärän attatt anse som

och konsumenter inomlikabehandling mellan producenterråder t.ex.
diskrimineringjordbrukspolitiken. Förbudetden motgemensamma

förutvecklats regel lika löngrund kön, männågons ur en omav som
artikel ll9, hör också under dennakvinnor i Romfördragetsoch

princip.
nationellahärledda medlemsstaternasBland de principer ärsom ur

för enskildesprincipen respekt denrättstraditioner kan nämnas om
principen rättvisgrundläggande rättigheter, rättegång, rättssä-om en

lagstiftningförutsebarhet i ochkerhetsprincipen, där kravet
i principenrättstillämpning kärnan begreppet,kan sägas utgöra om

lagstiftning, principerna ingen skallretroaktivförbud attmot om
s.k. proportionalitetsprin-ohörd och till försvar dendömas rätten samt

handlingreaktionen olagligsistnämnda innebär påDencipen. att en
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måste stå i proportion till handlingens verkan. Gemenskapens
institutioner får enligt denna princip inte ålägga enskilt rättssubjektett
förpliktelser utöver vad absolutär nödvändigt för uppnå måletattsom
med reglering. Förpliktelsernas inverkan får inte heller iståen
missförhållande till regleringen. Proportionalitetnyttan måsteav
således råda mellan mål och medel och medlen måste nödvändigavara
för uppnå målet. Principen har kodiñerats i Maastrichtfördragetatt där
det stadgas ingen åtgärd Gemenskapen får gå vadatt utöver ärav som
nödvändigt för fördragetsuppnå mål.att

Slutligen har EG-domstolen sin rättspraxis slagit fastgenom att
skyddet för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter delutgör en

gemenskapsrätten. Skyddets omfattning och innehåll bestäms delsav
den tradition på området finns bland med-av gemensamma som

lemsstaterna och kommer till uttryck i dessas grundlagar, delssom av
internationella konventioner på området, särskilt Europakonventionen.
Domstolens praxis har sedermera kodiñerats. l de inledandeen av
artiklarna i Maastrichtfordraget således följande.sägs "Unionen skall
respektera grundläggande rättigheter allmänna gemenskaps-som
rättsliga principer, sådana dessa rättigheter i Europakon-garanteras
ventionen skydd för mänskliga rättigheter och grundläggandeom
friheter, och sådana framgårde medlemsstaternasav gemensamma...,
konstitutionella traditioner. artikel F.2.

För tillförsäkra Europakonventionens efterlevnad inrättadesatt
konventionen dels den Europeiska kommissionen for mänskligagenom

rättigheter, dels den Europeiska domstolen for mänskliga rättigheter
Europadomstolen. Dessa har också till uppgift tolka de tillattorgan
sin utformning ganska programmatiska rättigheter finns angivnasom
i Europakonventionen jämte tilläggsprotokoll. Kommissionens och
domstolens praxis såledesär betydelse för fastställayttersta attav
innehållet och utsträckningen de fri- och rättigheter Europa-av som
konventionen garanterar.

Europadomstolens tolkning frånutgår konventionstexten och den
normala betydelsen dess ord och uttryck, dvs. tolkning efterav en
ordalydelsen. Domstolen tillämpar dock tolkningsprincipautonomen

innebär den sin tolkning till vissa ord och begreppattsom ger egen
har sin motsvarighet i den nationella Detta innebärrätten. densom att

betydelse den nationella rätten begrepp inte blir bestämmandeettger
domstolens tolkning.för Ett exempel där sådan autonomen

tolkning kommit till användning betydelsenär uttrycket civilav
rights" i artikel 6 i Europakonventionen. Lika litet hos EG-som
domstolen sker tolkningen fördragstextens ordalydelse isolerat,av utan
orden tolkas i sitt sammanhang och bakgrund vad syftetärmot av som
och ändamålet med Europakonventionen. Utgångspunkten vid den
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tilläggsprotokollenochtolkningen konventionen ärsystematiska är att
denskillnader i betydelse mellanhelhet. Vidbetraktaatt ensom

vilka har likafördragetfranska versionenengelska och den av -
den meningdomstolen dessutom påvitsord går som anses vara-

ändamål kon-de syften ochför skall uppnålämpad attmest somman
domstolhos dennatolkning spelarhar. Vid sådan ävenventionen en

skalleftersom konventionenroll,effektivitetsprincipen storen
verkliga och integenomforbara ochrättigheter ärgarantera som

användningEuropadomstolensoch skenbara.teoretiskasådana ärsom
emellertid inte gåteleologiska tolkningsmetoden ännuden ansesav

emellertid vidEuropadomstolen harEG-domstolens.lika långt som
Europakonventionen måstetolkningentillfällen uttalatupprepade att av

tidpunkten förgäller vidi rättstillståndutgångspunkt detsinta som
conditions.present dayför prövningföremåltvistden ärsom

och evolutiv tolknings-dynamiskalltså s.k.Domstolen tillämpar en
konventionen endastförarbetena tillinnebär bl.a.metod. Detta att

har dock häntfor tolkningen. Detundantagsvis blir intresse attav
förhindramål förtill förarbetena ihänvisatdomstolen attett en

fallet Ser. A Vol.Så skedde i Johnstontolkning regel.evolutiv av en
frånframgick förarbetenafann detdomstolen112 där attatt manav

intogtill skilsmässa. Domstolenuteslutitkonventionsskydd rätten
Siguröur Sigurjonsson Ser. Ai måletinställningemellertid annanen

samband medfrån förarbetena ibortse264 valdeVol. där attman
iTillämpningennegativa foreningsrätten.till denställningstagande

sigdet rördebakgrund därfår sannoliktJohnston-målet attmot avses
för nationellgivitsharfamiljerätt där störreett utrymmestaternaom

fårof appreciationmarginEnligt den s.k. principentolkning. enom
konventionenenligtåtagandenha fullgjort sina statensstat omanses

konventionssta-tolkningsmarginal åtfaller inom dentolkning som ges
terna.

självständiga domareFolkrättsliga2.3 krav på

Europakonventionens krav2.3.1

inledningsvisartikel 6 1 stadgasEuropakonventionensI att envar
skyldighetercivila rättigheter ochhansdet gällerskall, prövanär att

berättigad till opartisk ochforhonom brott,eller anklagelse mot vara
oavhängig och opartiskinförinom skälig tid ochoffentlig rättegång en

oavhängig domstol förståsMedenligt lag.domstol, upprättats ensom
verkställande maktensåväl denoberoendedomstol är somavsom
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i målet. Däremot krävs inte domstolens domareparterna skallatt vara
tillsatta på livstid under förutsättning det finns tillräckliga garantieratt
för intede kan godtyckligt eller skiljas frånavsättas tjänstenatt annat

sakligaän på grunder fallet Le Compte, Van Leuven och De Meyere,
Ser. A Vol. 4354.

Beträffande kravet på opartiskhet har Europadomstolen hävdat att
domarna inte enbart skall subjektivt opartiska det ävenutan attvara
skall föreligga objektiv opartiskhet, dvs. det inte för objektivatten en
iakttagare finns någon rimlig grund befara partisk inställningatt en
från domstolens sida. Grund ifrågasätta den objektiva opartiskhetenatt
har enligt Europadomstolen funnits i domstolsförfaranden där
domstolens ordförande tidigare hade varit iblandad i fallet i egenskap

allmän åklagare eller där någon domarna tidigare varit under-av av
sökningsdomare i mål fallen Piersack, Ser. A Vol. 53 Desamma -
Cubber, Ser. A vol. 86 B Pfeiffer och Plankl, Ser. Vol.A 227.samt-
Jfr falletäven Jon Kristinsson där emellertid förliktes ochparterna
målet avskrevs domstolen.av

Däremot det inte strida principen opartiskhetmotanses om om en
domare i denna sin egenskap har vidtagit vissa förberedande åtgärder
i målet såsom beslutat häktning. Detta framkommer domstolensom av

i fallet Hauschildt Ser. A Vol. 154, där dock deresonemang
särskilda omständigheterna i målet kom resultera iatt en annan
bedömning. Ordföranden i den danska domstol dömde klagandensom
hade nämligen i flera häktningsbesluten tillämpat särskildav en
häktningsgrund "saerlig bestyrket mistanke", vilken innebarom att
det i skuldfrågan måste föreligga mycket hög grad klarhet. Deten av
kunde därför ifrågasättas den danska domstolen betraktaom attvar

opartisk när domare avgjorde målet.som samma senare
Europadomstolens inställning domare kan vidta förberedandeatt en

åtgärder i mål för den skull bedömas partiskett harutan att som
sedermera fastslagitsäven i fallen Fey Ser. A Vol. 255 A-
respektive Sainte Marie Ser. A Vol. 253 A. falletI Fey synes-
domstolen skilja mellan olika förundersökningar beroende påsorters
omfattningen det arbete läggs ned vid förberedandeav som en
undersökning domaren i fråga. En österrikisk domare, bl.a.av som
på begäran domstol ställt vissa frågor till målsägandenav en annan
och sedan målet överflyttats till domarens domstol, samlatsenare,

del bevisningen och beslutat målet tillsätta förhandlingen av att utom
uppfattades, domaren medverkat vid insamlandettrots vissatt av
bevisning i målet, inte partisk. Europadomstolen menade desom att
åtgärder domaren vidtagit inte sådana hon på grundvalsom attvar av
dem före förhandlingen hade kunnat bilda sig uppfattningen om
klaganden skyldig eller oskyldig. l fallet Sainte Marie ansågs detvar
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tidigare hade avslagiti måletdomarnaförhållandet tvåatt enav
inte innebärafriges häkteklaganden skullebegäran attatt urom

partisk. harDäremotbetraktadärigenomdomstolen att somvar
opartiskinte varitappelationsdomstolEuropadomstolen ansett att en

ochskede handlagt målettidigareiledamöternär ettsomsamma
handläggningförnyadfördetta till underrättendärvid återförvisat

inför appelationsdomstolenkommitdetmålet återsedan närprövat
204.Oberschlick, Ser. A Vol.fallet

kommit i fall därocksåopartiskhet hardomstolsFrågan uppom en
till särskildaanknytningharingått ledamöteri domstolarna som

sigi och förEuropadomstolen hareller intressegrupper.myndigheter
sådant,med intresseledamötertillsig kritiskinte ställt systemett som

särskildadomstolen i dettillfall varit tveksami enskildahar ommen
vidkommande harSverigesopartisk. Förvarit betraktafallet att som

155Langborger Ser. A Vol.i falletdomstolenfrågan prövats av
gälldeBostadsdomstolen. Måletiintresseledamöternabeträffande

deförhandlingsklausul ingången mellangiltighetenprövning av enav
Eftersomintresseledamöterna.representeradesförbund avsom

organisiationermed deförbindelsehaledamöterna ansågs nära somen
förhandlingsklau-hade intresseoch bådanominerat dem attett avsom

klagandenEuropadomstolenogiltigförklaradesinte ansågsulen att
intresseledamöterna hademisstänkaanledningrimlighade ettattatt

Artikel 6istred hans rättegången.intresse mot egetgemensamt som
fallet Holm Ser. A Vol.kränkts. ldärför, enligt domstolen,l hade
politiska tillhörighet ijuryledamöternasfrågan279 A gällde ettom-

domstolenskunde ha rubbatpolitisk bakgrundtryckfrihetsmål med
med hänsyn tillkonstateradeEuropadomstolenopartiskhet. att

domstolens oberoendei målet kundesammansättningtryckfrihetsjuryns
farhågor i dettaklagandensochopartiskhet ifrågasättasoch att

därför kränktsArtikel 6 l hadeobjektivt berättigade.avseende var
inte det svenskasig däremotDomstolen uttaladei detta fall. om

kränkningi sig innebarvälja juryledamöterför att utsystemet aven
artikeln.

domstol inteSammanfattningsvis ärkan sägas attatt anse somen
iförberedande åtgärderdomaren vidtagitdärförpartisk enbart att

i egenskapi tidigare skede ochdäremotmålet. Om domaren ett annan
ifrågasättas. Såopartiskhetinblandad i fallet kan domstolens ärvarit

tidigare i sak har någondomstolens ledamöter prövatockså fallet om
förhållandetför Deti målet har betydelse utgången.fråga attsom

iföranleder intei domstolenfinns representeradeintresseledamöter
partisk. Fråganbetraktaför sig domstolenoch är attatt omsom

särskildautifrån de i detopartiskhet här bedömasdomstolens måste
föreliggande omständigheterna.fallet

68



Internationella perspektiv1994:99sou

2.3.2 Basic PrinciplesFN:s the Independence of theon
Judiciary

Principerna vid den sjunde FN-kongressen förhindrandeantogs om av
behandlingenbrott och brottslingar hölls i Milano 1985.årav som

Principerna baserar sig bl.a. artiklarnapå 10 och i universella14 FN:s
deklaration de mänskliga rättigheterna där det ställs krav allaspåom

till rättvis offentligoch rannsakning införrätt oavhängig ochen en
opartisk domstol fastställandetvid såväl rättigheter ochav personens
skyldigheter varje anklagelse för brott.någon Principerna ärmotsom
inte bindande för medlemsstaterna, dessa rekommenderas attmen
inspireras principerna och försöka genomföra dem i denav egna
staten.

Enligt principerna skall domarnas självständighet garanteras av
antingen i konstitutionen eller i lag. Staten skall tillävenstaten attse

det finns tillräckliga medel domarnaså kan utföra sinarätt sättatt
göromål. Domarnas självständighet skall respekteras alla andraav
myndigheter. Någon olämplig eller oberättigad inblandning i den
dömande verksamheten får inte ske och domstolarnas domar får inte
heller föremål för överprövning sådan skeränvara annan som av
domstol eller grund ipå nåd brottmål.av

Domare frågorskall kommer inför domstolarnapröva opartisktsom
och grundval faktapå i målet och i enlighet med lag. Begräns-av
ningar, påtryckningar, hot, eller inblandning från håll,annatm.m.

sig direkt indirekt,eller inte tillåtna.är Domarna skall haävenvare
jurisdiktion i samtliga frågor rättslig och skallnaturav ensamma vara
behöriga bestämma fråga lagts fram för avgörandeatt om en som
ligger inom domstolens behörighetsområde det definieratsså isom
lag. Fördelningen mål mellan domare inom den domstolenav egna

intern domstolsadministrativ fråga.anses vara en
FN-principerna ställer också krav hur domarepå skall ochupp vara

hur de bör Till domare skall skickliga medutses. utses personer
integritet innehar lämpliga juridiska kvalifikationer eller juridisksom
träning. Diskriminering någon grund kön, politiskamot av ras,
åsikter får inte förekomma. Krav på domaren skallattm.m. vara
medborgare i dock inte diskriminering. Metodernastaten anses som
för domare skall skyddade oegentliga domarut-att utse motvara
nämningar. Befordran domare skall ske sakligapå grunder, iav
synnerhet skicklighet, integritet och erfarenhet.

Beträffande domarnas rättsliga ställning bör enligt principerna
tidslängden förordnandena,på domarnas självständighet, säkerhet, rätt
till tillräcklig ekonomisk kompensation, arbetsvillkor, pensioner och
pensionsålder tillfredsställande säkras lag.sätt Domarnaett genom
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fram tillskall ha anställningsskydd pensionsåldern eller,garanteratett
vid tidsbegränsade förordnanden, fram till den tid förordnandetdå
upphör. skall ha personlig immunitet i fråga skadestånds-Domare om

tjänsteutövningen.krav grundpå av
suspensionfrågor gäller disciplinansvar, och skiljande frånI som

skall domaren till rättvis fair hearing.tjänsten ha rättegång arätt en
får suspenderas eller skiljas från tjänsten endast grundDomare på av

oförmåga eller beteende dem olämpliga sina plikter.gör utövaattsom
frågor skall beslutas i enlighet med etablerad standardDessa typer av

hur domare bör uppföra sig. Beslut skall föremål förvara enom
överprövning. dock för fattatssjälvständig Undantag beslutgörs som

lagstiftande församlingenhögsta domstol eller den i frågastatensav av
förfaranden.riksrättsåtal eller liknandeom

2.3.3 Europarådets förslag till rekommendation om
självständighetdomarnas m.m.

1993 upprättades förslag på rekommendation frånHösten ett en
självständighet,Ministerrådet till medlemsstaterna avseende domarnas

effektivitet 1993och roll. Vid i december beslutade emeller-möteett
Styrkommittén CDDH rekommendationen intetid skulle iatt antas

det föreslagna skicket, i stället återremitterades förslaget för fortsatt
bearbetning. bli 1994.Förslaget beräknas under årantaget

föreslagna rekommendationen, baserad artikel 6 iDen ärsom
Europakonventionen, frånutgår de befogenheter tilldelatsatt som
domarkåren deras tjänsteåligganden. Vidare domarnasmotvägs ärav
oavhängighet hörnstenarna i rättvist Deträttssystem. äretten av
därför nödvändigt domarna tilldelas befogenheteratt garanterarsom

självständighet. Sådana befogenheter tillåterderas dock inte domarna
godtyckligt. nämligen ocksåDomarna underkastade vissaäratt agera

åligganden. judiciellaDet därför bestämt förhållandetäransvaret av
befogenhetermellan domarnas och plikter.

Enligt rekommendationen alla nödvändigabör med-steg tas av
för försvaralemsstaterna respektera, och befrämja domarnasatt

självständighet. i synnerhet bör domarnas självständighet enligheti
med Europakonventionen De verkställande och lagstiftandegaranteras.
makterna bör också tillförsäkra domarna självständiga ochäratt att
inga vidtasåtgärder kan denna självständighet. Allaäventyrasom
beslut domarnas yrkesliv skall baseras objektiva kriterier.rör påsom

urval och karriär skall därför baseras sakligaDomarnas grunder
med avseende kvalifikationer, integritet, förmåga effektivitet.på och
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skall i sin beslutande verksamhet självständigaDomare och kunnavara
restriktioner, otillbörligt inflytande, lockelser, påtryck-utanagera

ningar, inblandning,hot eller sig direkt eller indirekt, från någotvare
håll anledning. Fördelningeneller någon får intemålav av vara
påverkad önskemål från i ellermålet någonparternaav annan person

intresse ihar målet. mål får inte frånutgången Ett tassom av en
särskild domare giltiga skäl.utan

inblandadeAlla i mål, inberäknat statligaär ettpersoner som
myndigheter och deras ombud, underställda domarens bestämman-är
derätt. Domarna skall tillräckliga medel och möjlighet attges ges

förkunna utnyttja dessa kunna vidmakthålla sin auktoritet.att
Arbetsförhållandena skall sådana domarna kan arbetaattvara

effektivt. skall dettaI synnerhet tillräckligtuppnås antalatt ettgenom
tillsätts tillhandahållandedomare och lämplig träninggenom av

innan utnämningendomarna och under tjänstetiden. Domarnas
ersättningställning och skall deras yrkesgaranteras motsvara

värdighet och deras sörjas föransvar. Det skall förbättraden
karriärstruktur i syfte möjliggöra kan rekrytera och behållaatt att man
duktiga domare. Tillräcklig biträdespersonal hjälpmedeloch skall
tillhandahållas för försäkra domarna kan effektivtarbeta ochatt att

onödiga förseningar. Vidare bör icke-juridiska överförasgöromålutan
från till Stegdomarna andra bör också vidtas för attpersoner.

domarna själva arbeta effektivt och sinaavsluta måluppmuntra att att
snabbt och Alla nödvändiga åtgärder förpå rätt sätt. att garantera
domarkårens säkerhet bör också Vidare skall domarna ha rätttas. att

föreningar antingenbilda på hand eller tillsammans medsom, egen
till uppgifthar skydda deras självständighetnågot ochannat attorgan,

bevaka deras intressen.
Beträffande uppgifter åliggerde domarna föreskrivs följande.som

skall försvara alla rättigheter och friheter.Domarna De ärpersoners
skyldiga och skall också sina juridiska plikterrätten utövaatt, att,ges
för försäkra lagarna tillämpas och enskildapå målrätt sättattatt att

effektivthandläggs rättvist, och snabbt. Domarna skyldigaär att agera
självständigt fritt från inflytandeoch utomstående i alla mål. skallDe

opartiskt i enlighethandlägga mål på med vad de bedömersättett vara
fakta i målet och hur lagen bör tillämpas. skall till allaDe att parterse

rättvis rättegång och processuella rättigheter iatt parternasges en
enlighet Europakonventionen fårmed respekteras. En domare inte

sig mål giltigt skäl. skall vidDomarna behovavsäga ett utan ett
opartiskt förklara de processuella reglerna för i målet ochsätt parterna

lämpligtdär det kan ingå förlikning.uppmuntra parterna attanses vara
förse sina med iDe bör domslut domskäl möjliga kanstörsta månsom

förstås i målet. skyldiga delta i denDomarna ärparterna attav
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utbildning nödvändig för de skall kunna utföra sinaär attsom
åligganden effektivt och riktigtpå I synnerhet skall de deltasätt.ett
i utbildning avseende lagändringar.nya

fall utföraI de domare underlåter sina åligganden påatt etten
effektivt och korrekt skall alla nödvändiga åtgärder inte hotarsätt som
domarnas självständighet kunna vidtas. falletDetta skall även närvara
det fråga disciplinära brott. Slutligen ordinarie domareär attom anges

inte sitter tidsbegränsade förordnandenpå inte får skiljas frånsom
tjänsten giltiga skäl förrän de den obligatoriska pensions-nåttutan
åldern.

2.4 Domamas ställning vid vissa internationella
domstolar

internationellaDomare i de domstolarna förordnas viss tid. För att
ändå deras oavhängighet ställs krav på de skallgarantera att vara

självständighet inte kan frågai och de inneharsättas attpersoner vars
vissa uppgivna kvalifikationer. I den domarna kan skiljasnärmare mån
från sina tjänster tidunder den förordnandet löper kan det endast ske

enhälligt beslut domstolens ledamöter, dvs.ettgenom av egna
domarens kollegor, och inte beslut statlig nivå.genom

2.4. 1 Europadomstolen

Domstolen tillskapades den europeiska konventionen angåendegenom
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
och har till uppgift uppfyllandet de förpliktelser deatt trygga av som
fördragsslutande åtagit sig konventionen. Domstolenstaterna genom
har lika ledamöter finnsmånga det medlemmar i Europarådet.som
Dess ledamöter väljs den rådgivande församlingen. Varje med-av
lemsstat skall nominera kandidater vilka minst två måstetre av vara
medborgare i i fråga.staten

Domarkandidaterna skall ha hög moralisk ochstandard måste
antingen uppfylla de villkor förkrävs utnämning till högresom
domartjänster eller rättslärda erkänd kompetens.vara av

ledamöterEuropadomstolens väljs för tid nio år och kanen av
återväljas. partiell nytillsättningEn sker tredje Omår. domarevart en

innan förordnandetidenavgår väljsgått hans för denersättareut
kvarvarande tidsperioden. Europarådets parlament ihar rekommenda-
tion 809 1977 och resolution 655 1977 bett medlemsstaterna att
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inte föreslå eller domarkandidaterpå interösta har gått med påsom
i pensiongå domare i Europadomstolen det år de fyller 75att årsom

eller kandidater på grund sina tjänsteåligganden istårsom av
beroendeställning till någon regering och inte lovat frånavgåattsom
tjänsten de väljs i domstolen. Domarna innehar sina tjänster tillsom

Ävende har ledamot. efter det de harersatts att ersattsav en ny
förutsätts de dock slutföra de mål de redan tagit befattning med.som

Domarna inte det land har nominerat demrepresenterar utansom
tjänstgör i sin personliga egenskap. Under tiden domare isom
domstolen får de inte inneha något uppdrag oförenligtär medsom
deras självständighet och opartiskhet ledamöter domstolen ellersom av
de krav ställs denna tjänst.på Enligt domstolens regler skallsom
ledamöterna innan de tillträder sina tjänster förklaring deattavge
kommer domartjänsten självständigtutöva och opartiskt. Domareatt

medlemmar regeringär eller innehar tjänst eller utövarsom av en en
uppdrag oförenligt med kravenär oberoende och opartisk-ett som

het får inte tjänstgöra i domstolen.
tjänsteutövningenI åtnjuter domstolens ledamöter de privilegier och

den immunitet stadgas i artikel 40 i Europarådets stadgar och i desom
avtal ingåtts med stöd denna artikel. Detta betyder bl.a.som attav
domarna åtnjuter immunitet frihetsberövande eller beslag derasmot av
personliga bagage och, beträffande uttalanden och handlingar i
tjänsten, immunitet varje slag rättsligt förfarande, efterävenmot av
det tjänsten upphört.att

Ersättningen till domarna betalas Europarådet.av

Förslaget domstolpermanentom en

För öka effektiviteten övervakningen konventionens skyddatt av av
och bl.a. komma till med de långa handläggningstidernarätta har inom
Europarådet under år diskuterats omstruktureringsenare en av
Europakonventionens kontrollorgan. Diskussionerna har lett till
ändringar i konventionstexten, vilka dock först ratificerasmåste av
medlemsstaterna innan förslaget kan träda i kraft. Omorganisationen
skulle innebära domstol inrättades ersätteratt permanenten ny som
den nuvarande kommissionen och domstolen. Den domstolennya
föreslås de uppgifter föröverta närvarande utförs båda dessasom av

Europarådets ministerkommittés roll i vissa fall avgöraattorgan. om
konventionen kränkts eller inte föreslås också försvinna. Domstolen
skall ha behörighet i alla frågor gäller tolkningen och utövningensom

Europakonventionen, inkluderat alla tvistiga mål både avseende målav
mellan enskildaoch ansökningar. Domstolen skall också,stater som
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uttalanden begäranlämna vägledandefallet i dag, kunnaär av
Ministerkommittén.

antaletlika domareDomstolen skulle bestå många statersomav
enskilda domarnaEuropakonventionen. Deanslutna tillärsom

församling förparlamentariskaväljas Europarådetsföreslås av
listamajoritet de pårespektive med rösterstat som avges enen av

den aktuellahar nomineratskandidateröver staten.tre avsom
sinfortsättningen tjänstgöra iskall iDomstolens ledamöter även

uppfyllamoralisk standardskall ha högpersonliga egenskap. De samt
till högre domarämbetenerfordras förde villkor utnämnasattsom

erkänd kompetens.eller rättslärda avvara
sänkas till deför domarna föreslås år,Förordnandetiden sex men

skallHälften domstolens ledamöterfortfarande bli omvalda.kan av
nytillsättning kantillförsäkra dennanytillsättas tredje år. För attvart

enskild domare skallparlamentariska församlingen beslutaden att en
tid nio ellerför tidsperiod, dock inte längre årväljas änen annan

förordnande-Om domare domaremindre år. ersätterän tre en varsen
tiden.för den kvarvarandeväljs den ledamotentid inte har gått ut nye

fyller 70gälla domaren EnDomarförordnandet upphör år.näratt
tillsfallet i inneha sin tjänstfortsätter dock, liksom dag,domare är att

har ledamot.han ersatts av en ny
får intedomstolen domarna sysslasin tid ledamotUnder som av

oförenlig med deras själv-form verksamhetmed någon ärav som
följer domarämbetetsopartiskhet eller de kravständighet och som av

ifrågor uppkommer dessaheltidsarbete. Eventuellakaraktär somav
får endast entledigas i dedomstolen.hänseenden Domarnaavgörs av

enhälligt beslutar domaren iövriga domarefall där domstolens att
behörighetsvillkor.uppfylla uppställdaupphörtfråga har att

olika sammansättningar. När målföreslås arbeta iDomstolen etttre
kommitté bestående domaretill domstolen skallkommer treaven

Om målettill prövning domstolen.målet skallpröva tastas avuppom
sammansättning med sju domare,sedan idömer domstolen enenupp

principiell betydelsefrågorFör måls.k. kammare. avsom avser
sammansättning beståendemöjlighet till prövning iöppnas även enen

theStora kammarensits betecknas den17 ledamöter. Dennaav
ändringarnastidpunkten förSamtliga mål vidGrand Chamber. som

bliEuropadomstolen föreslås prövadeikraftträdande finns i av
förfall krävasStora övriga kommerdomstolens kammare. I attatt en

för prövning panelbli föremål sådandom skall kunna treatt en av
i den Stora kammaren.målet skalldomare beslutat tasatt upp
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2.4.2 EG-domstolen

EG-domstolen har enligt artikel 164 i Romfordraget till uppgift att se
till tolkningen och rättstillämpningen EG-fördragen sker iatt av
enlighet med lag. Till domstolens uppgifter hör bl.a. övervakaatt
efterlevnaden fördragen och säkerställa enhetlig tolkning EG-av en av

Domstolen har också till uppgifträtten. lämna besked till deatt
nationella domstolarna hur EG-rätten skall tolkas dömer isamtom
tvister mellan EU och medlemsländerna, mellan medlemsländerna eller
mellan ochEU medborgarna. EG-domstolen består 13 domare,av
dvs. för varje medlemsstat ytterligare domare isamten en som
turordning väljs de fem medlemsstaterna.största Domstolensav en av
ledamöter regeringarna i medlemsstaterna, ochutses gemensamt av
utnämningarna föregås informella konsultationer mellan regeringar-av

finns iDet och för sig inget krav varjepå medlemsstat skallattna.
tillhandahålla domare till domstolen eller domarna skallatten vara
medborgare i dessa i praktiken detta dock fallet.är Tillstater, men
domstolen hör också s.k. generaladvokater. Dessa har attsex som
självständiga och opartiska rådgivare hjälpa domstolen attgenom
lämna motiverade förslag till beslut i de mål kommer införsom upp
domstolen. Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland har en
generaladvokat vardera och de återstående fördelastvå i turordning
mellan de övriga medlemsstaterna. Utnämningen domare ochav
generaladvokater likartad. För deär båda slagen tjänster föreliggerav

kvalifikationskrav,även mandatperiod och tjänstevillkor.samma
Domare i EG-domstolen och generaladvokater skall väljas bland

självständighet det inte råder någon tvivel ochpersoner vars om som
antingen innehar de kvalifikationer krävs för till deutnämnasattsom
högsta domartjänsterna i sina respektive länder eller rättslärdaärsom

erkänd kompetens.av
väljs for tidDe med möjlighet förlängningår tillen om sex genom

nyutnämning. partiellEn nytillsättning domarna och general advoka-av
sker tredje år.terna vart

En domare eller generaladvokat skiljaskan från sin tjänst under
förordnandetiden endast enhälligt beslut de övrigaettgenom av
domarna och generaladvokaterna. Beslutet skall ha den innebörden att

frågai inte längre uppfyller de krav eller skyldigheterpersonen som
följer tjänsten. finnsDet ingen bestämmelse pensionsålder,av om men

domare eller generaladvokat kan på begäran i pensiongåen egen
under förordnandetiden.

EG-domstolens ledamöter innehar rättslig immunitet efter detäven
de frånträtt domartjänsten eller tjänsten generaladvokat för deatt som

handlingar de begått i sin officiella egenskap. Eftersom domsto-som
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skiljaktigaöverläggningar inte offentliga och några meningarlens är
i domstolens domar domarnas självständighet,inte förekommer anses

regeringen,den garanterad. Dei synnerhet gentemot varaegna
försäkrarockså vid tillträdandet tjänsten ed där deavlägger attav en

skall fullgöra sina plikter opartiskt och ochde på sättett samvetsgrant
under domstolensde inte kommer vad över-sagtsatt att yppa som

läggningar.
fastställs enligt skala bestäms Rådet. LönernaLönerna en som av

till till medlemmarna Kommis-belopp lönernauppgår samma som av
sionen.

får inte inneha politisktoch generaladvokaterna något ellerDomarna
fåradministrativt uppdrag. De inte heller någon verksamhet,utöva

sig avlönad eller oavlönad, Rådet särskilt har medgettattutanvare
för domarna skall tillåtas föreläsa vid universitetdetta. Så har skett att

eller högskolor.

Färstainstansrätteiz

År artikel 168a i Rom-fördraget1989 inrättades med stöd av en
till EG-domstolen. Domstolen, behörighetunderinstans ärvars

olika ärendetyper konkurrens-till prövningen slagbegränsad tre avav
stålgemenskapen ochvissa ärenden Kol- ochärenden, rörsom

från varje medlemsstat.personalärenden, består tolv ledamöter, enav
EG-domstolen domarna i förstainstans-Liksom ledamöterna i utses

regeringar. skall blandmedlemsstaternas Derätten gemensamt utsesav
självständighet det inte råder tvivel ochnågot sompersoner om vars

för till domare.innehar de kvalifikationer krävs utnämnasattsom
till förlängningför period med möjlighetväljs årDomarna en av sex

nyutnämning.genom

2.4.3 EFTA-domstolen

började sin verksamhet den januari 1994, harEFTA-domstolen, lsom
följer EES-avtalet.fullgöra de uppgifter bl.a.till uppgift att som av

tvister mellan debehörig EFTA-staterDomstolen är avgöraatt som
tillämpningen detta ochtillträtt EES-avtalet tolkningen ochom av

EES-rådgivande yttrandenvidhängande avtal. Den kan också omavge
och består fem domaretolkning. Domstolenavtalets är permanent av

samförstånd. kravregeringar i NågotEFTA-staternasutsessom av
viss nationalitet finns inte.skall hadomareatt enen

bland vilkastill EFTA-domstolen skallDomare utses personer
ifrågasättas i hemlandet uppfylleroavhängighet inte kan och som
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nödvändiga villkor för utövande de högsta domarämbetena eller ärav
jurister med allmänt erkända kvalifikationer.

Domstolens ledamöter för tid med möjlighetår tillutses en om sex
förlängning de Ompåutnämns domare avgår underatt nytt.genom en
förordnandetiden hans för kvarvarandeersättare den tiden.utses

En domare får skiljas från tjänsten eller berövas till pensionrätten
eller andra förmåner endast domstolen i plenum enhälligt beslutarom

han inte längre uppfyller förutsättningarde krävs eller fullgöratt som
de skyldigheter följer domartjänsten.som av

EFTA-domstolens domare åtnjuter immunitet rättsligt för-mot
farande. Immuniteten gäller sedan uppdragetäven upphört för åtgärder

vidtagits i tjänsteutövningen. Immuniteten kan dock hävassom av
domstolen beslut i plenum. Om domare därefter skall ställasgenom en
inför i straffrättsligt förfarande irätta någon medlemsstaterna fårett av

skedet endast vid den domstol behörig dömaär ledamöternaattsom
de högsta nationella domstolarna. Innan domarna tillträder skall deav

offentligt avlägga ed opartiskt och sin domar-utövaatt samvetsgrant
tjänst och inte vad förekommit vid domstolens över-att yppa som
läggningar.

Domarna får inte inneha politisktnågot eller administrativt ämbete.
får inteDe heller någon avlönad eller oavlönadutöva yrkesverksamhet
inte EFTA-staterna i samförstånd medger avvikelse. De skall ävenom

högtidlig försäkran bl.a. efter tjänstgöringstiden iakttaattavge en om
redbarhet försiktighetoch vid mottagandet vissa uppdrag ochav
förmåner.

2.4.4 Internationella domstolen i Haag

Den Internationella domstolen i främstaHaag FN:s rättskipandeär
tilloch har uppgift tvisterlösa mellan juris-Dessatt stater.organ

diktion omfattar frågoralla i FN-stadgan, andra gällandesom anges
avtal eller konventioner alla andra ärenden remitterassamt som av

till domstolen. Domstolen också rådgivande yttrandenstaterna avger
i rättsfrågor. Domstolen består domare15 valdaär FN:sav som av
Generalförsamling och Säkerhetsrådet vid skilda val. Domarna utses
från lista har nominerats denöver Permanentaen personer som av
skiljedomstolens nationella ieller, de fall där medlemsstatgrupper en
inte representerad i skiljedomstolen, nationellaär av grupper som

särskilt sina regeringar förutnämnts detta ändamål och underav
villkor föreskrivs för medlemsstaterna i skiljedomstolen.samma som

Domarna skall bland i hemlandet uppfyllerutses personer som
villkoren för till högstade domarämbetenautnämnas eller äratt som
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erkänd kompetens i internationell Domstolensjurister med rätt.
tillsammans de viktigaste civilisa-ledamöter skall även representera

och i världen. domaretionsformerna Interättssystemen än sommer en
medborgarskap får väljas i domstolen.har samma

väljs för tid nioLedamöterna i den Internationella domstolen en av
nytillsättningkan återväljas. En partiell domarna skerår och vartav

tredje år.
frånInternationella domstolens domare kan skiljas tjänstenDen

enhälligt beslut de övrigaunder forordnandetiden endast ett avgenom
förutsättning domaren inte längre uppfyller deoch underdomarna att

domstolen.ledamotkrav ställs på avsom en
i diplomatisk immunitetledamöter innehar tjänstenDomstolens samt

privilegier. samband med de tillträder tjänstendiplomatiska I måsteatt
fullgöra sina plikteroffentligt förklara de kommer påde att att ett

opartiskt och sätt.samvetsgrant
politiskt eller administrativt åliggandefår inte någotDomarna utöva

yrkesverksamhet. får inte heller uppträdasyssla med Deeller annan
sakförare i mål eller delta i beslutombud, rådgivare eller någotsom

ellerde tidigare har någoni något mål där representerat parternaav
egenskap.deltagit i någon annan

Internationella tribunal ugoslavientribunalen2.4.5 JFN:s

för deInternationella tribunalen inrättades brottprövaDen att mot
förövats i forna Jugoslavienhumanitära lagarna detinternationella som

dömande åtalande1991. Tribunalen bestårsedan år ett ettav organ,
uppdelat isekretariat. Det dömandeoch ärorganet treettorgan

fungerar appelations-i första instans ochkamrar, två en som som
elva självständiga domare. Tre domaredomstol. Kammarna består av

tjänstgör i andrain-första instanskammare och femtjänstgör i varje
Gene-väljs absolut majoritet FN:sDe medstanskammaren. av

Säkerhetsrådet.lista överlämnats frånralförsamling från en som
innehar observatörstatusmedlemsstaterSamtliga FN:s samt stater som

till listan. nomineringar frånnominera domare Antalethar rätt att
får inte medborgare itill och dessavarje begränsat tvåärstat vara

förslagslis-Säkerhetsrådetland. Det ankommer på göraatt uppsamma
ListanGeneralforsamlingen skall på.de kandidater röstaövertan som

33 kandidater.minst 22 och högstskall bestå av
moralisk standard,bland med högskallDomarna utses personer

uppfylla villkoren förintegritet. skall i hemlandetopartiskhet och De
till domarämbetena. Domarna skallkunna de högstautnämnasatt vara

fråga handlingar faller inom domstolensopartiska i deom som
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kompetensområde. Vid indelningen kammare skall hänsyn tilltas
domarnas erfarenhet i Straffrätt, internationell inklusiverätt, in-
ternationell humanitärrätt och mänskliga rättigheter. Mer domareän en
får inte medborgare i stat.vara samma

Ledamöterna väljs för tid fyra år och kan áterväljas. De haren av
anställningsvillkor och rättsliga ställning ledamöterna isamma som

den Internationella domstolen i Haag. innebärDetta bl.a. de underatt
förordnandetiden endast kan skiljas från tjänsten enhälligtettgenom
beslut de övriga domarna de inte får syssla medsamt attav annan
yrkesverksamhet.

2.4.6 Förliknings- och skiljedomstolen inom ESK

Domstolen, inte inrättadesär den Europeiskapermanent,som av
säkerhetskonferensen för lösa tvister hänskjutits till den iatt som
enlighet med bestämmelserna i Stockholmskonventionen. Förliknings-
kommissioner och skiljedomstolar inrättas for varje tvist och ledamö-

väljs i enskildade fallen från lista. Förlikningsmännen ochterna ut en
skiljedomarna på denna lista tillsammansutgör domstolen. Varje stat

i Stockholmskonventionenär tillsätter förlikningsmän,tvåpartsom av
vilka minst maste medborgare i i fråga,staten samten vara en
skiljedomare och suppleant. De kan medborgare i denen senare vara
berörda eller i deltar i ESK.staten statannan som

Skiljedomarna och deras suppleanter skall ha kvalifikationerde som
i deras respektive länder krävs för utnämning till de högsta domaräm-
betena eller rättslärda med allmänt erkända kvalifikationer ivara
internationell Förlikningsmännenrätt. skall inneharvara personer som
eller har innehaft höga nationella eller internationella tjänster och som
har allmänt erkända kvalifikationer vad internationell rätt,avser
internationella relationer eller tvistlösning.

Förlikningsmännen och skiljedomarna tillsätts för sexarsperioden
förnyas.kan skiljedomarnasFör del kan uppdraget bara förnyassom

gang.en
Domstolens ledamöter skall utföra sina uppgifter helt oavhängigt

och får inte skiljas från sitt uppdrag den utnämnande understatenav
mandatperioden. Efter det mandatperioden har upphört fortsätteratt
de behandla deäven mål eller ärenden de redan börjatatt som
handlägga.

Vid fullgörande sitt uppdrag åtnjuter de immunitet ochav samma
privilegier knutna till den Internationella domstolen.som personer
Innan de träder i tjänst skall de förklaring de skall utövaattavge en
sitt uppdrag opartiskt och samvetsgrant.
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ii Internationella domstolen Haagskillnad frånTill domarna är
ha andra sysselsätt-domstol inte förhindradeledamöterna i ESK:s att

förväntasutförs heltid deEftersom inte på tvärtomningar. uppdraget
håll.försörjning tillgodoseddha sin ordinarie annat

ställning utomlands2.5 domarnasNågot om

uppgifterhänseenden inhämtaingår i vissautredningens uppdragI att
Vid urvaletjämförbara länder.förhållanden i andradomarnas avom

intressedet kan närmareländer förhållanden attanses vara avvars
funnit detskandinaviska länderna,utredningen, förutom destudera har

EG-stater ochför i någraförhållandena domarnanaturligt studeraatt
anglo-amerikanska rättsfamiljen.iländer ingår denantaläven ett som

sigEG-länderna därvid koncentrerat påbeträffandeUtredningen har
deuppgifternordligare del. Någraländer i gemenskapens om

fram.således inte tagitsförhållanden harsydeuropeiska domarnas
i urvaletdetta skettbegränsningar påTrots de sätt representerarsom

olikaländerna ändånordamerikanskade utvalda europeiska och
uppbyggnadenförutsättningar förskildakulturtraditioner med av

svenskajämförelse medbeaktas görsjuristkårerna. Detta bör när en
förhållanden.

Canada,material frånbyggerNedanstående redogörelse på
Nederländerna,Frankrike, Irland,Finland,Danmark, England,

Österrike. ländernaden mån någotUSA och lTyskland,Norge, av
frånuppgifter saknasavsnitt beror detta påinte i någotnämns att

skillnaderfederationer ochde fall därlandet i fråga. I är storastaterna
be-framställningenolika domarkårerna hardeföreligger mellan

fördjupningförhållanden. Fördomarnastill de federalagränsats en
bilaga 2-12.hänvisas till bilagedelen se närmare

Utnämning domare2.5.1 av

utnämnings-redogörelse liggerdennaomfattasI de länder avsom
statschefen,makten ellerden verkställandei samtliga fall hosmakten

del deninte formellt kanstatschefen utgörai de fall där en avanses
verkställande makten.

monarkendomarnaEngland och NorgeDanmark, utnämnsI av
för denna t.ex. denföreträdarefrån regeringen ellerefter förslag

Även Canadadomarutnämningarna i börLordkanslern.engelske
generalguvernöreneftersomtill dennaräknas representerargrupp,
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drottningen. I Nederländerna domarnautnämns kungligtgenom
dekret, dvs. häräven monarken, i flestade fall efter rekommenda-av
tion den domstol där domaren önskar tjänstgöra. Ledamöterna i denav
nederländska Högsta domstolen nomineras dock Underhuset påav
forslag från domstolen.

de övrigaI länderna domarnautnämns respektive lands presi-av
dent, oftast efter förslag från regeringen eller fackdepartementet. USA
intar här särställning på så presidentensätt både föreslår ochatten

de federala domarna.utnämner Innan utnämningen sker dockmåste
presidentens förslag kandidatpå godkännas Senaten. Den lagstiftan-av
de makten har därför visst inflytande domarutnämningarnapå iett
USA, i övrigtäven måste politiserade. Detta gäller i allrasom ses som
högsta grad utnämningarna till Högsta domstolen; dessa domare,att

de välnär iblandutnämnts, har visat sig besvikelse denvara en ur
utnämnande presidentens synvinkel är sak. Beträffande deen annan
högsta domartjänsterna i Frankrike dessa efterutnämns förslag från ett
särskilt råd, ConseilLe Supérieur de Magistrature. I detta ingår
såväl presidenten justitieministern. FinlandI det appelationsin-ärsom

i synnerhet Högsta domstolen, föreslår vilkastanserna, skallsom som
tillutnämnas domare.

Utnämningen domare sker givetvis inte i vakuum föregåsettav utan
formnågon beredning. Denna kan ske inom Justitieministerietav av

eller i särskild nämnd. Ibland lämnar domarkollegium elleren ett
liknande förslag på kandidater. I vissa länder det domstolarnaär som

ansvariga för nomineringarna.är
EnglandI sker beredningen och urvalet domare Lordkanslern,av av

väl i detta sammanhang kan betraktas motsvarighet tillsom som en
andra länders Justitiedepartement. Lordkanslern konsulterar dock

Ävendomar- och juristkårerna innan urvalet sker. i Irland och USA
beredningensker inom regeringskansliet. Den irländska regeringen

rådgör därvid inte med domar- eller juristkåren. I USA inflytandeär
domarurvalet frånpå politiker i den delstat där den federala domstolen

finns mycket vanligt. Det franska justitieministeriet föreslår vilka som
skall till viss domartjänstutnämnas med undantag för de högstaen
domartjänsterna. Förslagen tjänstetillsättningar granskas dock av
det förslagråd utnämningar till de högsta tjänsterna. Isom ger
Canada intedet tillåtet förär regeringen föreslå tillnågon domareatt

inte finns listapå rekommenderadeöver kandidater.upptagensom en
Listan särskildupprättas oberoende nämnd för domarutnäm-av en
ningar, har tillse endast objektiva meriter ligger till grundatt attsom

Österrikeför domarutnämningarna. I Norge, Tyskland och detär
justitieministerierna har för beredningen, urvaletansvaretsom men
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for domarut-särskilda rådgivandeefter samråd medsker organ
eller domarkollegier.nämningar

i Danmark, Finlandroll i beredningenDomstolarna spelar storen
formelltjustitieministern harNederländerna. Den danskeoch ansvaret

domstolarna har deti praktiken detfor utnämningarna, är sommen
dansk domartjänst tillsättstillsättningarna.inflytandet Ingenreella över

från Landsretternaskandidatnämligen förslag påattutan en avges
tjänster idomstolen. För deoch presidenten i Högstapresident som

utlåtandeansökningsförfarandetillsätts efterFinland ett avges av
till FinlandsUtnämning ledamöteroch domstolen.hovrätten Högsta av

Ävendomstolar.framställning från dessadomstolar sker efterhögsta
framställning från Högstaefterhovrättspresidenterna utnämns

domstolenden aktuellaNederländerna detdomstolen. I är som
tjänst vid domstolen.rekommenderar bör envem som

efter eller efterantingen kallelseTillsättning domartjänster skerav
tillämpas båda metodernaansökningsförfarande. vissa länderIett

USA sker samtligavilken domartjänst det gäller. lberoende på
kallelseförfarandedomartillsättningar efter kallelse. Ettfederala

idomartjänsterna England,beträffande de högretillämpas även
emellertid påFrankrike. Engelsmännen vägFinland och synes vara

framtiden. Om dettakallelseförfarandet iövergivandemot ett av
nuvarandeförmodligen hur länge denförverkligas eller inte beror på

framtidainte uteslutassitter kvar. kanLordkanslern Det att en
ambitionerna.fullföljer nuvarandeinte deinnehavare ämbetetav

Övriga tillsätts efterdomartjänsterfinska, franska och engelska
Irland,Canada, Danmark,ansökningsförfarande. Så också fallet iär

domartjänster ligger underåtminstone deTysklandNorge, som
Österrike. Nederländerna dethägn och ldelstaternas synes vara

förordnas till domare.börinitiativ tilldomstolarna tar vem somsom
nämligendomartjänst där måsteintresseradDen är av ensom

tjänsten.för fårekommenderas domstolen attav

Domarrekryterin2.5.2 gen

denfrån olika delarantingenRekryteringen domarna sker avav
ijurister gåttjuristkåren eller bland deyrkesverksamma som en

del juristkårendomarkarriär. Systemet medsärskild större somaven
anglo-amerikanska, medanrekryteringsbas kan betecknas detsom

det kontinentalakommer kallasdomarkarriärmodellen nedan att
alltid andrainnebär intekontinentalaDet attsystemetsystemet.

domarutbildning ellerformjurister de någongenomgåttän avsom
uteslutna frånkarriärdomare skullebetraktaär att varasomsom
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domartjänst. Rent allmänt brukar dock de kontinentala domarkarriärer-
slutna denän s.k. öppna rekrytering ligger tillna anses som mer som

grund för det anglo-amerikanska Det förtjänar emellertidsystemet. att
påpekas den engelska domarkåren förmodligenatt minst likaär
homogen karriärdomarkårer,många eftersom de engelskasom
domarna intill ganska nyligen rekryterades endast från mycketen
begränsad krets jurister, nämligen barristers, och domaryrketav att
fortfarande förbehålletär denna lilla kår såvitt gäller tjänsterna i de

Ävenhögsta domstolarna. i övriga länder där den anglo-amerikanska
rekryteringsmodellen tillämpas kan vissa begränsningar förekomma.
Som kommer framgå nedan inte domarkårernaär i alla deatt länder

rekryterar dettapå fulltsätt så förstoneöppna i kansom tro.som man
Undantaget USA.är

de länderI tillämpar det anglo-amerikanska och därsom systemet
domarna rekryteras bland yrkesverksamma jurister inte genomgåttsom

speciell domarutbildning eller liknande förfarande föreliggeren ett
olika urvalskriterier. I USA finns inga särskilda kvalifikationskrav för
de blivande domarna. flestaDe har dock juridisk Enexamen.
kanadensisk jurist måste ha varit aktivt yrkesverksam under visstett
antal innanår han kan komma i fråga för domartjänst. Endasten
jurister medlemmar iär advokatsamfundet the Bar behöriga.ärsom
Norska jurister måste dels ha uppnått viss ålder, dels ha erhållit
antingen det högsta eller det högstanäst betyget i juristexamen för att

Ävenkomma i fråga domare. de engelska och irländska domarnasom
rekryteras bland yrkesverksamma jurister. Rekryteringen dockär
begränsad till antingen barristers eller solicitorsär ochpersoner som

har viss ålderuppnått England och/eller varit yrkesverksammasom
i minst visst antal bådaår länderna. Tjänst Circuit Courtett som
Judge och de högre domartjänsterna i England i praktikenär förbe-

Ävenhållen den barrister.är tjänsten Recorder förutsättersom attsom
barrister.är En solicitor kan i England förordnas Districtman som

Judge eller Stipendiary Magistrate. Till de allra högsta domartjänster-
dvs. de i Court of Appeal och the Appellate Committee of thena,

House of Lords, sker rekrytering bland redan utnämnda domare. I
England inte hellerutnämns till ordinariegärna någon domare som
inte tidigare tjänstgjort domare deltid liknande tjänst. Isom en
Irland tjänst domareär i domstol District Courtän lägstasom annan
instans förbehållen den barrister.är En irländsk solicitor harsom som
varit yrkesverksam i minst tio år kan endast förordnas Districtsom
Court Judge. Systemet innebär beträffande Irland och förmodligen
även England alltså endast den varit barrister kan bli utnämndatt som
till domare i landets högsta domstol.
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Finland, Frankrike,länderna tillämpar Danmark,undersöktaAv de
Österrike det kontinentala EnTyskland ochNederländerna, systemet.

Frankrike, Nederländernaförekommer iutbildning domareregelrätt av
Österrike; kategori.ingå i dennaDanmark kanoch sägasäven

domarkåren bland demmajoritetenFrankrike rekryterasI somav
docki Bordeaux. finnssärskilda domarskolan Detvid denutbildats

domar-for jurister inte har genomgåttmöjlighetervissa även som
sådana fall dockdomartjänst. Antaleterhålla ärutbildningen att

juristerrekryterasNederländernabegränsat. Imycket unga som
finnsdomarutbildning till domarbanan. Detsärskildgenomgått en

utbildning. Ned-dennamöjligheter bli domarevissa även utanatt
bakom sigantal yrkesverksamma ärjurister med vissterländska ett

särskilddomarbehörighef hosnämligen ansökakan enom
föreslåskan han sedanOm godkännsrekryteringskommitté. personen

nederländska domstolarnadomstol.domartjänst Deför synesenav
lämplighet för yrketkandidaten visar sinförst viljadock attatt genom

innan de rekommenderardomaraspirantvid domstolenarbeta som
Österrikebli iordinarie tjänst. kunna domareför Förnågon atten

domarutbildning, för vilkensärskildantingen ha gåttmåste enenman
behörigansvarig, ellerOberlandesgericht hovrätt är attvara
fyra tid.yrkesverksam i minst årsvarit juridisktdennagenomgå samt

inom domarutbild-varit tjänstgöringdessa skall haMinst årett av
utbildningen blivande domareDanmark skerningens I somavram.

kombinationstjänstgöringi ellerdomarfullmäktige underrätt genom en
domarfullmäktig. få danskaoch Yttersti Justitiedepartementet som

bakgrund.domare har annan
domarutbildning. Finskafinns ingen formellFinland och TysklandI

domarutbildningändå slagsdomaraspiranter genomgår dettatrots en
Behörighetskraveni underrätt och hovrätt.består tjänstgöringsom av

i praktikensådana dettill finska domartjänsterna ärde är ytterstatt
idetta kan komma frågaandra de utbildats påsällsynt sättänatt som

rekryteras efter hablivande tyske domarendomare. Den attsom
juridiskminst tid;domare under årstjänstgjort på treprov annansom

bådetill tid högst år. lverksamhet kan tillgodoräknas tvåen av
Österrike domarbehörighet.professorer i juridikTyskland och har

Österrike samtliga juridiskaFrankrike, Tyskland och har ut-
tidigt stadium vadbildningar förutsätter studenterna ett vetattsom

efter flertalet demvill syssla med Detde antasstora av somexamen.
juridisk dem, liksom detill franska domarskolan har Avden examen.

för antagning till utbildningendomaraspiranterna, krävsösterrikiska
studier för framtidunder studietiden inriktat sina pådeatt en

Även sinadomarbanan. de blivande tyska domarna måste anpassa
Vorbereitungsdienstpraktiktjänstgöringstudier till den ärsom en
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förutsättning för inträde domarbanan. Det kanett senare nog
hävdas också England, förmodligenoch Irland,även tillhöratt samma

Ävenför den studenten skola.stränga blivande engelskjuristunge en
gör val såväl karriär- utbildningsmässigt hannär bestämmerett som
sig för solicitoryrketpå eller framtid barrister,att valsatsa etten som

inverkar hans framtidapå möjligheter komma i frågaattsom som
domare. Det har från engelskt håll hävdats "the Bar andt.0.m. att
Bench ochär yrke, där domartjänsterna de högstautgörett samma

på karriärstege.posterna en gemensam
Med tillämpning den kontinentala modellen i den tappningav som

Österrikeförekommer i Frankrike, Nederländerna, Tyskland och är
den nyblivne domaren relativt han börjar sinnär banaung som
oavsättlig domare. I det tyska lönesystemet för domare tas t.ex.
hänsyn till ordinarie domare kan under 31 Till skillnadår.att en vara
från de länder tillämpar den anglo-amerikanska modellensom synes
i fall fransmännen prioritera träning framför yrkes- och livserfa-vart
renhet: där finns nämligen åldersgränser förövre antagningen till
domarutbildningen.

2.5.3 rättsligaDomarnas ställning

Med undantag för vissa särskilda tjänster såsom domare i den tyska-
Författningsdomstolen, tillfälliga förordnanden på Irland samt
deltidsdomartjänster i England och för domarna i amerikanska
delstatsdomstolar och de franska förvaltningsdomstolarna är-
domarna i de undersökta länderna i princip oavsättliga. Domarnaovan
i Danmark, Nederländerna, USA och Tyskland förordnas livstid.på
För Tysklands vidkommande konstitutionen möjlighet i lagattger
stadga pensionsålder för domare, vilket också har skett. Tyskaom
domare förordnas alltså livstid fram tills i lag stadgad pensionsål-

Ävender, dvs. 65 danskaår. och nederländska domares livstidsför-
ordnanden upphör vid viss stadgad pensionsålder. En amerikansk

förordnasdomare däremot bokstavligen livstid. finnsDet visserli-
möjligheter för amerikanska domare i pension,gå dettaattgen men

förutsätter i de allra flesta fall aktiv medverkan från domaren själv
eller hans kollegor. I vissa fall kan det också innebära domarenatt
förlorar hälften sina tidigare inkomster. Om IOO-árig domare ärav en
pigg och kry och har sina sinnen i behåll kan ingen tvinga honom att
avgå.

ÖsterrikeDomarna i Canada, England, Finland, Irland, Norge och
innehar sina förordnanden tills de i pension.går Pensionsåldern
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varierar kan i vissa länder olika vilkenoch beroende påäven vara
tjänst domaren har. England och Irland pensionsåldern förI är
domarna högre högre i domstolshierarkin de befinner sig. Enupp

domare i High Court och Court of såledesengelsk Appeal går i
medan Stipendiarypension vid 75 ålder Magistrate pensionerasårs en

fyllt 70 engelska domare i dag har dockhan år. Denär utnämnssom
70pensionsålder vad för slags tjänst depå år oavsetten gemensam

till.utnämns
den domarna kan skiljas från tjänsten krävs i de engelsktalan-I mån

de länder undersökts Nederländerna medverkan frånsamtsom
parlamentet. amerikansk federal domare kan skiljas från tjänstenEn

riksrättsåtal impeachment. fattasendast Beslut sådant åtalgenom om
Senaten. i CanadaRepresentanthuset och åtalet Domareprövasav av

kan skiljas från tjänsten Generalguvernören både Senaten ochav om
framställer fallUnderhuset sådan begäran. I Irlands krävsen en

Eireann Eireannresolution från Dáil Seanadbåde underhuset och
senaten. Motsvarande gäller i England för avsättningsystem av
domarna domstolarna Court Beträffandei de högsta High och uppåt.
den kategori domare i England betecknas "lesser judges" harav som

befogenhet skilja frånLordkanslern dem tjänsten. I Nederländernaatt
det domstolen frågor avskedande. Danska,Högstaär prövarsom om

finska, norska och tyska domare kan skiljas från tjänsten genom
domstols dom.

särskildaFrågor disciplinansvar ofta domarråd elleravgörsom av
Så falletdisciplinnämnder bestående domare. i Canada, USAärav

Österrike.och Finland och Nederländerna har dis-I vissaöverrätterna
ciplinära befogenheter. Disciplinansvar danska domare prövasmot av

särskilt inrättad satrlige klageraztten.domstol, Den Klagerättenen
varje särskildbestår domare, från instans. I Tyskland hartreav en en

avdelning i domstolen hand detta slag frågor. Disciplin-Högsta om av
förfarandet för de franska domarna handhas Conseil Supérieurav
de Magistrature, består både domare och lekmän. Vidsom av
prövningen disciplinfrågor ingår varken presidenten ellerjustitiemi-av
nistern i rådet. Möjligheterna ålägga engelska, irländska och norskaatt
domare disciplinansvar begränsade. I Englands fall har det häntär att

tillrättavisat offentligt. Irländska DistrictLordkanslern domareen
Court-domare kan bli föremål för undersökning de uppträderom
olämpligt. Undersökningen företas domare. Detav en annan an-

sedan domstolens president vidtakommer på eventuella disciplinäraatt
Ävenåtgärder. ordföranden i Irlands domstol har vissaHögsta

befogenheter.

86



Internationella perspektiv1994:99sou

2.5.4 lönerDomarnas

i Canada,Domarlönerna Irland, Nederländerna, Tyskland, USA och
Österrike fastställs parlamentet lag. Norska domarlöner,av genom

förmed undantag lönerna för domarna i Högsta domstolen, föremålär
för fackliga förhandlingar. Beträffande l-løyesterettdomarna bestäms

Ävenlönerna Stortinget. storleken på de danska, finska, franska,av
nederländska och österrikiska domarlönerna förhandlas fram mellan
arbetsgivaren och den fackliga organisation representerarsom
domarkåren. I England det regeringen beslutarär vad domarnasom
skall ha i lön. "

2.5.5 bisysslorDomarnas

Möjligheten ha juridiska bisysslor skiljer sig markant mellan olikaatt
länder. vissa länderI råder totalt förbud sådana,nästan i andraett mot

reglerna liberala.är mer
Amerikanska federala domare och engelska domare får inte syssla

med juridisk verksamhet. i CanadaDomare kan få arbetaannan som
skiljemän, medlare förutsättningunder de har förordnatsetc. att av en
federal eller provinsiell myndighet. Juridiska bisysslor privat ärartav
däremot förbjudna. Danska domare har endast fasträtt utövaatt annan
intäktsbringande verksamhet efter tillstånd särskilt domarråd.ettav
styrelseuppdrag i bolag och banker brukar inte tillåtas. Tillstånd krävs
inte uppdraget enligt lag skall utföras domare. Verksamhetom av som
inte betrakta fast omfattasär inte förbudet. Under förut-att som av
sättning uppdraget inte oförenligt med tjänsten skiljeman-äratt anses
nauppdrag således tillåtna. Det också ganska vanligtär danskaatt

ingårdomare i skiljenämnder. Finländska domare har inneharätt att
bisysslor, måste anmäla eventuella uppdrag till domstolen.men
Uppdrag skiljeman vanligt bland finskaär även domare. Om ettsom
skiljemannauppdrag skulle kunna medföra jäv eller för-äventyra
troendet för domarens opartiskhet i tjänsten kan domstolen emellertid
förbjuda domaren ha uppdraget. I Frankrike utövandeatt anses av

yrkesverksamhet eller avlönat uppdrag oförenligt medannan vara
domartjänsten. Domstolarnas chefer kan emellertid bevilja undantag
i det enskilda fallet. Franska domare tillåts regel ha skiljeman-attsom
nauppdrag under förutsättning saken inte efter överklagande kanatt

Ävenkomma vid den domstol där domaren tjänstgör. andraatt tas upp
förenligauppdrag med domarrollen brukar tillåtas; dit hörsom anses

dock inte ledamotskap i styrelser för kommersiella bolag. I Neder-
tillåtetländerna det för domareär skiljedomare, styrelsele-att vara
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damöter medlemmar kommittéer. Bisysslor skall dock anmälassamt av
Äventill domstolens administrativa enhet. irländska domare tillåts

arbeta skiljedomare och med statliga utredningar. domareEn isom
Norge får inte advokat eller forlikningsråd.medlem Iettvara av
övrigt finns inga begränsningar för de norska domarna innehaatt
bisysslor förutsättningunder de inte inkräktar arbetet. Tyskapåatt

utföradomare får bisysslor det stadgat i lag. harDeär även rättom
forska, undervisa eller examinatorer ordförande iatt samtvara vara

medlingsorgan. Om tysk domare skulle vilja arbeta skiljemanen som
eller expertutlåtande i skiljedomsmål måste han begäraett ettge
särskilt tillstånd. Tillstånd beviljas vissa bestämda förutsättningarom

uppfyllda domaren inte enskildär Deattgaranterar utses part.som av
österrikiska reglerna bisysslor påminner mycket de svenska.om om

österrikisk domare dock anmäla han bisyssla.En måste har någonom
Medverkan i styrelser eller andra i juridiskaorgan personer som
inbringar vinst förbjudet. aktiv fårdock En domare inte hellerär vara
skiljedomare eller i domstol.expert

2.5.6 Etiska förregler domare

Av de undersökta länderna det USA har skrivna etiskabaraär som
förregler domarkåren. Men det för närvarande arbete medpågår ett

förutarbeta skriven etisk kod den franska domarkåren. CanadaIatt en
har kommentar regler för domare bör uppföra sighuröveren

Canadian Judicial Council.sammanställts och publicerats l Norgeav
pågick tidigare diskussion skriftligt etisktbehovet etten om av
regelverk för domare. kom emellertid fram till behovMan någotatt

skriftliga inte förelåg.reglerav

2.5.7 Lekmannadomare

huvudsakligenFramställningen lekmannamedverkanavser som
de svenska nämndemännen jury.närmast motsvarar samt

Lekmannamedverkan i domstol förekommer i de engelsktalande
länderna huvudsakligen i form jury. Härvid frånbortses deav
engelska fredsdomarna. övriga antingenI länder sker lekamannamed-
verkan i former gäller förde de svenska nämn-motsvararsom som
demännen eller särskild representation intresseledamöter ellerav

Ävensakkunniga. jury kan förekomma.
nordiska finnsI de länderna lekmannadomare ungefärharsom

ställning de svenska dvs. oftastnämndemännen, de är tvåsamma som
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till antalet i underrätt och har individuell rösträtt. Detta finnssystem
i Tyskland. Finlandäven I nämndemannamedverkanär begränsad till

tingsrätterna. I Danmark och förekommerNorge de i vissaäven mål
i hovrätterna. Medverkan nämndemän i Tyskland sker i under-av

Den österrikiskarätterna. grundlagen föreskriver "folket" skallatt
medverka i allvarligare brottmål. Nämndemän medverkar i brottmål
i underinstansen Landesgericht högsta möjliganär straff är änmer
fem års högst tio fängelse.års I Frankrike finns särskildamen
lekmannadomare med erfarenhet barn och ungdomar i ungdomsmålav

i socialmål där de arbetstagar-samt och arbetsgivar-representerar
sidan. I Nederländerna medverkar huvudöver inte lekmän vidtaget
avgörandena i brottmål. Däremot medverkar intresseledamöter vid
arrendeavdelningarna i Kantongerecht i vissa mål vid tvåsamt av
appelationsdomstolarna.

Medverkan jury i brottmål förekommer, förutom i de fyraav
engelsktalande länderna, i de danska landsretterna, s.k. natvningar, i
de franska Cour dAssises, i lagmansretterna i Norge i österri-samt
kiska Landesgericht. Det österrikiska jurysystemet tillämpas i brottmål
där straffskalan minst tioär års fängelse eller detnär ärsamtmer
fråga politiska brott.om

I Danmark det de danskaär kommunerna ansvariga för vilkaärsom
sätts på de s.k. grundlistorna över lämpligaärsom upp personer som

nämndemän eller jurymedlemmar. Detatt kommunstyrelsenärvara
bestämmer urvalet, vilket i praktiken betyder nämndemännensom att

huvudsakligen från de politiska partierna ochtas derasatt representa-
tion listornapå politisktär proportionell. Den enskilde nämndeman-

politiska hemvist framgår emellertid inte grundlistan. Detnens av
händer även opolitiska kandidater förs Vilkaatt blirupp. som
nämndemän och juryledamöter i de enskilda domstolarna avgörs

lottdragning i hovrätterna från grundlistorna. Nämndemännensgenom
medverkan i enskilda mål vid de danska domstolarna sker sedan i den
turordning de står på domstolens lista. Finska nämndemänsom utses

kommunfullmäktige. I Norge väljs nämndemännen kommunsty-av av
relsen. I varje domsaga skall finnas två allmänna utskott, förett
vardera könet. Till varje utskott väljs dubbelt så många personer som
det förväntas rättegångsdagar i nämndmål under års tid. Tillvara ett
förhandlingarna i de enskilda målen lottas de norska lekmannadomarna
fram. Det tyska valförfarandet är något komplicerat. Kommuner-mer

har för nämndemännenansvaret tvärsnittattna representerar ett av
befolkningen i kommunen. Pâ särskild valförslagslista detasen upp

efter nominering har godkänts i val kommun-personer som av
fullmäktige. Allmänheten har sedan rätt anföra besvär deöver påatt
listan uppförda kandidaterna. Efter besvärstidens skerutgång
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beståendesärskilt valutskottnämndemänuttagandet ett av enavav
utseddtjänstemanaktuella domstolen,från dendomare aven

förtroendemän.landstinget valdatioregeringdelstatens samt av
skernämndemännendettaRangordningen de på sätt uttagna genomav

lekmanna-österrikiskavid domstolen. Delottdragningoffentlig
vallängderna.lottning frånslumpmässigtdomarna utnämns genom

Österrike jurymänneni rekryterasengelsktalande ländernadeI samt
Danmarkmedborgare. Iröstberättigadefrån listornaslumpvis över

brottmål vidallvarligarenämnd ijuryliknandeförekommer en
navningar, på sättkallasMedlemmarna,landsret. utses sammasom

med juryfalletskillnad från vadTill ärnämndemännen. ensomsom
skuld-i välnmvningar såde danskamening, beslutari vedertagen som

påtöljdsfrågan i formiindividuell rösträttharpåföljdsfrågan. De även
vardera.fyraharjuristdomarna röstermedan deröst treav en var,

jurylistasärskildfrånväljsmedlemmarfranska jurynsDen ut somen
Urvalet skerdAssises domsaga.varje Courinomfram årligentas
finns medtill sist pådelottning i flera steg, personer sommengenom

slumpvis från röstläng-tagits framursprungligenallalista harårets
tiomanna-medverkarbrottmål i de norska lagmansretternaderna. I en

nämndemännen.valts på sättledamöterjury ut somsammavars
fyra så mångadock gångeri utskottenmedlemmar ärAntalet som

under året.rättegångsdagarförmodadeantalet
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3 Aktuella utvecklingslinjer i Sverige
för domstolsorganisationen och
domstolarnas arbetsuppgifter

l Bakgrund

Det svenska domstolsväsendet har successivt utvecklats under en
mycket lång period. Rättskipningen har ålder legat med tyngd-av
punkten i de lokala domstolarna. Systemet med allmänna underrätter,
häradsrätterna landetpå och rådhusrätterna i städerna, fanns redan
under medeltiden. Instansordningen och organisationen har dock växlat
under århundradenas lopp.

SveaNär hovrätt 1614 inrättadesår för avlasta kungen i dennesatt
domaruppgifter domstolen ursprungligen avsedd sistavar att vara
instans. Kungamakten förbehöll sig dock revision överprövaatt genom

Årdomstolens domar. 1634 tillkom Göta hovrätt. Den kungliga
domsrätten överflyttades i sin 1789år från Riksrådet till dentur
nyinrättade Högsta domstolen.

förvaltningsrättskipningensPå område skilde under äldre tidman
inte så mellan själva rättskipningen och förvaltningen. Vid 1600-noga
talets början inrättades tidigare kollegiernämnts med domsrätt.som
Samtidigt byggdes det statlig länsförvaltningsorganisation.upp en
Kammarrevisionen bröts från Kammarkollegiet 1695år ochut gavs en
domsmakt under kungen i vissa förvaltningsmål.

Gränsdragningen mellan domstolar och administrativa myndigheter
fick emellertid ökad betydelse efter hand. Domsmakten börjadeen ses

självständig oberoende makt skulle intevärna barasom en motsom
enskildaövergrepp från denäven verkställande maktens sida.utanav

1800-talet innebar därför flera mål överflyttades frånatt grupper av
administrativa myndigheter och specialdomstolar till de allmänna

Årdomstolarna. 1849 infördes också det gällande domstolssystemetnu
med instanser mellaninstansernatre rádhusrätternaöver ochattgenom
häradsrätterna, de s.k. kämnersrätterna och lagmansrätterna, drogs in.
Efter ochtyska franska förebilder inrättades år 1909 Regeringsrätten

högsta förvaltningsdomstol och betydande del den be-som en av
slutanderätt tidigare Kungl.utövats Majzt i statsrådet över-som av
fördes till domstolen. Samtidigt upphävdes Konungens rätt närvaraatt

Årvid handläggning mål i Högsta domstolen och hans där.rösträttav
1971 inleddes utbyggnaden förvaltningsdomstolsorganisationen,av
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finns dels fyradet i under Regeringsrättenvilket ledde till dagatt
reformeradeslänsrätten: Samma också dekammarrätter, dels år

underrättsorganisationdomstolarnas så härads- ochallmänna att
till tingsrätter.rådhusrätterna kom omstöpasatt

domstolsorganisationer i landet, definns i dagDet två stora
förvaltningsdomstolarna.domstolarna och de allmännaallmänna

parallell med domstolsinstanserOrganisationen i huvudsakär tre
specialdomstolar och dom-tillkommer antalvardera. Därutöver ett

stolsliknande nämnder.

3.2 Domstolsorganisationen

1948 ha varittid får införandet rättegångsbalken ärI modern ansesav
rättskip-betydelse för de allmänna domstolarnasgenomgripandeav

processordning kännetecknasinfördesning. och med dettaI somen
koncentration omedelbarhet. Några egentliga änd-muntlighet, ochav

domstolsorganisationen i första instans infördes emeller-ringar i själva
Översynen domstolsor-årtiondentid inte förrän först ett senare. avpar
rádhusrätterna förstatliga-inleddes 1965 i och medganisationen år att

1huvudmannaskapet från kommunerna. Dendes och övertogstaten
underrättsorganisation och de1971 infördes sedan enhetligjanuari en

Sam-till tingsrättenoch rådhusrätterna omvandladesgamla härads-
och expropriationsdom-tidigt de tidigare ägodelningsrätternaersattes

Äventingsrätterna. defastighetsdomstolar knutna tillstolarna med
Vidarevattendomstolarna knöts till underrätterna.tidigare fristående

domstolen, vilket innebarbegränsades fullföljdsrätten till Högsta att
inte prejudikatvär-praktiken slutinstans i mål hadehovrätt i blev som

de.
reformerades förvaltningsrättskip-början 1970-taletUnder ävenav

antalningen. Tidigare hade förvaltningsbeslut överprövats ett stortav
förvaltningsmyndigheter och andra oför-vissamyndigheter, var

organiserades och delLänsstyrelsernavaltningsdomstolar. om en av
förfördes i stället till deförvaltningsrättskipande uppgifterdess över
Åroch länsskatterätt.särskilt inrättade domstolarna länsrättvarje län

länsdomstolarfastighetstaxeringsrätterna. Dessa1975 tillkom även tre
till länsstyrelserna. Regerings-i administrativt hänseende knutnavar

uppgifter kammarrättenavlastades vidarerätten attgenom gavs
förvaltningsdomstol under Regerings-ställning allmän närmastsom

målområde. Samtidigt byggdesmed i principochrätten samma
kammarrätterkammarrättsorganisationen ut att tregenom nya

Genom 1979 länsrätts-fram 1977. årssuccessivt inrättades ärt.o.m.
skildes från Länsstyrelsen ochreform slutligen länsdomstolarna
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sammanfördes till domstol i varje län. Denna domstol, länsrätten,en
fick ställning allmän förvaltningsdomstol under kammarrätten ochav
Regeringsrätten. Treinstanssystemet härmed införtäven på denvar
allmänna förvaltningsdomstolssidan, låt måltyperna i länsrättattvara

betydligt färre i kammarrätt.änvar
Under våren 1992 utarbetades inom Justitiedepartementet en pro-

memoria Domstolsväsendet, Organisation och administration i
framtiden Ds 1992:38. Bl.a. framhölls i promemorian den givnaatt
utgångspunkten för framtida domstolsorganisation denär skallen att
bygga treinstanssystem där tyngdpunkten iett rättskipningen är

Överprövningförlagd till den första instansen. skall iäga andrarum
instans medan den tredje och sista instansen är renodlad prejudikat-en
instans. Domstolsväsendet skulle fortsättningsvisäven uppbyggtvara
kring parallellatvå domstolsorganisationer. Specialdomstolarna borde
i möjligaste mån avskaffas och deras verksamhet inordnas i någon av
de två domstolsorganisationerna.

Huvuddelen den svenska rättskipningen i dag såledesär fördeladav
Ävenmellan två parallella domstolsorganisationer. dessa byggerom

på principen domstolarna skall ha allmän bredatt kompetens finnsen
inom respektive domstolsorganisation ändå viss specialisering ien
form koncentration vissa máltyper till vissa domstolar,av av av-
delningar eller rotlar. Sjörättsmål och tryckfrihetsmål handläggs t.ex.
vid särskilt utpekade tingsrätter. De särskilda domstolar, exempelvis
vattendomstolarna och fastighetsdomstolarna, knutna tillär desom
allmänna domstolarna utgör form specialisering. Därtillen annan av
kommer de domstolar helt friståendeär från de allmännasom
domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna, de s.k.
specialdomstolarna.

Vid sidan de allmänna domstolarna har under lång tid funnitsav en
rad särskilda domstolar och specialorgan för handläggning speciellaav

mål. Som tidigare exempel kantyper nämnas vattendomstolarna,av
ägodelningsrätterna och krigsdomstolarna. Vissa dessa specialorganav
har avskaffats och har tillkommit.nya

Den äldsta fristående specialdomstolen i dagär Arbetsdomstolen
inrättades redan 1929.år 1960-På 1970-taIenoch tillkomsom även

Bostadsdomstolen och Marknadsdomstolen speciella förvaltnings-samt
domstolar, nämligen Patentbesvärsrätten, försäkringsrätterna och
Försäkringsöverdomstolen. I och med instansordningatt en ny
infördes den juli1 1992 avseende de mål handlades vid för-som
säkringsrätterna avskaffades dessa. Socialförsäkringsmålen prövas

länsrätt och kammarrätt. Försäkringsöverdomstolennumera av
kommer, naturlig följd den instansordningen isom en av nya
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därför ned. Nedläggningen skall skesocialförsäkringsmålen, läggasatt
1995.den juli1

promemoria Specialdoms-upprättadJustitiedepartementetI inomen
1993:34 diskuterades de friståendeframtiden Dstolarna i om

självständigaoch avskaffasspecialdomstolarna borde kunde som
domstolarnas uppgifter kundeoch i vilkenrättskipningsorgan mån tas

domstolsorganisationerna. Idomstolarna inom de tvåöver storaav
Bostadsdomstolen ochkonstaterades åtminstonepromemorian att

8 juniavskaffas. Riksdagen har denborde kunnaPatentbesvärsrätten
med juni 1994Bostadsdomstolen upphör utgångenbeslutat1994 att av
Sveaskall hovrätt prop.verksamhetoch dess övertasatt av

och 1993/94:JuU3l.1993/942200

administrationen3.3 Domstolsverket och av
domstolarna

direktadministrationdomstolarna hand sin1971 hadeFöre år om egen
sköttesAdministrationen tingsrätternaJustitiedepartementet.under av

tjänster vidBl.a. tillsattes allahuvudsak hovrätterna.emellertid i av
ordinarie domartjänsterna,undantag demedtingsrätterna, avav

ekonomiför andra personalfrågor,också svaradehovrätterna som
förvaltningsrättsreform handhade också kammar-Efter 1971 årsm.m.

gälldeadministration. DetsammaRegeringsrätten sinochrätterna egen
domstolen.Högsta

År utreda vilkenutredning med uppdrag1970 tillsattes atten
centralarbetsuppgifter borde tillkommavilkaställning och ensom

organisatio-domstolsväsendets områdeförvaltningsmyndighet på samt
med fleradå gällandemyndighet. Detsådan systemetnen av en

centralt samordnandeadministrativa enheter någotparallella utan
till utredningen, förnämligen, enligt direktiventalade enorgan

sitt betänkandeadministration. l Nydomstolsväsendetsomläggning av
föreslog utredningen, tagitdomstolsadministration SOU 1971:41 som

domstolsverk skulle inrättasDomstolsverksutredningen, att ettnamnet
uppgift ledaförvaltningsmyndighet med ochcentral attsom en

inom domstolsväsendet.administrativa verksamhetensamordna den
Domstolsverksutredningens förslagresultatetavvaktanI av

organisationsnämndDomstolsväsendetsjuli 1971inrättades den 1
förvaltningsmyndighetcentrali vissa hänseendenDON. DON envar

förvaltningsdomstolarna.och de allmännaallmänna domstolarnaför de
principbeslut inrättandeunder 1972Riksdagen fattade sedan år ett om

1972:1 1972:8,förvaltningsmyndighet bil. JuUcentral prop.av en
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rskr. 159. Därefter fick 1973år utredning, Domstolsstyrelseut-en ny
redningen, i uppdrag i detalj utreda frågorna vilken ställningatt om
och vilka arbetsuppgifter central förvaltningsmyndighet inomen
domstolsväsendets område borde ha organisationen sådansamt av en
myndighet.

Efter förslag i 1974 års statsverksproposition prop. 1974:1 bil. 4
beslutade riksdagen 1974år den centrala förvaltningsmyndighetenatt
skulle inrättas den julil 1975. Under år 1974 redovisade Dom-även
stolsstyrelseutredningen sina förslag i betänkandet Central, regional
och lokal domstolsförvaltning Ds Ju 1974:5. Under remissbe-m.m.
handlingen betänkandet under riksdagsbehandlingensamtav av
propositionen 1974:149 med förslaget till organisation denav nya
centralmyndigheten uttalades från olika håll starka invändningar mot
tanken på sådan myndighet. Invändningarna grundades påen att en
centralmyndighet inom domstolsväsendets område måste få sär-en
ställning i förhållande till andra centrala verk, eftersom myndigheten
inte kunde få handlägga ärenden rörde den egentliga verksam-som
heten inom förvaltningsområdet. Det framhölls också det kundeatt

svårt, kanske omöjligt, sådanavgränsa myndighets kom-attvara en
petensområde så domstolarnas grundlagsskyddade självständighetatt
inte skulle kränkas. Riksdagen stod dock fast vid sitt ställningstagande

det inom domstolsväsendet skulle inrättasatt centraltett permanent,
för planering och samordning den administrativa verksam-organ av

heten J uU 1975:1. Centralmyndigheten kom Domstols-att namnet
verket och i dagär central förvaltningsmyndighet för de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Försäkringsöver-
domstolen, Bostadsdomstolen, arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten och de allmänna advokatbyråerna.

I december 1980 beslöt regeringen tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag följa 1975 års reform domstolsadmini-att upp av
strationen. Enligt direktiven skulle utredaren bl.a. undersöka om
principen domstolarnas självständighet i deras dömande verksam-om
het på något försätt trätts Domstolsverketsnär verksamhet ochgenom

uppgiftsfördelningen i administrativt hänseende mellan domstolar-om
verket och regeringen ändamålsenlig. I sitt betänkandena, var

Domstolsverket och domstolarna Ds Ju 1982:3 anförde utredaren
därvid Domstolsverkets verksamhet inte hade medförtatt något intrång
i domstolarnas självständighet verket ha sigägnatsamt att syntes
angelägna uppgifter och hade gjort riktig prioritering dessa s.en av
29 Utredningen framhöll i detta avseende Domstolsverketsatt
servicefunktion domstolarna den allra viktigastegentemot var av
verkets uppgifter och andra, i och för sig angelägna uppgifter inteatt
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tillomfattning serviceverksamheten någon delsådanborde attges en
skulle eftersättas 50.s.

varit föremål för skildaDomstolsverketUnder harårsenare
regeringen. Såledesverket självt ochutredningar initierade både avav

beslut den 8 maj 1991exempelvis regeringenuppdrog genom
Resulta-förslag till olika besparingsåtgärder.Domstolsverket att avge

Omställning och minskningredovisades iuppdragettet rapportenav
domstolsväsendet redovisningadministrationen inomden statligaav -

föreslog1991:9. Domstolsverketregeringsuppdrag DV-rapportettav
arbetsuppgifter inom detlöpandei bl.a. antalettrapporten att

tillekonomiadministrativa skulle förasområdetpersonal- och ut
vidtogs ingautredningar dockMed hänsyn till pågåendedomstolarna.

1993/94: 11.anledning prop. 17ytterligare åtgärder i rapporten s.av
inom Justitiedepartementet1992 utarbetadesUnder våren pro-

administration iOrganisation ochDomstolsväsendetmemorian --
grundade sig bl.a. på Dom-framtiden 1992:38. PromemorianDs

SOUinför 2000-taletbetänkande Domstolarnastolsutredningens
förvaltnings-centrala1991:106 generella omvandlingen deoch den av

uppgifteradministrativadecentraliseringmyndigheternas roll mot av
domsto-promemorian framhölls viktenoch beslutsfunktioner. I attav

decentraliseradesutsträckningmöjligalarnas administration i största
administrationen minimera-centralatill domstolarna själva och denatt
borde avvecklas centralkonstaterades Domstolsverketdes. Det att som

samordningsuppgifterförvaltningsmyndighet för domstolsväsendet. De
kundesådan debedömdeshanteras centraltmåste art attvara avsom

Vidsärskilt stabsorgan.regeringskansliet ellerhanteras inom ettav
överväldigandepromemorian ansågremissbehandlingen enav

det fanns behovmajoritet remissinstansema ett stortatt av enav
Domstols-domstolsväsendet ochförvaltningsmyndighet förcentral att

anförderemissinstansernaverket borde avvecklas. Flerainte att enav
verksamheten till domstolarnadecentralisering den administrativaav

myndighetsstrukturen.för den befintligakunde ske inom ramen
regeringen hösten 1993 framberedning frågan ladeEfter fortsatt av

domstolsväsendetinom prop.proposition förvaltningenen om
självförvaltningförslag ökad1993/94:17. lades framI denna om av

förföreslogs för domstolarnadomstolsväsendet. Bl.a. störreett ansvar
ledningeninflytande densin administration och överstörreett av

domstolsväsendet. skulleför Dettaadministrativa centralmyndigheten
verksamhet bedrevsdenåstadkommas dels att avsomgenom

och decentraliseradannorlundaDomstolsverket något mergavs en
ledasmyndigheten skulle kommainriktning, dels attatt av engenom

frånhuvudsakligen hämtadesstyrelse sammansatt av personer som
införskulle haföreslogs styrelsendomstolarna. Det ansvaretatt
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regeringen och myndighetens chef i princip skulleatt införansvara
styrelsen. Myndigheten skulle bytaäven till Domstolarnasnamn
förvaltningsmyndighet. I propositionen föreslogs Tjänsteför-även att
slagsnämndens för domstolsväsendet sammansättning skulle ändras.

Vid riksdagsbehandlingen propositionen ställde justitieutskottetav
sig i princip positivt till så mycket möjligt beslutsbefogen-att som av
heter och för de löpande ansvarsuppgifterna decentraliseradesansvar
till domstolarna den administrativa centralmyndighetensamt att borde
ledas styrelse huvudsakligen hämtadesammansattav en av personer
från domstolarna. Utskottet emellertid kritiskt de delarnavar mot av
förslaget rörde ändrade arbetsformer för styrelsen och ändringarsom
i i övrigtsättet leda myndigheten. Utskottet menadeatt förslaget iatt
dessa delar inte hade sådan saklig bärkraft det borde ligga tillatten
grund för nyordning. Det fanns inte heller skälnågra fören att
tillstyrka det föreslagna namnbytet på myndigheten. Utskottet
hemställde därför riksdagen endast skulle godkännaatt vad regeringen
föreslagit sammansättningen centralmyndighetens styrelse ochom av
Tjänsteförslagsnämnden. Såvitt förvaltningenavsåg domstolsväsen-av
det i övrigt hemställdes däremot riksdagen skulle avslåatt pro-
positionen i den mån den inte omfattades utskottets hemställanav
1993/94:JuU 10. l december 1993 fattade riksdagen beslut i enlighet
med vad utskottet hemställt.

Regeringen förordnade den 22 december 1993 ledamöterna i
Domstolsverkets styrelse. I styrelsen ingår i dag sju domare,nya en
professor, landshövding och generaldirektören för verket. Enen av
domarna ordförande.är

3.4 Domstolarnas arbetsuppgifter

Under år har de svenska domstolarna för på-senare utsatts stora
frestningar. Ett skäl till detta den alltär större arbetsbelastningen.
samhällsutvecklingen har, tidigare,nämnts tillfört domstolarnasom
fler och alltmer komplicerade uppgifter. De tillförtsresurser som
domstolarna har inte den faktiska ökningen antaletmotsvarat av
inkomna mål och ärenden. Från situation där i allmänhet hadeen man
goda möjligheter lägga ned erforderlig tid och varjeatt påomsorg
uppgift har domstolarna, fortlöpande rationaliseringar, sinatrots
håll hamnat i situation med fog kan beskrivas besvärlig.en som som

Samtidigt med den ökande måltillströmningen har domstolarna, som
redogjorts för i kap. l och det ökande internationellagenom
samarbetet inom i första hand Europa fått delvisäven rollen somny
ställer krav på dem. Området för domstolsprövning underharnya
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deninflytande bl.a.underolika frågorutvidgats itid avsenare
närmande tillmänskliga rättigheter. Ettkonventioneneuropeiska om

samarbetetinternationellautvidgningar. DetytterligareföranlederEU
rättskällorfå tillämpa andradomstolarna kommerinnebär också attatt

inhemska.deän
förhadedomstolarnapåfrestningardebakgrund utsattsMot somav

1988 dis-under årJustitiedepartementettid inleddeunder ensenare
utarbetadesi diskussionenSom leddomstolsväsendet.kussion ettom

1989:2.idéskiss DsframtideniDomstolarnapromemorian en--
kundesvårigheter intedomstolarnasutgick frånPromemorian att

grundlägganderesursförstärkningar. Meraenbartbemötas genom
arbetsuppgifterframtidaoch domarnasdomstolarnasbl.a.frågor om

bordeoch domarnaborde renodlasDomarrollenövervägas.måste
kvalificerade arbets-och demålsigallt avgöraframför ägna att

förberedelsenledasamband med detta,hadeuppgifter attt.ex. avsom
Övriga delegeras tillidéskissen kunnaenligtuppgifter bordemålen.

personal.annan
förtillsattesparlamentarisk kommittétillleddeIdéskissen attatt en

domstolsväsendetslösningfinnamedarbetetfortsätta att en
kommitténs1989:56dir.direktivenEnligtproblem. var en av

skulleprincip enbartidomstolarnatillhuvuduppgifter attatt se
domstolsprövning.krävdeverkligenfrågorsådanatilldelas ensom

till dethänförligauppgifterförbehållas de ärbordeDomstolarna som
undantags-mening. Endast iegentligrättskipning ikallasbrukarsom

i fråga låtakommaför borde dettalade detstarka skälfall och då att
egentligautanföruppgifter detellerbehålladomstolarna överta

rättskipningsområdet.
lade i slutetDomstolsutredningen,Kommittén, namnet avtogsom

inför 2000-taletDomstolarnabetänkandesitt1991 framår -
1991:106. betänkandetSOU Iförfarandereglerocharbetsuppgifter

domstolarnasrenodlatillsyftaderad förslaglämnades attsomen
domstols-mellan de tvåbättrefördela måltypernaverksamhet, stora

instanstill förstarättskipningentyngdpunkten iorganisationerna, lägga
arbetsbelastning.begränsaoch överrätternas

sidofunktio-vissabortförandeDomstolsutredningens förslag avom
remissinstanseråtskilligavilketleder, ävenfrån tingsrätternam.m.ner

uppgifterdomararbetskraft frigörs. Deinte tillemellertidpåpekade, att
grundbl.a. påsådanafrån domstolarna ärföreslogs borttas somsom

notarier ochutförsdelenuppgifterna till störstadelegering avavav
renodlinggenomförandebiträdespersonal. Förslag ett avav enom

remissin-frånarbetsuppgifter efterlystesdomarrollen och domarnas
sida.stansernas
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detNär gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna godkände
riksdagen 1993 devåren riktlinjer regeringen hade ipresenteratsom
budgetpropositionen 1992/932100 bilaga 3 och innebar attsom
tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans och denatt
första domstolsprövningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna i
allmänhet skall ligga i länsrätt. Riksdagen har därefter i maj 1994 på
förslag regeringen beslutat ändrad instansordning förav om en
kriminalvårdsmål och studiestödsmål ändrad beslutsordningsamt en
för körkortsmålen prop. 1993/94:l33, 1993/94:JuU24. Vidare har
generella regler prövningstillstånd införts i ledet länsrätt-om

Ändringarnakammarrätt. träder i kraft den 1 oktober 1994. En andra
i vilken betydande antal mål skall föras ned från kammarrät-etapp ett
till länsrätterna första domstolsinstans har aviserats tillterna som

1994. Avsikten det iär i alla dessa mål skallatt stort settsommaren
krävas prövningstillstånd i ledet länsrätt--kammarrätt.

För de allmänna domstolarnas vidkommande har den första
domstolsprövningen utsökningsmålen sedan den 1 januari 1994av
flyttats ned från hovrätterna till första instans. Reformen ledutgör ett
i strävandena effektivisera hovrättsförfarandet så målen kanatt att

snabbare ochavgöras ändamålsenligt sättett samt attmer resurser-
kan koncentreras på de svårbedömda och kvalificerade målen.na mer

Under 1993år tillsattes också särskild utredare för arbeta vidareatten
med dessa frågor och lämna förslag till ändringar i förfarandereglerna
för hovrätt. Utredaren har till uppgiftäven undersöka olika sättatt att
begränsa flödet till hovrätterna och utvärdera de reglernanya om
prövningstillstånd i hovrätt dir. 1993:38. Hovrättsprocessutredningen
skall redovisa sitt uppdrag före april1 1995. Den regeringen årav
1992 tillsatta Skil jedomsutredningen, skiljemannalagstift-översom ser
ningen har tillockså uppgift överväga förfarandereglerna iatt om

domstol förallmän handläggande förmögenhetsrättsliga tvister påav
näringslivets område kan ändras iså rättegång domstol bliratt ett mer
slagkraftigt alternativ till skiljeförfarandet dir. 1992:22. Dess arbete
beräknas kunna avslutas under 1994.år

3.5 Domstolarnas arbetsläge 1993under år

Antalet mål kom till de allmänna domstolarna och de allmännasom
förvaltningsdomstolarna under år 1993 fortsatte öka. Särskilt vidatt
de allmänna domstolarna har arbetsläget varit och domarnasansträngt
arbetsbelastning har ökat frånår år. Sett till antalet inkommande
brottmål och tvistemål har utvecklingen domarnas arbetsbörda i deav
allmänna domstolarna gått från antalet mål varje domare skulleatt som

99



utvecklingslinjerAktuella 1994:99sou

1993 blivit 2721990 205 stycken till ha målhandlägga år årattvar
domare.per

antalet inkomna tvistemål, undantaget1993 ökade såledesUnder år
Ävenmed 30 %. detansökningar, i tingsrätterna omgemensamma

25 % ökadeökning antalet avgjorda tvistemål medockså skedde en av
13 %. den ökning i faktiska talsamtidigt tvistemålsbalansen med Av

till tingsrätterna hade19 000 tvistemål kommed ännästan som mer
betalningsföreläggande eller lagsökning.000 börjat17 mål som

1993 till tingsrätterna 000 tvistemålinkom under 44Sammanlagt år
betalningsföre-börjat hos kronofogdemyndigheternahade somsom

antingen hade hänskjutits till eller hadeläggande och rättegångsom
återvinning vid tingsrätt. brottmålssidanblivit föremål för På var

inte notariemål mindre ochantalet inkomna målökningen som varav
avgjorda ellerökning sig antaletuppgick till 1 %. Någon av vare

emellertid inte. tingsrätternas övrigabalanserade brottmål skedde I
med 3 %, medan däremotverksamhet ökade antalet domstolsärenden

13 %. Antalet ärenden till in-konkursmål minskade medantalet
förstaminskade också med 2 %. Under detskrivningsmyndigheterna

uppåtgående trenden det gäller tviste-kvartalet 1994 den närsynes
ansökningar ha brutits. Antalet inkomnamålen utom gemensamma

med 9 % jämfört motsvarande periodmål har minskat med årsådana
Minskningen i allt väsentligt hänföra till sådana1993. torde attvara

lagsökning.börjat betalningsföreläggande ellermål som som
tid skett oavbrutenhovrdtternas del har det underFör senare en

således antaletmål. Under 1993 ökadetillströmning alla årtyper avav
emellertidmed 6 %. Samtidigt ökadeinkomna mål till hovrätterna

medförde minsk-målavverkningen med 20 95, vilkethovrätterna en
%. Utsikterna för 1994 dockning målbalansen med 9 år varaansesav

eftersom kan förväntas delbekymmersamma bl.a. hovrätterna av
tvistemål till tingsrätterna ägdeden ökningen antaletstora som rumav

förmärkas redan underviss Ökning har också kunnatinnan. Enåret
1994. emellertid antalet till hovrätternadet första kvartalet Totalt har

förhållande första före.mål minskat i till kvartalet åretinkomna något
Även domstolen 1993måltillströmningen till ökade under årHögsta

avgjordamed %. Samma ökning skedde också antalet mål.15 av
i med 2 %.till ökade målbalansen Högsta domstolenDetta trots

förvaltningsdomstolarna inte hellerArbetsläget vid de allmänna är
ldnsrdtterna ökade antalet inkomna mål under åroproblematiskt. I

avgjorda mål minskade1993 med % samtidigt antalet14nästan som
13 %.med %. Antalet balanserade mål minskades dock med4nästan

uppgick 94 000 hälftenDe balanserade målen till styckenca varav var
till skillnad från innan cirka tredjedelfärdiga för avgörande året när en

mål. Utvecklingen eftersom den tyderutgjordes sådana oroandeärav
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på länsrätterna har svårt hinna medatt avgöra än deatt att annat rena
förtursmålen. Länsrätternas målstruktur har under de årensenaste
också förändrats tidigareavsevärt. De dominerande skattemålen
utgjorde under 1993år endast 13 % inkomnaantalet mål jämförtav
med 1991år när måltyp utgjorde 43 % de inkomna målen.samma av
Antalet inkomna skattemål minskade också procentuellt med 13 %.
Numera det främstär s.k. sociala mål och körkortsmål kommersom

till länsrätterna. Skattemålen dominerade dock fortfarande bland
antalet balanserade mål även de minskade i antal. Antaletom
skattemål i balans uppgick till 44 000 stycken, minskning medca en
28 %. Samtidigt minskade antalet avgjorda sådana mål med hela 38
%. Den ökningenstörsta inkomna mål skedde bland fastighetstaxe-av
ringsmålen 160 %. Denna ökning dock beroende de cykelva-var av
riationer förekommer detta taxeringsområde. Under år 1994som
beräknas i gengäld få fastighetstaxeringsmål komma till läns-
rätterna. Trots antalet inkomna fastighetstaxeringsmålatt ökat och
antalet avgjorda mål minskade 9med % under 1993år minskade dock
balansen med 13 %. Beträffande körkortsmålen minskade både antalet

Äveninkomna och avgjorda mål 6med respektive %.7 balansen
minskade med 13 %. Den första prövningen körkortsingripandenav
föreslås flyttas till länsstyrelsernaöver fr.o.m. den l oktober 1994
prop. 1993/94:133. De inkommande socialförsäkringsmålen ökade
med 26 % och antalet avgjorda sådana mål ökade med 68 %. En
ökning målbalansen för socialförsäkringsmålen skedde också medav

%.47 Enligt uppgift från Domstolsverket finns ingetdet tyder påsom
antalet överklagade socialförsäkringsärenden tillatt länsrätt skulle

minska under 1994.år Psykiatrimålen tillfördes Iänsrätternasom som
målgrupp den 1 januari 1992 minskade dock under 1993år bådeny

vad antalet inkomnaavsåg och antalet avgjorda sådana 80mål. % av
länsrätternas 11 323 psykiatrimål avgjordes dessutom efter muntlig
förhandling. Vad slutligen tillströmningenangår mål enligtav
socialtjänstlagen till länsrättema ökade dessa med %,57 vilket i sin

Ö-målmedförde antalet inkomna s.k. ökadetur med 49 %att och att
Ö-målantalet avgjorda mål ökade med 62 %. Länsrätternas balans av

ökade med 17 % under 1993.år
Antalet inkomna mål till kammarrätterna ökade under 1993år med

13 %. Samtidigt skedde förhållandevis ökning antaletstoren av
avgjorda mål 20 % vilket medförde balanserna kunde minskasatt

Ökningenmed 6 %. antalet inkommande mål berodde till delav stor
ökningpå två målgrupper, nämligen mål enligt socialtjänstlagenen av

och socialförsäkringsmål. För Regeringsrättens vidkommande ökade
antalet inkomna mål med 8 % medan det skedde ökning antaleten av
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%. i oförändradavgjorda mål med 15 Málbalansen dock stort settvar
i domstolen.
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Utnämning ordinarie4 domare ochav

frågordärmed sammanhängande

tillsättsordinarie domarna och regeringen ll kap. 9 §De utnämns av
regeringsformen,första stycket kap. 2 § rättegångsbalken4 10samt

och §§ lagen 19711289 allmänna förvaltningsdomstolar.15 om

1 Tillsättningsförfarandet

högsta domartjänsterna, dvs. tjänsterna justitieråd, regerings-De som
råd, president i hovrätt och kammarrätt, hovrättslagman och kammar-

irättslagman, domare Arbetsdomstolen, Bostadsdomstolen, Mark-
Försäkringsöverdomstolen,nadsdomstolen och ordförande och vice

ordförande avdelning i tjänsternapå Patentbesvärsrätten samt som
i tingsrätterna i Stockholm, Göteborglagman och länsrätterna och

efter kallelseförfarande.Malmö, tillsätts direkt Tjänsterna kungörsett
lediga inte förslagsförfarande.alltså inte och det sker heller något

Även tjänsterna hyresråd, tillika chef för de hyres-störstatresom
nämnderna i städer, tillsätts regeringen ansökningsför-utansamma av
farande.

Övriga ordinarie domartjänster tjänsternaoch hyresråd ochsom
dispaschör tillsätts efter ansökningsförfarande tjänsternasedanett

fallkungjorts lediga. Ansökan skall i dessa ställas till regeringen men
Tjänsteförslagsnämnden förtill Domstolsverket. domstols-ges

T bereder tillsättningsärendenaväsendet FN med undantag för
domartjänster i Patentbesvärsrätten har tjänsteförslags-som en egen

förslag till regeringen vilkennämnd och sökande böravger som
få tjänsten.

författningFör lagfarna domare gäller vissa i fastställda behörig-
hetsvillkor. En domare skall svensk medborgare ochvara vara

§lagfaren 4 kap. l rättegångsbalken, dvs. ha avlagt svensk juris
kandidatexamen eller juristexamen. Med sådan jämställs underexamen
vissa förutsättningar fullbordad juristutbildning till övervägandesom
del i nordiskt land. formellaNågra krav påägt annatrum genom-

domarutbildning eller notariemeritering uppställs däremot integången
ordinarie domartjänsterna.för tillträde till de I realiteten har de flesta

domarutbildningen idock genomgått den s.k. hovrätt eller kammar-
rätt.
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iFör domarna Högsta domstolen och Regeringsrätten gäller som
behörighetskrav vederbörande eller ha varit ordinariemåsteatt vara
domare i domstolen för kunna tjänstgöra ledamot där kap.llatt som
1 § första stycket regeringsformen. Ledamöterna i Högsta domstolen

lagfarna.skall I Regeringsrätten minstmåste två tredjedelarvara av
antalet regeringsråd lagfarna.vara

1 Meritvärderin4. gen

kap. 9 § andra regeringsformenI 11 stycket stadgas vid tillsättningatt
statlig tjänst, alltså domartjänster, avseende endast skall fästasävenav

vid sakliga grunder, förtjänstsåsom och skicklighet.
förtjänstMed den förvärvats före-närmastavses vana som genom

gående tjänstgöring. Med skicklighet förstås enligt praxis lämpligheten
för befattning visad främst teoretisk och praktisk utbildningen genom

erfarenhet från tidigare verksamhet 1973:90 405-406.prop.samt s.
Tidigare gällde den grundläggande principen för tillsättningsom av

ordinarie domartjänster i den s.k. rådsklassen dvs. hovrätts- och
kammarrättsråd rådmän i tingsrätt och länsrätt förtjänstensamt att
skulle det avgörande. Detta betydde sökandena ficknormaltattvara

tjänster i turordningdessa efter tiden för inträdet på domarbanan
räknat från den dag anställningen aspirant i hovrätt eller kammar-som

började, den börjedagen. Beträffandes.k. övriga tjänsterrätt var
tillsättningsprincipen den skickligheten Efteransågs utslagsgivande.att
1990 meritvärderingsreform skall sedan den juli 1990års 1 tillsättning

tjänst i rådsklassen främst grundas på bedömningävenav en av
skicklighet.sökandens

I propositionen domarbanan meritvärderingen till-och vidom
sättning förklaradedomartjänster departementschefen skicklig-attav
hetsbedömningen skall lämplighetsökandens just för den söktaavse
tjänsten. Olika domartjänster kan således ställa olika krav sinapå

Det exempelvis inte säkert lämpligasteutövare. är den denäratt som
för tjänst i också den bäste underrättsdomaren. Man kanöverrätt ären

i tjänstetillsättningsärende ha anledning tillgodoseäven behovett att ett
särskilda erfarenhetkunskaper, idömande vattenmålt.ex.av som av

vid tillsättning tjänst vid domstol vattendomstol.ärav en en som
Värderingen de sökandes skicklighet skall grundas helhetsbe-påav en
dömning all erfarenhet betydelse i ärendet. Till sådanärav som av
erfarenhet hör teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper

kunskaper och färdigheter förvärvatshar i offentlig ellersamt som
privat anställning eller i verksamhet prop. 1989/90:79 8.egen s.
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Beträffande de krav bör ställas på domares personligasom en
egenskaper anslöt sig departementschefen till de uttalanden 1987som

domarutredningårs gjort i betänkandet Domarbanan Utbildning och
meritvärdering SOU 1988:53. En domare måste således vara
självständig och objektiv i sitt dömande. Domaren måste också vara
yrkesskicklig, dvs. ha goda kunskaper det rättsliga regelsystemetom
och kunna tillämpa det väl. En domare måste vidare ha ett gott
omdöme och personlig mognad kunna uppträda balanserat ochsamt
förtroendeingivande. Förmåga kunna samarbeta bör också tillmätasatt
betydelse. Andra egenskaper bör beaktas vid skicklighets-som en
bedömning förmåganär uttrycka sig begripligt effektivatt samt vara

avkall kvalitetenpå prop. 1989/90:79 8-9.utan att ge s.
Tjänstgöring i domstol enligt departementschefen,är, det naturligas-

visa har detsättet yrkeskunnande och de egenskaperte att att man som
krävs för domaryrket prop. 1989/90:79 10. Vid tillsättningens. av
domartjänster måste genomgången domarutbildning och tjänstgöring
i domstol därför tillmätas särskilt meritvärde. Domaryrket ställerett
emellertid krav domarens människokännedom, kunskaperstora om
samhället och förmåga föra komplicerade rättsligaatt resonemang.
Erfarenhet verksamhet utanför domstolarna, främst juridisk sådan,av
kan berikande i dessa hänseenden. Erfarenhet utanför domstols-vara
väsendet således mycket värde för domare ochstortanses vara av en
den enskilde därför skaffa sig sådan erfarenhet.uppmuntras att
Departementschefen menade det värdefulltså vid sidanäratt att av
domstolstjänstgöring ha andra erfarenheteräven sökande medatt en
sådana erfarenheter fårnormalt ha bättre förutsättningar attanses

domaryrketutöva sökandeän enbart tjänstgjort i domstol. Deten som
måste emellertid fråga sådana erfarenheter och insiktervara om som
har betydelse for domaren i domararbetet, och erkänt skickligen
domstolsjurist saknar sidomeriter skall, enligt propositionen, intesom
i alla lägen behöva sig förbigången sökande har sådanase av som
meriter. Det avgörande skall varje tjänst skall tillsättas medattvara
den kvalificerad förär tjänsten, dvs. den framstårmestsom som som
skickligast vid samlad bedömning alla relevanta faktorer prop.en av
1989/90:79 10, 1989/90:JuU25 7. Den enbart ellers. s. som
huvudsakligen tjänstgör i domstol kan bredda sin kompetensäven

växling mellan de olika domstolsslagen och detta till-genom
godoräknat vid meritvärderingen.

Vid sidan domstolstjänstgöring bör framför allt erfarenhetav som
kvalificerad juridisk verksamhet med anknytning till rättsväsen-avser

det räknas merit. Dit hör lagstiftningsarbete. En växlingsom en
mellan dömande verksamhet och lagstiftande arbete ha ett stortanses

105



ordinarie domareUtnämning 1994:99souav

lagstiftnings-kvalificeratverksamhetsområdena. Juför bådavärde mer
blir meritvärdet.arbetet desto störreär

föredragande i HögstatjänstgöringmeriterandeSom även somanses
specialdomstolartjänstgöring iRegeringsrätten,domstolen och -

domstols-Arbetsdomstolen ochsärskilt slutinstanser t.ex.som -
Justitie-Riksdagens ombudsmän,tjänstgöring hosnämnder,liknande
advokatverksamhet åklagare,Riksåklagarenochkanslern samt som

Även kvalificerad juridiskjurist advokatbyrå.biträdande påeller en
exekutions-motsvarande arbete inomverk ochtjänstgöring vid statliga

böroch kriminalvårdenskatteförvaltningen, polisväsendetväsendet,
inom detakademiskt arbetemeritvärde, liksom rättsveten-tillmätas

Beträffande sådan1989/90:70 11.området prop.skapliga s.
privat verksamhetsökande förvärvat iyrkeserfarenhet annansom en
tjänstgöring medpropositionen särskiltiadvokatbyråhos nämnsän

eller andrabanker, försäkringsbolagjuridiska uppgifter ikvalificerade
verksamhetensberoendeorganisationer påellerföretag art,samt,

samhälleliga förtroendeuppdrag s.innehåll, allmänna,omfattning och
12.

lika eller i huvudsakbedömssökande till tjänstOm flera varaen
anställning,utslagsgivande. Allförtjänstenblir i regelskickligalika

i förtjänsten prop.inräknasverksamhet, skallprivat ochstatlig, egen
l989/90:79 13.s.

områdetstatligt regleradeemellertid inom detfinnsDet utrymme
sakligabeakta andraoch skicklighetförtjänst ävenför utöveratt

arbetsmarknads-,med allmännagrunder överensstämmersom
sysselsättningspolitiska mål, § anställ-4social- ochjämställdhets-,

sakliga grunder räknasTill sådana1994:373.ningsförordningen .a.
intressetomplacering,återanställning ochföreträdesrätt vid attav

arbetshandikappade främja ökadsysselsättning och strävanbereda att
jämställdhetsintres-Beträffandekvinnor ochmellanjämställdhet män.

iden gradskillnadbör kunna övergäller detta vägaattset numera
mellanföreliggereller bådaderaförtjänst och skicklighetfråga somom

intei ocksåkvalifikationernaolika könsökande när stort sett omav
1989/90279 12-13.helt lika prop.är s.

handläggningTjänsteförslagsnämndens4.1.2 av
tillsättningsärenden

FN inrättadesdomstolsväsendet TförTjänsteförslagsnämnden
friståendefrån verket1975 ochDomstolsverketsamtidigt med år är en

regeringenförslag tillhuvuduppgiftmyndighet. Nämndens är att avge
lediga ochdomartjänster kungörsordinariesådanai fråga somom
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tillsätts efter ansökningsförfarande. förfarandeDetta gäller såledesett
för det flertalet de ordinarie domartjänsterna.stora av

huvudsakligenVerksamheten förordningen 1988:318 medstyrs av
instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämnden
består minst sju ledamöter, ledamöterna ordförandeärav varav en av
och vice ordförande. varje ledamot finnsFör personlig ersättare.en en
Ledamöter och regeringen för tid högstersättare år.utses treav en av
Även ordförande och vice ordförande regeringen. denlutses av pro-

föregickposition de ändringarna i förordningen uttaladessenastesom
viktigtbl.a. det nämnden allsidigtär medäratt att sammansatt

avseende olika domstolstypers representationpå och både kvinnoratt
och finns representerade i nämnden. Ledamöterna bordemän även

ha mycket god personkännedom inom domstolsväsen-sammantaget en
l993l94zl7det helhet prop. 30. I nämnden ingårsom s. som

ledamöter i dag våren 1994 ordförandena i domstolenHögsta och
Regeringsrätten, presidenten i Försäkringsöverdomstolen, hovrätts-en
president, kammarrättspresident, tingsrättslagman, chefs-en en en
rådman från länsrätt, chef för arrende- och hyresnämnd ochen en en
Domstolsverkets chef. Nämnden beslutsför minst hälftenär när av
ledamöterna, bland dem ordföranden viceeller ordföranden, är

Ärendena efternärvarande. föredragning.avgörs
Bortsett från formella meriter referenserna det viktigasteutgör

urvalsinstrumentet för Nämnden har därförTFN. utarbetat ett
frågeformulär vidanvänds inhämtandet referenser. Formuläretsom av
innehåller olika rubriker i vilka hänseenden nämndensom anger
önskar referensgivaren uttalar sig. Referenser inhämtas såvälatt
skriftligen muntligen TFN kansli.som av :s

Om sökandena konkurrerat i tidigare tillsättningsärenden inomgörs
kansliet sammanställning TFN:s förslag i de tidigare ärendena.en av
Sammanställningen sedan arbetsmaterial vid nämndensutgör samman-
träde. Nämnden dock inte bunden tidigare bedömningar,är utanav
sökandens lämplighet för den aktuella tjänsten bedöms vid varje
tillfälle utifrån material finnsoch det då tillgängligt beträffandesom
sökanden och dennes medsökande. Vidare kanslietupprättar en
meritsammanställning där det redovisas vilka olika tjänster de sökande
innehaft tidigare och de sammanlagda tjänstgöringstiderna. Meritsam-
manställning, eventuell sammanställning tidigare sökta tjänster,över
yttrande från domstolschefberörd och referensmaterial tillsänds sedan
nämndens ledamöter i god tid före sammanträdet.

Nämndens förslag tillsättning tjänst skall grundas främstom av
bedömning sökandens skicklighet för tjänsten, det inte finnsen av om

försärskilda skäl Innan förslagnågot nämndenannat. avger om
tillsättning tjänst skall chefen för den domstol eller hyresnämndav en
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där tjänsten finns få tillfälle 8 förordningensig § 1988:318.att yttra
förslag fårTFN:s överklagas till regeringen.

31 Till sättnin gsförfarandet vid4. de högre domartjänstema
.

Tillsättning domartjänsternade högsta sker efternämnts ettav som
kallelseförfarande och beredningnågon dessa tjänstetillsättningarav
sker inte TFN stället det departement under vilketI den aktuellaärav .
domstolen ansvarigt för beredningen. Förfarandet sådantärsorterar

i praktiken intedet blir någon offentlig insyn i beredningsstadiet.att
Tillsättningen högre domartjänst aktualiseras attav en genom

domstolen kontakt med departementet. vissEn bevakning skertar
frånockså departementets sida det kannär aktuellt att taav vara upp

tillsättningsfråga. Från departementet kontaktar sedan ien man
turordning de lämpliga för tjänsten. Lämplig-personer som anses vara
hetsbedömningen sker i första inomhand departementet.

Beslutsunderlaget fram olika Ledamötersätt. Högstatas av
Regeringsrättendomstolen och kan exempelvis lämnat förslagha på

lämpliga kandidater. Vidare kan den domstol där tjänsten finns ha
synpunkter och ha lämnat förslag förklarateller vilken typnamn

domstolen har behov förekommerDet även attperson somav av.
intresserade högre domartjänst tillär anmäler dettapersoner som av en

departementet. Slutligen förekommer aktivitet frånäven departemen-
sida för hitta till viss tjänst.rätttets att person en

Oftast de kan komma i fråga för dessa tjänsterär välpersoner som
kända för departementet och traditionellnågon referenstagning

därförbehöver sällan ske. Synpunkter inhämtas i stället undermera
egentlighand och dokumentation förekommer intenågon i ärendena.

det viktigt diskutera olikaDäremot de tänkbara kandidaternaär
med chefen för den där den lediga tjänstendomstol finns eller hos den
hovrätts- eller kammarrättspresident underrätten hör under. Detsom
förekommer diskussion inomockså departementet. Ibland dis-en
kuteras tillsättningsärenden med andra departement, där kännedom kan
finnas kandidater med särskilda kvalflkationer och då särskilt medom
Finansdepartementet fråga idet tjänst allmän för-ärom om en
valtningsdomstol. Om det aktuellt rekrytera utanförär någon denatt
traditionella domarkarriären företrädarekan kontakt med förtas
dennes yrkeskår, åklagar- eller advokatväsendet.t.ex.

Beträffande tillsättningen justitieråds- och regeringsrådstjänsterav
traditionen justitieministern går till den aktuellaär domstolen ochatt

redovisari plenum det förslag kandidat frampå tagits frånsom
departementets sida förankratsoch i regeringskretsen. Mötersom
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förslaget inte några invändningar från ledamöterna i domstolen
tillfrågas sedan kandidaten formellt han vill tjänsten. Detta emotom
har dock undantagsvis hänt domstolen inte fått möjlighet uttalaatt att
sig regeringens förslag på kandidat till tjänsten. Detom mest
uppmärksammade fallet utnämningenär den avgående justitieminis-av

ÄvenOve Rainer till justitieråd i Högsta domstolen. förslagtern till
tjänsterna lagman i hovrätt och kammarrätt förankras hossom
vederbörande domstols president. Detsamma gäller domare it.ex.
Försäkringsöverdomstolen. Främst tjänsterna hovrätts- ochsom
kammarrättspresident kan tillsättas efter beredning någoten som
avviker från den tillämpas i allmänhet.som

4.2 Utbildning domareav

4.2. 1 Domarutbildningen

Den grundläggande domarutbildningen och domarkarriären i de
allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna är
sedan 1979 års länsrättsreform uppbyggda efter principer. Densamma

intresseradär komma domarbananpå har vanligtvisattsom av att
efter notariemeritering söka tjänst aspirant i hovrätt ellersom en en
kammarrätt och därigenom till särskild utbildning för vilkenantas en

huvudsakligenöverrätterna har Efter reformeringenansvaret. av
domarbanan den juli1 1990 innehåller utbildningen obligatoriskatre

nämligen aspiranttjänstgöring i underrättstjänst-moment, överrätt,
göring och adjunktionstjänstgöring i Utbildningenöverrätt. skall
full igöras sammanhang. Den sammanlagda tjänstgöringstidenett skall
helst inte längre än år.trevara

Aspiranttjänstgöringen pågår i allmänhet i nio månader. Om tjänst-
göringen godkänns, vilket detär normala, förordnas aspiranten till
fiskal. Därefter, eftereventuellt ytterligare tjänstgöring i överrätten,
förordnas till fiska i underrätt. Underrättstjänstgöringenpersonen en
skall under minstpågå tid,års varefter fiskalen återgår tillett

föröverrätten adjunktion. Under adjunktionstiden deltar fiskalen som
ledamot i överrätten. Adjunktionstjänstgöringen bestämd till minstär
nio månader. Godkänns denna förordnas fiskalen till och kanassessor
sedan söka ordinarie domartjänst.

I hovrättsinstruktionen 1979:569 och kammarrättsinstruktionen
1979:571 stadgas bl.a. skyldigär tjänstgöraatt atten assessor som
revisionssekreterare respektive regeringsrättssekreterare. Tjänst-
göringen föredragandesådan i Högsta domstolen eller Regerings-som
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föremål för och betygssättning och kan såledesgodkännandeärrätten
led i domarutbildningen. Sådan tjänstgöringockså ärettsomses

inte obligatoriskt i utbildningen. Tjänstgöringemellertid ledett som
kan efterföredragande i de högsta domstolarna också ske detnågon av

vanligtvistill ordinarie domare rådman.utnämntsatt personen
förekommerden formella domarutbildningen utbildningUtöver även

anordnas Domstolsverket eller de enskilda domstolarna. Deavsom av
sker i internatform, direkt riktade till dems.k. domarkurserna, ärsom

domarutbildningen. behandlar frågorgenomgår Kurserna somsom
bevisvärdering domsskrivning.formell processledning, och Vidare

särskilda utbildningsdagar förbrukar anordna deöverrätterna antagna
övrigt aspiranter, fiskaler och oftaaspiranterna. I kan deltaassessorer

praxisdiskussioner tillsammansi kurser, studiedagar och med de
ordinarie domarna.

4.2.2 Efterutbildning domareav

efterutbildningordinarie domarna har möjlighet delta i i formDe att
utbildning anordnasseminarier och utbildningsdagar. Dennakurser,av

de enskilda domstolarna. Utbildningen kanDomstolsverket eller avav
lagstiftning, chefsfrågor eller EG-rätt. Domstolsverketgälla t.ex. ny

föri företagsekonomi, bokföring och språkanordnar kurseräven
formenskilda kan utbildning ske idomarkåren. l de överrätterna av

särskilt inbjudna redogörpraxisdiskussioner eller attgenom personer
Gemensamma utbildningsin-för lagstiftningen inom visst område.ett

förekommerfor domare och åklagare också.advokater,satser
uppgift efter-finns samarbetsorgan med handhaDet även attett

Samarbetsorganet för Efterutbildningutbildning nordiska domare. Iav
SEND deltar förutom Sverige, Danmark,Nordens domareav

SEND seminarier forFinland och Norge. anordnar gemensamma
efterutbildning idomare, sprider information respektivenordiska om

för kunskaper nordiska rättsligaland och verkar domarnasatt om
"utbytestjänstgöring"förhållanden skall öka studiebesök ochgenom

tid. Under 1992 och 1993 besökte exempelvisunder kortare åren ett
för finska svenska domstolarantal de domstolarnastort representanter

förberedelserna inför finska underrättsreformenled i denettsom
SEND anordnar skall1993. seminarierhösten De gemensamma som

praktiska processrättsliga frågor, de skallhuvudsakligen behandla men
internationell inriktning. finns ocksåha inslag med Detnågotäven

möjligheter för domare från nordiskt land delta i deattett annat
framförnationellt anordnade efterutbildningarna. Detta har allt skett

Sverige Sverige och Finland.mellan och Norge och mellan
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4.3 Tjänstgöring utanför domstolsväsendet

juristerMånga på domarbanan har tradition efter kortare ellerav en
längre tids tjänstgöring i domstol tillgått andra uppgifter inomut
rättsväsendet eller förvaltningen, till befattningar inom näringslivet
eller på andra håll i samhället. Inom lagstiftningsväsendet har man

sig ha behov domstolsutbildade jurister för befattningart.ex. ansett av
rättssakkunniga, kommittésekreterare och föredragande isom

riksdagens utskott. De för tid arbetat inom andra delarsom en av
rättsväsendet eller förvaltningen har i allmänhet haft kvar sin an-
knytning till domstolsväsendet tjänstlediga frånattgenom vara
domstolarna och har sedermera återvänt till domstol för tjänst-en
göring. När det gäller möjligheten för jurist domarbananpå atten

på tjänstgöringpröva i statligän anställning har dock rättenannan en
till tjänstledighet varit begränsad till kortare tidsperiod, normalt etten
år.

En ordning där domstolsjurister med tjänstledighet från domstolarna
anlitas för lagstiftning i kommittéväsendet, för tjänstgöring i regerings-
kansliet, riksdagen eller andra myndigheter tillbakagår hovrätter-på

centrala roll för utbildning och prövning jurister ochnas av yngre
byggdes enligt Axel Oxenstiernas principer för den svenskaupp
statsförvaltningen. Att domarutbildade dettapå sätt användspersoner

andrapå håll i samhället domstolarnaän har bedömts värdefulltsom
för det svenska rättssamhället i jfr l986/87:100 bil. 4stort prop.

66. meritvärderingshänseendeUr har det även positivts. setts attsom
blivande domare har erfarenheter även yrkesverksamheten av annan

än tjänstgöring i domstol. En växling mellan dömande lagstiftandeoch
arbete har därvid bedömts värde för båda verksamhets-stortvara av
områdena prop. 1989/90:79 10-11. De möjligheter till rörlighets.
och breddning i yrkeserfarenheterna förfarandet innebär har ocksåsom
verkat stimulerande rekryteringenpå till domarbanan SOU 1988:53

109.s.

4.4 Rekryteringen ordinarie domareav

Trots formellanågra krav på genomgången domarutbildningatt inte
föreligger rekryteras den största andelen domare bland dem som
genomgått denna utbildning. När 1987 domarutredningårs utredde
frågan rekrytering domare utanför domarbanan tanken inteom av var

domarbanan skulle öppnas helt. Eftersomatt grundutbildning fören
domare skulle finnas kvar det också naturligt de flesta domarnaattvar
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domarutbildade.bland dekomma rekryterasframtiden skulleiäven att
delvishelt eller saknadesökandeattitydEn öppnare mot som

1988:53 136emellertid SOU Enintasdomarutbildning borde s.
börjedags-underlättades ocksåförändring övergavsådan attav man

alla tjänster efter dejuli 1990 började tillsättaefter den lochreglerna
förtjänst ochstatliga tjänster, dvs.för övrigagällerregler som

tonvikt detskicklighet med på senare.
SOUmeritvärderingUtbildning ochbetänkandet DomarbananI

domarutredning borde kunnade19871988:53 års att somuppgav
fullständig domarut-domartjänst hafråga förkomma i attutanen

arbetsuppgifterhade kvalificeradesökandebilding framför allt somvar
kronofogdar elleråklagare,rättsväsendetandra delarinom t.ex.av

utredningens meningEnligträttsvetenskapsmän.advokater samt vore
förförstagångsutnämning dennalämpligastdet dessutom om en

i hand irådsklass och förstatjänster isökande avsågkategori av
förfinnas möjligheterbordedomstolar. Detkollegiala även personer

domaryrket dettaintresseradeallvarligt prövaatt genomavvarsom
Sådanadjungerad ledamot.arbeteidelta överrättsatt somen

för bedömaunderlagskulle kunnatjänstgöring även attettge
137.lämplighet för domaryrket s.vederbörandes

i kraft har undermeritvärderingsreform trädde1990 årsSedan
270juni 1993 handlagttill den 30 TFNjuli 1990perioden den 1

förts förslag tillpådomartjänstetillsättningsärenden. Av dem uppsom
domarutbildningen.helainte30 genomgåtttjänsterna har personer

Åtta tionotariemeriterade,inteförslagpådem sattes varuppsomav
påbörjat aspiranttjänst-intenotariemeriterade hadestycken menvar

utbildningvisshade genomgåttoch tolvgöring vid överrätt personer
erhållit assessorsförordnan-hadomarutbildningensinom utan attram

tidigare domartjänstemellertid redaninnehadeflesta dessade. De av
försäkringsrätt ochtjänst vidförvaltningsdomstol ellervid allmän

kammarrättsråd.tjänstvid ellerrådmanstjänst länsrättsökte som
förslag vidfördessju stycken demEndast varuppsomav

rättsväsendet. En dessainominte anställdaansökningstillfället varav
förhandlingschef vid departementen,icke-notariemeriterad ett aven

notarie-Blandregeringsrättssekreterare.varitdock gruppensom
ochnämligen advokatexternsökande,endastmeriterade fanns två en

revisionssek-tjänstgjortemellertidhadeåklagare. Den somsenareen
bolagsjurister,övriga,fyra tvådomstolen. Dei Högstareterare en

vid Kriminalvårds-anställdlänsstyrelseanställd och person som varen
domarutbildningen och tvåviss delalla genomgåttstyrelsen, hade av

fiskaler.godkändadem varav
tidigare innehade domar-redandenOm undantar somgruppman

utnämndeförsäkringsrättförvaltningsdomstol ellertjänst i allmän

112



Utnämning ordinarie domare1994:99sou av

regeringen under period fyra till ordinarie domaresamma personer
inte hade fullgjort hela domarutbildningen. Två utnämningarnasom av

avsåg tjänst domare i de högstatvå instanserna. Båda desom
utnämnda vid sidan övriga meriter notariemeriterade. De tvåvar av
övriga hade båda advokatbakgrund. Den dem notariemeri-ene av var
terad och den andre hade varit hovrättsfiskal.

4.5 Kvarstående i anställning efter pension

förordningenI DVFS 1991:26 A 72 möjlighet för ordinarieom
domare kvarstå i anställning efter pensionsåldernatt befogen-sägs att
heten medge arbetstagare får kvarstå iatt anställningenatt efteren
pensionsåldern regeringenutövas beträffande den ordinarieärav som
domare.

Enligt 3 § förordningen får dock ordinarie domare särskilten utan
medgivande kvarstå i anställningen två efterår det han har uppnåttatt
pensionsåldern 65 Villår. domare utnyttja denna möjlighet skallen
han skriftligen den domstol i vilken han är anställd besked dettage om

månader innan han uppnår pensionsåldern. Omsenast det frågaärsex
domstolschef skall dock beskedet lämnas till Domstolsverket.om en

Om ordinarie domare vill kvarstå i anställningen efter 67 årsen
ålder skall ansökan detta hos regeringen.göras Ansökan skallom ges
in fyra månader innan sökanden fyller 67 Hittillssenast år. har endast

fåtal sådana fall kommit till prövningett regeringen. Med-upp av
givande för domare kvarstå i anställningen efter 67 års ålderatt har
i dessa fall det funnitsnär organisatoriska skäl till domarengetts att
skulle kvarstå under begränsad tid. I de fall där sådana stats-en
nyttoskäl" inte förelegat har ansökan kvarstående i anställningenom
avslagits.

4.6 Tidsbegränsade förordnanden

Med domstolarnas självständiga ställning rimmar bäst de dömandeatt
befattningshavarna i möjligastörsta utsträckning befattnings-utgörs av
havare åtnjuter sådant anställningsskydd tillkommerettsom som
ordinarie domare. vissaFör domstolar arbetar undertyper av som
speciella förhållanden har det emellertid motiverat ledamö-ansetts att

förordnas visspå tid prop. 1973:90 382. l 11 kap.terna 1 § tredjes.
stycket regeringsformen stadgas därför i fråga domstol haratt om som
inrättats för handläggning viss bestämd eller vissaav en grupp
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vidi från regelnlagmål får undantag görasbestämda attgrupper av
ordinarie domare.finnasdomstol skall

i arbetstvister stadgas1974:371 rättegången§ lagen3 kap. 1I om
fyra viceordförande, högstfyrahögstArbetsdomstolen beståratt av

vice ordförandeOrdförande ochandra ledamöter.ordförande 17samt
iSamtliga ledamötererfarna i domarvärv.ochlagkunnigaskall vara

för tid Attregeringen år.förordnasArbetsdomstolen treavenav
sin grundjuristdomarna harförbegränsadförordnandetiden ävenär

arbets-Arbetsdomstolen hatjänstgöring i måstesinde ii kravet att
1974:8 112.SOU Förförtroendemarknadsorganisationernas atts.

förordnandetiden tillskall hari dömandetkontinuiteten sattstryggas
fyra1974:77 157. Av desamtliga ledamöter prop.förårtre s.

domstolenheltidsanställning i tvåinnehar ärlagfarna domare som
domstol.iordinarie domarestycken annan

1994, minstjuli bestårupphör den lBostadsdomstolen, treavsom
tekniskerfarna i domarvärv,lagkunniga ochledamöter är ensom

förordnas regeringenDeintresseledamöter.högst tolvledamot samt av
1974:1082 bostadsdom-6och lagen5för tid årtre omaven

betänkande Bostadsdom-sittHyresprocesskommittén hade istol.
från1974:3, dehyresnämnd Ds Ju utgåtttillöverinstansstolen, att

domstolen,tillfälligt förstärkteinte baralagfarna ledamöterna, som
vid Bostadsdomstolen. Departe-ordinarie domartjänstskulle inneha

för domstolen skulleförutsättningmentschefen menade dock attatt en
hyresvärdar ochtvister mellanuppgift slitafylla sinkunna att

förtroendeorganisationer hadehyresmarknadenshyresgäster attvar
hänvisning till vad gälldeMedledamöter.domstolen och dessför som

meddärför attjuristledamöterna hänsynföreslogsArbetsdomstolenför
arvodestjänst förförordnadesbeskaffenhet påarbetsuppgifternastill

skulledock det normalatid. förutsattesbegränsad Det att nyttatt vara
1974:151 103.meddelades tiden löpt prop.förordnande när ut s.

lagfarna ledamöter1994 fembestod vårenBostadsdomstolen avav
ordinarie domartjänst.innehavarefyravilka är enav

1970:4173 § mark-består enligt lagenMarknadsdomstolen om
femvice ordförandeordförande,nadsdomstol samtenav enm.m.

ordföranden och deOrdföranden, vicesärskilda ledamöter. aven
erfarenhet domarejurister och haskallsärskilda ledamöterna somvara

Marknadsdomsto-regeringen för viss tid.§. Ledamöterna4 utses av
§enligt motiven till 11 kap. 1domstolardelen somvar en av

speciella förhållanden detarbeta under såregeringsformen ansågs att
tidigare, skulle fortsättadomarna där, liksommotiveratkunde attvara

intresseledamöternasamband medförordnade för viss tid. I attatt vara
beträffande denändringavskaffades förekom inte någonnyligen
domstolens fyraförordnas. Avtidsperiod för vilken ledamöterna
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lagfarna ledamöter innehar ledamot ordinarie domartjänst ochen en
pensioneradär från sådan tjänst.en annan en

Tidsbegränsade förordnanden kan förekommaäven i Försäkrings-
överdomstolen i de fall försäkringsdomare förordnas tillfälligen som
förstärkning under viss tid. Inför domstolens upphörande, vilket skall
ske den l juli 1995, har minimiantalet ordinarie försäkringsdomare i
domstolen sänkts och flera tillfälliga förordnanden tidigareän har
därför meddelats. Hälften innehavarna tidsbegränsade för-av av
ordnanden våren 1994 innehade ordinarie domartjänst.en
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5 Domarnas rättsliga ställning

5.1 Inledning

En garanti för domarnas och domstolarnas självständighet i dömandet
ordinarie domare inte bör kunna skiljas från tjänstenatt ianses vara

andra fall då det objektivtän föreligger befogad anledning därtill.sett
Bestämmelser ämbetsmän, inbegripet domare, endast kundeattom
entledigas efter rannsakan och dom reglerades för första igången lag

1611.år Genom 1786 års förklaring begreppet "välfärd" i § 2 iav
1772 års regeringsform kom principen domarnas oavsättlighetom .a.

grundlagsfástas. I 1809 regeringsformårs stadgadesatt "Deatt som
bekläda domareämbeten, så högre lägre, kunna icke, utansom
medelst rannsakning och dom, ifrån sina innehavande sysslor av
Konungen heller,avsättas, efter ansökningar, till andrautan egna
tjänster befordras flyttas.eller

ordinarieDe domarnas oavsättlighetsskydd regleras i dag i 11 kap.
§5 regeringsformen. Ingen domare denän anställdärannan som

under sådana former han åtnjuter det anställningsskyddatt som
paragrafen tillerkänner ordinarie domare kan räknas ordinariesom
domare i grundlagens mening prop. 1973:90 391. Domares. som
sitter tidsbegränsade förordnanden eller tills vidare räknas således
inte till denna kategori. justitierådensFör och regeringsrådens del
finns särskilda bestämmelseräven i 12 kap. 8 § regeringsformen.

Utöver bestämmelserna i regeringsformen regleras domarnas
rättsliga ställning i vanlig lag.även Domare i likhetär med andra
offentligt anställda underkastade såväl straffrättsligtett ettsom
disciplinärt för sina åtgärder i tjänsten. Disciplinansvaret föransvar
ordinarie domare infördes i samband med ämbetsansvarsreformen år
1975. Dessförinnan omfattades domarna endast det straffrättsligaav

för ämbetsbrott. Regleringen den arbetsrättsliga ställningenansvaret av
och det disciplinära fanns fram den 30 juni 1994 iansvaret t.o.m.
lagen 1976:600 offentlig anställning. Fr.o.m. den 1 juli 1994om
träder lag 1994:260 offentlig anställning i kraft. Samtidigten ny om
förs vissa de frågor tidigare reglerats i 1976 LOAårs tillöverav som

särskild lag, lagen 1994:261 fullmaktsanställning fullmaktsla-en om
gen. I avvaktan på vad denna utredning kan komma fram med för
förslag har sakliganågra ändringar i den tidigare regleringen inte skett
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för för ordinarieför vidkommande, med undantag dedomarnas att
LOA, fullmaktsla-kommer gälla lagar dels delsdomarna tvåatt nya

rättsliga ställning frånRedogörelsen för domarnas nedan utgårgen.
lagstiftning gäller fr.o.m. den juli 1994. Framställningenden 1som

föravsnitt kompletteras med dels redogörelse Statensi detta en
bilagaansvarsnämnds praxis i fråga domare 15, dels enom

JO- rörande tillsynenförteckning vissa och JK-beslutöver av
domstolar och domare bilaga 16.

5.2 Skiljande från tjänsten

§ första stycket regeringsformen kan ordinarieEnligt 11 kap. 5 en
ellerskiljas från tjänsten dels han brott ellerdomare grovtom genom

tjänsteåliggande visat sig uppenbarligenåsidosättande harupprepat av
gällandeolämplig inneha tjänsten, dels han har uppnåttatt om

enligt lag skyldig med pension.pensionsålder eller avgåär attannars
avskedande ordinarie domare inte ledamotFrågor ärsom avom av

särskild nämnd,domstolen eller RegeringsrättenHögsta prövas av en
förordningen 1988:1102ansvarsnämnd. Enligt 2 § medStatens

instruktion för Statens ansvarsnämnd består nämnden ordförande,av
vice ordförande och andra ledamöter. Ledamöternatre utses av

kvalifikationskravregeringen. LOA finns inte längre reglerI några om
§ i 1976 LOA skulleför ledamöterna, enligt 15 kap. 4 årsmen

ordföranden lagfarna dessutom erfarnaordföranden och vice ochvara
1975:78Enligt förarbetena till detta lagrum prop.i domarvärv. s.

företräda169 borde åtminstone de övriga ledamöterna arbets-en av
Sedan tillkomst har presidenten i Svea hovrätttagarsidan. nämndens

varit nämndens ordförande. Arbetstagarsidan har representerats av
vilka det inte ställs krav deSACO. De övriga två ledamöterna på att

lagfarna nominerats de politiska partierna.skall harvara av
ordinarie grund hanfall där domare avskedas påI atten av genom

visat sig uppenbarligen olämplig inneha tjänsten skeddebrott att
tidigare enligt § i 1976 LOA se ADavskedandet 11 kap. l års t.ex.

departementschefen1989:52. förarbetena till detta lagrum har uttalatI
olämplighetsrekvisitet skall restriktivt och avskedandetolkasatt att ett

i fall där med hänsyn tillskall kunna komma i fråga endast sådana det
beskaffenhet anställningens och övrigasåväl brottets art om-som

fick sinständigheter skulle verka stötande arbetstagaren behållaom
164.tjänst prop. 1975:78 s.

Statens asvarsnämnd har i sin praxis enstaka bötesbrottansett att ett
tillräcklig grund domare. påföljdeninte avskeda När ärutgör att en
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böter får det emellertid oftasträngare än stötande domarenanses om
får behålla tjänsten. Undantag från denna regel har dock gjorts av
nämnden gärningen varit betraktanär engångshändelseatt som en
förorsakad tillfälligt svaghets- eller sjukdomstillstånd eller dåettav
brottet på särskilda skälsätt sig ursäktligt. Enligtannat tettav som
nämndens praxis har således inte enstaka rattfylleribrottett ansetts

Återfallskäl för nämnden vidtautgöra någon åtgärd. i brott lederatt
dock till avskedande.

5.3 Avgångsskyldighet i förtid

Något behov i grundlag fixera de fall ordinarienär domareattav en
skall skyldig med förtidspensionavgå har inteattvara ansetts
föreligga jfr 11 kap. § första5 stycket regeringsformen. Från
rättssäkerhetssynpunkt departementschefenansåg i 1973:90 s.prop.
392 det tillräckligt det i grundlagen krävdes dessa fall skallatt att

angivna i lag.vara
Bestämmelser anställningens upphörande på sätt änannatom genom

avskedande för ordinarie domare finns i 6 § lagen fullmaktsanställ-om
ning. fullmaktslagenI arbetstagaresägs får entledigas innan hanatt en
har pensionsåldernuppnått han på grund förlust ellerom av av
nedsättning i arbetsförmågan för framtiden oförmögen fullgöraär att
sina arbetsuppgifter tillfredsställande. Vidare får entledigande ske om
arbetstagaren på grund nedsatt arbetsförmåga under två i följdårav
inte har tjänstgjort försöksvis under kortareän tid och detannat är
dels sannolikt intehan kan återinträda i arbetet inom ytterligareatt ett

dels ovisstår, hur arbetsförmågan därefter kommer utveckla sig.att
Arbetstagare har till statlig pensionrätt och inte harsom som

uppnått den ålder då han kan med ålderspensionavgå får, enligt 6 §
andra stycket fullmaktslagen, inte entledigas han lämpligen kanom
förflyttas enligt 8 § till statlig anställning fullmakt.med Förannan
ordinarie domare gäller dock särskilda regler förflyttning enligt 1 lom
kap. § tredje5 stycket regeringsformen 8 § fullmaktslagen. En
domare får nämligen endast förflyttas det påkallatär organisato-om av
riska skäl.

Frågor avgångsskyldighet i förtid Statensprövasom av ansvars-
nämnd.
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5.4 Avstängning läkarundersökningoch

avstängning läkarundersökning förRegler och ordinarie domareom
finns i 10 § och § fullmaktslagen. Om förfarande syftar tillll ett som

avskeda arbetstagare inleds får arbetstagaren frånavstängasatt en
Så får förarbetet. ske åtgärd vidtagits anställa åtal ochäven attom

medföragärningen i fråga kan uppsägning eller avskedande. Iantas
propositionen 1975 278 lagstiftning för funktio-angåendeom ansvar

offentligi verksamhet, 199, i vilken föreslogsnärer m.m.
avskaffande förklarade justitieministerndet s.k. ämbetsansvaret, attav
avstängning ingripande åtgärd den bör kunnaså användasär atten
endast i mycket allvarliga fall då vederbörande inte behållas ikan
tjänst i avvaktan beslut hans avskedande.på om

Om inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställandearbetstagareen
detta beror sjukdom eller därmed jämförligt förhållande fåroch hanav

från arbetet 10 § 3. Med uttrycket jämförligt för-avstängas
hållande" bl.a. alkoholmissbruk, inte har karaktärmenas som av

Vid frågansjukdom. bedömningen arbetsuppgifterna inte skötsav om
tillfredsställande skall hänsyn till de krav tjänsten ställer påtas

Om medföraarbetstagaren. tjänsteutövningen kan risker för allmän-
heten eller förenad med särskilt måste kraven påär ett ansvarannars
tjänstens behöriga fullgörande ställas högre inte fallet.såän ärom
Som andra villkor för tillämpning stadgandet gäller denett attav
bristande tjänstdugligheten medicinskt betingad 1965:60prop.är s.
194. sådant samband kan regelEtt konstateras endast ettsom genom
läkarutlåtande, undantagsvis tillräcklig utredning finnaskanmen en

arbetstagaren läkarundersökning.genomgåttutan att en
Om det sannolikt bristande arbetsförmåganden beror påär att

sjukdom eller jämförligt förhållande får enligt § beslutasnågot 11 att
arbetstagaren skall undersökas läkare anvisas honom. Omav som

inte följer sådant åläggande får frånarbetstagaren han avstängasett
arbetet 10 § 4. beslut avstängning gäller omedelbart 16Ett §om

beslut läkarundersökning får dock inteandra stycket. Ett läggasom
till grund för avstängning enligt 10 § förrän beslutet slutligtprövats
eller till talan har förlorats 16 § tredje stycket.rätten

avstängningFrågor och åläggande genomgå läkarundersök-attom
ning beträffande ordinarie domare inte justitieråd ellerprövas ärsom
regeringsråd Statens ansvarsnämnd 15 §.av

120



Domarnas rättsliga ställningsou 1994:99

5.5 Rätt till prövning domstolav

Har ordinarie domare skiljts från tjänsten besluten genom av annan
myndighet domstolän dvs. Statens ansvarsnämnd har han rätt att
påkalla domstols prövning beslutet. Detsamma gäller beslutav om
avstängning från utövning tjänsten eller åläggande undergåav attom
läkarundersökning 11 kap. §5 andra stycket regeringsformen.

Rätten till domstolsprövning utformadär på det domarensättet att
kan väcka talan vid Arbetsdomstolen, domaren fackligtär anslutenom
och den fackliga organisationen sig saken, och i fall vidtar annatan
tingsrätt. Talan skall väckas inom veckor från det domaren fått deltre

beslutet.av
.Förfarandet således inteär utformat överklagande i egentligettsom

mening. Detta kan jämföras med reglerna för advokater, i frågorsom
inträde ivägrat eller uteslutning Advokatsamfundet harom rättur att

föra talan beslutet besvär till Högsta domstolen 8mot kap. 8 §genom
rättegångsbalken.

5.6 Skyldighet utöva tjänstatt annan

I 11 kap. 5 § tredje stycket regeringsformen stadgas det äratt om
påkallat organisatoriska skäl får ordinarie domare förflyttas tillav en

jämställd domartjänst.annan
Som organisatoriska skäl domartjänst dras ellerattanses en

förändras eller stationeringsorten för domstolenatt ändras. Enligt
förarbetena krävs det inte indragningen eller förändringen justatt rör
den tjänst innehavare det kommer i fråga förflytta. Som skälvars att
för detta har det särskilt vid kollegiala domstolarangetts att kan vara

bedömasvårt organisatorisk förändringatt träffar den ellerom en ena
den andra tjänsten. Däremot bör villkor för förflyttning gällasom en

den domstol där tjänsten inrättadatt är berörs organisations-av
förändringen. Om så fallet föreliggerär förflyttningsskyldighet så

det från allmänna synpunkter framstårsnart angeläget attsom
organisationsförändringen kan genomföras avvaktanutan att en
tjänst vid domstolen blir ledig prop. 1964: 140 100.s.

I kravet på förflyttning kan ske endast till jämställdatt domartjänst
ligger det skall fråga förflyttningatt till ordinarievara om annan
domartjänst med eller huvudsakligen löneställning ochsamma samma

domaruppgifterna skall väsentligenatt likartade. Hinder före-vara
ligger alltså inte förflyttning från hovrätt till tingsrätt,mot medan
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förvaltningsdomstolförflyttning från allmän domstol till ochdäremot
tillåten prop. 1964:140 100.inte äromvänt s.

ordinarie skyldighetfullmaktslagen finns regler domares§I 14 om
sin Så fallet det gällertjänst äränutövaatt egen. om enannan
anställning domare vid denmotsvarande eller högre som egna

tjänstgöra iSkyldighet tillfälligt domstoldomstolen. att annan
handläggning flera lagfarnavid sådan där domareföreligger dessutom

förTjänstgöringsskyldigheten gäller rådman i tingsrättdeltar. somen
fori tingsrätt inom hovrättsområde,ledamot enen annan samma
förledamot i tingsrätt eller hovrätt ochrådman i länsrätt ettsom en en

Regeln skallkammarrättsråd ledamot i hovrätt. etten ses somsom
iregeringsformens reglering och tillkom sambandkomplement till

underrättsorganisationen för det möjligtreformeringenmed göraattav
1969:44 226.domförhetsreglerna i tvistemål prop.tillämpaatt s.

Disciplinförfarandet5.7

inte justitieråd eller regeringsråd kan ådömasOrdinarie domare ärsom
Tjänsteförseelseför tjänsteförseelse enligt 14 § LOA.disciplinansvar

motsvarighet till brottet tjänstefel utanför områdetkan sägas vara en
både åsidosättande författnings-för myndighetsutövning och avser av

Disciplinpåföljdernaavtalsbestämda åligganden.bestämda och är
uppsåtligenkan åläggas den ellervarning eller löneavdrag och som av

inteskyldigheter i anställningen och feletoaktsamhet åsidosätter sina
samtliga omständigheter ringa. Enligt förarbetenatillmed hänsyn är

för fel begåtts grundLOA gäller påtill 1976 års ävenansvaret som
1975:78 192 Omständig-oskicklighet prop.oförstånd och s.av

fel ringavid bedömningenkan få betydelse är är,heter ettomsom
ringafel begångetfelet, bl.a. graden oaktsamhet. Ettförutom av av

disciplinpåföljd prop.bör normalt inte föranleda någonoaktsamhet
deltagit i strejk eller därmed1993/94:65 124 Om arbetstagarens.

fårdisciplinpåföljd åläggas. hellerjämförlig stridsåtgärd får inte Inte
påföljdLöneavdrag,disciplinpåföljd åläggas samtidigt.än enmer en

fårrestriktivt, för högst 30 dagar. Avdragetskall användas åläggssom
§ LOA.daglönen 15till högst 25dag uppgå procent avper

anställningsförordningen föreskriviti 13 §Regeringen har att
LOAenligt bestämmelse i skallmeddelas dennalöneavdrag som

dag. daglöntill 25 daglönen Enbestämmas utgörprocent av per
trettiondel månadslönen.därvid aven

Statensdisciplinansvar för ordinarie domareFrågor prövas avom
LOA.ansvarsnämnd 34 §
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8 Det straffrättsli tjänsteansvaretga

Varken avskedande eller disciplinpåföljd straff iär straffrättslig
mening. För tillgodose allmänhetens intresseatt offentligaattav
funktioner fullgörs riktigtpå och försätt skydda samhällsmed-ett att
borgarna fel i utövandet den offentliga maktenmot har detav
dessutom erforderligt med straffrättsligt föransetts fel i detett ansvar
offentligas verksamhet. Det straffrättsliga finns reglerat i 20ansvaret
kap. brottsbalken tjänstefelom m.m.

Enligt 20 kap. §l första stycket brottsbalken skall den dömas för
tjänstefel uppsåtligen eller oaktsamhet vid myndighetsutövningsom av

handling eller underlåtenhet åsidosätter vad gäller förgenom som
uppgiften. Påföljden böter ellerär fängelse i högst två Omår.
gärningen är ringa skall dock inte dömas tillatt Omanse som ansvar.

tjänstefelsbrott har begåtts med uppsåt ochett är att grovtanse som
skall, enligt andra stycket, dömas för tjänstefel till fängelse,grovt
lägst månader och högst år. Vid bedömningen brottet ärsex sex om

skall beaktas gärningsmannen allvarligt missbrukatgrovt sinom
ställning eller gärningen för någon enskild eller det allmänna harom
medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån betydande.ärsom
Som exempel på allvarligt missbruk tjänsteställningen iett nämnsav
specialmotiveringen till lagtexten domare avsiktligt meddelaratt en en
felaktig dom prop. 1988/891113 25.s.

Med myndighetsutövning utövning offentlig makt,menas av ex-
empelvis meddelande formella beslut faktiska åtgärder församtav att
verkställa sådana beslut. Eftersom gärningen beskrivs ettsom
åsidosättande uppgift vid myndighetsutövning omfattar straffan-av

inte bara själva myndighetsutövningen,svaret handlingarävenutan
och åtgärder de inteäven kan innefatta myndig-som, om anses
hetsutövning, ändå har sådan betydelse för hur denna till slut kommer

ske den enskilde eller någotatt rättssubjekt prop.gentemot annat
l988/89:113 13. Dit hör förberedande handlingar olikat.ex.s. av
slag. Med uttrycket "vad gäller för uppgiften reglersom avses som

konkret sikte hurpå viss uppgift skall handläggas,tarmera t.ex.en
rättegångsbalkens regler eller förfarandereglerna i förvaltningslagen,

direkt angår myndighetsutövningen. Däremot inte allmännasom avses
anvisningar hur standarden i olika avseenden bör prop.om vara
1988/892113 24.s.

Enligt 20 kap. 2 § brottsbalken kan arbetstagare låtertar emot,som
sig utlova eller begär eller otillbörlig belöning för sinmuta annan

tjänsteutövning dömas för mutbrott till böter eller fängelse i högst två
år. Detsamma gäller gärningen begåtts innan anställningen erhöllsom
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arbetstagaren slutat anställningen. Om brotteteller efter det äratt
fängelse i högstdöms till år.grovt sex

finns brott tystnadsplikt.20 kap. 3 § brottsbalken reglerI motom
röjer uppgift skyldigsådant brott döms den hanFör är attsom som

förordnandehemlig enligt eller författning eller enligthålla lag annan
förbehåll har meddelats med stöd lag ellereller av annansom

olovligenLikaledes den utnyttjar sådanförfattning. döms som
Är i fråga särskilt belagdför sådant brott. gärningen medhemlighet

Påföljden ellerstraff döms dock för det andra brottet. böterär
Om gärningen begåtts oaktsamhet döms tillfängelse i högst år.ett av

ringa fall inte tillböter. I döms ansvar.
§ brottsbalkenMed tillämpning 20 kap. 1 har domaret.ex. somav

villkorligt medgiven frihet helt eller delvis skulleförordnat i dom att
för förordnanden inte förelegatlaga grund sådanaförverkas trots att

tjänstefel till dagsböter JO 1993/94 26 och dom-dömts för Högstas.
1994, 146. Vidare har dömts för tjänste-stolens dom den 31 maj DB

fall domare beslutat förtida omhändertagande enligt 9fel i där om
10 § andra stycket rättegångsbalken skullekap. av en person som

funnits särskild anled-till huvudförhandling det någonhämtas attutan
1992förordna sådant omhändertagande NJA 555.ning att ett s.om

första måltillkommer hovrätterna domstolDet att tasom upp om
anspråk grund brott domare i allmänför eller enskilt på av somansvar
utövningen tjänsten eller uppdraget 2 kap.har begått iunderrätt av

hovrättsdomare, justitieråd och regerings-§ rättegångsbalken. För2
3 3 §frågor Högsta domstolen kap. rättegångs-råd dessaprövas av

kap. 8 § regeringsformen.balken och 12

5.9 justitierådensSärskilda regler ochom
ställningregeringsrådens rättsliga

regeringsformen finns vissa särskilda regler för12 kap. 8 §I
ÅtalRegeringsrätten. dessai domstolen ochledamöterna Högsta mot

enligt första stycket iför i tjänsteutövningen väcks Högstabrott
eller Justitiekanslern. Till brottRiksdagens ombudsmandomstolen av

i självatjänsten räknas inte bara brott begåsi utövningen somav
fullgörande administrativasådana sker viddömandet ävenutan avsom

fallerledamoten. i allmänhetuppgifter kan ankomma Däremotsom
tystnadspliktoch överträdelse utanförbrott tagande mutaav avsom

åtal i tingsrätttillämpningsomrádet. För denna brott väckstyp av av
1973:90 441.allmän åklagare prop. s.
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I 12 kap. 8 § andra stycket regeringsformen sägs Högstaatt
domstolen också ledamotprövar Högsta domstolen ellerom av
Regeringsrätten skall skiljas eller frånavstängas sin tjänst eller vara
skyldig undergå läkarundersökning. Talan väcks iatt även dessa fall

JO eller JK.av
ustitierådenJ och regeringsråden undantagnaär från bestämmelserna
disciplinpåföljd i LOA jfr 3 § andra stycket. Däremot gällerom som

framgår reglerna skiljande från tjänst, avstängning ochovan om
läkarundersökning i fullmaktslagen. Prövningen i Högsta domstolen
sker i den ordning föreskrivs för tvistemål. Vid omröstningensom
tillämpas dock de för brottmål i 29 kap. rättegångsbalken föreskrivna
omröstningsreglerna 19 § fullmaktslagen.

Överrättens5.10 tillsyn över underrätterna i
domkretsen

I 2 kap. §l rättegångsbalken stadgas hovrätten tillsynäger deöveratt
domstolar hör under hovrätten. Ansvaret för flera de uppgiftersom av

tidigare ankom på hovrätterna enligt detta lagrum har emellertidsom
överflyttats till Domstolsverket och TidigareTFN. bestämde hovrätter-

tingsrätternas arbetsordningar. dagI meddelart.ex. Domstolsverketna
allmänna råd för utformningen dessa och tingsrätterna fastställerav
själva sina arbetsordningar. Kammarrätten har ingen motsvarande
lagreglerad tillsyn länsrätterna.över

5.11 JO:s och JK:s kontroll domareav

Domstolarnas självständighet inblandning i den rättskipandemot
verksamheten från andra sida framgår bl.a. 11 kap. 2 §statsorgans av
regeringsformen, där det föreskrivs ingen myndighet, helleratt
riksdagen, får bestämma hur domstol skall döma i det enskildaen
fallet eller i övrigt i särskilt fall skall tillämpa rättsregel.ett en
Domstolarnas självständighet från rättssäkerhetssynpunktanses vara en
fundamental princip. Detta har emellertid inte hindrat detatt ansetts
befogat med formnågon kontroll och tillsyn domstols-överav av
väsendet. Sedan införandet 1809 regeringsformårs har kontrollenav

domstolarnaöver JOutövats och JK. På grund det sättav av som
kontrollen sker på den inte oförenlig med domstolarnasanses
självständighet i dömandet SOU 1993:37 15ls.
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JO, riksdagensJustitieombudsmannaämbetet, kontrollorgan ochär
JO:shar bl.a. domstolarna tillsynsobjekt. huvuduppgift är attsom

tillvarata den enskildes intresse lagenlig korrekt behandlingochav en
från offentliga sida. JO skallde särskilt tillse bl.a.attorganens
domstolarna i sin verksamhet iakttar regeringsformens bud om
saklighet och opartiskhet och medborgarnas grundläggande fri- ochatt
rättigheter inte träds för i den offentliga verksamheten. Tillsynennär
bedrivs prövning frånklagomål allmänheten in-samtgenom av genom

undersökningar JO finnerspektioner och andra påkallade. Rättensom
överläggningfor JO vid domstols och få tillgång tillnärvaraatt en

finnsdomstolens protokoll och handlingar inskriven i 12 kap. 6 §
Enligtregeringsformen. lagrum domstolarna skyldigaär ävensamma

tillhandagå JO med de upplysningar och yttranden begärs. JOatt som
liksom enligt 12 kap. 8 § regeringsformen åklagare i åtal förJK,är,

justitieråd JObrott i tjänsteutövningen begånget eller regeringsråd.av
6 § O-instruktionen 1986:765,har, enligt J särskildäven rätt att som

befattningshavare föråklagare väcka åtal brott tryck-änmot annat
frihetsbrott denne begått åsidosättande tjänsteåliggan-som genom av

JO ingripa i fråga disciplinpåföljd, skiljandeden. kan också ellerom
avstängning från tjänsten.

JK, regeringens kontrollorgan, skall enligt lagenärsom
13391975: Justitiekanslerns tillsyn tillsyn deutöva över attom som
offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningarutövar

i övrigt fullgör sina åligganden. Tillsynen bedrivssamt genom
prövning klagomål och anmälningar från enskilda och myndigheter,av

inspektioner eller initiativ frågorJK påatt eget targenomgenom upp
han bör uppmärksammas. Samtliga domstolar, Högstaävensom anser

tillsynsverksam-domstolen och Regeringsrätten, underkastade JKzsär
§ JK-instruktionen 1975:1345.het, enligt 3 För kunna sinutövaatt

tillsynsfunktion har JK företa inspektion hos domstolarna. Hanrätt att
vid överläggning, dockhar domstols rättäven rätt närvaraatt utanen

tillgång tillsin mening. Han har domstolarnas protokollävenatt yttra
skyldiga hjälpaoch handlingar. Domstolarna JKär även att attgenom

få. Somlämna de upplysningar och yttranden han begär attsom
fårframgår vad väcka åtal denJK begåttsagts motav som ovan som

i tjänsten, däribland justitieråd regeringsråd.brott och Han har också
ingripa olika for befattningshavare har varitsätträtt att att en som

försumlig skall disciplinpåföljd skiljasi tjänsten åläggas eller eller bli
avstängd från sin tjänst.

tillsyn domstolarnaJK:s har behandlats JK-utred-över senast av
SOUningen i betänkandet Justitiekanslern 1993:37 58 ff, och115s.

130 ff Betänkandet har remissbehandlats. redogörelse forEn
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innehållet i betänkandet i denna del och för remissutfallet finns i
bilaga 17.
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6 Domarnas löner m.m.

6.1 Strukturen på domartjänstema

I dag domstolsväsendetär i princip uppbyggt kring två typer av
ordinarie domartjänster, dels s.k. rådstjänster, dels chefsdomartjänster
med vilka följer administrativt Vid tillsättningenett ansvar. av
chefsdomartjänsterna läggs vikt vid såväl den sökandes juridiska
kompetens dennes administrativa kunnande. Inom de tvåsom typerna

domartjänster finns dock vissa variationer i form skillnader iav av
lönesättningen tillägg för vissa slag tjänstgöring.samt av

För närvarande deär s.k. rådstjänsterna placerade i fyra olika
lönenivåer. Uppflyttning till högre lönenivå sker endast i sambanden
med lönerevision. Inplaceringen i de nuvarande skikten främstär
beroende börjedagenpå i överrätten, inplacering kan även skemen en
med utgångspunkt från både börjedag och tillträdesdag ordinarie
domartjänst. I samband med tillträde till tjänst har hänsyn ävenen
tagits till domarens tidigare tjänstgöring och lönesättning. Detta
innebär nytillträtt råd eller rådman, inteatt ett även detta ärom
särskilt vanligt, kan erhålla högre lön denän normala begynnelse-en
lönen. Hittills har inte någon löneplacering beroende skicklighetpå ägt
rum.

För hovrättsråd och kammarrättsråd vice ordförandeär påsom
avdelning för chefsrådmän sker lönesättningensamt med vissa
undantag på försätt råd och rådmän. Lönen emellertidärsamma som
endast differentierad i nivåer.två

Även beträffande lagmanstjänster och övriga chefsdomartjänster
finns skillnader i lön bl.a. beroende vid vilken domstol tjänst-
göringen sker och antalet ordinarie domare vid domstolen.

Utöver lönen förekommer uppdragstillägg och tjänstgöringstillägg
för domare exempelvis dömer i fastighetsmål och vattenmål ellersom

utbildningsansvarigaär för utbildningen aspiranter och ñskalersom av
i överrätterna.
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6.2 Lönerna

fastställs lönerna påkategori domarevilkenBeroende på avsessomav
frikretsen fastställss.k.tillhör dendomaredeolika Försätt. som

presidenten i Svea hovrätt,hörTill dennaregeringen.lönen gruppav
presidentenRegeringsrättendomstolen ochordförandena i Högsta samt

i Arbetsdomstolen,ordförandenaFörsäkringsöverdomstolen ochi
VissaPatentbesvärsrätten.Marknadsdomstolen ochBostadsdomstolen,

ochregeringsråd, hovrätts-justitieråd,domarehögreandra -
kammarrättslagmän, lagmän,hovrätts- ochkammarrättspresidenter,

försäkringsdomareochhyresnämndernaför decheferna störstatre -
Lönevillkorenchefslöneavtalet.tidigare enligtavlönades m.m.

Statens chefslöne-nämnd,särskildbestämdes partssammansattav en
arbetsgivarverk och1993 mellan Statens28 juniavtal dennärnnd. l

emellertidbestämdesarbetstagarorganisationernacentralade att
Chefslönenämndengälla.upphörachefslöneavtalet skulle att av-

del skall inrättas1993. domarnasFörunder höstenvecklades en
skall underförhandlingsgrupp. Parternacentralpartssammansatt

den fortsattajuli 1994 kommatill den överensfram 1perioden om
förhandlingarna harlönesättning. Idessa domareshanteringen av

förverkaverket ävenarbetsgivarverk förklaratStatens attattatt avser
presidenter iochjustitieråd, regeringsråd överrättlönesättningen av

tillhörfallet för demredanregeringen såtill äröverlämnas somsom
frikretsen.den s.k.

Domstolsverketförhandlarflertalet domaredetFör somstora
löne- ocharbetsgivaren domarnasförföreträdare staten an-om-

författningsreglerade. Lönernade intei denställningsvillkor mån är
privatoffentligtsåvälför andrabestäms på sätt somsomsamma

särregleringlokala förhandlingar. Någonochefter centralaanställda
föreligger inte. Be-förhållandenspeciellabeaktar domarnassom

exempelvisfinns ianställningsvillkordomarnasstämmelser om
i kraft denträderfullmaktslagLOA och denregeringsformen, som

1994.juli1
tidunder långverksamhetenstatligaLönesättningen inom den var

Differentie-innehavare.till tjänstenstjänst och intetill vissknuten en
hänvisningmedhuvudsakligenskeddetjänstlön inomring enav
lönegrads-tjänstetidsklasser ochtjänstetid medinnehavarensendast till

Vid beräkningenlönefáltet.aktuellainom detuppflyttningar av
börjedagen ivaritutgångspunkten överrätt.tjänstetid hardomarnas

1980-taletmittenkännetecknas sedanlönepolitikenstatligaDen avav
individuellförtilllönegradssystemetfrånövergång ett systemen
de domare1985 sades bl.a.chefslöneavtalet från årlönesättning. l att

ochenligt de bestämmelserha lönavtalet skulleomfattades avsom
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demed belopp bestämdes chefslönenämnden. Det förutsattessom av
chefslönerna avvägdes och utvecklades med hänsynatt till statsför-

valtningens behov knyta till sig kvalificerad personal i ledandeattav
ställning. Lönespridningen för de domare omfattades avtaletsom av

emellertid inte lika för övriga chefstjänstemän. Enstorvar som
individuell skicklighetsbedömning ansågs nämligen oförenlig medvara
domarnas ställning enligt grundlagen och lönenivåerna har fåttsnarare
visa vilken nivåpå domaren verksamär dennes individuellaän
skicklighet.

ochI med det gamla lönegradssystemet avskaffadesatt genom
ramavtalet löner 1989-1990 för statstjänstemän m.fl. RALSom
1989-90 kom individuell lönesättning formellt gälla förävenatt
övriga domare. I avtalet fanns dessutom möjlighet lokalt tillämpaatt

mindre ingripande modell med s.k. tarifflöner. I detta skulleen system
lönerna differentieras efter arbetsuppgifternas och svårighetsgradart

arbetstagarens yrkeserfarenhet och utbildning.samt Inomansvar,
fanns för arbetstagare högresystemet lön enligtutrymme änatten

tariffen detta motiverades arbetstagarens skicklighet eller andraom av
skäl. I de lokala avtal därefter slöts mellan Domstolsverket ochsom
fackföreningen JUSEK domarnas löner träffades emellertid inteom
någon överenskommelse sig individuella löner eller tariff-om vare
löner. Löneinplaceringen nyutnämnda domare kom dock iav att
princip fritt.ske

I det gällande ramavtalet för perioden 1993-1995 slutet mellannu
Statens arbetsgivarverk SACO-Soch beträffandesägs lönerna bl.a. att
de skall individuellt bestämda och differentierade. Omvara parterna

därom kan differentieringen dock ske efter andraenats även grunder
individuella.än Sådana kangrunder komma i fråga beträffande just

domarkåren på grund domaryrkets speciella karaktär med krav påav
självständighet.

6.3 Regleringen statsrådens ochav
riksdagsledamöternas arvoden

Riksdagen beslutade i december 1993 riksdagsledamöternas ochatt
statsrådens arvoden skulle bestämmas särskildatvå myndig-av nya
heter under riksdagen, Riksdagens arvodesnämnd Statsrådsarvo-och
desnämnden. Båda nämnderna består ledamöter. Ledamöternatreav
i den nämnd handhar frågorna statsrådens arvoden ochsom om
avgångsersättningar väljs riksdagen förslagpå konstitutions-av av
utskottet.
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konstruktion fastställa statsrådensförslagetBakom attannanom en
Vad statsrådsStatsrådslöneutredningens betänkande ärlågarvoden ett

den hittillsUtredningen föreslog bl.a.1993:22.värt SOUarbete att
riksdagsledamöternasstatsrådens ochsamordningen mellangällande

arvoden inte hellerstatsrådensborde avskaffasarvoden attsamt
eller tillarvodenkopplas tillautomatiskt borde någon gruppsannan

borde arvodena fastställaspriser. ställetför löner eller lindexnågot
riksdagen.särskild myndighet underenav

sammansättning hadeStatsrådsarvodesnämndensBeträffande ut-
sju ochföreslagit den borde beståredningen att personer samman-av

såväl den offentliga denerfarenhet och kunskapha bredtaget somom
frånDjupgående erfarenheter lönerörelsernaprivata sektorn. avvore

till nämndens tänktaockså med hänsynUtredningen ansågvärde.
bordevikt ledamöternai syfte betona desssammansättning och attatt

därför konstitu-ändamålsenligaväljas riksdagen. Det attmest voreav
riksdagens ombudsmän,bereder tillvalentionsutskottet, ävensom

borde väljasLedamöternanämndledamöterna.också bereder valen av
ordinarie val tillföre det dåden juli årför tiden fr.o.m. l året

därefter.juni månad tredje åretförrättades tillriksdagen utgången av
fråga Riksdagensliksom iriksdagen menade dockUtskottet och att om

i Statsrådsarvodesnämndenborde antalet ledamöterarvodesnämnd vara
efter varjeför sig riksdagenborde väljasdetre samt att avvar

intill val till nämndenför tiden dessordinarie val till riksdagen nytt
ledamöterna allautsedda1993/94:KU1l 11. De ärhar ägt s. nurum

domare.

strejkrätt6.4 Något domarnasom

Även får tillhöradomare utomlandsinte helt ovanligtdet är attom
i de nordiskafinns för domare bl.a.fackföreningar sådana-
sällsynt utländskaFrankrike detländerna, Tyskland och är attmer-

Finland.strejka undantagetdomare har rätt att synes vara
förhandlingsrättoffentliga tjänstemännensmed deI samband att

strejk lockoutSverige 1966 erkändes ochreformerades i år som
arbetsgivare ochoffentligastridsmedel i intressetvister mellantillåtna

lagreglerades itill stridsåtgärderarbetstagare. Den rätt stats-som
domarkåren, med1965:274 omfattadetjänstemannalagen även

ledamöter. Dedomstolens och Regeringsrättensundantag för Högsta
till stridsåtgärder,i teorin vidsträcktansågs ha rätten mersenare

företabegränsning ieftersom för dem inte gällde rätten attannan
kollektivavtal. Anledningenföljde lagenstridsåtgärder än som av om

emellertid inteomfattades reglerna det ansågstill de inte attatt varav
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lämpligt dessa domare skulle kunna bli föremål för lockout frånatt
arbetsgivarens sida. Som skäl härför har bl.a. hänvisats till regleringen
i 1809 regeringsformårs utövande domsrätten i högsta instans.om av

Den grundläggande regeln till stridsåtgärderrätten finns i 2 kap.om
§17 i den gällande regeringsformen. Där intesägsnu att annatom

följer lag eller avtal har föreningar arbetstagare arbets-av samtav
givare föreningaroch arbetsgivare vidtarätt fackliga stridsåt-attav
gärder. Domarnas konflikträtt begränsas i dag dels bestämmelserav
i lag, dels kollektivavtal. Rätten till stridsåtgärder begränsas iav
medbestämmandelagen MBL gäller för hela arbetsmarknaden.som

föreskrivsDär fredsplikt gäller under pågående kollektivavtalspe-att
riod, i övrigt använda sigparterna ett stort utrymmemen ges att av
fackliga stridsåtgärder. För den offentliga sektorn finns därutöver en
lagreglering i LOA innebär vissa inskränkningar i konflikträtten.som

finnsDär förbudäven stridsåtgärder syftar tillett påverkamot attsom
de politiska förhållandena inom Sverige, s.k. politiska strejker. Till
skillnad från MBL:s fredspliktsregler tillämpas LOA:s bestämmelser

arbetskonflikter det finns kollektivavtal eller inte.oavsettom om
Reglerna i MBL LOAoch fredsplikt tvingandeär och kan inteom
avtalas bort. Däremot kan träffa avtal längre gåendeparterna om en
fredsplikt, vilket också har skett i kollektivavtalen.

I 23 § i LOA stadgas i arbete, består myndig-attnya som av
hetsutövning eller oundgänglär nödvändigt för genomförasom att
myndighetsutövning, får Stridsåtgärd vidtas endast i form lockout,av
strejk, arbetavägran övertid eller nyanställningsblockad. Syftetatt
med begränsningen stridsåtgärderär i samband med myndig-att
hetsutövning bör ske i ordnade former. Det främmande för denanses
offentliga verksamheten myndighetsutövning skall kunna påverkasatt

fackliga stridsåtgärder så den allmänheten uppfattasav att av som
godtycklig. stridsåtgärder partiell arbetsvägran, maskningtyp etc.av

därför inte tillåtet i sådantär arbete. Inte heller sympatiåtgärderär till
förförmån privatanställda eller utländska arbetsmarknadsparter

tillåtna. Stridsåtgärd får vidare bara genomföras på grund för-av
hållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare omfattas lagen.som av

arbetstagare fårEn delta i stridsåtgärd endast efter beslut denav
arbetstagarorganisation har anordnat åtgärden 25 §. Justitierådsom
och regeringsråd inteär uteslutna från regleringen i LOA 3 § andra
stycket.

Rätten till stridsåtgärder begränsas iäven två kollektivavtal,
nämligen huvudavtalet HA och det särskilda huvudavtalet SHA
mellan Statens arbetsgivarverk och fackligade huvudorganisationerna.
I huvudavtalet den 24 juni 1993 mellan Statens arbetsgivarverk och
SACO-S TCOoch finns regler inte skall tillgripaatt parternaom
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vilka hänsyn till sina verkningar för samhället ellerstridsåtgärder, med
samhällsfarliga konflikter.få förekomma, s.k. Någonenskilda inte bör

samhällsfarliga harprecisering vilka konflikter är attsom anse somav
funktioneri avtalet. finns exempel områden ochinte skett Däremot

särskildvilka till stridsåtgärder bör användas medinom rätten
upprätthållande lag och ordning. avtalet finnsförsiktighet. Dit hör lav

den s.k. undantagskret-bestämmelser vissa arbetstagare,vidare attom
bilaga till skall undantagna fråni HA,närmare varasen, som anges en

vilka skall tillhöra undan-stridsåtgärder. Förhandlingarna om som
vid tiden för detta betänkande inte slutfördatagskretsen utanvar

tidigare avtal i fråga. Till undantagskretsenavtalet hänvisade till denna
justitieråd, regeringsråd, hovrättspresident,har tidigare hört bl.a.

kammarrättspresident, tjänst president, tjänstannan som annan som
regeringen, tjänstchef för sådan domstol lyder direkt undersom som

chef för tingsrätt tjänst försäkrings-lagman eller länsrätt,ärsom som
chef för försäkringsrätt tjänst vid Arbetsdom-rättsråd är samtsom

stolen.
avtalet, särskilda huvudavtalet 1976 SHA,I det andra det ârav

gäller för hela den offentliga sektorn, finns bestämmelser somsom
skall efter fredliga förhandlingar ochinnebär strävaatt parterna

inteundvika stridsåtgärder i fråga sådana där sigämnenom man anser
politiskakunna avtala kränka den demokratin.utan att
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bisysslor7 Domarnas

l Inledning

begreppet bisyssla i allmänhet sysselsättning liggerMed menas en som
de uppgifter ingår i tjänstemannens anställning ochvid sidan av som

kan betecknas innehav anställning eller uppdrag ellersom avsom
verksamhet. Huruvida bisysslan förenad medutövande ekono-ärav

ersättning i och för sig betydelse. heller ställsmisk Inte någraär utan
bisysslan varaktigkrav skall karaktär,på ävenatt ettvara meraav

tillfällig således bisyssla.uppdrag kan räknas Extrarent artav som
för arbetsgivarens eller myndighets räkningarbete kan ocksåannan

bisyssla. Utanför faller emellertidbetrakta begreppetattvara som en
typiskt hör hemma privatlivetsverksamhet på område. Ditsettsom

rättsliga intressenhör tillvaratagande och i sakt.ex. attegnaav egen
utföra talan inför domstol eller myndighet.annan

reglering de statligt anställdas vid sidan tjänstenEn rätt attav av
inneha anställning eller uppdrag eller driva verksamhet harannan

påkallad från skilda utgångspunkter. det första har dettvå Föransetts
gällt till intresse den anställde sinägnaratt ta statens attvara av
arbetskraft uppgift för vilken fården han lön. För det andra har en
reglering nödvändig till rättsordningensmed hänsyn kravansetts att
privata intressen inte obehörigen inverkaskall tjänstens utövandepå
eller allmänhetens förtroende för myndigheterna inte skall isättasatt
fara 1970:72 73.prop. s.

Bisysslor brukar indelas i dels förtroendeskadliga, dels inte för-
troendeskadliga bisysslor. Bland sistnämnda i sinde kan skiljaturman
mellan sådana inverkar menligt arbetsinsatsen och sådanapåsom som

denna. Till denna räknas sådana bisysslorinte äventyrar ävengrupp
innebärvilkas utövande den anställde konkurrerar med myndig-att

i dess näringsverksamhet konkurrensbisysslor, dettaheten utan att
inverkar förtroendefrågorna. Som förtroendeskadliga bisysslorpå

sidouppdrag förtroende förräknas sådana kan skada allmänhetenssom
den anställdes opartiskhet i tjänsteutövningen eller kan kastaegen som

skugga kollegas objektivitet eller myndighetensnågonöveren
anseende.

förtroendeskadliga bisysslor regleras i författning, varvidFrågan om
förbud inneha fram denden allmänna bestämmelsen sådana tillattom

135



bisysslorDomarnas sou 1994:99

30 juni 1994 fanns i 6 kap. § LOA från den juli 19941 och 1 i lagens
innehaFörbud bisysslor hindrar den anställde från7 attmot som

tillräcklig kraft sigmed sin huvudsysslaägna uppdragetatt utan att
förtroendeskadligkan karaktär, s.k. arbetshindrandeanses vara av

Ävenbisysslor, regleras kollektivavtal. förbud s.k.motgenom
konkurrensbisysslor regleras avtal. Regler förbud mot attgenom om
inneha konkurrensbisysslor kan emellertid komma i fråga endast i fall

myndigheten driver affärs-där eller uppdragsverksamhet, vilket inte
fallet beträffande domstolarna.är

7.2 Gällande ibestämmelser lag om

förtroendeskadliga bisysslor

domares ha bisysslor gäller i principFör regler förrätt att samma som
övriga statligt anställda. Kravet domstolarnas opartiskhet i sin

fast i 9 §verksamhet slås kap. regeringsformen där1 det stadgas att
sinbl.a. domstolarna i verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen

iaktta saklighet och opartiskhet. § LOAI 7 arbets-sägssamt att en
inte får inneha anställningnågon eller uppdrag ellernågot utövatagare
verksamhet kan rubba förtroendet förnågon hans eller någonsom

arbetstagares opartiskhet i arbetet eller kan skada myndig-arman som
hetens anseende.

Sådana bisysslor domare enligt särskilda bestämmelser i lagsom
inte får ha uppdrag Överförmyndare, ledamot Överförmyndar-iär som
nämnd eller inom 19domsagan kap. 8 § andraersättare stycket
föräldrabalken, konkursförvaltare, rådgivare eller förvaltare i konkurs

kap.7 1 § andra stycket och 7 § andra stycket konkurslagen, god
enligt 1970:847ackordslagen 3 § andra stycket ackordslagen,man

nämndeman, rättegångsombud, rättegångsbiträde eller försvarare 4
6kap. § första stycket, 12 kap. 3 § första stycket 22 §och 21samt

§ tredjekap. 1 stycket rättegångsbalken. Beträffande justitieråd och
regeringsråd föreskrivs också de inte får inneha eller utöva någotatt

ämbete 3 kap. §4 rättegångsbalken och 3 § lagen allmännaannat om
förvaltningsdomstolar. Vidare kan erinras reglerna i rättegångs-om
balken domarjäv. Enligt exempelvis kap. 13 § 94 rättegångs-om
balken domare jävig handlägga mål det föreligger särskildär atten om
omständighet ägnad rubba förtroendet till hansär opartiskhetattsom
i målet.
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7.3 Regleringen i lagen offentlig anställningom

Förbudet i LOA betingatär de särskilda krav integritet denav som
offentliga tjänsten ställer arbetstagarna.på Av regeln följer att en
domare i princip inte får åta sig bisysslor medför risk för jävsom att
uppkommer honom i tjänsteutövningen. Förbudetmot sträcker sig
emellertid längre den anställde inte heller får åta sigatt sådanagenom
bisysslor kan rubba förtroendet till opartiskheten hos någonsom annan
arbetstagare vid domstolen eller skada domstolens anseende. Det
ankommer i första hand denpå enskilde domaren själv avgöra ochatt

för bedömningen bisyssla förenligär med regelnansvara i §7om en
LOA. Innehav förtroendeskadlig bisyssla kan bedömasav en som
tjänsteförseelse och leda till disciplinpåföljd i form varning ellerav
löneavdrag.

Reglerna bisysslor fördes vid LOA:s tillkomst år 1976om utan
ändring i sak frånöver de då gällande reglerna i 13 § statstjänste-
mannalagen. Till grund för regleringen i 13 § statstjänstemannalagen
låg Bisyssleutredningens betänkande Offentliga tjänstemäns bisysslor
SOU 1969:6. De Bisyssleutredningen där framförda Synpunkternaav
på hur bisysslas tillåtlighet borde bedömas kunde, enligt deten
föredragande statsrådet, tjäna till ledning vidäven bedömningen i
framtiden prop. 1970:72 s.75, jfr även uttalandet i 1993/94:65prop.

123.s.
Enligt Bisyssleutredningen borde frågan bisyssla tillåtligärom en

eller inte efteravgöras samlad bedömning de omständigheteren av
kan ha betydelse för bevarandet allmänhetens förtroendesom förav

opartiskheten. Vid denna bedömning bör i första hand försökaman
fastställa den aktuella riskgraden. Denna grad påverkas främst av
förhållanden kan hänförliga till huvudtjänsten,som anses vara
inbegripet även tjänstemans huvudtjänst och myndighetensannan
verksamhet, bisysslans omfattning och beskaffenhet de intressensamt

tjänstemännen kan ha bisysslan. Vidare bör bedömasom av man
vilken riskgrad med hänsyn till omständigheterna framstårsom som
försvarlig. Vid den bedömningen bör beakta allmännasenare man om
intressen skilda slag eller hänsynen till tjänstemannens personligaav
intressen talar för bisysslan tillåts SOU 1969:6att 79 och 83.s. s.
Vid bedömningen vilken risk är acceptabel har den närmareav som
beskaffenheten myndighetens och tjänstemannens uppgifterav stor
betydelse. Enligt Bisyssleutredningen borde endast förhållandevis
avlägsna risker godtagbara myndigheten har typiskt makt-vara om

funktionerutövande 80.
Bisyssleutredningen framhöll omfattande och tids-att en mera

krävande bisyssla kan riskfylld mindreänanses vara mera en
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svårighetengrundredankortvarig sådanellerarbetskrävande attav
bisysslan. Omför utförakrävaskanvilka åtgärderbestämma attsom
föreligger oftakvalificerat slagi bisysslauppgifterna är meraaven

uppgiften på någoti synnerhet sättgällerjävsrisker. Dettahögre om
elleri huvudtjänstenarbetsuppgiftertjänstemannensberöring medhar

innefattarbisysslanverksamhetsområde. Ommyndighetenstill
arbetsuppgifterdeliknande slagellerarbetsuppgifter somsammaav
Bisyssleutred-medför de, enligthuvudtjänsti sinhartjänstemannen
förtroende tillför bristanderiskerhögregenerellt avsevärtningen, sett

förVidare kan riskernaanknytning saknas.sådanopartiskheten än om
förutförsarbetetopartiskhetentill störreförtroendebristande omvara

offentligförräkningföretags änellerenskild ett enpersonsen
offentlig myndighetsutförs förOm arbetetarbetsgivare. annanen

situationeroch liknandeför tvåinstansjävriskendockräkning bör
81-82.beaktas

i denoch såledesstatstjänstemannalagen även13 §motiven tillI
prövningenunderstryks vid§ LOA1994 gällande 7julifrån den 1 att

omfattningentillskall hänsynförtroendeskadaförrisken tas avav
berör myndighetensbisysslanbisysslor och tilltjänstemannens om

omfattasofta lärmindrebisysslorBlandarbetsområde. avsom
ideella för-politiska och andrafackliga,bl.a.nämndesförbudet
allmänhet. Iuppdrag ikommunalastatliga ellertroendeuppdrag samt

statsrådetföredragandedetBisyssleutredningen ansågmedlikhet att
kanbisysslorbeträffandeborde iakttasförsiktighetsärskild som

myndigheterellerför tjänstemänförtroendeallmänhetenspåverka som
rättsvårdandemaktutövande ellermindre utpräglatellerhar mer

hosuppgifter borde anställningmed sådanatjänstemänfunktioner. För
Även andraförbjuden.utsträckningarbetsgivare ienskild stor anses

regi ellernäringsverksamhet iprivata bisysslor, t.ex.typer egenav
anknytning ellerrättsligmedenskilda uppdragersättningsgivande,

tjänstemänför dessaotillåtnaaffärsföretag, kanstyrelseuppdrag i vara
75-76.1970:72prop. s.

Bisyssleut-räkningmyndighets ansågförBeträffande uppdrag annan
tillåtlighet kanbisysslasbedömningenvidredningen att av enman

förtalarskilda slagintressenallmännabeakta i vad mån attav
statligfalletSåsig bisysslan. kan närfårarbetstagaren åta envara

vid myndig-anspråk arbetstagareimyndighet behöver ta en annanen
sakkunnigutlåtandeellerför utredningexempelvishet ett somen

kvalifikationer. Detspeciellaerfarenhet ellersärskildförutsätter
för tjänstemännenförtroendeför bristandevissa riskerförhållandet att

inte skullemedföra hanobetingatborde inteuppståskulle kunna att
myndigheternaberördauppdragetanvändas för bisysslan. Dekunna av

från allmänvikteni frågariskernasamverkanborde i väga mot
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synpunkt tjänstemannen utför bisysslan SOU 1969:6attav s.
81-83. propositionenI påpekade också föredragandedet statsrådet

samråd mellan myndigheterna måste både i myndig-att ett anses vara
heternas och tjänstemannens intresse i fallmånga riskerna församt att
förtroendeskador därigenom kunde undvikas smidigtpå Vidaresätt.ett
menade det föredragande statsrådet även rationellare fördelningatt en

bisysslor kan uppnås prop. 1970:72 78.av s.
Slutligen menade Bisyssleutredningen det gällernär bedömaatt att

tjänsteman jävig det har betydelseär vilken och gradenartenom en
det intesse tjänstemannenär har eller kan ha sakenav som attanses av

får viss utgång. För denna bedömning intressenärtypen av av
ekonomisk betydelse. Bisyssleutredningen menadeart ävenattav man
hade anledning anlägga liknande vid bedömningensynsättatt ett av en
bisysslas tillåtlighet med hänsyn till risker för bristande förtroende för
opartiskhet. En bisyssla tjänstemannen eller denne närståendesom ger
ekonomiska fördelar kan riskfylld inte fallet.än så ärvara mera om
Å andra sidan kan starkt personligt intresse i vissa fall medföraett att
det godtagbart inte alldeles obetydlig risk för bristandeattanses en
förtroende SOU 1969:6uppstår 85.s.

Beträffande domare hade Bisyssleutredningen föreslagit denatt som
utövade domartjänst sökamåste tillstånd för driva näringsverksam-att
het eller för ersättning sigåta uppdrag bl.a. skiljeman ochatt mot som
ombud eller rådgivare i rättslig angelägenhet. Vidare föreslogs att
tillstånd skulle krävas för domare åta sig uppdrag ordförandeatt som
eller ledamot i styrelser för bolag, ekonomiska föreningar eller annan
inrättning tjänade huvudsakligen ekonomiskt syfte SOUettsom
1969:6 9. Skyldighet söka tillstånd skulle endast åligga denatts. som
vid tillfället utövade domartjänst, dvs. varje tjänst för sinsom
utövning fordrar avlagd domared. En domare tjänstledig försom var

tjänst t.ex.utöva kommittésekreterare skulle såledesatt inteannan
behöva söka sådant tillstånd. Förslaget hade sin grund i dels de
särskilda bestämmelser gällde förbud för vissa högre domaresom om

ha vissa anställningar och uppdrag, delsatt de arbetsupp-typer attav
gifter domare,utövas enligt Bisyssleutredningen, ställdesom av
sådana krav förtroendetpå till opartiskhet i tjänsteutövningen inteatt

i fara föreskrifter tillståndsgivning intesattes kunnaatt syntesom
undvaras s. 90.

Det föredragande statsrådet ansåg emellertid kontrollsystematt ett
grundade sig obligatoriskt tillståndskrav behäftat medsom var

nackdelar. Med hänsyn till domarnas utbildning och yrkeserfarenhet
hade dessa också särskilda förutsättningar för själva kunna avgöraatt

bisyssla skulle strida kravet opartiskhetpå i tjänsteutöv-motom en
ningen. Det saknades därför, enligt statsrådet, skäl befaraatt att ett
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enskilde bedömai vilket ankom denenhetligt det på attsystem, om en
omfattadeoch domarnaförtroendeskadlig,bisyssla ävensomvar

för eller domstolarna skulletill förtroendet domarkårenskulle leda att
78-79. föredragande statrådet1970:72 Det ansågminskas prop. s.

anledning slopande detdet fannsinte heller någon att anta att ettatt av
för vissa däriblandvid tid rådde domare,speciella förbud dennasom
skiljemannauppdrag skulleregeringsråd, sigjustitieråd och åtaatt

erinrades det för detfå särskilt betydelse. Detkomma attatt stor om
sådant förbud och dessasdomare inte gälldeflertalet något attstora

skiljemannauppdrag reglerades bestämmelsernarätt taatt av om
§ Statsrådet sig kunnabisysslor i 13 statstjänstemannalagen. ansåg

restriktivitet beträffande sådanaskulle iakttaförutsätta domarna storatt
restriktiva hållning intagits frånhänsyn till denuppdrag med som

främst justitierådens och regerings-sida i frågastatsmakternas om
skiljemannauppdrag s. 78-79.möjligheter sigrådens åtaatt

till förhandsbesked7.4 Rätten

enskildes bedömning huruvida bisysslaunderlätta den ärFör att en
i § anställningsförordningenförtroendeskadlig eller inte stadgas l 1 att

vilka bisysslorskall informera sina arbetstagaremyndigheterna om
bedömning inte förenliga med regleringenenligt myndighetens ärsom

arbetstagaren lämnaLOA. Vidare skall myndigheten begärani på av
bestämmelsernabisyssla förenlig medskriftligt besked viss ärom en

LOA.bisysslor iom
lämnas förhandsbesked regering-domarkårens vidkommandeFör av

president ochjustitieråd, regeringsråd, i hovrätti frågaen om
ipresidentenordföranden i Bostadsdomstolen ochkammarrätt,

Tjänsteförslags-Försäkringsöverdomstolen. I övrigt kan nämnas att
skall utförasTFN besked bisysslornämnden lämnar om som av

hovrättsråd, kammarrättsråd,hovrättslagman, kammarrättslagman,
ordförandenbostadsdomarechefsrådman, rådman,lagman, änannan

chef för ochhyresråd, inklusive hyresnämndi Bostadsdomstolen,
respektiveFörsäkringsöverdomstolen. Hovrättñrsäkringsdomare i

revisionssekreterare och regeringsrättssekre-beskedkammarrätt ger
tjänstledig från ordinarieundantag för sekreteraremed ärterare som

fiskal fiskalsaspi-TFN, ochrådstjänst där besked lämnas assessor,av
Domstolsverket besked.Beträffande notarier lämnarrant.

för tiden 1984 juni 1993sammanställning TFN:s praxisEn av -
3 § rättegångsbalken uppträdatillstånd enligt 12 kap.vid beslut attom

§ periodenbesked bisysslor enligt 37 i den underombud ochsom om
anställningsförordningen finns i bilaga 18.gällande
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7.5 Domstolsverkets information bisysslorom m.m.

Med stöd anställningsförordningen har Domstolsverket lämnatav
information förtroendeskadliga bisysslor DVFS 1983:9 43.B Iom
denna regleringennämns i LOA nära överensstämmeratt med regeln

domarjäv i 4 kap. 13 § 9 rättegångsbalken och detta sambandom att
innebär sådana bisysslor otillåtnaär innebäratt risk för attsom
domaren måste anmäla jäv i sin tjänst domare. Domstolsverketssom
riktlinjer bör tillämpas även under ledighet för och vidsemester
tjänstledighet. Huruvida tjänsteman tjänstledigär för offentligtsom
uppdrag eller för uppehålla statlig befattning domartjänst,att änannan

de reglerutöver bisysslor gäller för honom i egenskapom som av
statstjänsteman, skalläven underkasta sig de restriktioner gällersom
för dem domartjänstutövar får efteravgöras omständigheterna isom
det enskilda fallet.

I riktlinjerna viktensägs rättskipningen omfattasatt attav av
allmänt förtroende ställer kravstränga domarnaspå personliga
integritet frihetoch från obehöriga hänsyn. Risken för förtroendeskada
medför domare måste iaktta urskillningatt det gällernärstor
bisysslor. Allmänna intressen skilda slag kan emellertid tala förav att

domare sig vissåtar syssla kräver särskild erfarenhet elleren som
specialkunskaper. En kvalificerad bisyssla kan domarenmera ge en
värdefull inblick i olika sidor samhällslivet och honom vidgadav ge

Ävenerfarenhet kan komma hans arbete domare till godo.som som
starkt personligt intresse ellerett utpräglad fallenhet för vissen en

uppgift kan ibland beaktansvärt motiv för sigett åtavara att en
uppgift.

Fastän förbudet i §7 LOA generellt gälleräven bisysslor utförssom
för offentliga arbetsgivare i riktlinjernasägs sådana uppdragatt som
lämnats statlig myndighet regel tillåtna.är Detsamma gällerav som
internationella uppdrag offentligrättslig natur.av

Enligt riktlinjerna bör domare kunna sigåta styrelseuppdrag hos
företag inte drivs med vinstsyfte i bolag i vilket domarensamtsom
eller hans anhöriganära har beaktansvärt ekonomiskt intresse ochett
uppdraget kan sägas ledutgöra i förmögenhetsförvaltningen.ett
styrelseuppdrag får även tillåtna i vissa andra företag medanses
anknytning till privatlivets område exempelvis bostadsrättsföre-som
ningar omfattar den bostaden och samfällighetersom egna som man
har del i i egenskap fastighetsägare. styrelseuppdrag i affársföretagav
får däremot ofta otillåtna, eftersom risken för förtroende-anses vara
skada påtagligär vid detta slag uppdrag. Således har regeringenav
beslut 1971-10-15 och TFN beslut 1987-08-26 inte ansett att
uppdrag styrelseledamot i affärsbanks kontor på varitsom orten
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respektive 6 kap. § LOA.statstjänstemannalagen l13 §förenligt med
Även i affärsföretag kan det finnasrevisorbeträffande uppdrag som

begränsningar.iakttaanledning strängaatt samma
betänkligheter sigenligt riktlinjerna, några åtakan,Domare utan

skiljedomare.skiljendmnd ellerordförande iuppdrag ensamsomsom
uppdragiakttas det gällerförsiktighetbör närDäremot att ta emotstor

Även utseddingå i skiljenämnd.enskild partattpart om en avav
objektivt kan nämligen sådantskyldig dömaskiljeman är ettatt

utomstående domarenföreställningen hosibland väckauppdrag att
honom.beroendeförhållande till denvisstkommer i utsettett som

uteslutenemellertidför förtroendeskadaRisken partenvara omsynes
heller bedöms sådankommunalt Inte någonstatligt ellerär ett organ.

Vidare uppdragtingsrätt. böri fall skiljemanrisk föreligga de utses av
i kunna§ rättegångsbalken regelenligt 42 kap. 17medlaresom

ellerföreslå sig själv till skiljemanfår intetillåtas, domaremen en
ämbetsberättelseJO:stvist han handlägger imedlare i rättensomen

1951 11.s.
bouppteckningsförrättare, boutrednings-gäller uppdragNär det som

domare vid allmänbodelningsförrättare riktlinjernaoch säger attman
förbli föremålsig från sådana uppdrag kanavhålladomstol bör som

förundantaget uppdrag närståen-vid den domstolen,bedömning egna
dentill domstolanknytningOm uppdraget har ände annanpersoner.

förtroendeskadliguppdrageti allmänhet inte äratt av enansesegna
karaktär.

taxeringsmyndighetbeträffande uppdrag hosuttalarRiktlinjerna
för-domare i allmänför förtroendeskada talarrisken attmotattm.m.

ordförande iUppdragvaltningsdomstol sig sådana uppdrag.åtar som
intefastighetstaxeringsnämnd har såledestaxeringsnämnd och ansetts
erfarenhetEftersomi förvaltningsdomstol.domartjänstförenligt med

utbildningssynpunkt kan detvärde frånuppdrag hasådana ettansesav
länsrättsnotarierdomare fiskaler och åtardock attaccepteras yngre

i utsträckningbör inte skesig uppdrag. Detta större än ärsådana som
i skall därvidVid arbetet domstolenutbildningssynpunkt.påkallat från

i allmän domstoloch beaktas. Domarejävsfrågorna uppmärksammas
i taxeringsnämnd.tillåts i regel ha uppdrag

biträda i rättsligavhålla sig fråni regelDomare bör partatt an-
anhöriga i enstakaRådgivningtvistiggelägenhet natur. an-av

falla utanförenligt riktlinjerna mestadelsbedömsgelägenheter
Enligt tidigaredärför tillåtet. debisyssla och börbegreppet vara

§§ 21 kap. 3i 12 3 §och 22 rättegångs-reglerna kap.nämnda samt
rättegångsombud,intelagfaren i domstolbalken får domare vara
regeringen ellermindreeller försvarare medrättegångsbiträde

lov till det. Regelnregeringen bestämmermyndighet avsergersom
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dock inte domare, under tjänstledighet, i utbildningssyfte tjänstgörsom
biträdesåsom till advokat. Tillstånd krävs huvudmannenäven ärom

anhörig eller närstående. Generella tillstånd lämnas regeringenav
medan tillstånd for visst mål eller ärende TF N.ges av

Beträffande rättsvetenskapliga utlåtanden och uppdrag att avge
utlåtande i rättegång i riktlinjerna följande. TFN uttalade ianges
beslut den 23 1977 domare inte böratt rättsvetenskapligamars avge
utlåtanden i pågående eller väntade tvister, inte det skernär påens
begäran båda Något hinderparter. generelltav mot att ettavge
utlåtande innebörden rättsregel i typsituation föreliggerom av en en
emellertid inte. I i JO:s ämbetsberättelse 1960ett 50 återgivets.
uttalande Högsta domstolens ordförande sägs synnerligav att
återhållsamhet borde iakttas domare i underrätt och hovrättav att avge
utlåtande, något generellt och ovillkorligt förbudatt inte kundemen
komma i fråga. de fallI där domare specialiserat sig i vissten ett

ellerämne medverkat vid viss lagstiftning föreföll det inte motiverat
hindra frånatt utlåtande frånpart domarenatt ett även om

utlåtandet skulle komma åberopas vid domstol elleratt högreannan
I enligheträtt. härmed i riktlinjerna det inte bör hindermötaanges att

för domare särskilda uppdrag frånatt handelskamrarna,motta
exempelvis inom för dessas responsaverksamhet.ramen

I fråga kursverksamhet har iJK beslut den 26 oktober 1989om
uttalat det betydelsefulltär domare medverkaratt vid undervisningatt
eller föredragshållare för lämna upplysningaratt exempelvissom om

lagstiftning eller för förmedla erfarenheter frånny att visstett
rättsområde. JK ansåg emellertid sådan medverkan inte får skeatt så

det blir fråga rådgivning iatt konkreta fall eller i formom av
kursverksamhet i regi. Kurser i hyresjuridik anordnatsegen som av
hyresråd och kursdeltagare i huvudsak utgjordesvars av personer

hyresnämndensinom verksamhetsområde har därför JK bedömtsav
sådan bisyssla istått strid med dåvarande 6 kap. § LOA.vara lsom

7.6 Förtroendeskadliga bisysslor i praxis efter
1983år

I DV:s riktlinjer redogörs bl.a. för den praxis finns i bisyssle-som
ärenden fram till 1983.år Redogörelsen kan i fråga identifieringom

vilka bisysslor bedöms fortroendeskadliga fortfarandeav som som
gällande. Detta bekräftas den praxis tillkommitanses vara av som

angående förtroendeskadliga bisysslor i tiden därefter.
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förtroendeskad-bisyssla skallbedömningenVid anses somenav om
praxis inte bararegeringens och TFN:sbeaktas iintelig eller om

opartiskhettill domarensförtroendetkan rubbabisysslan utanegen
förförtroendetrubbabisyssla kan tänkassådanäven annanenom

förtroende. Fördomstolenseller kan skadavid domstolenarbetstagare
förtroendeskadaavgörandedärvid inte någonbedömningen är om

skada.risk för sådan Avdet räcker medfaktiskt har uppstått, storutan
för allmänheten,risken änbedömningenbetydelse för är utanatt om

förtroende för domarensfår sittomständigheternatillfog, med hänsyn
sammanhäng-därmedtjänsteutövningen rubbat och denopartiskhet i

anseende skadas.domstolensrisken förande att
skillnad från isparbanker tillstyrelseuppdrag iTidigare ansågs

Praxis harbisysslor.med reglernaförenligaaffársbanker omvara
beslut den 15i denna fråga. I1990-talet ändratsunderemellertid ett

oförenligtsådant uppdragnämligen TFNmaj 1991 ansåg att ett var
inte finnsmenade detNämndeni tingsrätt.lagmanmed tjänst attsom

ledamot iuppdragskillnad mellananledning göranågon att som
rörelserbanktypernasde olika ärsparbank dåaffärsbank eller

TFNzsdesamma.uppkommajävsfrågor kan ärlikartade och de som
dit beslutetregeringenbekräftades sedanfrågai dennabedömning av

styrelseordförande ivaritfall, där domarenlhade överklagats. ett en
uppdraget underdockdomartjänsten ansågshan erhöllsparbank innan

förenligt medövergångsperiod kunnatidsbestämdkortare varaen
uppdragVidare har1994-02-02.beslutT FNdomartjänsten som:s

medlemvilken domarenekonomisk förening iistyrelseledamot varen
i vilkauppdrag i bolagdomartjänsten,oförenligt med atttrotsansetts

ekonomisktbeaktansvärtanhöriga hareller dennesdomare nära etten
falli dettaSkälen tilltillåtna.i regel brukarintresse att mansomanses

främst dettjänstförenligt med domarensuppdragetinte ansåg attvar
Skogsägarnasförening Södrauppgifter ikvalificeraderörde sig enom

TFN:sverksamhetomfattandemed mycketekonomiska förening
1992-06-18. Tillregeringens beslut1992-03-31beslut samt gruppen

uppdragräknatsharförtroendeskadliga styrelseuppdrag även som
sysslade medhuvudsakligenbolagföri styrelsensuppleant ett som

i Arbetsmark-ledamotskapfastighetsrätt,konsultverksamhet inom
arbetslöshetsförsäkringsdelegation uppdragnadsstyrelsens samt som

arbets-arbetstagarorganisationerselleri arbetsgivar-styrelseledamot
Skogs- ochocharbetslöshetskassaSmåföretagarnaslöshetskassa

arbetslöshetskassa.Lantbrukstjänstemännens
från enskilduppdragfor domaremöjlighetenVad gäller emotatt ta

iakttas.försiktighetfortfarandeskiljenämnd böriingå storattpart
domartjänstenoförenligt medsådant uppdragAvgörandet ärettomav

i detbedömning riskensamladträffas utifrånemellertidmåste aven
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enskilda fallet för domarens eller domstolensatt anseende för
opartiskhet rubbas. Således har, de fallutöver där den enskilde parten
varit statligt eller kommunalt domareett tillåtitst.ex.organ, vara
skiljemän i tvister rörande försäljningar från dödsbo, eftersom
uppdragen i de enskilda fallen bedömts begränsad omfattningvara av
och den enskilda domaren varit dödsbopart utsett så små-som ett som
ningom skulle upplösas. Däremot har uppdrag skiljemän utseddsom

inte förenliga med tjänstpart domareansetts i de fall därav vara som
frågai varit bolag. Inte heller harparten domare tillåtitsett en vara av

ñrsäkringsbolag utsedd ledamot ipart skiljenämndpermanenten
hade till uppgift frågorpröva till ersättningatt rätt enligtsom om ett

avtal rättsskyddsförsäkring mellan försäkringsbolaget ochom
Företagareförbundet. Omständigheterna visserligen sådana detattvar
ansågs mindre troligt bisysslan skulle rubba förtroendet förattsom
domarens opartiskhet i tjänsteutövningen. Regeringen menade dock att

emellertid borde beakta risken för förtroendeskador också frånman
andra, generella utgångspunkter. Av betydelse därvidansågsmera stor

risken för allmänhetens förtroende för domarensatt opartiskhetvara
rubbades och den därmed sammanhängande risken för domstolensatt
anseende skadades. Med sådant bordesynsätt bisyssla iett regelsom
inte godkännas skiljemannauppdrag härrör frånett enskildsom en

i varje fall detnär frågaärpart, uppdrag ickeärettom som av
obetydlig omfattning eller karaktär regeringenspermanentav mera
beslut 1987-05-14.

Som förtroendeskadlig bisyssla har även räknats drivande av
kursverksamhet i fastighetsrätt, inklusive hyresrätt, under tjänstledig-
het från tjänst hyresråd under tid arbetasamt medattsom samma
konsultationer i fastighetsrättsliga frågor. Inte heller har uppdrag att
för bolags räkning vid kursernärvara i fastighetsjuridikett i syfte att
förkovra sig inom rättsområdet för rådgivning i bolagetsenare ansetts

förenligt med tjänst rådman. Risk för förtroendeskadavara en som
ansågs även uppenbar för två domare önskade införsom agera
fastighetsdomstol ombud för golfklubb i tvist där tvisteföre-som en en
målets värde uppgick till över miljon kr. Domarna medlemmaren var
i golfklubben och dem även suppleant i klubbens styrelse.en av

7.7 Regleringen i kollektivavtal

I propositionen till statstjänstemannalagen diskuterades frågan om
förbud arbetshindrande bisysslor borde reglerasmot i författning eller

avtal. Departementschefen uttalade därvid bl.a. det integenom att
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sin tjänst driversidanstatstjänsteman vidtillåtaskunde att aven
omfattningi sådanprivata uppdraginneharförvärvsverksamhet eller

tjänsten. Vidmöjligheter skötamenligt hansinverkadedet attatt
i komma iförsummelse tjänstenför fel ellerkundemisskötsel ansvar

alltförhan imisskötseln berodde påfråga, storattoavsett om
gälldeeller inte. Dettasig bisysslor ävenägnadeomfattning om

reglerades i lag eller påbisysslorinnehafrågan rätten annatattom
brister isamband mellanbevisaEftersom det svårtärsätt. att

intekundebisysslorförekomstentjänsteutövningen och manav
inneha bisysslor. Dåtjänstemannensregler rättvissaundvara attom

kollektivavtalförekom iarbetsmarknadenprivatadenregler påsådana
skäl sådanfannsdepartementschefen det inte någotansåg motatt en

1965:60 169-170.statliga området prop.inom detreglering även s.
för-betraktabisyssla inte ärhaFörbud attmot att somsomen

således ibisyssla, reglerasarbetshindrandetroendeskadlig, s.k.
statsför-för civilaSektoravtalgällerFör domarekollektivavtal.

skyldig på§ arbetstagare ärSA-C. I 2 kap. 7valtningen sägs attatt
omfattningoch i vilkenarbetsgivarenuppgift tilllämnaanfordran om

arbetgivarenbarauppgift får avkrävasSådanbisyssla.inneharhan om
till arbetstagarens utövadärtill med hänsyn sättanledningfinner att

inverkarbedömningenligt arbetsgivarensbisysslaOmtjänsten. en
arbetsgivaren ålägga arbetstagarentjänsteutövningen fårhindrande på

bisysslan.meddelvis upphörahelt elleratt
upphördechefslöneavtalet, vilketomfattadesdomareFör attavsom

bisysslor i avtaletsreglerfanns motsvarandejuli 1993,den 1gälla om
meddeladesavtaltillämpningen dettaFöreskrifter för5 avav

bisysslorskett beträffandeemellertid inteSå hadechefslönenämnden.
chefslöneavtaletsjuni 1993den 2828. I avtalet1990 A 7SAV oms.

skyldigi 8 §stadgas arbetstagare ärSAV 1993 A 11upphörande att
vilken omfattninghuruvida och iarbetsgivarenuppgift tilllämnaatt

får beslutaArbetsgivarensig bisysslor.åtainnehar ellerhan attavser
ellermed bisyssladelvis skall upphörahelt ellertjänstemannenatt en

tjänsteu-hindrande påbisyssla inverkarsiginte får åtahanatt somen
tövningen.

regeringsrådensjustitierådens ochSärskilt7.8 om

bisysslainneharätt att

justitieråd interättegångsbalken stadgasstycket§ första3 kap. 4I att
finns förMotsvarande förbudämbete.ellerfår inneha utöva annat

för-§ första stycket lagen allmännadel i 3regeringsrådens om
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valtningsdomstolar. Bortsett från denna begränsning, överförtssom
från 1809 års regeringsform, gäller i dag för justitierádens och
regeringsrådens rätt ha bisysslor i principatt regler församma som
övriga domare.

Justitieråden och regeringsråden har dock inte alltid tillåtits att
inneha denna uppdrag. Somtyp tidigare gällde föreav antytts
ändringen i 13 § statstjänstemannalagen år 1970 i viss mån andra
regler för de högsta domarna beträffande rätten inneha bisysslor.att

Enligt § 34 i 1809 års regeringsform fick den justitierådsom var
inte "bekläda" andra civila ämbeten. Bestämmelsen ändrades 1844år
till förbud för justitierådenett tillika inneha elleratt utöva annat
ämbete. Regeln utsträcktes vid tillkomsten Regeringsrätten tillav att
också gälla regeringsrád. Grundlagsregleringen påminde de förbudom

förening flera tjänster imot hand i särskilda fall före-av en mans som
kommit i äldre lagar. Bl.a. stadgades det redan i Magnus Erikssons
landslags Thingmala balk inte fick haatt domsagaänen man mer en
Pontus Fahlbeck Regeringsformen Äveni historisk belysning 96.s.

förbud förening statliga ämbeten såledesom mot inte saknades iav
äldre tider det dock först efter mitten 1800-taletanses ivara av
samband med genomgripande förvaltnings- och lönereformen som
bisysslefrågan i dess nutida gestalt blev aktuell.

En begränsning justitierådens rätt åta sig enskildaav uppdragatt
genomfördes beslut 1874 års riksdag. Efter hemställangenom frånav
statsutskottet beslutade nämligen riksdagen den föreslagna förhöjdaatt
lönen för justitieråd inte skulle uppbäras den även uppbarav som
lön eller från.årligt arvode sådan inrättning eller bolag sanktione-som

Kungl. Majzt. Moitivetrats för denna begränsningav detattvar var
synnerlig vikt Högsta domstolens ledamöterattav intog fullkomligten

oberoende ställning de inte fick innehasamt att ämbete ellerannat
tjänst och inte heller borde äta sig enskilda "för handhavande derasav
viktiga kall främmande och möjligen störande uppdrag.

I samband med 1907 löneregleringårs förjustitieråden ändrades det
gällande förbudet åta sig enskildamot uppdragatt till medatt
justitierådsämbete inte fick förenas uppdrag såsom ordförande eller
ledamot i styrelse för verk eller bolag försett med Kungl.som var
Majzts oktroj eller blivit registrerat aktiebolag. Tjänsten fick intesom
heller förenas med befattning tjänsteman i sådant verk eller bolag.som
Dessa lönevillkor sedan sakligaupptogs ändringar iutan även de
bestämmelser angående tillämpningen 1921 års avlöningsreglementeav

meddelades i juni 1921.som
Enligt kungörelse den 6 juni 1925 angående utsträckten tillämpning

avlöningsreglementet skulle fr.o.m. den juliav 1 1925 särskilda
bestämmelser, med innehåll 1921 årsmen avlönings-samma som
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och Regerings-domstoleni Högstagälla för ledamöternareglemente,
ovillkorliga ochbestämmelserna ansågssärskildaDerätten. gavvara

för dispens.inte utrymme
inomsakkunniga försärskilda1925 tillkalladesjunislutet attI av

ochjustitierådensbehandlingenvidhjälpa tillJustitiedepartementet av
höstunderlönehänseende. Iiställningregeringsrådens ett samma

bordeavlöningsvillkorensakkunnigaföreslog deutlåtandeavlämnat att
för ledamöter-uppkommit dethade ocksåändrad lydelse. Frågafå om

förbudetstadgadeRegeringsrättendomstolen och atti motHögstana
innefattautsträckas tillborde ävenuppdragenskildasig vissa attåta

skiljemannauppdrag.sigförbud åtamot attett
sigregeringsrådoch åtogjustitierådlämplighetenFrågan attavom

varit föremåldessförinnantillfällenvid flerahadeskiljemannauppdrag
hadedechargedebatt1922Vid årsi riksdagen.överläggningför en

tillskapadessituationdenriksdagsledamot attattyttrat genomsom
uppdragRegeringsrättendomstolen ochHögstaledamöterna mottogav

Visserligenbetänklig.ytterligtkonstitutionelltskiljemän varvarsom
mening,grundlagensiinte ämbeteskiljemannaskapet något men
inte bordedomarna åtade högstavid handenandagrundlagens attgav

var likställasde kundeväl avlönadeofta såuppdragsig dessa attsom
medlemmarmeddelatsOm skiljedommed ämbeten. avavsomen

i dendomstolen kommadit skulleöverklagadesdomstolenHögsta
ledamöterhuruvida domstolensdenställningen måste avgöraatt egna

skulledehandlat alldeles såskiljenämndenmedlemmar isåsom som
justitierådsådan fara ansågsdomstolen. Eninom Högstaha handlat ett

framhållit han ansåghadeför. talaresig Eninte få utsätta attannan
skiljeman-sigregeringsråden åtogjustitieråden ocholämpligtdet att

i sistarättstvisterämbete avgöraeftersom derasnauppdrag attvar
38.1926:1 andra huvudtitelni första instans prop.och inteinstans s.

1922 demberättelsen den årrevisorer ihade RiksdagensVidare avom
styrelse ochtillstånd,statsverketsgranskningenverkställda av

tillfällenvid flerabetänkligheterdeförvaltning uttalat att som
idomstolen elleri Högstadomareframhållits i riksdagen attmot

revisorerna.skiljemannauppdrag deladessigliknande ställning åtog av
Även förhållandet1923 berördesavseendei berättelsen år att

skiljemannauppdrag.sigdomstolen åtogHögstaledamöter av
justitierådolämpligtfrån flera synpunkterdetRevisorerna ansåg att

mening kunde detuppgifter. Enligt revisorernasmed sådanasysslade
allaupphöjdhet och oberoendemedförenligt de krav påinte avanses

ställas deovillkorligen måste påobehöriga hänsyn personer somsom
ersättningmyndighet derikets dömandehögstautöva motattsatts att

området för derasberördeenskilda uppdrag såsig näraåtog som

148



Domarnas bisysslor1994:99sou

tjänsteverksamhet och lätt kunde komma i konflikt med derassom
domarplikter.

sakkunnigaDe hade tillkallats 1925 ocksåsom togsommaren upp
frågan för justitierådrätten och regeringsråd åta sig skilje-om att
mannauppdrag, kom till skilda slutsatser. Medan ordförandenmen
ansåg dessa domare helt borde fråntas rätten åta sigatt uppdragatt

skiljemän hade sakkunnig kommit fram till det intesom en annan att
borde föreligga några helst begränsningar i detta hänseendesom samt
den tredje sakkunnige föreslagit det borde stadgas vissa begräns-att
ningar i rätten åta sig sådana uppdrag. Departementschefenatt
biträdde dock vid ärendets föredragning i statsrådet det deav
sakkunnigas ordförande framlagda förslaget förbud. Detettom
avgörande enligt departementschefen det vid skilda tillfällenattvar
kommit till uttryck åtagande skiljemannauppdrag inte kundeatt av

förenligt med den ställning justitieråden och regeringsrådenanses som
intog i egenskap utövare landets högsta domsmakt. Redan frånav av
synpunkten denna domaremyndighet borde fristå frånatt varje

i berörda hänseende restriktiv bestämmelse påkalladsyntesangrepp en
med innebörd dessa domare inte fick sigåta uppdrag skiljemanatt som
prop. 1926:1 Andra huvudtiteln, 41-44 46.och Riksdagens.
beslutade sedan 1926 iår samband med löneförhöjning justitie-atten
råden och regeringsråden skulle förbjudas sigåta sådana uppdrag.att

detI kungl. brevet den juni11 1926 förordnades, utöver vad som
tidigare gällt, med dessa domartjänster inte heller fick förenasatt
annan tjänstebefattning vad slag det må; eller uppdrag såsomav vara
skiljeman." SOU 1928:14 52.s.

Grundlagsstadgandet i § 34 1809 års regeringsform hade således
reglering justitierådens och regeringsrådens lönevillkorgenom av

successivt skärpts så de förhindrade huvudöver sigatt åtaattvar taget
helstnågra befattningar eller uppdrag vid sidan domartjänstensom av

för vittså dessa inte kunde ideell natur.anses vara av mera
Bestämmelserna de högsta domarnas inneharätt bisysslorom att

överfördes till §7 B allmänna avlöningsreglementestatenssenare
Saar. Föreskrifterna i reglementet innebar tjänst justitierådatt som
eller regeringsråd inte fick förenas med tjänstebefattning eller uppdrag

ordförande eller ledamot i styrelse för verk, bolag, förening ellersom
attinrättning hade till ändamål driva rörelse inom industri,som

handel, bank- eller försäkringsväsen ellertransport, näringsgrenannan
eller verksamhet hade huvudsakligen ekonomiskt syfte.vars annars
Med sådan tjänst fick inte heller förenas skiljemannauppdrag.

Förbudet i §7 B Saar för justitieråd och regeringsråd innehaatt
bl.a. skiljemannauppdrag kom framgälla till den julil 1970 då detatt
upphävdes i samband med ändringar gjordes i 13 § statstjänste-att
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Ändringarna innebar bl.a. statstjänstemannalagenmannalagen. att
tillämplig i domstolengjordes generellt ledamöterna Högstaäven på

Regeringsrätten.och
samband med justitieutskottets behandling anslag till domstols-I av

för 1991/92 aktualiserades i motioner frågor kringväsendet budgetåret
6 § LOA justitierådensbestämmelsen i dåvarande kap. 1 och bi-

Motionärerna det fanns risk för bisysslornasysslor. ansåg att att
opartiskhet ifrågasattesmedförde domarnas och reglernaatt att om

därför borde hänvisade till interpella-bisysslor Utskottetöver. ettses
från justitieministern Freivaldstionssvar dåvarande Laila prot.

januari 1991 18 anförde1990/91:53 23 där hon hon detansågatts.
domarna sig exempelvisvärdefullt de högsta kunde åta uppdragatt

ordförande i skiljemannanämnd skiljedomareeller ochsom som ensam
ordförande i statliga utredningar. Dåvarande justitie-uppdrag som

rådande iministern menade de begränsningarna domarnas rättatt att
förbisysslor tillräckliga såväl domstolensha ochatt garanteravar

opartiskhet kravet intrång inte fick ijustitierådens ske denattsom
framhöllordinarie verksamheten. Hon också domare inte minstatt -

i domstolen grund sin utbildningledamöterna Högsta ochav-
får särskilda förutsättningaryrkesverksamhet ha själva avgöraattanses
förtroendeskadlig olämpligbisyssla eller anledning.ärom en av annan

därför avstånd från införande förbudHon tanken på totalttog ettav
bisysslor. Justitieministerns uppfattning delades utskottetmot av som

avslog motionerna l990/9l:JuU16 8-9.s.
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8 arbetsuppgifterDomarnas

8.1 Inledning

Utredningen har i direktiven fått i uppgift undersöka möjligheternaatt
ordinariebegränsa de domarnas arbetsuppgifter till i huvudsakatt

själva processledandet och dömandet. Redan i idéskissen föreslogs som
tidigare de arbetsuppgifter intenämnts grundpå sinatt som av
kvalificerade borde förbehållas domarna borde kunna delegeras tillart

personal. Varje domare borde försedd med sådan hjälp attannan vara
han inte behöver använda sin tid expeditionellatill göromål och

Ävenarbetsuppgifter mindre kvalificerat slag. andra åtgärder iav
syfte renodla domarrollen borde Hit hörde delegationövervägas.att

beslutsbefogenheterna i vissa frågor inte kan ha med detav som anses
egentliga dömandet Somgöra. exempel nämndes i idéskissen vissaatt
frågor beviljande allmän rättshjälp, fattande beslut i frågorom av av

ersättning till vittnen, tolkar och personundersökare. Vad gällerom
vissa andra beslut, personundersökning och offentligt.ex. om
försvarare, anfördes det borde räcka domaren bestämdeatt att att
åtgärden skulle vidtas, medan personal försvarade beslutet iannan
övrigt. Det vidareansågs angeläget domstolarnas serviceverksam-att
het i utsträckning möjligt handhadesså andra domare.änstor som av

Det föreligger redan fördelning arbetsuppgifterna vidennu av
domstolarna vissapå så beredande och avslutandesätt åtgärderatt

avgörande okomplicerade frågor utförs personal änsamt av av annan
ordinarie domare. Under årens lopp har dessutom olika författnings-
ändringar möjliggjort ökad delegering arbetsuppgifter frånen av

tilldomare personal överflyttning viss handläggningsamtannan en av
tillfrån domstolarna andra myndigheter.

och med förI den summariska 1992åratt t.ex. ansvaret processen
överflyttades från tingsrätterna till kronofogdemyndigheterna togs ett

renodling tingsrätternas verksamhet. Målstort steg mot en av om
betalningsföreläggande, lagsökning och handräckning handlades dock
redan fore överflyttningen till kronofogdemyndigheterna inte av
ordinarie domare notarier och biträdespersonal, varförutan av
överflyttningen knappast kan ha inneburit någonsägas större av-
lastning domarnas arbetsuppgifter, däremot domstolarnasav men av
uppgifter.
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8.2 Renodlingen domstolarnas uppgifterav

viktig del Domstolsutredningens arbete tillEn att attav var se
domstolarna i princip tilldelades enbart sådana frågor verkligensom

domstol. utgångspunkterna eftersomkräver prövning En att,av av var
domstolarna samhällets kvalificerade beslutsfattare i juridiskaär mest

formerfrågor med specialitet under rättssäkra lösa dennaatt typ av
flera olika angelägetfrågor inom områden, det domstols-attvar spara

väsendets till just de kvalificerade frågorna. Någon fördel attresurser
domstolarna med frågor intelåta arbeta kräver deras särskildasom

juridiska kompetens och lika kundeväl handläggas för-som av
valtningsmyndigheter fanns inte. Det kan också nackdel förses som en
samhället och domstolsväsendet domstolarnas iatt togsresurser
anspråk för sådant egentligen inte krävde domstolarnas särskildasom

därför, efterkompetens. Utredningen konstaterade genomgången av
grundlagsbud och konventionsåtaganden, detmycketatt av som

likadomstolarna arbetade med väl kunde handläggas förvaltnings-av
1991:106myndigheter SOU 20. borde den enskildeDäremot has.

till domstolsprövning i följande fall 49-50:s. Rättstvisterrätt
enskilda enligt kap. 3 § regeringsformen, frågormellan 11 om

prövning enskildas civila rättigheter och skyldigheter enligtav
Europakonventionens artikel anklagelser för brott även om
påföljden enbart kommer bli böter Europakonventionens artikel 6,att
frihetsberövanden enligt 2 kap. 9 § regeringsformen och Europakon-
ventionens artikel vissa för enskilde5 andra den särskiltsamt
betydelsefulla frågor, tilldär domstolsprövning fårrätten anses som

inte ioomtvistad sådan sig regeringsformentrots att garanteras vare
eller Europakonventionen.

iPå den allmänna domstolssidan har synnerhet tingsrätterna sedan
haft arbetsuppgifter frivilligagammalt antal inom den rättsvårdensett

ligger vid sidan egentligaområde de huvuduppgifternasom av
tvistemål och brottmål. Exempel sådana s.k. sidofunktionerpå bl.a.är

inregistrering bouppteckningarfrågor inskrivningsamtom av av
Ävenförmynderskap godmanskap. inskrivningsväsendetoch avseende

fast egendom bör kunna hänföras till dessa uppgifter.
förvaltningsdomstolarnaDe allmänna har inga uppgifter kansom

betecknas sidofunktioner. Arbetsfördelningen mellan förvaltnings-som
domstolarna och förvaltningsmyndigheterna gäller i stället i vilken

förvaltningsbeslut skall överordnad myndig-mån överprövasett enav
Principernahet eller domstol. vilka slags frågor skulleav en om som

domstol respektive förvaltningen lades fast vidöverprövas av av
Regeringsrättens tillkomst 1909. Domstolsutredningenår hade sinsom
principiella utgångspunkt förvaltningsärendende redanatt som
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prövades förvaltningsdomstolarna i fortsättningenäven skulleav vara
underkastade prövning.samma

Domstolsutredningen föreslog i sitt betänkande SOU 1991:106
beträffande tingsrätterna vissa sidofunktionerna, registre-att t.ex.av
ringsärenden enligt äktenskapsbalken anmälningar bodelningsom av
och äktenskapsförord, frågor godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§om
föräldrabalken, handläggning s.k. lösöreköp och konkurserav samt
vissa likvidationsfrågor borde kunna föras bort från domstolarna.
Däremot borde exempelvis frågor verkställighet avgörandenom av om
vårdnad barn och med barn flyttasumgänge till tingsrätternaöverom
från länsrätterna. länsrätternaFrån borde också frågor körkorts-om
ingripanden föras bort. Dessa borde i stället länsstyrelserna.prövas av

Domstolsutredningens förslag i dessa delar har lett till hand-att
läggningen vissa likvidationsärenden beträffande aktiebolagav
flyttades från tingsrätterna till Patent- och registreringsverket den

april 19941 prop. 1993/94:43, l993/94:LU7. Vidare kommer den
första prövningen körkortsingripanden fr.o.m. den 1 oktober 1994av

länsstyrelsengöras i stället för länsrättenatt prop. 1993/94: 133,av av
1993/94:JuU24.

Domstolsutredningen ansåg inskrivningsmyndigheternaäven påatt
sikt borde skiljas från domstolsväsendet. Denna fråga behandlades
också i Lantmäteri- och inskrivningsutredningens betänkande Kart- och
fastighetsverksamhet i myndighet och bolag SOU 1993:99. I detta
konstaterades inskrivningsverksamheten i dag fungeraratt på ett
effektivt medsätt, korta handläggningstider och hög kvalitet. För ett
skiljande från domstolsorganisationen talar dock det är viktatt storav

uppgifter ligger utanför det egentligaatt rättskipningsområdet isom
stället förs till förvaltningsmyndigheter.över Därigenom kan domsto-
larna koncentrera verksamheten till sådana frågor verkligensom
kräver domstolsprövning 183. Utredarens bedömning attvar
inskrivningsmyndigheterna borde skiljas från domstolarna och i stället
organisatoriskt integreras i de regionala kart- och fastighetsmyndig-
heterna s. 90. Något förslag ändrad organisation för in-om en
skrivningsverksamheten lades emellertid inte fram i 1993/942214prop.

organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhetom en ny
Även domstolarnas uppgifter så långt möjligt bordem.m. om som

renodlas till dömande verksamhet talade nämligen övervägande skäl
för närvarande föreslå överförandemot att inskrivningsverksam-ett av

heten från tingsrätterna till de lokala lantmäterimyndigheterna. Bl.a.
borde det arbete med förändringar på panträttsområdett.ex. som
pågick först komma längre så tydligare bild myndigheternasatt en av
framtida arbetssituation kunde erhållas. I propositionen emellertidsägs
också det vid framtida avskiljande inskrivningsverksamhetenatt ett av

153



arbetsuppgifterDomarnas 1994:99sou

fastighetsverksamhetmed övrigföra dennaturligtbör att sammanvara
möjlig-skulle innebäraeftersom det bl.a.propositionenberörs isom

med in-rationalisering verksamhetenfortsattvidheter att aven
förankringbibehålla dess lokalapanthantering kunnaochskrivning

anslagen till dom-Vid behandlingen1993/941214 23.prop. avs.
justitieutskottet emeller-1994/95 anfördestolsväsendet för budgetåret
knytande till domstolar-inskrivningsmyndigheternasskäl förtid deatt

menadehade bärighet. Utskottet1972 alltjämtanfördes årsomna
tings-konsekvenser för de småskulle kunna fåreformockså att en

förankring ochlokalaVikten domstolarnasbärkraft.rätternas av
betonadesregionalpolitisksysselsättnings- ochtill skälhänsyn naturav

hänvisade vid16. Bostadsutskottet1993/94:JuU21särskilt s.
justitieutskottets1993/941214 tillpropositionenbehandlingen av

förordade ordningenregeringentillade bl.a. denbetänkande och att av
fråganberedningenden fortsattainnebärafick sägas att av om

tillhörighet baserasorganisatoriska kaninskrivningsverksamhetens
tillgängligti dag finnsbeslutsunderlag vadbredarebetydligt änett som

1993/94:BoUl9 7s.
redogjort för deni sitt betänkadeDomstolsutredningen hade vidare

frågor vårdnad ochför handläggamodellens.k. finländska att om
hade vissa fördelarUtredningen menadeumgänge. att systemet men

ställningstagandei frågan innanutredning krävdesytterligare ettatt
1993 tillkalla särskildbeslutade höstenRegeringenkunde ske. att en

handläggningbestämmelsernamed uppdragutredare överatt avomse
hänvisasdirektiven dir. 1993: 120umgängestvister. Ivårdnads- och

sådana frågorEnligt finländsk kanfinska modell. rättbl.a. till denna
ingår avtal,föräldrarnautsträckning lösasi attstor somgenom

fastställt avtal harsocialnämnden. sådantfastställs Ett sammaav
lagakraftvunnetverkställas såsomoch kanrättsverkan ettsom

medhjälpa föräldrarnaSocialnämnden kandomstolsavgörande. även
skulleeller liknande ordningOm sådanunderhållsbidragsavtal. en

vissförmodligen leda tilldetta kunnai Sverige skulleinföras en
i framtiden.arbetsuppgifterdomstolarnasavlastning av

strafföreläggandeordningsbot ochFöreläggande8.2.1 av

inte skallprincipen domstolarnaområde harbrottmålensPå att
tillegentlig tvist lettdet inte råder någonmed ärenden därbelastas att

tilldömandet dekunnat koncentreradomstolarna successivt har mer
i vissa fallför åklagarnaMöjligheternakvalificerade brottmålen. att

förundersökningsbegräns-beslutaåtalsunderlåtelse ellermeddela om
gradvis vidgats.loppning har under årenst.ex.
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148 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser brott, hörattom som
under allmänt åtal, i vissa fall kan beivras summarisktettgenom
förfarande inställelse vid domstol. Detta skerutan denattgenom
misstänkte föreläggs bötestraff till godkännande. Godkännandetett
gäller lagakraftägande dom. Förelägganden detta slag kansom en av
utfärdas antingen polis föreläggande ordningsbot eller åklagareav av
strafföreläggande. Om brottet förenatär förverkandemed av
egendom eller sådan rättsverkan skall denna också föreläggasannan
den misstänkte för godkännande. Ett godkänt föreläggande har samma
giltighet lagakraftvunnen dom.som en

Möjligheten för åklagare utfärda strafföreläggande tillkomatt år
1948. Syftet få enkel, snabb och effektiv hanteringattvar en av
bagatellartade brottsliga gärningar. Strafföreläggande får utfärdas
beträffande brott för vilket inte föreskrivs svårare straff böter,än med
undantag för normerade böter, och beträffande brott för vilket
föreskrivs böter eller fängelse i högst månader. Om påföljden ärsex
dagsböter antalet begränsatär till 120. Strafförelägganden får innehålla

Ävenföreläggande särskild rättsverkan. tulltjänstemän medom
åtalsbehörighet har utfärdarätt strafföreläggande i tullmål.att

Ordningsbotsinstitutet infördes 1966år för möjligheter tillatt ge
snabba beivranden trafikförseelser. Föreläggande ordningsbot fårav av
utfärdas polismän och i vissa fall tulltjänstemän beträffande brottav
där straffet penningböter,är dock inte normerade böter, och för vilka
ordningsbot bestämts. Det Riksåklagarenär i samråd medsom
Rikspolisstyrelsen väljer de brott för vilka ordningsbot skallut
bestämmas. Till skillnad från vad gäller for strafföreläggande fårsom
föreläggande ordningsbot inte utfärdas den misstänkte förnekarav om
gärningen.

Åklagarutredningen-90 har i sitt betänkande Ett reformerat
åklagarväsende SOU 1992:61 lämnat flera förslag syftar till attsom
effektivisera förfarandet i brottmål bl.a. vidgade möjligheter till
strafföreläggande föreläggandeoch ordningsbot vidgadesamtav
möjligheter för polis och åklagare besluta förverkande.att om
Förslagen har lagts till förgrund lagrådsremiss. Avsikten är atten en
proposition skall kunna överlämnas till riksdagen efter sommaren.

8.3 Renodlingen domarnas uppgifterav

De förslag Domstolsutredningen lade fram syftade huvudsakligensom
till renodling domstolarnas verksamhet och ledde inte tillen av att
domararbetskraft skulle komma frigöras. Utöver denatt externa
delegering överflyttande uppgifter från domstolarna till andrasom av
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också arbete med internmyndigheter innebär förekommer ett
till personal vidarbetsuppgifter från domarnadelegering annanav

fickoch avslutande åtgärder redan viddomstolarna. Vissa beredande
utföras andra personalkategorierrättegångsbalkens tillkomst änav
delegering därefter successivt ökatsMöjligheterna till hardomarna.

olika författningsändringar.lopp radunder årens genom en
projekt ändrade arbetsformer vid1993 påbörjadesHösten ett om

tingsrätterProjektet omfattar hovrätter, kammarrätter,domstolarna.
projektet domstolspersona-grundtankarna ioch länsrätter. En är attav

effektivare arbetsformer, bl.a.själv skall finna nålen vägar att genom
Stor vikt har lagts vidfrån kollegor i andra domstolar.impulser att

arbetsformer. Under deinitiativ till ändrade årenstödja lokala senaste
bedrivits vid vissaförsöksprojekt arbetsformerhar också om nya

vid Göteborgs tingsrätt,närvarande sådana delsdomstolar. För pågår
Jönköping Stockholm. Två försökspro-vid i ochdels kammarrätterna

bedrivits för Västra Sverige ochjekt, tidigare vid Hovrättensom
delegeringSkåne Blekinge utsträcktochHovrätten över om av

kanslipersonal,beredning mål till bl.a. har permanentats genomav
i kraft juli 1993.ändringar hovrättsinstruktionen vilka trädde den li

för arbetsformerna i samtliga hovrätter.Bestämmelserna gäller nu
fram proposition 1992/9322131993 lade regeringenVåren en om

vid vilkenarbetsuppgifter till kanslipersonal domstoldelegering av
delegeringsmöjligheterna. propositio-till lagreglering Isyftade aven

vilka förutsättningar regeringen fårdiskuterades först undernen
delegering till kanslipersonal.föreskrifter möjliggörmeddela som

tillkommit under den gamla regerings-Eftersom rättegångsbalken
frågan lagreglering efter 1974formens tid nämligen årsansågs om

i Enligt 11 kap. § regerings-regeringsform ha kommit läge. 4ett nytt
rättskipningsuppgifter,domstolarnas huvud-formen skall regler om

i form lag.organisation och rättegångendragen deras om ges avav
regeringsformen skall ibestämmelser domstolarna enligtNär gesom

delegeringriksdagens obligatoriska lagområde. Någonlag tillhör det
inte möjlig. kan regeringen medtill regeringen således Däremotär

verkställighetsföre-13 § regeringsformen meddelastöd 8 kap.av
inte faller inom huvuddragen domstolarnasskrifter. Vad avsom

regeringsformen,enligt förarbetena till dockorganisation tillhör,
Även388. föreskrifter1973:90regeringens restkompetens prop. s.

inte har direkt betydelse fördomstolarnas inre arbete någonsomom
själva torde falla under restkompetensen prop.rättegången

16. Regeringsformen däremot inget besked i1992/93:2l3 lämnars.
hänföra till eller tillfrågan domförhetsreglerna rättegångenär attom

anför departementschefendomstolsorganisationen. 1992/93:2 13Iprop.
frågaför bedömningen denna bordeutgångspunkten attatt varaav
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regeringsformen inte varit avsedd rubba rådande ordning föratt
uppdelningen normgivning på olika konstitutionella nivåer s. 17.av
Det skulle i föroch sig kunna naturligt hänföra frågorattsynas om
domförhet till rättegången, allra helst det gäller uppgifterom som
tillhör det egentliga målarbetet. T.ex. borde frågan fårom vem som
fatta beslut personundersökning i brottmål kunna underom sorteras
reglerna rättegången. I propositionen påpekas emellertid detom att
samtidigt förefaller alla frågor domförhet hittillssom om ansettsom

hänföra till just domstolsorganisationen.att Ett tydligt exempelvara
den uppdelningär mellan organisation och förfarande finns isom

lagen allmänna förvaltningsdomstolar respektive förvaltningspro-om
cesslagen. Dessa lagartvå tillkom före den regeringsformenstrax nya

Ävenoch domförhetsreglerna finns i den förstnämnda lagen. rätte-
gångsbalken, anförs det, kan byggasägas på sådan uppdelning.en
Domförhetsreglerna finns i rättegångsbalkens första avdelning kap.
l-9 behandlar de organisatoriska frågorna. Tolkningen ocksåärsom
bäst förenlig med 2 kap. § femte4 stycket rättegångsbalken där det
stadgas regeringen bestämmer i vilken omfattningatt åtgärder som

beredandet mål får vidtas lagfaren domare i hovrättenavser av av en
eller någon tjänsteman vid denna. Stadgandet kan i fallsåav annan ses

erinran regeringens restkompetens det gällernär detaljreg-som en om
leringen de domstolsorganisatoriska frågorna s. l7av

Föreskrifter skall sköta delgivning och expedieringom vem som
enligtär, propositionen, tveklöst sådana frågor faller utanförosv. som

det obligatoriska lagområdet. Om däremot övervägde lämnaattman
elleruppgifteröver har betydelse för väsentligaärparternasom som

från rättssäkerhetssynpunkt enligt departementschefen,var man,
otvivelaktigt inne frågorpå kunde tyckas tillhöra det obligatoriskasom
lagområdet. Starka skäl talade därför för lagreglering deatt en av
grundläggande förutsättningarna för delegering till kanslipersonal av
uppgifter gäller det egentliga målarbetet kom till stånd. Någonsom
utförlig reglering frågan behövdes dock inte i rättegångs-tasav
balken och lagen allmänna förvaltningsdomstolar. Mer detaljeradeom
föreskrifter borde nämligen kunna meddelas regeringen i för-av
ordningsform. Eftersom regeringen kan meddela sådana föreskrifter
antingen med stöd restkompetensen eller verkställighetsföre-av genom
skrifter sådan ordning, enligt departementschefen, förenligvore en
med regeringsformen. Lagarna borde dock innehålla erinran atten om
regeringen behörigär meddela sådana detaljföreskrifter.att

De lagändringar föreslogs i propositionen trädde i kraft densom
1 juli 1993. l propositionen framhöll departementschefen också det
angelägna i domarna i möjligastörsta utsträckning fåratt sigägna
den dömande verksamheten och rationell arbetsfördelning därföratt en

157



arbetsuppgifterDomarnas 1994:99sou

arbetsuppgifter i möjligaolika förberedandekräver störstaatt
fanns inteutförs personal. Det någotomfattning somav annan

vissa juridiska kunskaperuppgifter ställer kravhindrade att som
i egentligatill kanslipersonal. Beredande åtgärder detdelegeras

rättsliga erfaren kanslipersonal kanhar normalt inslagmålarbetet som
juridiska kunskaper skallUppgifter ställer kravhantera. på störresom

kanslipersonal. Exempel vad börinte få delegeras till pådock som
utanförlagfarna och klart faller det delege-förbehållas domare som

området interimistiska beslut, beslut tvångsmedel ochringsbara är om
avvisande bevisning. heller skall uppgifterbeslut Inteav somom

inberäknat beslut avskrivning mål,innebär mål avgörs,att ett om av
delegering till kanslipersonalomfattas bestämmelserna prop.av om

regeringen befogenhet1992/932213 20 Genom lagändringen gess.
uppgifterbestämmelser vilka beredningmeddelaatt som avserom av

utföras personal domare. Lagändringen harmål får änav annansom
ändring i hovrättsinstruktionen 1979:569följts med som gerupp en

vissa beslut under beredningen till fiskaler,möjlighet delegeraatt
övrigafiskalsaspiranter och domstolsbiträden. För domstolars del har

uppföljning skett, eftersom regeringen intedäremot inte sådannågon
för tillfället vidarebedömt det lämpligt gå med någraattvara

arbetsformer.författningsändringar berör dessa domstolars Skälensom
varit det pågående reformarbetet området följthärför har att som

förslag förhållandevisDomstolsutredningens kan betydelsepå stor
arbetsformer, arbete i 1993för domstolarnas det pågår årssom

domarutredning utvecklandet målhanteringssystemetsamt att av
MÅHS nödvändiggöraockså kommer domstolarnasöversynatt en av
arbetsformer prop. 1993/941100 bil. 3 29.s.

Delegering arbetsuppgifter till kanslipersonal8.3.1 av
tingsrätti

innehöll tidigare, inteRättegångsbalken någranämntssom ovan,
vilken utsträckning olika uppgifter fick utförasregler iom av

kanslipersonal vid tingsrätterna. stadgades i 2 kap. § femteDäremot 4
rättegångsbalken beträffande hovrätterna regeringen be-stycket att

i vilken omfattning åtgärd endast beredandestämmer som avser av
får vidtas lagfaren domare i hovrätten ellermål av en annanav en

vid Genom lagändringen trädde i krafttjänsteman denna. den 1som
juli 1993 stadgas emellertid uttryckligen beträffandeävennumera

§tingsrätterna i 1 kap. 3 rättegångsbalken åtgärderatte som avser
beredande mål och inte sådant slag de börendast ärett attav som av

lagfarna får utförasförbehållas domare tjänsteman vidav annan
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tingsrätten har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Begreppetsom
lagfaren domare omfattar enligt förarbetena till lagändringen även

notarier och hovrättsfiskaler prop. 1992/93:213t.ex. 9.s.
Delegering uppgifter ansågs ankomma frånrättenav som

lagfaren personal till andra tjänstemän vid domstolarna började ske i
tiden efter andra världskrigets slut. Dessförinnanstrax fick dom-
sagobiträdena endast sköta stämpelbeläggning och liknande uppgifter.
År 1947 infördes emellertid möjlighet för biträdespersonalenen att
utfärda kallelser, ombesörja delgivning expediera domar ochsamt
beslut. Delegeringen till kanslipersonalen har dock detnär gäller olika
uppgifter på rättegångsbalkens område fram till lagändringen den
1 juli 1993 varit relativt begränsad. tingsrättsinstruktionenI har i tiden
efter 1947år tillkommit möjligheten delegera uppgiften utfärdaatt att
stämning sedan beslut stämning fattats lagfaren domare,om av atten
underteckna förelägganden, förordnanden, skrivelser, underrättelser
och kungörelser, vidta de åtgärder ankommeratt på rätten sedansom
det avgjorts talan dom fullföljts inomatt tidmot rätten samt att ta

häktningsframställningar och liknandeemot handlingar 18 § tings-
rättsinstruktionen. Lagmannen kunde beslutaäven ytterligareom
delegering uppgifter med stöd bestämmelse i 18 § 7 tings-av av en
rättsinstruktionen arbetsuppgifter, inte enligtatt lag ellerom som

författning måste utföras den lagfaren,är fick delegerasannan av som
till kanslipersonal.

slutetUnder 1970-talet och under 1980-talet gällde delegeringenav
till kanslipersonalen främst beslutanderätt i olika ärenden ochtyper av

utanförmål rättegångsbalkens område, de s.k. sidofunktionerna.
Delegering beslutanderätten till biträdespersonal inom inskrivnings-av
väsendet genomfördes år 1978, först försökpå och sedan år 1980 som

verksamhet. Samma år infördespermanent också möjligheten att
Årdelegera beslut registrering dödsboanmälan. 1984 startadeom av

försöksverksamhet med delegering beslutanderätten i målen av om
betalningsföreläggande. Denna verksamhet har därefter nämntssom

överförts från domstolarna till kronofogdemyndigheterna.ovan
Möjlighet till delegering beslutanderätten till kanslipersonal harav
även ändringar i 6 § fjärde stycket ärendelagen 1946:807genom ägt

beträffande förmynderskapsärenden, ärenden boutredningsmanrum om
och ärenden enligt lagen 1927:85 dödande förkommenom av
handling 18 § tingsrättsinstruktionen. Förordnanden för biträdes-a
personalen handlägga dessa slags målatt och ärenden har emellertid
inte innefattat behörighet fatta beslut avvisning,att omprövaom
ärenden enligt 9 § ärendelagen eller meddela interimistiska beslut.a
Inte heller får handläggningen mål eller ärenden vidlyftigaäravse som
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särskild erfarenhetkräverorsaknågoneller ellersvåra annanavsom
tingsrättsinstruktionen.stycket18 § andraa

Göteborgsvid tingsrättFörsöksverlcsamheten

januari 1990 bedrivs vid GöteborgssedanförsöksverksamhetDen som
möjligt förgjort detförordningen 1989:851 harmed stödtingsrätt av

fullföljdsin-biträden påförordnatingsrätten emotatt eget taatt ansvar
och inom tidfullföljts föreskrivetpå rätttalan sättlagor och pröva om

belopprättshjälpsavgifter och högstaförmaximibeloppfastställasamt
1992 den lagenjuliden 1 närtilläggsavgifter. Förefor nya

brottmål, trädde ipersonutredning isärskild1991:2041 m.m.om
fatta beslutforordnasbiträdespersonalenkraft kunde även att om

1964:567 vissamedenligt kungörelsentillersättning läkare
1964:542lagentillämpningenangåendebestämmelser omav

ersättning enligtbesluti brottmål ochpersonundersökning om
personundersökning. SådanautförtdenDomstolsverkets taxa som

dock inteikraftträdandeefter den lagensersättningsbeslut fattas nya
efter för-ägdeutvärderingVid denlängre domstolarna. som rumav

beträffande renodlingenframkomförstasöksverksamhetens år att man
bit påuppfattningen nått väg.dendomarrollen att man envar avav

förbättring för domarnainneburitvidareArbetsformerna hade en
rutinarbetsuppgifter ochhel delavlastadesde attatt engenom

1991:6hade ökats DV-rapporti förhandlingfor sittaattutrymmet
8 och 10.s.

ochför länsrätt tingsrättMâlhanteringssystemet

med utveckla moderntDomstolsverketiarbete pågåttDet ettattsom
MÅHS tingsrätt kommer ocksåför länsrätt ochmålhanteringssystem

arbetsformer.domstolarnasnödvändigt med översyndetgöraatt aven
1993/94 och 1994/95.installeras under budgetårenskallSystemet

fyra rotlar ochtingsrätter medför ochutvecklat länsrätterSystemet är
undantagna.dockdomstolarnaallra äruppåt. De största

MÅHS från domarpersonal tilldelegeringför stödjahar byggts att
välutbildadebra krävskunna fungerapersonal. För attannan

registrering mål ochfunktioner föromfattarbefattningshavare. Det av
bokning för-mål rotel,lottning påolika slag,aktörer avavav

delgivningshantering,ochsammanträden, blankett-ochhandlingar
expedieringsstöd.dagbokföring ochfrister,olika slagsbevakning av
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8.3.2 Delegering arbetsuppgifter till tingsnotarierav

Tingsnotarier uppfyller i och för sig kravet i kap.4 §l rättegångs-
balken för lagfarna domare, dvs.att de har avlagt föranses som
behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov. Av lagrummet
framgår emellertid också regeringen får föreskrivaatt ytterligare
kunskapsprov och villkor för utövande domarämbetet. Sådanaav
villkor finns i tingsrättsinstruktionenupptagna och notarieförordningen
1990:469. I 1992/932213 9 framhölls notarier-prop. att
lagtekniskt inte utför domargöromålsett- med stöd delegations-av en
bestämmelse med stöd bestämmelse iutan 4 kap. §4 rättegångs-av en
balken vikarie för ordinarie domare. Enligt 19 § tingsrättsinstruk-om
tionen det baraär notarier har tillräcklig erfarenhet och i övrigtsom
bedöms lämpliga får utföra vissa särskilt uppräknadevara som
domargöromål.

Notarier kan med stöd 18 § tingsrättsinstruktionen förordnasav att
utföra arbetsuppgifter biträdespersonalen vad gäller densamma som
förberedande handläggningen målen. De domargöromål efterav som
förordnande får utföras notarier regleras i 19 Den notarieav som
har tjänstgjort i minst månader kan få handläggasex eget ansvar
bl.a. inskrivningsärenden med undantag för ärenden rörsom
lagfartssammanträden, rättelser och utdömande viten, ärendenav som
hör till boupptecknings- och avhandlingsprotokollen, förmynder-
skapsärenden skall avgöras lagfaren domare ärendensom av en samt

vittnesförhör och tillkomsten skriftligaom testamenten.av
Notarier tjänstgjort i minst fårår dessutom förordnasettsom att

handlägga bl.a. mål inom specialstraffrätten brottrör för vilketsom
inte stadgatär svårare straff böterän med undantag för mål om-
vårdslöshet i trafik och förvandling böter mål brott förom av om--
förargelseväckande beteende, vissa slags konkursärenden, mål om
äktenskapsskillnad och vårdnad barn anhängiggjortsom som genom

ansökan, ärenden enligt ärendelagen skallgemensam avgörassom av
lagfaren domare mål felparkeringsavgift. Vidaresamt får notarierom
med ettårsbehörighet besluta avskrivning tvistemål. Efterom av
prövning i varje särskilt fall får notarien förordnasäven handläggaatt
mål avhysning på grund dröjsmål med betalning hyra ellerom av av
årsavgift mål penningfordran vid förberedelsesamt vidochom
huvudförhandling hålls i förenklad form, med undantag försom
handläggning mål där l kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas vidav
sammanträde för förberedelse eller vid huvudförhandling hålls isom
förenklad form. Om det finns särskilda skäl kan notarie intesom
innehar föreskriven behörighet förordnas ändå handlägga sådanaatt
mål och ärenden i 19 § tingsrättsinstruktionen. En notariesom anges
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utföra domar-förordnaskanminst år äventjänstgjorthar attettsom
hand-§ exempelvisi 19omfattningvidare ängöromål i angessom

i trafik.vårdslöshetmållägga om

tingsrättvid MalmöFörsöksprojektet8.3.3

tingsrättens1990 vid tvåbedrevs under årtingsrättMalmöVid av
hovrättsfiskalmedförsöksverksamhetbrottmålsavdelningar somenen

tillBakgrundenhuvudförhandling.tillbrottmålsamtligaförberedde
i idéskissenframfördestankarbl.a. deförsöksverksamheten somvar

efter principenskedomarrollen borderenodling attatt avenom
kvalificera-mål ochsigframför allt bör avgöraägnadomaren att

långtarbetsuppgifter såövrigamedanmed dettai sambandfrågorde
haFörsöket medpersonal.tilldelegerasbordemöjligt att enannan

syftade tillbrottmålsavdelningarnahandläggare pårättsbildad att
rationell ochskapaarbetebrottmålsdomarensrenodla attsamt en

skulle behöva läsaendastdomarenmålhantering. Måleteffektiv attvar
Övrigaskriva domarna.ochförhandling, dömaimålen, sittain

personal.utförasiarbetsuppgifter skulle stort sett av annan
försöksperiodenhovrättsfiskalen underarbetsuppgifter ålågDe som

beslag,omhäktning ochhäktning,i frågorbeslutsfattande omvar
försvarare,offentligbyteentledigandeellerförordnande samt av
rättshjälp,beviljande allmänmålsägandebiträde ochförordnande avav

inhämtandeförelägganden,andrastämning ochutfärdande avav
undersökning,rättspsykiatrisk7-intyg ochinklusive §personutredning,

tid förförlängningpersonundersökare och läkare,ersättning till av
huvudför-mål tillutsättandeanstånd,och andraväckandeåtals av

Ävenavskriva mål.huvudförhandling ochställa inhandling samt att
huvudsakligensköttesoch allmänhetmed försvarare,kontakter parter

fiskalen.av
vidsamtliga domareprojektet framkomutvärderingEfter attaven

ocksåväl. Defungeradeförsöksavdelningarna ansåg att systemet var
bortsettuppgifter utförts,deuppfattningendenallmänheti att somav

protokollförar-tilldelegerastvångsmedel, borde kunnafrån frågor om
för-avdelning därVid denkanslipersonal.erfareneller annanna

förbe-däremotdomarnaägde ansågsöksverksamheten inte attrum
arbetsuppgifter och inte kundeingick i domarnasredelsearbetet

denfelbedömningEntilleller delegeras någonöverlåtas avannan.
måleteffektivitetsförlustinnebäraförberedande skulle attgenomen

förhandling måsteytterligare ellerförberedasantingen måste att en
detsårbart på så sättframhöllsin.ställas Det även attatt systemet var

förberedelsearbetet.fullgjordetjänstemanfannsbara somen

162



Domarnas arbetsuppgiftersou 1994:99

Effekterna försöksverksamheten för domarna det skapadesav attvar
för fleraavgöra mål domarnaett utrymme fickatt tidsamt att mer

föröver studera lagstiftning, rättsfall Målavverkningenatt etc.ny
ökade dock inte i den omfattning hade varit möjlig beroende påsom

protokollförarna inte fick motsvarande arbetslättnadatt domarnasom
och därför inte hann eller förasätta protokoll vid fler förhandlingarut

skedde.än som
Beträffande handläggarens kompetens framfördes det med hänsynatt

till den ändrade domarutbildningen inte lämpligt från utbildnings-var
synpunkt fiskal hade så begränsade arbetsuppgifter.att Frågaen
uppkom därför det fanns någon personalkategori kundeom annan som
utföra eller i huvudsak arbetsuppgifter hand-samma samma som
läggaren haft. I och för sig skulle handläggningen kunna ske av en
hovrättsassessor, detta skulle strida principen inte användamotmen att

kvalificerad personal nödvändigtän till uppgift. Det ansågsmer en
tveksamtäven skulle intresserad dennaom en assessor vara typav av

tjänstgöring underän kortare tid. Slutsatsen blev någonmer en att
personalkategori kunde utföra samtliga de uppgifterannan som som

omfattats försöksverksamheten inte finns. Systemet skulle inteav
heller kunna fungera i mindre domstol eftersom fullt utnyttjandeen ett

förutsatte minst åtta eller niosystemet rotlar betjänades.av att Med
undantag för frågor tvångsmedel skulle arbetsuppgifterna emeller-om
tid kunna utföras den administrativa personalen. Förberedandeav
åtgärder betraktaär relativt ingripande föratt de tilltaladesom som
borde dock inte delegeras. Till dessa åtgärder hör utfärdande av
stämning, avslag vad gäller olika beslut offentlig försvarare ochom
målsägandebiträde, beslut inhämtande § 7-intyg och rättspsyki-om av
atrisk undersökning, förlängning tid för väckande åtalav samt attav
ställa in huvudförhandling och skriva mål DV-rapport 1991:6av s.
12-14.

8.3.4 Delegering arbetsuppgifter i hovrättav

I 2 kap. § sista4 stycket rättegångsbalken fanns nämntssom ovan
redan tidigare bestämmelse ha medgett delegering tillen som anses
kanslipersonal. Enligt denna fick regeringen bl.a. bestämma i vilken
omfattning åtgärd endast avsåg beredning mål fick vidtassom av av

tjänsteman vid hovrätten. I 1947 års hovrättsinstruktionannan
föreskrevs sedan icke rättsbildad tjänsteman fick föranstaltaatt en om
bl.a. skriftväxling enligt lag skall äga och inte berorsom rum av
hovrättens förordnande ombesörja kallelser och delgivningar.samt I
den gällande hovrättsinstruktionen 1979:569 har tillkommitnu senare
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beslut,domar ochexpedierabl.a.kanslipersonalenförrätt att
personundersökning ochbeslutaskriftväxling,föranstalta omom

i brottmål,personutredningsärskildenligt lagenläkarintyg m.m.,om
anteckningarfrivårdsmyndighet, förafrånyttrandenbegära om
granskalagakraftbevisutfärdarättshjälpskostnader, ettsamt om

inom tid.skettöverklagande rätt
BlekingeSkåne och1989 Hovrätten överuppdrog årRegeringen
föreslogarbetsgrupparbetsformer. Enhovrättensbl.a. överatt se

mål iberedningentill regeringenpromemoriadärefter i att aven
kanslipersonalen.till bl.a.delegerasskulle kunnautsträckningstörre

remissbehandlingefter1991utfärdade under årRegeringen en
medi hovrättenförsöksverksamhet1991:135förordning om
1992Förordningen utsträcktes årarbetsuppgifter.vissadelegering av

förordningenEnligtSverige.för VästraHovrättentill omfatta ävenatt
delegeringmedvissa hovrätterförsöksverksamhet i1992:995 avom

domstolsbiträdenbl.a.förordnahovrätternafick de tvåarbetsuppgifter
rotelinnehavarenutsträckningmål i denberedningvidtaatt somav

försådana åtgärderdärvid bestämmafickbestämde. Denne att
skullevidta i ställetfårrotelinnehavarenmålberedning ensamsomav

§hovrättsinstruktio-ändring i 20Genomdomstolsbiträde.vidtas enav
bestämmelsernajuli 1993 harden 1i kraftvilken trädde perma-nen

hovrättsfiskal,förordnahovrätter kanSamtliganentats. numera
tillräckliganställd harhovrättsfiskalsaspirant eller somannan

beredningåtgärder försådanavidtaerfarenhet avatt eget ansvar
stycket.§ förstaenligt 19får vidtarotelinnehavaremål som en

förordnandefår dock intebiträdespersonalenFörordnanden för avse
beviljanderättshjälpsbiträde,försvarare elleroffentligeller byte avav

brottmål.personutredning iförordnandeellerrättshjälpallmän omav
Åtgärder helleromfattas intefrihetenberövadbrottmål där någoni är

i målfår inte heller skeFörordnandedelegeringsrätten. varsav
orsaknågonbeskaffenhet ellerberedning svårär annansom avav

erfarenhet.kunskap ochsärskildkräver
rättegångsbalken§ sista stycketändring i 2 kap. 4Genom en

endaståtgärderjuli 1993 också i lagden 1stadgas sedan att som avser
sådant slag de börintemål ochberedandet är attett som avav

vidtjänstemanfår utföraslagfarna domareförbehållas av annan
erfarenhet enligtochtillräcklig kunskap närmareharhovrätten som

regeringen.meddelasbestämmelser avsom
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8.3.5 Delegering arbetsuppgifter vid länsrätt ochav
kammarrätt

§ sjättel 12 stycket lagen 1971:289 allmänna forvaltningsdom-om
stolar fanns före den l juli 1993 bestämmelse beträffandeen som
kammarrätterna motsvarade 2 kap. § sista stycket4 rättegångsbalken
i dess tidigare lydelse. Någon uttrycklig bestämmelse delegeringom

beredningsuppgifter till kanslipersonal i länsrätt fanns dock inte. Avav
16 § länsrättsinstruktionen 1979:573 följer emellertid mål beredsatt
for avgörande personal indeladär på rotel eller personalav som annan

därtill. Länsrätterna skiljer sig således från tingsrätternautsettssom
på så det vid sidan notariernasätt finns särskilda handläggareatt av

bl.a. arbetar med uppsättning mål för avgörande. Dettasom av
innebär i praktiken rotelinnehavarna i länsrätterna normalt deltaratt
i beredningen målen endast i den det behövs.mån Domarrollenav

således redan i dag mycket renodlad i länsrätterna. Detanses vara
finns också möjlighet förordna notarier och kanslipersonal haratt som
tillräckliga kunskaper och erfarenheter utföra olika beredningsupp-att
gifter. Uppgifterna i desammaär de kanslipersonalenstort sett som
vid tingsrätterna får utföra 20 § länsrättsinstruktionen.

En länsrättsnotarie har tillräcklig erfarenhet och i övrigtsom
bedöms fårlämplig enligt 21 § länsrättsinstruktionen förordnas påatt

efter minst månaders tjänstgöringstid handlägga vissaeget ansvar sex
mål uppdelning taxeringsvärde enligt fastighetstaxeringslagenom av
1979: 151,1 mål taxeringsfrågor gäller ändring beloppom som av om
högst 0001 kr, mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna om

är överens mål körkortsingripande sakenparterna ärsamt om om
uppenbar. Notarien får besluta varning enligtäven körkortslagen.om
Efter minst tjänstgöringstidårs får länsrättsnotarier handlägga vissaett
mål enligt uppbördsförfattningarna och i andra fall handläggaäven mål

vilkai saken uppenbar.är Handläggning får ske beträffandeäven mål
avräkning utländsk skatt, mål enligt lagen 1951:763 statligom av om

inkomstskatt på ackumulerad inkomst, mål förseningsavgift enligtom
fastighetstaxeringslagenkap.5 och mål taxeringsfrågor gällerom som

ändring belopp högst 0005 kr. notarieEn inte uppnåttav om som
behörighet kan ändå förordnas handlägga vissa dessa uppgifteratt av
och notarie tjänstgjort minst förordnasår kan utföraetten attsom
domargöromål i vidare omfattning i 21 §än 22 §.som anges
Förordnanden till notarierna får inte mål vidlyftiga elleräravse som

ellersvåra någon orsak kräver särskild erfarenhet.som av annan
120 § kammarrättsinstruktionen 1979:571 finns bestämmelser som

möjlighet till delegering arbetsuppgifter till kanslipersonalen.ger av
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väsentligt gällde iUppgifterna i allt desamma deär som som
före den juli 1993.hovrätterna 1

förvaltningsdomstolarGenom ändringar i lagen allmänna gällerom
den juli 1993 för kammarrätternas del åtgärdersedan 1 att som avser

lagfarenendast beredandet mål får utföras ledamot iett enav av
eller åtgärderna inte dekammarrätten, sådant slag börär attom av

förbehållas lagfarna ledamöter, tjänsteman i kammarrättenav annan
tillräcklig kunskap och erfarenhet 12 § stycket.har sistasom

delegering återfinns förMotsvarande regel länsrätternas del i 18 §om
tredje stycket.

Försöksverksamheten vid kammarrätterna Stockholm och Jönköpingi

i Stockholm har sedan den januari 1991I Kammarrätten 1 pågått en
uppgifterförsöksverksamhet avseende del egering till kanslipersonalav .

Verksamheten avdelningarna har möjligtsker två och gjort detav
förordnaför kammarrätten kansliföreståndarna respektivepåatt

avdelning föredra mål avdelningen. kansliföre-på De målatt som
ståndarna förekommer föredragande i patientjournal-mål,ärsom

§HSAN-mål, mål enligt 6 socialtjänstlagen körkortsmål.samt
Försöksverksamheten utvidgades hösten 1992 till omfatta även tvåatt

Kansliföreståndarnaavdelningar vid Kammarrätten Uönköping. där
har till delen förordnats föredra körkortsmål. Regeringenstörsta att

i 1993 förlänga tiden för försöksverksam-har november beslutat att
vid ytterligare fram den 31heten de båda domstolarna t.o.m.

1994.december

8.3.6 Delegering arbetsuppgifter i domstolenHögstaav
Regeringsrättenoch

Renodlingen domarrollen har i utsträckning genomförts istörstav
domstolen och Regeringsrätten. domstolarna finnsHögsta l båda för

beredning och föredragning särskilda tjänstemän,mål nämligenav
revisionssekreterare regeringsrättssekreterare.respektive fårDessa
emellertid fattainte alla beslut hör till beredningen. Således fårsom

inte beredningde vid målen avvisa utredning, ombud ellerav
biträden, avslå ansökningar allmän rättshjälp, besluta muntligom om
förhandling eller andra påföljderstället, utdöma viten eller försyn
underlåtenhet iaktta förelägganden eller besluta ersättningatt annanom
för medverkan inågons mål ersättning för översättningskost-änett
nader det gäller revisionssekreterare ersättning i sambandnärsamt

imed blodundersökning faderskapsmål.
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inte föreläggafår dessutom någonregeringsrättssekreterareEn att
sig inför Regeringsrätten,inställamedverka på änsätt attannat genom

medföra inteföreläggandet kan talanunderlåtenhet iaktta att tasattom
fårsärskild påföljd inträder. Detill prövning eller någon annanupp

framställningar offentligt biträde skallinte heller avslå attom
förordnas.

eller avslå fram-får inte avvisa försvararerevisionssekreterareEn
försvarare skall förordnas ellerställningar offentligatt om annanom

inte förordnai brottmålrättshjälp misstänkt samt om annan
särskild personutredning ii lagenpersonutredning än som avses om

avdelning domstolen i visst målOm Högstabrottmål, ettm.m. en av
andra ellerförhör skall hållas med ellerförordnathar parter attatt

huvudförhandling får sådana åtgärder däremotbevis skall tas utomupp
revisionssekreterarna.utföras av

vunnit tillräckligförordna andra anställdaDomstolarna får även som
till beredningenvidta åtgärder hörerfarenhet påatt eget ansvar som

kansliperso-får dessa vidta åtgärdermålen. I stort sett somsammaav
för deoch kammarrätterna med undantagnalen vid hovrätterna

juli 1993 gjorts i 20 § hovrättsinstruktio-ändringar sedan den 1som
nen.

8.4 arbetsuppgifter i överinstansernaDomarnas

överrättsdomarnas arbetsuppgifter kan,begränsningEn utöverav
vissa uppgifter till personal, skedelegering även attannan genomav

till prövnings-begränsar flödet mål Reglernaöverrätterna. omman av
illustration sådant förfaringssätt.tillstånd kan sägas ettvara en av

till prövning i hovrätt8.4.1 Begränsad rätt

i princip inte begräns-rättegångsbalkens tillkomst fanns någraVid
fågällde möjligheter underrättsav-ningar detnär parts att etten

från denna regelfullständigt i hovrätten. Undantaggörande överprövat
rättsmedlet och återvinningför tredskodomar därgjordes dock ärvar

meddelat tredskodomen. Vidare detvid den domstol gavssom
själva avtala underrättens avgörandemöjlighet för parterna att att

slutgiltigt. överklaga dom har sedermeraAvtalskulle attomvara
framtida tvister 49 § andra och tredjeutsträckts till gälla kap. latt

rättegångsbalken.styckena
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År 1974 infördes emellertid i samband med den s.k. småmålslagens
l974:8 tillkomst regler prövningstillstånd i hovrätt för tvistemålom

mindre värden. Reglerna innebar den ville överklagaatt ettom som
tingsrättsavgörande i dispositivt tvistemål där tvisteföremålets värdeett

inteuppenbart hälftenöversteg basbeloppet enligt lagen 1962:381av
allmän försäkring beviljas prövningstillståndmåste hovrättenom av

för till stånd fullständig överprövning 49 kap. 12 § rätte-att en
gångsbalken. Reglerna inarbetades i rättegångsbalken i samband med

småmålslagen upphävdes den l januari 1988 och kom i och medatt
detta bli tillämpliga ytterligarepå kategoriernågra mål,att av
nämligen vissa mål vid fastighetsdomstolarna hyra och bostadsrätt.om
Liknande regler prövningstillstånd infördes också den l juli 1989om
i lagen 1976:206 felparkeringsavgift. Frågor prövningstill-om om
stånd avgjordes i hovrätterna två ledamöter.av

Efter lagändring trädde i kraft den 1 juli 1993 utvidgadesen som
förfarandet med prövningstillståndi tvistemål till omfatta mål däratt
tvisteföremålets värde uppenbart inte överstiger helt basbeloppett
enligt lagen allmän försäkring. Samtidigt ändrades domförhets-om
reglerna vidså behandling frågor prövningstillståndatt av om
hovrätten skall bestå lagfarna domare 2 kap. §4 tredje styckettreav
rättegångsbalken. Prövningstillstånd behövs dock inte över-om
klagandet avgörande i mål skall handläggas tingsrättettavser som av
i särskild sammansättning, beslut rör någon änett partsom annan en
eller intervenient, beslut vilket tingsrätten ogillatjävetten motgenom

domare eller beslut vilket missnöjesanmälan elleretten genom en en
ansökan återvinning eller överklagande avvisats.ettom

Enligt de regler föregällde den julil 1993 kunde tings-ettsom
irättsavgörande brottmål överklagas till hovrätt och där iprövasett

princip några begränsningar. Undantag gällde för sådana brottmålutan
där endast påföljdsfrågan överklagats. I dessa fall har sedan den 1
september 1989 hovrättens skyldighet skuldfrågan inskränkts.prövaatt
Numera gäller regler prövningstillstånd för vissaäven brottmålsav-om
göranden 49 kap. 12 § rättegångsbalken. Prövningstillstånd krävsa
nämligen i tingsrättens dom den tilltalade inte har dömts tillom annan
påföljd böter eller iän domen frikänts från för brott för vilketansvar
det inte föreskrivetär svårare straff fängelse iän månader. Omsex
den tilltalade i och dom döms för brott och frikänns frånetten samma

för brott måste båda dessa förutsättningarett annatansvar vara
uppfyllda för prövningstillstånd skall krävas. Om prövningstillståndatt
krävs omfattar detta samtliga frågor i domenprövats medsom
undantag för enskilda anspråk. Om tingsrätten enskiltprövat även

tilltaladeanspråk den i domen gäller nämligen i denmot delen
bestämmelserna prövningstillstånd för tvistemål 49 kap. 12 §om a
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andra stycket. I praktiken har innebörden bestämmelsen i 12 §av a
andra stycket kommit tolkas olikapå hovrätterna.sätt Regering-att av

föreslog med anledning härav i propositionen 1993/94:190en om
enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen

ändring i bestämmelsen innebär prövningstillstånd förm.m. en attsom
talan enskilt anspråk inte skall krävas sådant tillståndnär inteom
krävs i brottmålsdelen. Förutsättningarna för detta dockär att
överklagandet frågan den tilltalade skall dömas för vissavser om en
gärning och talan enskilt anspråk gärning. dessaIom avser samma
fall bör kravet på prövningstillstånd slopas inte bara i de fall pröv-
ningstillstånd huvudöver inte krävs i brottmålsdelen,taget ävenutan

falli de där dispens meddelats i brottmålsdelen. Om överklagandet i
brottmålsdelen endast hänför sig till påföljden eller det enskildaom
anspråket gärning denän överklagade föreligger dockavser en annan
krav på prövningstillstånd prop. 1993/94: 190 12-11 14. Förslagets.
föranledde inte något särskilt uttalande från justitieutskottets sida
1993/94:JuU30. Lagändringen, innebäräven 12 § ändrasattsom a
till 13 beslutades riksdagen ijuni 1994 och träder i kraft den 1av
oktober 1994. Krav på prövningstillstånd gäller inte bara för en
tilltalad vill överklaga domen, för åklagare,även målsägandeutansom
och andra Om brottmålsdom överklagas Riksåklagaren,parter. en av
Justitiekanslern eller Justitieombudsman krävs emellertid inte
prövningstillstånd.

Enligt 49 kap. 13 § får prövningstillstånd meddelas i fall,tre
nämligen det vikt förär rättstillämpningen talan prövasom attav av
högre s.k. prejudikatdispens,rätt det finns anledning till ändringom
i det slut vartill tingsrätten kommit s.k. ändringsdispens eller detom

finns synnerliga skäl talan s.k.pröva extraordinär dispens.attannars
Bestämmelsen tillämpligär på såväl de tvistemål de brottmål därsom
tillstånd krävs för målet skall till prövning i hovrätten.att tas upp

Under de gångna åren har andraäven reformer ägt med sikterum
förhållandenapå i hovrätten. Syftet har främst varit förenkla ochatt

effektivisera förfarandet så arbetet i hovrätterna kan koncentrerasatt
till de viktigaste frågorna. Bl.a. har möjligheterna för iparterna
tvistemål föra processmaterial i formatt nytt omständigheterav nya
och bevis inskränkts och domförhetsreglerna ändrats. Regeringennya
tillsatte vidare våren 1993 särskild utredare för formernaöveren att se
för rättegången i hovrätt och överklagande mål dit. Enligt direkti-av

dir. 1993:38 skall utredaren bakgrund vilka funktionerven mot av
hovrätterna bör fylla och hur de lämpligast kan fullgöra dessa lämna
förslag vad bör gälla för hovrättens handläggning olikaom som av
målkategorier. En ledstjärna för arbetet bör därvid långtsåattvara

möjligt hovrättsförfarandetgöra flexibeltså varje särskiltsom målatt

169



arbetsuppgifterDomarnas 1994:99sou

skallUtredarenändamålsenliga sättet.handläggas detkan på mest
tillmålflödetbegränsatänkbaraolika sättigenomgåäven att av

utvärderai delarändringar dessaoch föreslå systemethovrätterna samt
1993juli ochsedan den 1detprövningstillstånd såmed utsom ser

ändringar.eventuellaföreslå

prövning i kammarrätttillBegränsad8.4.2 rätt

föreligger för närvaran-fullföljd till kammarrättPrövningstillstånd vid
möjlighetemellertidinförs1994oktoberden 1 attde inte. Fr.o.m en
Reglernatill kammarrätt. äröverklagandeprövningstillstånd vidha

prövningstillstånd i hovrätt.förefterutformade mönster somsamma
prejudikatdis-ändringsdispens,såledesskallför dispensGrund vara

dispens.extraordinärochpens
i deinstansordningen1993/94:l33propositionenI m.m.om

införandeförflera skäl talarförvaltningsdomstolarna sägsallmänna att
förvaltningsdomstolarna ärInstanskedjorna hosprövningstillstånd.av

beroendedomstolarnahos de allmännalängregenerellt än attsett
beslutfalluppgift i flesta överprövade ärförvaltningsdomstolarnas att

kommerantal måltyperGenomförvaltningsmyndigheter. attatt ettav
förläng-ocksåinstanskedjornakommertill länsrätternaflyttas ned att

längre innandröjadet kommermedförai sin kanDetta attattturas.
tillEftersom detmål.i överklagat äravgörandeslutligtdet finns ettett

målenhandläggningenenskildaoch deför samhälletfördel både att av
införaför börmyckettiden talarför mycketinte drar ettattut man

skullesådant ävenEtti kammarrätterna.dispenssystem även system
utnyttja befintligaeffektivtbättre ochmöjligheterskapa att mer

1993/942133 33.prop. s.resurser
skalldethelt generellt,prövningstillstånd intemed ärSystemet utan

förskall krävastillståndsprövningvarje mältyp övervägasför om
prövningstill-förutsättning förEntill kammarrätt.överklagande att

Vidarefrån länsrätt.överklagatsmålet harstånd skall gälla är att en
fall måleti sådana där prövatsfrämstprövningstillstånd användasbör

Vissai länsrätten.prövadesinnan detförvaltningsmyndighetenav
enligtkan,dock förekomma. Detprinciper kanfrån dessaundantag

målvissakan finnasuteslutas detpropositionen, inte typeratt somav
innan de nåttförvaltningsmyndighetintede prövatstrots att av en

prövningstillstånd.medsig förändå lämparlänsrätten systemett
försi kammarrättprövningstillståndgrundläggande reglernaDe om

Vilka mål ellerförvaltningsprocesslagen.iparagraf, 34in i anyen
interegel skall däremotdennaomfattasskallmålgrupper angesavsom
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i lagen i framgåstället den lag eller förordning reglerarutan av som
de materiella reglerna 34.s.

Vid dispensprövningen kammarrättenär domför med ledamötertvå
till skillnad från de krävs för domförhet i hovrätt vidtre som numera
sådan prövning. Anledningen till detta enligtär propositionen detatt
finns avgörande skillnad i grundförutsättningarna mellanen processen
i hovrätt och den i kammarrätt. l-Iovrättsprocessen nämligen iär stor
utsträckning muntlig. Eftersom huvudförhandling där bygger påen
omedelbarhetsprincipen kan den bli mycket omfattande. Effektivitets-
vinsten för hovrätterna ligger därför framförallt i inte behöveratt man
hålla huvudförhandling. Antalet muntliga förhandlingar i kammarrätt

mindre. Den muntligaär förhandlingen där ocksåär komplementett
till det skriftliga materialet i målet. Hela det relevanta processmateria-
let kommer därför i de flesta fall tillgängligt för kammarrättenatt vara
vid dispensprövningen. Om prövningen skulle ske med ledamötertre
skulle fördelarna med tillståndsprövningi kammarrätt i inskränkastort
sig till inte behöver skriva någon dom dispensatt Envägras.man om
sådan vinst begränsat slag. Ett dispensprövnings-ytterstanses vara av

i kammarrätt därför, enligtär regeringen, endast meningsfulltsystem
prövningen kan ske med ledamöter.två Dessa måste dockom vara

slutet. Om de inte är bör kammarrättens vanligaense om ense
domförhetsregler, dvs. det krävs ledamöter, gälla s. 35-36.att tre

8.4.3 Begränsad till prövning irätt högsta instans

Möjligheten till prövning i högsta instans förbundenär med vissa
begränsningar. Såväl Högsta domstolen Regeringsrätten förstaiärsom
hand prejudikatinstanser och för få mål där krävs därförprövatatt ett
prövningstillstånd. deI högsta instansernas fall beviljas endast
prejudikatdispens och extraordinär dispens. Prövningstillstånd kan

begränsas tillälven viss del den överklagade domen elleren av
beslutet, s.k. partiell dispens eller till viss prejudikatfråga i målet.en

frågaI vissa hovrättsavgöranden får överklagande till dent.ex.om
högsta instansen dock huvud inteöver ske, s.k. fullföljdsförbud.taget
Så fallet hovrättenär när interimistiskaöverprövat beslut fattatssom

tingsrätt i familjemål. Under harår också i vissa fall införtsatv senare
regler fullföljdsförbud med s.k. ventil. Med andra ord råder iom
princip fullföljdsförbud, hovrätten kan i enskilt fall tillåtaett ettmen
överklagande saken ha prejudikatintresse.om anses
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9 Nämndemännens ställning m.m.

l Nämndemän

1 Historik

Nämndemannainstitutet har mycket gamla traditioner i Sverige.
finnsNämnden omtalad redan i äldre Västgötalagen 1200-talet och

har alltsedan dess, formernaäven och omfattningen skiftat, deltagitom
i den dömande verksamheten. Under landskapslagarnas tid utgjordes
nämnden vanligen tolv och betraktaattav personer ettvar som
bevismedel, uppgift leta fram sanningen i målet. Denattvars var

sedan sin under ed. Nämnden utvecklades frånsedanutsagaavgav att
ha varit form bevismedel till så småningom till uppgiftatten av att
fria eller fälla svaranden i målet. För domen skulle bli fällandeatt
krävdes enkel majoritet. Vid lika röstetal bland nämndemännen blev
domen friande.

Nämnd i varjeutsågs enskilt mål bland de bönder närva-som var
rande tinget.på Från början det domarens uppgift välja vilkaatt utvar

skulle nämndemän, utvecklingen gicksom vara snart mot attmen
i målet själva valde sin hälft nämnden. Sedanparterna antaletvar av

nämndmål kommit öka kom funktionen nämndemänatt att utse att
återigen flyttas, denna tillgång tingsförrättaren. Nämnden blev också

betrakta del domstolen. Dess uppgifteratt permanentsom en av synes
inte ha varit bestämdanärmare och avgränsade, vanligen uttalademen
den sig i sakfrågan, medan domaren avgjorde rättsfrågorna ensam.
Under 1600-talet började nämnden emellertid även avgöraatt
rättsfrågorna och sju nämndemän kunde diktera dom. Det hände också

nämnden dömde till mildare påföljd stadgadesän i lag.att Nämn-som
dens på detta ökade maktställningsätt 1600-taletunder berodde bl.a.

häradshövdingenpå inte längre behövde bosatt inomatt häradetvara
och dennes ämbete kunde upprätthållas vikarier.att Mot slutetav av
1600-talet försvagades dock nämndens ställning. Karl XI föreskrev
nämligen 1680år häradshövdingarna skulle bosatta inomatt vara
lagsagan och personligen tjänstgöra vid tingen. De domare som

Ävenutnämndes därtill ofta efter tidens goda jurister.måttvar
processreglerna och bevisreglerna ändrades, vilket ledde till att
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sig och överblickatillgodogörafick svårarenämndemännen att
processen.

1600-talet gällandede sedan slutetlag kodiñerades1734 årsI av
tillsammans medstadgades häradshövdinglagenförhållandena. l att en

målen vid häradsrätten. Förfrån häradet skulletolv bönder avgöra
frångällde tolv nämndemäni lagmansrätternahandläggning mål attav

lagman.skulle delta tillsammans medinom lagsaganhäradsrätterna en
närvarande på 1600-taletdomför sju ledamöternämndEn när varvar

i rätten.till nio nämndemäninte ovanligt endastdet sattatt sexvar
del domstolen och deladefortfarandeNämnden ansågs avvara en

emellertid kollektivNämndensdomsmakten med domaren. rösträtt var
och domare krävdesmeningsskiljaktigheter mellan nämndvidoch att

gälla.for dess beslut skullenämnden enig attvar
domförhet sedan till-för harantal nämndemän krävsDet som

År 1918 infördeskommit minska.I734 lagkomsten års att enav
enklare mål.nämndemän för vissa slag Isammansättning med tre av
1948 minska-ikraftträdande den l januarirättegångsbalkensoch med

vissa fall nio. måli nämnden till sju, i Iantalet nämndemändes om
straff ochinte kunde medföra böterför brott strängare änsomansvar

nämnden ledamöter.målsägande fanns bestoddär ingen treav
1971 tillsuccessivt minskats, beståDärefter har nämnden år att av

domförhet, och 1983krävdes fyra för årfem ledamöter, där det senast
lagstiftarensemellertid från hållSamtidigt har dettill ledamöter.tre
i rättskipningen.nämndemän deltarframhållits hur viktigt det är att

domstolsförhandlingar utvidgatsi har ocksåMedverkan nämndemänav
till omfatta mål i länsrättgälla i allmän underrätt ävenfrån attatt

1977. samband med antaletoch kammarrätt I1971 och hovrätt att
framhölls vidare lek-1983i tingsrätt sänktes årnämndemän att

avgörandengaranti för domstolarnasmannainflytandet utgör atten
ochrättsuppfattningen i samhälleti linje med den allmännaligger att

förtroende förbidrar till medborgarnasmedverkannämndemännens att
1982/83:321982/83: 126 18, JuUupprätthålls prop.rättskipningen s.

nämndemännen i tingsrätt,1983 innebar också19. Reformen år atts.
i hovrätt, kammarrätt ochtidigare fallet för nämndemännenliksom var

för kollektivfick individuell i ställetlänsrätt, rösträtt.

nämndemän9.1.2 Val av

väljs for Särskildval. De år.Nämndemännen treutses genom
ingår i länsrätt viddock för nämndemänmandatperiod gäller som

fastighetstaxering.målbehandling av om
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Valbar till nämndeman i allmän domstol varjeär svensk med-
borgare, folkbokfördär i kommunen eller, i fråga nämnde-som om

i hovrätt, i länet eller den del därav hör till hovrätten 4 kap.man som
6 § rättegångsbalken. För kunna väljas till nämndeman i länsrättatt
eller kammarrätt krävs, förutom svenskt medborgarskap, äratt man
folkbokförd i länet 20 § lagen allmänna förvaltningsdomstolar.om

Underåriga och har förvaltare enligt kap.11 §7personer som
föräldrabalken dock inte valbaraär till nämndeman. Inte heller får den

lagfarenär domare, befattningshavare vid domstol, åklagare,som
polisman eller advokat eller den har till yrke föraattsom annars

införtalan nämndeman.rätta Beträffande nämndemännenarmans vara
i länsrätt och kammarrätt undantas från nämndemannauppdrag även
tjänsteman vid skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse
lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsver-
ket, ledamot socialförsäkringsnämnd och icke lagfaren ledamotav av
Försäkringsöverdomstolen. Man får inte heller samtidigt vara
nämndeman i hovrätt och tingsrätt eller i kammarrätt och länsrätt.

Hovrätterna, kammarrätterna tingsrätterna i Stockholm,samt
Göteborg och Malmö fastställer själva hur många nämndemän som

finnasskall för tjänstgöring i domstolen. Detsamma gäller länsrätterna
i Stockholms, Malmöhus Göteborgs och Bohus län. För övrigasamt
tingsrätter fastställer hovrätten antalet nämndemän efter förslag från
tingsrätten. Kammarrätten fastställer antalet nämndemän i de övriga
länsrätterna efter förslag från länsrätten.

Domstolen skall självmant depröva valda nämndemännens
behörighet. Upphör nämndeman valbar eller behörigatten vara
förfaller uppdraget. Det ankommer på domstolen anmäla tillatt
valförsamlingen nämndeman behöver på grundutsesom en ny attav

nämndeman avgått under tjänstgöringstiden. En nämndemanen ny
skall då för återstående tid. Den har fyllt 60 ellerutses årsom uppger

giltigtnågot hinder inte skyldigär uppdrag nämnde-att ta emot som
Har någon avgått nämndeman denne inteär skyldigman. som att ta

uppdrag förrän efter år. En nämndemanemot alltjämtnytt tre ärsom
valbar, har entledigats eller anledning avgått ärmen som av annan
skyldig fullgöra sitt uppdrag nämndeman tills beskedatt harsom
kommit till rätten har valts till nämndeman. Nämnde-att annan

skyldigär även tjänstgöra vid fortsatt behandlingattmannen ettav
sådant mål där han tidigare deltagit i handläggningen. Om en
nämndeman inte kan tjänstgöra på grund jäv eller han uteblirav om
från sammanträde och någon nämndeman inteett kan infinnaannan
sig tidsutdräkt har ordföranderättens kallautan rätt någonatt person

valbar tillär nämndeman i domkretsen tjänstgöra i nämnden.som att
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1823nämndemän blev enhetligt då böndernaFörfarandet åratt utse
fick valrätt. Dessförinnan nämndemännensockenstämman utsågspå

1863formfritt häradsrätten. Fr.0.m. skedde valetrelativt år avav
nämndemän skettoch sedan dess har valkommunalstämman av av en

iförsamling. dag nämndemän tingsrätt valpolitisk I utses genom av
ikommunfullmäktige. Val nämndeman hovrätt, länsrätt ochav

i finnsförrättas landstingsfullmäktige, eller länetkammarrätt omav
i landstinget, landstingsfullmäktige ochinte ingårkommun avsom

§kommunfullmäktige enligt viss fördelning 4 kap. 7 rättegångsbalken
allmänna förvaltningsdomstolar. Nämndemännenoch 19 § lagen om

föreslagits i valförsamlingenfrån personkrets deutses som aven
politiska partierna. Valet skall proportionellt detföreträdda vara om

väljande det tal erhållsminstbegärs så många motsvararsom somav
antal valetsamtliga väljandes antal delas med detdå personer avser

ökat med ett.
proportionellt val infördesBestämmelsen påkallarätten attom

flesta kommuner hade dock delagstiftning 1975. I deårgenom
kommit fördelapolitiska partierna redan tidigare överens attom

proportionellt mellan partierna. Genomnämndemannaplatserna
förhindras majori-påkalla proportionella valmöjligheten att ettatt

partiet till nämndemän.tetsparti endast företrädare för detutser egna
justitieutskottet fråganbehandlingen ärendet uttaladeUnder att omav

nämndemannaval bakgrundenvalmetod vid måste motses av upp-
till vilket intesärskilda karaktär förtroendeuppdrag,dragets ärav

innebär utövandeuppgifter politisk Uppdragetknutet natur. avav
tillhörighetenför vilken mindre vikt fästas viddomarfunktion, måste

kvalifikationer omdömes-parti vid sådana personligatill visst än som
Även valkorporationenrättrådighet och självständighet.gillhet, ärom

enligt inte nämndemannaupp-politiskt följde, utskottet, attsammansatt
uppfattas förenat med politiskt Utskottetdraget kan något ansvar.som

bakgrund angeläget från såväl allmäntmenade det dennaatt mot var
rättssäkerhetsskäl nämnden fickdemokratiska synpunkter attsom av

i samhället möjligt och i politisktbred förankringså ensomen
sammansättning 1975/76: 18 25-26.hänseende allsidig JuU s.

frågorflera tillfällen behandlat bl.a.Riksdagen har därefter vid om
uppdrag därvid intekaraktär politiskt ochnämndemannauppdragets av

förändringar i förfarandefunnit anledning överväga ansettsatt ett som
tid tillbaka. också understrukitsha fungerat väl sedan lång Det har att

tillsärskild karaktär detnämndemannauppdraget har attgenomen
1991/92:JuU19.uppgifter politiskuppdraget inte knutetär naturav

fråga 1994 hänvisadebehandlingen denna vårenVid den senaste av
utredning bordei dennajustitieutskottet till det pågående arbetetatt

inte skulle bifalla motionoch hemställde riksdagenavvaktas att en om
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översyn nämndemannainstitutet så nämndemannakåren inteen attav
utsågs på politisk grund 1993/94:JuU20. Riksdagen fattade i april
1994 beslut i enlighet med utskottets hemställan.

9.1.3 Nämndemannakårens sammansättning och
rekrytering

Vid val nämndemän skall eftersträvas nämndemannakåren fårattav en
allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke 4 kap.

§7 rättegångsbalken och 19 § lagen allmänna förvaltningsdom-om
stolar. I propositionen 1987/88:138 val nämndemän s. 23om av
f uttalades denna uppmaning i lagen i första hand riktade sigatt till
de väljer nämndemän, också de nominerandeorgan som attmen

har del för sammansättningenstor blirorganen ansvaret atten av
allsidig. Under harår dock uppmärksammats nämndemanna-senare att
kåren äldreär genomsnittetän befolkningen. I Domstolsver-av en av
ket utarbetad Rekrytering nämndemän Förslag tillrapport av nya-
ersättningsnormer DV-rapport 1992:4 framgår kvinnoräven ochatt

underrepresenteradeär och samhällsvetenskapligt ochattunga
administrativt verksamma är överrepresenterade i kåren.personer

Enligt Domstolsverkets det faktorerär påverkarrapport tre som
rekryteringen, nämligen valsystemet, tjänstgöringsförhållandena och
ersättningsnormerna. Enligt verkets bedömning det valsystemetär som

den utslagsgivandeär faktorn, eftersom det innebär nämndemännenatt
rekryteras från begränsad krets. Oftast det endastär fåtalen ett
nämndemän skall inom kretsen. lutses sägs desom rapporten att
rekryterande upplever viss konflikt mellan lagens krav påorganen en

allsidig sammansättning och den djupt rotade uppfattningenen att en
nämndeman bör besitta viss erfarenhet och helst haäven delen en
specialkunskaper inom domstolens målområde. Rekryteringen
försvåras också nämndemannauppdraget ömsomattav ettses som
hedersuppdrag med hög och ömsom icke-politisktstatus ettsom
uppdrag med låg Resultatet detta äldreär nämndemänstatus. attav
ogärna avgår och politiskt aktiva inteatt åtar siggärnayngre personer
uppdrag nämndeman.som

Beträffande tjänstgöringsförhällandena Domstolsverketgör den
distinktionen dessa inte har lika betydelse för rekryteringenatt stor av
nämndemännen för hur sammansättningen nämnderna blir isom av
praktiken. Yngre yrkesverksamma har nämligen svårare attpersoner
åta sig sitta tidskrävande mål eller tjänstgöraatt med kortattmer
varsel.
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betydelse förersättningsnormernaskonstaterasI attrapporten
stigandedeti takt medökatnämndemän harrekryteringen av

denDomstolsverketstorlek. görersättningarnasmissnöjet med
finnsändras detinteersättningsnormernabedömningen storatt enom

ochsina uppdragsignämndemän avsägeryrkesverksamma attrisk att
förlorarnämndemänrekrytera sådanablirdet svårare att som

Ändrade skulleersättningsnormer ävenuppdraget.ekonomiskt på
sammansättning störrenämndemannakårenspåverkakunna mot en

allsidighet.
motionerjustitieutskottet tvåi1993 behandladesUnder hösten om

behövdesbl.a. detanfördes1993/94:JuU4. denInämndemän attena
ochbland nämndemännenålderssammansättningjämnare att enen

begärdesmotionenandrainföras. den60 borde Iåråldersgräns på att
nämndemän.angåendeskulle tillsättas sättetutredning att utseen

i 1993pågår årsutredningsarbetetill dethänvisadeUtskottet som
Utskottetborde avvaktas.detta arbeteochdomarutredning ansåg att

för nämndemännenåldersgränsfråganockså övreframförde att enom
skedetta kommerförutsatteaktualiseras,borde attpå attnytt men

avstyrktessida. Motionernafrån riksdagensåtgärdsärskildnågonutan
Även motion medutskottet1994 behandladeunder vårendärför. en

detsin uppfattningvidhöllvarvid utskottetinnehåll,liknande att
bifall tillavstyrkteochborde avvaktasutredningsarbetetpågående

tillfällevidavstyrkte1993/94:JuU20. Utskottetmotionen samma
borde könskvoterasnämndemännenmotionbifall tilläven atten om

därvid denkonstateradesexualbrott. Utskottethand vidi första att
sammansättningendomstolarna vidordningen innebargällande att av

blir allsidigteftersträvaskallnämndemannagrupperna att grupperna
enligtVisserligen detkön.avseende bl.a.medsammansatta var

möjligaskedde iså störstauppfattning angelägetutskottets att
frågalagreglering dennnabehovutsträckning, något avav enmen

tillbifallbeslut, innebarRiksdagensföreligga.kunde inte somanses
1994.i aprilhemställan, fattadesutskottets

deltarDomförhet i mål nämndemändär9.1.4

lagfarenbrottmål beståhuvudforhandling iskall vidTingsrätt av en
inteför vilketåtal för brott, ärI måloch nämndemän.domare tre om

beståskall dockstraff fängelse två år, rättenlindrigarestadgat än av
inträffar förfall för någonoch fem nämndemän.lagfaren domareen

dockhuvudförhandlingen påbörjats rättensedan ärnämndemännenav
respektive fyra nämndemän.lagfaren domare ochdomför med tvåen

omfattninghänsyn till måletsföreligger särskilda skäl medOm det
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eller svårighetsgrad kan antalet lagfarna domare utökas med en.
Detsamma gäller för nämndemännen. Vid huvudförhandling i
äktenskapsmål i mål faderskap, vårdnad,samt ellerumgängeom
underhåll familjerättsliga mål domförär rätten med lagfarenen
ledamot och nämndemän. Denna sammansättningtre gäller även under
vissa förutsättningar enligt ärendelagen 1946:807 vid handläggning

ärenden skall enligtprövas äktenskapsbalken, lagen 1987:232av som
sambors hem föräldrabalken.och Tingsrättom gemensamma ärsom

fastighetsdomstol vid huvudförhandlingär i fastighetsmål domför med
lagfarnatvå ledamöter, teknisk ledamot och två nämndemän. I målen

eller ärende angående arrende eller tvångsförvaltning bostadsfastig-av
het består domstolen dock två lagfarna ledamöter och nämnde-av tre

Antaletmän. lagfarna ledamöter respektive nämndemän kan utökas
med särskilda skäl föreligger med hänsyn till målets omfattningen om
eller svårighetsgrad. Om domstolen vattendomstolär skall vid
huvudförhandling i vattenmål domstolen bestå ordförande,av en som
skall lagfaren domare i tingsrätten, teknisk ledamot tvåvara en samt
nämndemän. Nämndemännen skall nämndemän i fastighetsdom-vara
stol inom vattendomstolens område.

I hovrätt förekommer nämndemän vid huvudförhandlingar i
brottmål och familjerättsliga mål. Hovrätten i sådana fallär domför
med lagfarna domare och tvåtre nämndemän. Fler fyra lagfarnaän
domare och nämndemän får inte delta. Om det i brottmåltre inte finns
anledning döma till svårare straff böteratt än hovrättenär domför utan
nämndemän.

Länsrätt domförär med lagfaren domare och nämndemän,en tre
inte följer 18 § lagen allmänna förvaltningsdomstolar.annatom av om

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan
särskild omständighet får fyra nämndemän sitta i Vid förfallrätten.
bland nämndemännen efter det handläggningen har påbörjatsatt är

domförrätten med två nämndemän. fastighetstaxeringsmålI länsrättär
domför med lagfaren domare, två nämndemän och värdering-en en
steknisk ledamot.

När det särskilt föreskrivetär nämndemän skall ingå iatt rätten är
kammarrätt domför med lagfarna ledamöter och tvåtre nämndemän.
Föreskrifter nämndemäns deltagande finns beträffande mål enligtom
lagen psykiatrisk tvångsvård, lagen rättspsykiatrisk vård, lagenom om

vård och lagen vård missbrukare i vissa fall,om målav unga om av
verkställighet enligt föräldrabalken socialförsäkringsmål. Flerom samt
fyraän lagfarna ledamöter och nämndemän får inte sitta itre rätten.
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inämndemannamedverkan överrättSärskilt9.1.5 om

måli avgörandenämndemänjanuari 1977 deltar ävenSedan den 1 av
1972i huvudsak påordning grundasoch kammarrätt. Dennai hovrätt

ilekmannamedverkanförslag överrätternadomarutredningsårs om
1974:96.SOUdomarbanai betänkandet Enlades fram öppnaresom

förekommitdiskussioner hadeemellertid inteTanken utanny,var
1926 SOUbetänkande frånProcesskommissionens åriredan

iborde delta hovrättnämndKommissionen1926:31-33. ansåg att
tillbli fråga dömakundebrottmål där dethandläggningvid attomav

proposition tillmånader. lfängelse ieller änstraffarbete enmer sex
delta inämnd skulleförslagframlades ocksåriksdag1931 års attom
förskälenDepartementschefen ansågbrottmål.ihovrätt grövre ettatt

medinte taladerättskipningen i hovrättlekmannainflytande på samma
häradsrätt, eftersomi inämnd hovrättinförandestyrka för somav

nämndBehovet ansågsi hovrätt.för nämndemäntradition saknades av
i förstabevisprövningeneftersomi överinstansen,starktinte heller så

utgjorde emellertidundantagEttuppgift för underrätterna.hand var en
hovrätt kundebevisningen också ivilkabrottmålen, ide grövre

nämndför ståndpunktendomstolen. Till stöddirekt förförebringas att
målrättskipningen i dessaframhöllsmåli dennaskulle delta atttyp av

deträttigheter ochoförytterligamedborgarensrörde attmest var
del i dömandetssina målsmänallmänhetenangeläget togatt genom

för domstolarnaförtroende detfick sättoch därigenomansvar
uppgifter jfr Domstols-ömtåligamaktpåliggande ochsinafullgjorde

1969:41 99.SOUFullföljd talanbetänkandekommitténs s.m.m.av
emellertid förslaget1931 riksdag avstyrktevid årsSärskilda utskottet

igenomgick inte hellerförslagetnämnd i hovrätt ochinföraattom
olika beslut.stannade ikamrarnaeftersom

fannrättegångsbalkenoch tillkomstenmed arbetet påsambandI av
föreslådepartementschefen skälProcesslagberedningen ellervarken att

tillkomsträttegångsbalkensEfternämnd i hovrätt.införande av
betänkandettillfällen i frågan. Ivid fleraemellertidmotionerades

nämnd inteDomstolskommitténdockansågFullföljd talan attm.m.av
Kommittén120-121.SOU 1969:41iinföras hovrätternaborde s.

frångällande detfog kundedet inte medanförde bl.a. göras attatt
rättskipningendeltog ipåkallat nämndrättssäkerhetssynpunkt attvar

misstro hovrätternasBerättigade skäl till sättinstans.i andra attmot
Kommitténframkommit.verksamhet hade intesin dömandefullgöra

värdeinämnd underrättmenade medverkan ansettsatt vara avav
bevisvärderings- ochoch främst ii brottmålen därframför allt

underrättsavgörandena hadeiGenom nämnd deltogpåföljdsfrågor. att
till uttryck. Rättegångensi dessa frågor fått kommalekmannaomdömet
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tyngdpunkt skulle ligga i underrätten och hovrättens väsentliga uppgift
hållbarheten underrättenspröva avgörande. Vid hovrättensattvar av

prövning kom därför rättsfrågan i förgrunden. l praktiken var
hovrätten också ofta sista instans i det flertalet fullföljda mål ochstora
hovrätten hade därför i utsträckning för rättsenhetenstor att attsvara
upprätthölls. Domstolskommittén menade införande inämndatt av
hovrätt skulle försvåra denna uppgift, för vilken lekmannadomaren
torde ha mindre intressesåväl möjligheter. Det kunde ocksåsom
ifrågasättas det ändamålsenligt låta avgöranden träffatsattom var som
under medverkan nämnd och, kanskeöverprövas påav samma
utredning, ändras nämnd. Någon möjlighet tillatt attav en annan se
hovrättsnämnden skulle få kvalificerad sammansättning änen mera
underrättsnämnden eller den med säkerhet hade lika godaattens
kvalifikationer denna ansågs inte finnas s. 120. I propositionensom
angående fullföljd talan till Högsta domstolen, prop.av m.m.
1971:45 85 menade departementschefen skäl kunde anföras föratts.

lekmannarepresentation i hovrätterna,även ställning inteatten men
kunde på grundval Domstolskommitténs förslag. Han anmäldetas av
därför han tillsättaämnade utredning i frågan.att en ny

I augusti 1972 tillkallades 1972så års domarutredning. Utredningen
hade bl.a. till uppgift fråganutreda lekmäns deltagande iatt om
hovrätt och kammarrätt. Domarutredningen föreslog i betänkandet En

domarbanaöppnare nämndemän skulle delta vid avgörandetatt av
vissa mål i hovrätt och kammarrätt. Utredningen ansåg dettyper attav
med hänsyn främst till medborgarnas intresse insyn i och kontrollav

domstolarnas verksamhet motiverat med sådan medverkan.av var en
insynDen lekmännen skulle få i domstolsarbetet ägnad attvar

förebygga eventuellt uppkommande misstankar hos allmänheten om
Ävenbristande objektivitet och klasstänkande io.d. dömandet.om om

nämndemännens deltagande i och för sig inte skulle leda till säkrareen
och bättre rättskipning kunde medverkan lekmän i överrätternaen av
komma ytterligare förstärka allmänhetens förtroende för dömandetatt
SOU 1974:96 184-185. Vad angick lekmännens inverkan pås.
själva rättskipningen konstaterade utredningen deras förmågaatt att
tillföra domstolen erfarenheter och synpunkter främjar godsom en
prövning skiftar efter målens karaktär. De värden lekmännensom
förutsattes tillföra domstolen vid sidan och personkänne-orts-var, av
dom, främst allmän livserfarenhet och kännedom skilda områdenom
inom det praktiska livet. Betydelsen eller personkänne-att orts-av
dom företrädd i domstolen ansågs dock inte betydelsefullså som
tidigare. I stället det viktigare lekmännens erfarenheter ochattvar
kännedom det praktiska livet kunde inverka och allmäntattom
rådande värderingar bland medborgarna kom till uttryck genom
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lekmännen. Utredningen menade bevisvärderingsfrågor i fallmångaatt
förlämpade sig lekmannabedömande, rättsfrågor imedan allmänhetett

inte låg lika väl till. Detta gällde särskilt specialrättsliga områden men
också i sådana fall där sakfrågan till mycket del beroendeärstor av

Ävenkunskap rättspraxis. lekmännen inte i högre gradnågonom om
bidrakunde till avgörandet i sådana mål det därmedväntas intevar
lekmannamedverkan i dylika frågor saknade värde.sagt att en

Lekmannen ansågs kunna nyttigt komplement till yrkes-ettvara
domaren i vissa rättstillämpningsfrågor. Utredningenäven attuppgav

lekmannamedverkan i hovrättdet och kammarrätt kunde anförasmot
där inte finns lekmannatraditionnågon och rättsfrågorna intaratt att

framskjuten ställning där. Vidare hade i och med införandeten mer av
fullföljdsregler till domstolenHögsta och Regeringsrättennya

hovrätterna och kammarrätterna i praktiken blivit slutinstans i det stora
flertalet dit fullföljda mål. enhetlighet iFrågan rättstillämpningenom
hade därigenom i högre grad kommit skjutas i förgrunden.ännu att

bakgrund vad utredningenMot framhållit därföransågs detav
naturligt lekmannainflytande i hovrätt och kammarrätt skulleatt ett

begränsat i första instans. påpekades dockän Detett utrymme attmer
lekmännen på grund denjuristkollegiala sammansättningenäven om av

i skulle mindre inflytande i underrätt,överrätterna derasänett
medverkan vid överläggning ochvomröstning ändå värdefull. Manvar
borde också i minnethålla de till andra instans överklagade målenatt
i utsträckning sådana särskilt starkt griper iär denstor som
enskildes förhållanden och ofta innehåller frågor principiellav
räckvidd. Betydelsen lekmannamedverkan i andra instans ansågsav

Ävendärför fullföljdavad antalet mål tyddestörre än på. om
rättsfrågor intar framskjuten iplats i underrättöverrätt änen mer
hindrar det emellertid inte bevisfrågor, påföljdsfrågor ochatt
skälighetsavvägningar förekommerdär i omfattning.även Destor
invändningar fanns lekmannamedverkan inte, enligt 1972motsom var

domarutredning,års den styrka de i och för sig borde hindraatt attav
lekmän medverkade i hovrätt och kammarrätt SOU 1974:96 186.s.

1972 domarutredningsårs förslag lekmän i hovrätt ochom
kammarrätt i allmänhet positivt under remissbehandlingen.mottogs
Medverkan nämndemän ansågs värde det gälldenärstortav vara av

tillgodose allmänhetens intresse insyn i domstolarnas verksamhetatt av
1975/76:prop. 153 34 och 44. Vissa kritiska inslag förekom dock.s.

Hovrätten Skåne och Blekinge tankenöver ansåg lekmänatt en av
beslutad dom skall andra lekmän egendomlig.överprövas Dettaav var
skulle kräva nämndemännen i hovrätt hade kapacitet ochstörreatt en
åtnjöt förtroende nämndemän istörre allmänhet. Eftersom deänett

skulle ha individuelläven vidare förutsättasrösträtt måste deatt
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juristdomarna.förtroende Hovrättenomfattades starkare änettav
illusion nämndemändetmenade även att tro att ettatt parvar en

öka insynen imedinflytande för allmänheten ellerskulle skapa ett
Övre Norrlandför ansåg mångadomstolarnas arbete. Hovrätten att av

lekmannamedverkan i domstolarnaförr förskäl åberopatsde som -
förlorat sin aktualitet det gälldelokala förankringenbl.a. den när-

verklighetsunderlagskulle saknaoch i högre gradtingsrätterna än
täckte geografiskaverksamhetbeträffande hovrätterna, storavars

ifrågasättas utredningensdet kundeområden. Hovrätten menade att om
skulle ytterliga-rättskipningen nämndemännenuttalande att genomom

ihade täckningrättsmedvetandet någonförankras i det allmännare
i övrigt skullevittnen och allmänhetenverkligheten. För parter,

minst lika ochi framstånämndemännen hovrätt anonymasom
övrigt erhöll allmänhetenyrkesdomarna. Förfrämmande numerasom

verksamhet.information domstolarnasmassmedia bred omgenom en
därför mycket ringa.betydelse i detta hänseendeNämndemännens var

praktiken bliviteftersom hovrätterna ihovrättenVidare ansåg att
i rättskip-utomordentlig betydelse deslutinstanser det attstorvar av

enhetlighet. krävdekontinuitet och Dettaföreträdde stadga,ningen
kunde inte begäras, menadedaglig träning. Detkunskaper och

för funktionerskolats andralekmannadomare,hovrätten, att somen
1975/76:153fullgöra dessa uppgifter prop.skall kunnai samhället,

35s.
departementschefen flertaletlagstiftningsärendet pekade påI att

Departementschefenpåföljd.frågorbrottmål i hovrätt rörde om
befästai denlekmannainslagmenade överrätt ägnat attatt ett var

omfattas det flertaleträttskipningen tordepositiva på storasom avsyn
utredningen kundei direktiven tillSom hade anmärktsmedborgare.

prövningmotsättning i denligga vissvidaredet att som enanses en
ändraslekmän därefter kundegjorts under medverkangång ettavav
förhållandetyrkesdomare. Detbestod uteslutandekollegium avsom

lekmannadeltagande ii frågatraditioner saknades överrätternaatt om
i synnerhetskäl däremot. Detta allinteansågs utgöra ett som

otvetydigt gick lekmän i alltutvecklingen i samhället i övrigt attmot
inflytande i olika samhälleligautsträckning plats ochstörre gavs

platsDepartementschefen föreslog därför lekmän skulleatt gesorgan.
1975/76:153kammarrätt 44.i hovrätt och prop. s.

remissbehandlingen allmäntsig till den vidJustitieutskottet anslöt
i rättskipningenmedverkan nämndemänomfattade uppfattningen att av

gälldevärde detficki hovrätt och kammarrätt närstortanses vara av
insyn i domstolarnas verksam-intressetillgodose allmänhetensatt av

också ägnadriktning, menade utskottet,reform i sådanhet. En attvar
och förebygga misstankarvidmakthålla förtroendet för domstolarna om
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bristande objektivitet ovidkommandeoch hänsyn vid dömandet. Det
ansågs också ligga i linje med utvecklingen lekmannainflytandeatt

flerallt områden och borde möjliggöra överin-utrymme attgavs
tillfördes erfarenheter och synpunkter kundestanserna som vara av

framföralltvärde vid bedömningen bevisvärderings- och påföljds-av
frågor. Utskottet tillstyrkte lekmän plats i hovrätt ochatt gavs

1975/76:44kammarrätt JuU 17. Lagstiftningen nämndemäns. om
i hovrätt och kammarrätt trädde i kraft den januari 1977.l

9.2 Jury

9.2.1 Historik

har förekommit i tryckfrihetsmålJury sedan 1815 dåår det årets
riksdag ändringar 1812i års tryckfrihetsförordning.antog

frånJuryns medlemmar utsågs början i varje särskilt mål av
och domstolen. fyraParterna valde vardera jurymän ochparterna

domstolen fem i staden eller därintill boende Omnäraorten personer.
de förklarades ojäviga fick varje angivande skäl, uteslutapart, utan av

och domstolens jurymän. Juryn kom dåmotpartens atten av en av
bestå nio vilka varje och domstolenpart utsett tre tre.av personer, av

ordningDenna bestod ända till 1937,år med den enda ändringen att
valbarheten ökades 1900,år på så bodde i länetsätt att en person som
kunde väljas till juryman.

1937 genomförda reformenDen år innebar de domstolenatt av
tillsatta jurymännen inte förutsågs varje särskilt mål. De i ställettogs

lottning förhand domstolenpå upprättad jurymanna-ut genom ur en av
lista. Dessutom ökade antalet domstolsutsedda jurymän depå av

utsedda jurymännens bekostnad. detl komparterna system attsom
gälla fram till införandet den gällande tryckfrihetsförordningenav nu
lottade domstolen fram sju jurymän från jurymannalistan och parterna
utnämnde vardera jurymän. Parterna därvid inte bundnatre var av
domstolens jurymannalista. Därefter fick uteslutaparterna en av

och domstolens jurymän. Juryn bestod således niomotpartens en av av
ledamöter, domstolen tillsatt fem lottning och varderavarav genom

valt två.parten ut
Förfarandet jurymän medborgerliga val infördes medatt utse genom

den gällande tryckfrihetsförordningen. Till för förfarandetgrundnu
låg 1944 tryckfrihetssakkunnigasårs betänkande med förslag till
tryckfrihetsförordning SOU 1947:60. De sakkunniga hadem.m.
anfört bl.a. det den tidigare ordningen kunde riktas denatt mot
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anmärkningen förfarandet inte tillgodosåg folkligt inflytande vidatt ett
juryns bildande och juryn därför inte kom uppbärasatt att av samma
allmänna förtroende fallet jurymännen utsågssom vore om genom
medborgerliga val. De sakkunniga hänvisade också till den svenskaatt
rättsordningen sedan lång tid tillbaka anslutit sig till den grundsatsen

Ävenlekmän medverkar i domstol sådanaatt val.utsessom genom
farhågorna sådant valförfarande kunde medföraatt ett oönskadom en

politisering inte helt ogrundade menade de sakkunnigavar att
erfarenheterna visade de valda i sin domaruppgift komatt snart att
bortse från sin politiska inställning. Domstolen kunde korrigeraäven
eventuella maktmissbruk från juryns sida möjligheten attgenom

fällandeompröva utlåtande juryn prop. 1948:230ett 45.av s.
Om storleken på jurymannakåren framhöll de sakkunniga detatt

med hänsyn till den ringa förekomsten jurymål svårt attav var
tillgodose det i direktiven framförda önskemålet på domstolser-större
farenhet hos juryns ledamöter. I denna del anförde de sakkunniga bl.a.

det tydligt lottning bland antalatt skulleatt ettvar stort personer vara
bristfällig förmetod uppnå kompetens och allsidigatten representa-

tion hos jury. Ju större nämndemannakår, desto ovissare skulleen
utfallet lottningen bli. Representationen borde dessutomav vara

Ävenallsidig inom juryn inteoch enbart inom jurymannakåren. om,
lagensåsom föreskriver, skilda samhällsgrupper skall represente-vara

rade i jurymannakåren kunde lottningen leda till ensidigtatt en
Övervägandejury skäl talade därförsammansatt förtogs antaletut. att

för jurymannauppdraget utsedda inte gjordes större änpersoner som
kunde påkallat processuella skäl. Genom sådananses vara av en
begränsning skulle i långt högre grad vidän denna tid falletsom var
möjlighet beredas till uppdraget dem fullt skickade föratt utse som var
sin uppgift SOU 1947:60 196s.

För ytterligare tillgodose önskemålet jurynatt skulle utgörasatt av
inte alltför sällan deltog i rättskipningen, fann tryck-personer som

frihetssakkunniga jurymannakåren till viss del skulleatt blandutses
dem eller hade varit nämndemän vid allmän underrätt. Hursom var

del jurymannakåren skulle väljasstor nämndemännens kretsav som ur
kunde, enligt tryckfrihetssakkunniga, föremål för skildavara me-
ningar, de stannade vid förorda tredjedel 197.attmen en

Tryckfrihetssakkunnigas förslag innebar för varje rådhusrättatt som
behörig tryckfrihetsmål skulle finnas jurymannakåratt tavar upp en
24 fördelade i två med 16 jurymän i denom personer, grupper ena

och jurymänåtta i den andra l åttagruppen. gruppen om personer
skulle jurymännen eller ha varit nämndemän vid allmän under-vara

Jurymannakårenrätt. skulle länsvis val landstingutses ochgenom av
stadsfullmäktige i städer, deltog i landsting. De föreslogav som
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fortfarande skulle haavskaffadespartsvaletvidare att parternaatt men
Därefter skulle antaletantal jurymän.visstuteslutarätt ettatt

kvarstodförstalottning det i densånedbringas att sexgruppengenom
bildadevilka tillsammans denjurymän,andraoch i den tregruppen

tjänstgörande juryn.

jurymän9.2.2 Val av

bosatta inomsvenska medborgarejurymän ärValbara till är som
självständighet ochför omdömesgillhet,kändabörlänet. De vara

olikameningsriktningarsamhällsgrupper ochrättrådighet. Skilda samt
underårigbland dem.företrädda Den ärlänet bördelar somvaraav

i lag får intesärskilda bestämmelserförvaltare enligthareller som
tryckfrihetsförordningen.§juryman 12 kap. 5vara

förfaller uppdraget. Detvalbar, ärjuryman upphörOm att varaen
för jurymanföreligger giltigt hinderdetdomstolen prövar ensom om

fyllt sextiojuryman århan vill avgå. Enuppdragetutövaatt somom
upphöreller hanOm juryman avgårsig uppdraget.får avsäga omen

återstodenförvalmyndighetenvalbar, skall utseatt aven annanvara
den avgående juryman-jurymäninom denvalperioden somgrupp av
förvaltningsutskott. Ettlandstingetsfårtillhörde. Valet göras avnen
landstingsmöte. Valfram tilldock endastsådant val gäller nästa av

övrigt hari prövatill tingsrätten,kan överklagas ävenjuryman attsom
behörighet.valdesden

Kandidaterna nominerasfyraför tid år.Jurymännen utses avaven
landstinget då inomförrättas eller,Valetpolitiska partierna.de av

landstingettillhör Iandstingskommun,intefinns kommunlänet avsom
tings-Det ankommer påkommunfullmäktige i den kommunen.och

väljas.juryman skallvalförsamlingen dåanmälan tillrätten göraatt
den förstai ljurymännen tvåvarje länFör utses gruppengrupper.

i den andraJurymännenoch i den andra åtta.finnas 16 jurymänskall
allmän domstol ellervarit nämndemän videller haskall varagruppen

förvaltningsdomstol.allmän
1993 regeringen,föreslog i decemberStockholms länBeträffande

yttrandefrihetmåltryckfrihets- ochbakgrund antaletattmot somav
tryckfrihets-reglerna itingsrätt har ökat,vid Stockholmshandläggs att

för länetantalet jurymänskulle ändras såförordningen sätt att
1993/942118. Riksdagentill 36 prop.från nuvarande 24utökas

förslagpropositionensenlighet med1994 beslut iifattade mars
grund-förutsättning1993/941162. Underrskr.1993/94:KU25, att

januari 1995 dendenfr.o.m. 1igenom kommerlagsändringen går
jurymän och den andraomfatta 24Stockholms länförsta i attgruppen
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tolv jurymän. Parterna kommer inom Stockholms längruppen att
utesluta fem jurymän inom den första och inomtvå dengruppen
andra.

De valda till jurymänär förs jurymannalistapå därsom upp en
varje särskilt. I mål där jury skall delta skalltas rättengrupp upp
föredra jurymannalistan och behandla frågan jäv föreligger motom

listan.någon på Samma jävsregler finns for domare gäller därvidsom
jurymän.för Juryn skall därefter bildas ojäviga jurymän. Varderaav

äger utesluta jurymänrätt den forstaparten ochatt tre ur gruppen en
juryman den andra. Om det på sidan finns flera ochur parterena
endast dessa vill använda sig uteslutningsrätten gäller denen av av
uteslutning denne företar för deäven övriga. Om medparternasom
inte kan komma och villöverens utesluta olika jurymän får rätten
företa uteslutningen lottning. Rätten sedan bland de övrigatargenom
jurymännen lottning så många till suppleanterutgenom att sex
jurymän kvarstår i den första och i den andra. Dessa niotregrupppen

sedan juryn iutgör målet.
Om det på grund jäv eller laga förfall för jurymännen inte finnsav

tillräckligt antal ledamöter i någon förrätten varjeutserav grupperna,
juryman behövs, behöriga 12 kap. l2§tre andrasom personer
stycket. Vardera får utesluta dessa.parten en av

Gäller målet endast konfiskering skall all uteslutning jurymännenav
12 kap.göras rätten §14 andra stycket sista meningen.av

9.2.3 Något juryns sammansättningom

Yttrandefrihetsutredningen i sitt betänkande Värna yttrandefrihetentog
SOU 1983:70 frågan sammansättningen juryn i yttrande-upp om av
frihetsmål. Utredningen ansåg juryn borde ha bred folkligatt en
förankring och samtidigt ha kompetens kunna bedöma dessa slagsatt
mål. Enligt utredningen svaghet i det gällandevar systemeten att
juryledamöterna utsågs val de politisktgenom sammansattaav
landstingen och detta kunde leda till misstanken juryns utslagatt att
påverkades partipolitiska hänsynstaganden. Utredarna hade tidigareav

lösningartvå på detta problem.antytt Den frånattena var man
valbarhet skulle utesluta dem ellerär har varit politiskt aktiva,som
den andra skulle jurymännen slumpmässigtatt utseman ettgenom
urval offentligt register allaöver medborgare.ett Bådaur vuxna
metoderna ansågs dock ha klara nackdelar. I det första fallet skulle

imånga och för sig lämpliga uteslutna från kunnaattpersoner vara
väljas. Den andra metoden inte några garantier för juryn skullegav att
få den kompetens ansågs önskvärd.som
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Yttrandefrihetsutredningens s.k. debattbe-samband medI att
föreslagits1979:49 remiss hadeSOU gått påtänkande t.ex.

frihet uteslutautöka antalet jurymän,möjligheten attparternaatt ge
olika delsolika jurygrupper pålåta sätt,flera jurymän och utses

för-slumpmässigtdelsproportionella val, ettgenom meragenom
Även vissurvalsförfarande kretsslumpmässigtfarande. ett ur en av

Yttrandefrihetsut-föreslogs.nämndemannakåren,t.ex.personer,
proportionellaliknande bestämmelserdockredningen föreslog att om

vidskulle gälla valnämndemännengällde för ävenval avsom
företrädare försådantFördelen medjurymän. attett system envar

fram jurymannakårenkunna drivaväljare inte skullemajoritet attav
206.SOU 1983:70 Någonsympatisörerbestod enbart s.egnaav

rättegångsbalken avseendei §motsvarande den 4 kap. 7regel
emellertid inte kommitharproportionella val nämndemän attav

i tryckfrihets- ochhur jurymänneni lagregleringeninföras utsesav
yttrandefrihetsmål.

för skulledet,Yttrandefrihetsutredningen menade också attatt man
färgade juryutslag kanpolitisktmed det problemkomma till rätta som

frånhelt frikoppladespolitiskt valdaskulle krävasutgöra, att organ
Även jurymännendel utsågsvalproceduren. endast genomom en av

misstankar uppkomma.kunde nämligen sådanalandstingenval t.ex.av
urvalet skeddeskulle gällamenade detsamma ävenUtredarna att om

eftersom dessa redanslumpvis bland nämndemän, utsetts ettav
hjälptheller skulleIntepolitiskt parternaatt geman vara avorgan.

återstod efterjuryledamöter. Demöjligheter uteslutastörre att som
valda. enda säkrapolitiskt Detuteslutningen skulle också sättetvara
tillämpade slump-lösa problemet ansågs att ett rentatt vara man

starka skäl sig.ordning hade dockförfarande. En sådanmässigt emot
bedömningen valsystemetYttrandefrihetsutredningen gjorde den att

tänkbara alternativ intetillfredsställande andraheltinte att varmenvar
1983:70 206.SOUbättre s.

partipolitiskajuryns utslag påverkatsmisstankeFrågan avomom
fall vid Europadomstolen.aktualiseratshar nyligenhänsyn ettgenom

i tryckfrihetsmål medjuryns politiska tillhörighetgälldeFrågan ettom
kunde ha rubbat domstolensavseende förtalpolitisk bakgrund grovt
Europakonventionen därige-artikel 6 iopartiskhet ochobjektiva om

inte förhållandet detEuropadomstolen detkränkts. ansåg attattnom
svaranden åtnjöt iliknande skyddettilltalade i brottmålför den som

till omfatta kärandeninte utsträckttryckfrihetsrättegången att somvar
för befaratillräckligt skälförde enskilt åtali målet att attvar

förelågopartisk. Emellertid vissasjälvständig ellerdomstolen inte var
nio Desvarandesidan och fem juryns ledamöter.beröringar mellan av

socialdemokratiskadetpolitiskt aktiva medlemmar avsenare var
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partiet, hade eller hade haft uppdrag inom partiet ellersom som
för partiet. En svarandena, bokförlag,representanter ägdesettav

indirekt det socialdemokratiska partiet och den andra svarandenav var
anställd bokförlaget och hade dessutom varit ideologisk rådgivareav

partiet. Innehållet i avsnitten den bok bokförlagetutgettsur som av
och tryckfrihetsåtalet avsåg enligt Europadomstolen, klartsom var, av
politisk och frågeställningarna berörde tvekan det socialde-natur utan
mokratiska partiet. Sökandens farhågor för domstolen i tryck-att
frihetsmålet inte självständig och opartisk ansågs därför objektivtvar
berättigade och Sverige fälldes därför för brott artikel 6 falletmot
Holm, dom den 25 november 1993, Ser. A Vol. 279 A.-

9.2.4 Mål jurydär medverkar

Bestämmelser jury finns i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihets-om
grundlagen och i lagen 1991:1559 med föreskrifter tryckfrihets-på
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden tillämpnings-
lagen. Vad i 12 kap.sägs tryckfrihetsförordningen rättegång-som om

i tryckfrihetsmål skall gälla också i motsvarande målen som avser
radioprogram, filmer och ljudupptagningar, s.k. yttrandefrihetsmål
9 kap. § yttrandefrihetsgrundlagen.l Om inte gällersägs, deannat
bestämmelser nedan förnämns yttrandefrihetsmålen.ävensom

tryckfrihetsmålI där förstalan skall jury nioom ansvar en om
medlemmar fråganpröva brott föreligger. Om förklararparternaom

de i stället önskar hänskjuta målet direkt tillatt rättens avgörande,
skall dock saken juryprövas medverkar.utan att

Det krävs minst jurymän eniga det föreliggerär brottatt attsex om
för detta skall bli juryns utslag. Om juryn finner brott inteatt att
föreligger, skall den tilltalade frikännas.

befattarJuryn sig endast med frågan det föreligger brott. Jurynsom
uppgift alltsåär innehålletpröva i framställningen brottsligt.äratt om
Frågor enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen 6och kap.om ansvar
yttrandefrihetsgrundlagen bestämmande straff och skadeståndsamt av

domstolen,avgörs i jurymålen består lagfarna domare.treav som av
Domstolen skall fällande juryutslagpröva och får friadå eller lindra,

inte skärpa. Om tingsrättens dom överklagas, får den högre rättenmen
inte frångå juryns bedömning i vidare tingsrättenmån fått.än

Jury skall medverka dåäven talan samband med åtal försutan om
konfiskering tryckt skrift eller skadestånd. För sådanattav om en
talan skall kunna bifallas krävs nämligen det visats skriften,att att
filmen eller ljudupptagningen innefattar tryckfrihets- respektive
yttrandefrihetsbrott.
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ÖVERVÄGANDENIII

1 Utgångspunkter

1.1 Rättsstat och demokrati

1.1.1 demokratiskaDen rättsstaten

diskussionEn domstolarnas och domarnas självständighet i vårtom
land frånmåste utgå det demokratiska statsskicket. l regeringsformen
inleds bestämmelserna statsskickets grunder med principen allattom
offentlig makt från folketutgår l kap. § förstal stycket regerings-
formen. gäller denDetta dömande makten lika väl lagstiftnings-som
makten, finansmakten och övriga slag konstitutionellabefogenheter.av

demokratiskaDen grundprincipen folkstyre kan därförettom ses som
överordnad andra principer i författning.vår

Samtidigt demokratin inte absolutär i den meningen den äratt
obegränsad. I konstitutionellavårt finns inbyggdaspärrarsystem som
innebär riksdagen, folkets främsta företrädare 1 kap. §4att som
regeringsformen, lika väl andra offentliga ålagdär attsom organ,
iaktta det gällande rättssystemet. I l kap. § tredjel stycket regerings-
formen uttrycks detta så den offentliga makten underutövasatt
lagarna. För riksdagens del det givetvis i förstaär hand grundlagarna

här har denna överordnade betydelse.som
Denna lagbundenhetens princip kommer till uttryck också i grund-

lagens bestämmelse den s.k. lagprövningsrätten 11 kap. §14om
regeringsformen. I denna domstolar och andra offentligages organ

och skyldighet slårätt vakt de begränsningar gälleratt om som- --
i utövandet normgivningsmakt. Att bestämmelsen särskilt nämnerav
domstolarna i detta sammanhang ingen slump. traditionär Av det,är
i samhällsskick viktigvårt, uppgift för just domstolarna attsom en
värna principer.rättsstatensom

För kunna detta krävsgöra domstolarna möjligheteratt att attges
verka fritt under lagarna, bli för påtryckningarutan att utsatta av
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politiska maktfaktorer. Domstolarnasinklusiveandra intressen,
markerad särskilt i regeringsformensärställning i detta hänseende är

§§ regeringsformen,bestämmelser i 11 kap. 1-5 även omgenom
i Sverige likartadförvaltningsmyndigheterna sedan länge harockså en

begränsad självständighet. Man kan uttrycka det så, attmeramen
i demokratisk ordning beslutade regerings-dendomstolarna genom

andrarollenformen värnarerättsstatensatt gentemotgetts vara
finns för befogen-träder de derasöver gränserstatsorgan somsom

uppgiften för domstolarna slå vakt prin-Häri liggerheter. att om
rättsstatliga värden betydelse för den enskilde medborgaren.cipiella av

och mekaniskMed detta något än attannat mera varaavses en
former.tillkomna i korrektatillämpare av normer

konstitutionellaalltså viktiga kontrollorgan i detDomstolarna är
den domstolarnas roll kommerockså påDetta ärsystemet. syn som

länders statsskick. minst framgår dentill uttryck i Intemånga av
för mänskligaEuropakonventionens bestämmelser till skydd de

friheterna.de grundlägganderättigheterna och
kontrollfunktion iförhållandet domstolarna sådanDet gettsatt en

jämförbara ingen tillfällighet harSverige liksom i andra länder är utan
ii erfarenhetsmässigt ingen makt samhälletsin grund attatt vetman

harabsolut och därmed kunna missbrukas. Att domstolarnabör vara
statsskick dock inteoavhängig och central ställning i någotäretten

styrelseskick.det omistlig del varjei sig givet. Men är gotten av
ställning vital för det demokratis-självständiga alltsåDomstolarnas är

ocksåstyrelseskicket det bör måsteka så utövas ettsommen sessom
kan liggai detta styrelseskick sådant. I dettaelement sägas attsom

demokratisk legitimitet.ha vad kallasdomstolarna måste ensom
fått sina uppgifter fastlagda i iGrundläggande domstolarnaär att en

ordning beslutad författning.demokratisk
i kungligadomsmakten del denäldre tid framstodI som en

riksdagens Iagstiftnings- och be-maktutövningen balanserad mot
i 1809 regerings-dualism kan återfinnas årsskattningsmakt. Denna

den dömande maktenform, också finns tankendär det spår somav
likställd lagstiftandemaktfunktion vid sidan inte med, denav, menen
1809 konstitutionsutskottsden verkställande makten. l årsmakten och

konstitutionellauttrycks den dömande maktensberömda memorial
självständig underställning med orden domarmakten skallatt vara

inte självhärskande dem.lagarna övermen
historiskagrundlag spegla dettaviss kan vår nuvarandeI mån sägas

makteninte särskilt framhålla den dömandeatt som engenomarv
i konstitutionellafunktion. Domstolarnas roll detcentral konstitutionell

tydligare i regeringsformenskulle emellertid kunna görassystemet
maktenformulerar den den dömandeför den skull så attutan att man
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skulle bli funktion jämställd med riksdagens. Domstolarnast.ex.en
demokratiska legitimitet skulle på så kommasätt till bättre uttryck i
författningen.

Ett centralt drag i den dömande makten i vårt landannat iär viss-
kontrast den gamla på domstolarnamot kungligtsynen ettsom
element i statsskicket lekmannainflytandet eller domstolarnas-
folkliga förankring. Lekmannainflytandet har i tidigt skede iettanor

historiavår där tinget utgjorde medel för folkligt inflytande iett en
maktutövning inte uppdelad i olika former. Domstolarna harsom var
också med denna tradition, bevaras både nämnde-som nu genom
marmainstitutionen och juryn, kunnat bibehålla demokratisken
legitimitet det angelägetär slå vaktattsom om.

Grundsynen domstolarna betydelsefullutgör delatt vårten av
demokratiska samhällsskick torde inte omstridd. Visserligen kanvara
den avvägningennärmare mellan de sinsemellan balanserande
funktionerna i det konstitutionella diskuteras och olikasystemet
uppfattningar råda domstolarnas befogenheter i förhållande tillom
lagstiftande och verkställande Att domstolarna skallstatsorgan. vara
självständiga i sina rättskipningsuppgifter sådana dessa bestämdaär är
emellertid allmängiltig utgångspunkt inte kan i fråga.sättasen som

En sådan självständighet måste bygga på olika faktorer. Stabilitet i
arbetsuppgifter, organisation och arbetssätt viktiga beståndsdelarär i

självständigt domstolsväsende jfr ll kap. §ett 4 regeringsformen.
Tillräckliga finansiella alltför detaljerad styrningutanresurser genom
fmansmakten är krav bör gälla. Reformarbetetett annat påsom
området måste bedrivas med långsiktighet i syfte bibehålla dennaatt
stabilitet. För denna utredning domarnas självständighetär i rättskip-
ningen det centrala. Det endastär med sådan självständigheten som
domstolarnas oavhängighet och ställning i det konstitutionella systemet
kan upprätthållas.

1.1.2 Domstolarna under förändring i Europa

Den dömande makten är under diskussion förändringoch i månganu
länder. Det handlar både principiella frågor konstitutionellom
ställning, maktfördelningsfrågor, domarens yrkesroll och domstolar-

organisation och arbetsformer praktiska problem rörandenas samt
domaryrket, frågansåsom rekrytering och karriär. Det finns frånom
flera länder exempel domstolarna drabbadeär överbe-att nu av
lastning, väntetiderna för långaär och arbetsbördan för domarna har
blivit för I den allmänna samhällsdiskussionen domstolarnatung. om
har därmed också sinapå håll funnits kritiska inlägg.öppet
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i detlegitimitetsproblem för domstolarna västraföreliggerDet
prägladeindustrisamhällenfråndemokratier deraspå vägEuropas av

informations-högteknologiskamångkulturellablienhetskulturer till att
accepteradetraditionelltnationella domstolarnassamhällen. De

för intensivföremålifrågasättas. Dekommit ärauktoritet har att en
massmediabevakning.kritiskoch

uppgörelse medi EuropafrigörelsenSamtidigt innebär östra en
misskrediteratminst medsamhällsförhållanden och intetidigare ett

rättsstatligatillfunktionärer. En övergångdomstolsväsende och dess
reformerade domsto-Kravet pådemokratisk pågår.principer i staten

konstitutionell roll.centralfår dålar en
uppgifter iinför centrala och komplexaocksåställsDomstolarna

sak.
får förstärktdomstolarnaframhållaviktigtSärskilt är attatt en
medverka ikommerde därmedkonstitutionell roll och attatt en

fri-medborgarnasi första hand värnetpolitisk Detta rör avprocess.
i andra avseendenskall dock utövaDomstolarna ävenrättigheter.och

exempel.lagprövningsrättenförfattningsfrågor; ärkontroll i ett
givetvis central ochinflytandeövernationella ärEuropadomstolens av

nivå kanutveckling. nationellför denna Påbetydelseökandealltmer
dentiden ocksåförfattningsdomstolen och påden tyskafrämst senaste

politiskaexempel hurpåförfattningsdomstolenungerska anges som
förrättsligas.samhällsfrågor

beträffande domstolarnas starka rollsig gällandetendensSamma gör
funktionrättsskapandederasintegrationsarbetet, däreuropeiskai det

allt tydligare.blir
rättsutveck-uppgiften verka förklaraocksåDomstolarna måste att

givetvisSkiljeförfarandet harcivilrättsliga områden.lingen centralapå
samhället måstespelaviktig rollhär ytterstatt genommenen

icentrala områdenför rättsbildningen pådomstolarna ansvaretta en
marknadsekonomi.

viktiga uppgifter vadinför ochställs vidareDomstolarna t.ex.nya
den modernaområdensådanamiljöfrågorna pågäller samt somnya

informationsteknologin.ochmedicinska tekniken
domstolarnas rolli länderkaraktäristiskt drag många ärEtt attnu

verksamhetförvaltningsmyndigheternaskontrollstärks i fråga överom
sociala välfärds-områdemedborgarna. Ett sådantförhållande till äri

ekonomiskasociala,sammanfattasbrukarfrågor och annat somsom
rättigheter.kulturellaoch

rörlig,internationelltinför ökande,ställsDomstolarna även groven
ökadeekonomiskkriminalitet. Social ochsvårutreddoch samtoro

brottsutvecklingkan leda tillolika kulturmönsterkonflikter mellan en
och domarna. Kor-domstolarnamycket krav påställer storasom
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ruption och maktmissbruk andra företeelserär det fundamentaltärsom
domstolarna skall kunna motverka effektivt föratt rättsordningenatt

skall kunna upprätthållas.
Hur rättskipningen speglas i moderna massmedia och vad detta har

för betydelse för allmänhetens rättsmedvetande och på domstolar-syn
viktig frågaär i länder.många Intrycken förmedlas tillna en

allmänheten allt från globala satellitsändningar till lokalagenom
medier. De rättsstatliga krav domstolarna skall iaktta kan iblandsom

intensiv massmediabevakning medföra frustration ochgenom en
aggression hos allmänheten. Så exempelvis kan allvarlig brottslighet

förblir ouppklarad därmed sikt försvagapå tilltron till domstolar-som
na.

Härefter bör något sägas domarrollen sådan sedd iom ettsom
internationellt perspektiv. De fakta och utvecklingstendenser i fråga

domarrollen i internationella domstolar och i andra ländersom
domstolar redovisas i detta betänkande vissa övergripandesom ger

börmönster sammanfattas här.som
De övernationella domstolarna har vissa drag ärgemensamma som

specifika för dem och skiljer dem från de nationella domstols-som
kulturerna. T.ex. domarförordnandenaär ofta tidsbegränsade. Synen

bisysslorpå mycketär En viktigsträng. garanti för domarens själv-
ständighet detär endast domstolen självär in plenoatt kan skiljasom
domaren från tjänsten. Av intresse också de rättsligaär principer som
de internationella domstolarna frånutgår och vidareutvecklar i sin
rättstillämpning. Man kan säga de flerapå sättatt representerar en
rättsordningarnas minsta i frågannämnare domarensgemensamma om
uppgift och ställning. Från de nationella rättsordningarnas utgångs-
punkt finns anledning följa denna utveckling.att noga

Gemensamma drag för rättsordningarna i domarenpåsynen
kommer också till uttryck i del internationella konventioner ochen
andra dokument. Det räcker erinra Europakonventionen, FNatt om :s
Basic Principles the Independence of the Judiciary och det arbeteon

inompågår Europarådet med lägga fast "gemensammasom att
domarregler". Sverige måste själv internt vid behov låta principerna
få genomslag och ha höga ambitionerett söka påverka denatt
internationella utvecklingen.

Många intryck kan också hämtas från de olika nationella rättsord-
ningarna. Vår genomgång illustrerar det här går urskilja vissaatt att
rättsfamiljer med grundläggande drag. Vi har särskiltgemensamma

på de nordiska länderna, Västeuropa de brittiskasett ochöarnautom
common-law länderna. Vidare har frånnågra drag depresenterat

Öst-pågående förändringarna i och Centraleuropa se bilaga 13nu
och 14.
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dom-skillnader det gällerlikheter ochrättsfamiljernas närBilden av
anglo-ameri-ställertydligblir ganskadomarestolar och man enom

Samtidigt framhållasbör detfransk-tysk.ordningkansk attmot en
påverkandet förekommerstatiskahär inteförhållandena är attutan en

viktigadomstolsväsendetsSåde olikamellan systemen. synes
i amerikanskapolitiska inflytande dendärmedkonstitutionella roll och

kontinentala domstolssystem,kommit påverkahaordningen alltmer att
EG-Europadomstolen ochförfattningsdomstolen,västtyskadent.ex.

rättsbildandeviktiga ochkonstitutionelltoch derasdomstolen
funnitshållning traditionelltmed denviss kontrastverksamhet, i som

Även påverkatsland kan haStorbritannien. vårt sägasFrankrike ochi
sådantdiskussionen frågorjämförströmningar,sådana om somavav

lagprövningrättsprövning ochförvaltningsbeslut,domstolsprövning av
författningsdomstol.samt om

ikonstitutionell rollviktigdomstolar skall spelaFramtidens etten
olika ländernasintegrationskrafter. Destarkamed dessEuropanytt

rättskipningen i länder skallsamtidigt dessafårrättsordningar som-
alltflerrättsliga problemgränsöverskridandealltflerlösa gemen--

drag.samma
domstolarna delarinternationella utgör rättssystemDe ett somav

här irättsordningen och instanssystemetinbegriper den svenskaäven
från land kommerandra jurister vårtochSvenska domarelandet. att

samverka meddomstolar eller ocksåinför dessai ellerarbeta agera
hemmaplan.i sitt arbete pådem

viktigaEG-rätten formulerasEES-avtalet och iGenom gemensamma
interna rättsord-prägla vårprinciper kommer ävenregler och attsom

medlemskapframhållas det vidSamtidigt skall detning. även ettatt
lösningar,för nationellabetydandefinns högsti EU utrymmeett

domstolsorganisa-subsidiaritetsprincipen. Frågors.k.jämför den om
intei grundenutformning just sådantochtion är somprocessens

för med sig vissadennaintegrationsrätten,direkt berörs även omav
viktiga förändringar.

utvecklas alltsåeuropeisk rättskulturenhetligEn genomnumer
nationellasärdrag i deviktigaintegrationsprocessen utan attmen

behöverrättskulturerna överges.

förändringi1.1.3 Svenska domstolar

problemen ochavsnitt behandladede i föregåendeFlera utma-av
integrerat Europa.också Sverige i alltmerningarna gäller ett

roll for med-har frågorna domstolarnasUnder årsenare om
med erinrakommit i Det räcker härborgarnas rättsskydd attcentrum.
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domstolarnas stärkta kontroll förvaltningenöver tillkomstenom genom
rättsprövningslagen, den förestående inkorporeringen Europa-av av

konventionen Fri- och rättighetskommitténs pågående arbete medsamt
kvarstående frågor domstolarnas kontroll förvaltningen.överom

Härtill kommer viktigmycket faktor anpassningen till EG-som en
Sverige står med eller kommanderätten. medlemskap i EUutan ett-

inför alltmer integrerat Europa med rättsordningett en gemensam-
åtskilliga områden. Våra domstolarpå ställs inför europeisken

integrationsrättslig ordning och andra internationella rättsliga frågor,
där vår nationella juridiska utbildning traditionellt inriktadvaritsom

intern svensk blivit otillräckligpå ochrätt viktiggenomgår en
förändring. Domstolarnas rättillämpande roll präglad mindre av-
bundenhet till förarbeten och rättsskapande funktion blirmer av en -

betydelse i framtidavår samhällsutveckling.storav

1.1.4 Förtroendet för domstolarna i det demokratiska

systemet

statsmakterna medborgarnaoch domstolarna kunnamåste kräva attav
de fullgör sina uppgifter effektivt och med god hushållningen av
allmänna medel. betyderDet domstolarna skall underkastadeatt vara

de sedvanliga kraven i fråga offentligmånga hur verksamhetav om en
skall administreras. Skall förtroendet för domstolarna kunna upp-
rätthållas kan domstolsverksamheten behöva underkastats olikaäven
former kontroll därmed oavhängigheten i dömandetextern utan attav
kommer i fara.

aspekt detta fråganEn på domarnasär ställning i olikaatt om
avseenden givetvis inte får intressefråga för domarnases som en ren

framförsjälva. Det allt viktigär samhällsfråga bådeären som
långsiktig djupgående.och Hur den löses identifierar avgörandeett

landsvårt rättskultur och har ocksåsätt europeiseringengenom en
betydelse för landets relationer till omvärlden.

frågaI domstolarnaspå roll i samhället måste ocksåom synen
traditionens tyngd beaktas. sigDet här funktionrör harom en som
djupa i samhällskulturen och där historisktrötter stårett motarv
förändringskraven och internationella inflytanden. Vi bör inte utan en
mycket prövning nationella förvärden eller mycketnoggrann ge upp

kontinuiteten reformarbetetrubba i på detta område.
Medborgarna och riksdagen därför ha det inflytandemåste största

hur domstolarnas roll i samhället gestaltar sigöver i framtiden.
nationella inomDe rättsfamiljerna skiljer sig i ganskasystemen

avseenden. visarmånga Det hur väl förankrade i historiskalandsett
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kulturella utvecklingoch lands domstolsväsende Vanligenär. växerett
fram organiskt och successivt. Visserligen finns det exempelsystemet

förändringarna kanpå ske på omvälvande i USAsåsom ochsättatt ett
Frankrike. ofta skerMen recipiering mindre dramatiskt at".en genom

förs fråndet något element rättskultur i rättssystemetten annan
eller fråga successiv påverkan.äratt om en mera

slutsats det inte finns enhetligEn är någon europeisk domstols-att
ordning helt eller delvis använda förebild för svenskt bruk.att som

finns det främst EuropakonventionenDäremot genom gemensamma
grundläggande principer. I de olika länderna finns också i övrigt drag
eller lösningar kan intressanta studera vinär övervägerattsom vara
domarens framtida roll och ställning.

viktigt domstolarnas verksamhetDet sådana förut-är att ges
sättningar det politiska i praktikenäven ochatt systemet garanterar
respekterar domstolarnas självständighet och oberoende. Statsråd och
riksdagsledamöter måste bakgrund bestämmelsen i kap. 2 §11mot av
regeringsformen iaktta försiktighet under riksdagensstor t.ex.
frågestund vid diskussioner berör domstolarnas avgörandensom :
enskilda fall.

Också den diskussion under förekommit i frågaårsom senare om
kommunaltproblemet domstolstrots jfr Lokaldemokratikommitténs

betänkande Förtroendevaldas vid domstolstrots och lagtrots.ansvar
SOU 1993: 109, har mycket viktig rättsstatlig bakgrund.en

1.2 Domstolama i samhället

Domstolarnas uppgifter

Även utredning har tillvår uppgift behandla domarens rättsligaattom
ställning och domarrollen det viktigt inledningsvis fråganär att ta upp

domstolarnas uppgifter. Skall domarens arbetsuppgifter kunnaom
analyseras måste det givetvis ske bakgrund domstolarnasmot av
arbetsuppgifter och det utvecklingsperspektiv här möter.som

Domstolsutredningen har för kort tid sedan gjort genomlysningen
domstolarnas arbetsuppgifter. Utgångspunkten för den utredningenav

söka renodla domstolarnas verksamhet till rättskipning ochatt at".var
söka föra de rättsvårdsuppgifteröver hittills legat främstsom
allmän underrätt till andra myndigheter domstolar. Vi har redovisatän
resultatet Domstolsutredningens arbete och det läge råderav som nu
i frågan, kapitel avsnittll, 3.4 och 8.2.se

Vår utgångspunkt detta arbete framgångmedär bör kunna drivasatt
vidare. Vi också utveckling innebär olika specialdom-attser en som
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i administrativt tillstolar inlemmas eller knyts det allmänna domstols-
med dess domstolstyper.väsendet två

genomförandet renodlingKravet och denna domstolarnaspå av av
viktig för framtidauppgifter utgångspunkt hur domstolarnasär en

bör för hur domstolarna börorganisation och bemannas. Vadutse
fråga inskrivningsväsendet dockkommer ske i är ännuatt omsom en

kvalificeradebetydande osäkerhetsfaktor. Eftersom de domarna inte
rättsvårdsuppgifternaomfattning sysslat med medföri någon större

renodlingsåtgärderna knappast avlastning arbete för dessa.någon av
notarier och den kanslipersonal sysslat mycket medMen de som

rättsvårdsuppgifterna bör i stället delegering eller eljest i ökadgenom
utsträckning kunna medverka i beredningen de egentliga rättskip-av
ningsuppgifterna. Förändringen kan således leda till att en ny
beredningsorganisation framstår angelägen. Att driva delegerings-som

notarieutbildningen och personalutbildningenarbetet och överatt se
viktigt inledande fas.för kanslipersonalen kan därmed redan ivara en

arbetssituationDomstolarnas

bakgrundsuppgifter domstolarnas arbetssituationVi lämnar del omen
i kapitel avsnitt 3.5. hänvisas dit. 1993/942100 bil.II, Det I prop.

125 redovisar regeringen sin det ansträngda arbetslägetpås. syn
föreslår tillfälliga förstärkningsåtgärder.hos domstolarna och Under

ordinarie1994 kommer antal domartjänsterår ett stort attnya
tillsättas. Beslutade förändringar inom förvaltningsdomstolarnas

medför länsrätterna får målområdenområde ochatt attsom nya
införas frånprövningstillstånd hos kammarrätt kommer denatt

1994 leder till domarresurser kan frigöras hos kammar-l oktober att
Hovrättsprocessutredningens framtida kommaresultat kanrätterna. att

medföra viktiga förändringar i hovrätternas arbetssituation.
förslagHovrättsprocessutredningen lägga fram sinaväntas om

förändrad hovrättsprocess kan få betydelse förungefär år. Enett stor
instans, för bemanningen ordinarie domareförhållandena i första med

inriktningoch för fiskalstjänstgöringen där. En ändradi hovrätt av
förutsätta reformerad före-överprövning kan ocksåhovrättens en

dragandeorganisation. Beredningsorganisationen i hovrätterna kan
Vidare förändringaralltså komma behöva ändras. kan i hovrätts-att

medföra förändrad behovet lekmannamedver-syn avprocessen en
i ställa skärpta krav kvaliteten i underrätternashovrätt. Det kan påkan

arbetsformerna i dessa domstolar.avgöranden och därmed beröra även
belyser centrala ställningstagandena i frågasagda hurDet omnu

för frågorkan bli de vårt arbete.hovrättsprocessen röräven som
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förEn utgångspunkt utredningsarbetevårt intedet önskvärtär äratt
Ävenantalet domare i Sverige ökar. det svårt dennaär påatt attom

punkt helt rättvisande jämförelsegöra med internationella för-en
hållanden kan antalet domare i Sverige sig Vår inriktning ärte stort.

den dömande verksamheten, åtminstone principiellt och iatt sett
praktiken i högre grad i dag, skallän ordinarieutövas domare ochav

samtidigt antalet sådana domare i Sverige siktpå bör kunnaatt
minskas. arbetssituationDagens hos domstolarna belyser dock att en

inriktningsådan genomförasmåste successivt och långsiktigt.

Domstolarnas organisation

Domstolarnas organisation i vårt land präglas historiskt landetattav
till och glest befolkat,är vilket fört med sig vårastort ytan att

domstolar och myndigheter kraftigt decentraliserade.är De moderna
förvaltningsdomstolarna har dock byggts i de städer där hovrätterupp
och länsstyrelser tidigare funnits. Rätten överklaga domar ochatt
beslut och erhålla omprövning saken i hela dess vidd grundasatt en av
också stark tradition Sverige.på i Sådana förutsättningar kanen
medföra domstolsväsendet i fallallt från tid till blir alltföratt annan
sårbart och hårt arbetstyngt. Det inte rättssäkerheten.gagnar

I Sverige tidigarepågår sedan några tillbakanämnts år ettsom
omfattande arbete med renodla domstolarnas målområden medelleratt
andra ord arbetsuppgifter. Detta arbete också frågorrör allmännaom
domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar kontra specialdom-
stolar, underrättsorganisationen, instansordningen och överrättsproces-

En inriktning alltmera förläggaär söka tyngdpunkten iattsen.
rättskipningen till domstolarna förstai instans.

När domstolarnas verksamhet renodlas ökar möjligheterna medatt
tillgängliga förbättra resultaten och rationaliserings-göraresurser
vinster. Införandet det databaserade målhanteringssystemetav nya
MÅHS här betydelse.är Redan decentraliseras också dom-av nu
stolsadministrationen sådan del Domstolsverketsattsom genom en av
uppgifter läggs på domstolarna.ut

För genomgående få effektiv domstolsorganisation medatt en
tyngdpunkten i första instans dock förutsättas underrätts-synes en
reform där de allra minsta domstolarna avskaffas.måste Det lägsta

ordinarieantal domartjänster skall finnas vid domstol börsom en
nämligen höjas. Möjligen kan tänka sig successiva förändringarman
och andra lösningaräven kan tillvara regionalpolitiskatasom
intressen. Det borde siktpå fördelaräven övervägas skulle stå attom
vinna med dela de mycket domstolarna i första instansatt storaupp
flera domstolar. Reformerade domstolar i första instans skall ha ett
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administrativt stöd med god beredningsorganisation.gott Dettaen
förutsätter de lämplig storlek. En sak kanatt värdges en attsom vara
överväga och pröva är låta tingsrätter och Iänsrätter i vissaatt
residensstäder bygga administrativa stödfunktioner.upp gemensamma

Överrätternas funktion och organisation förändras i anslutning
härtill. Detta reformarbete pågår för närvarande. Ett administrativt
samarbete mellan hovrätt och kammarrätt på skulle kunnaortsamma

ändamålsenligt.vara
Vi frånutgår de två domstolsorganisationerna föratt överskådlig

framtid i huvudsak kommer bestå kan tänka sigatt attmen attman
närma dessa till varandra på olika bl.a.sätt, administrativgenom
samverkan så nämnts.som

En fråga här bör framhållas de högstarör domstolarna, Högstasom
domstolen och Regeringsrätten, och deras framtida förhållanden.
Djupgående och långsiktiga förändringar domstolsväsendet i vårtav
land kan tänkas underlättas förändringsarbetet inleds högst Iom upp.
både Högsta domstolen och Regeringsrätten är tendensen antaletattnu
ledamöter minskar. Samtidigt bör inriktningen öppna domarrekryte-att
ringen kanske i första hand komma till uttryck i de högsta instanserna.
Det kan leda till efterföljd avseende det övriga domstolsväsendet. De
högsta instanserna kommer båda ha mycket viktig roll detatt nären
gäller leda rättsbildningen i den förändradeatt situation densom
europeiska integrationsrätten för med sig. Deras beredningsorganisa-
tioner och ledningen dem skulle kunna viktig förebild förav vara en
hur förstärkt beredningsorganisation inom domstolsväsendet i övrigten
kan tänkas utformas organisatoriskt och personellt. Tanken på att
ordna den högsta domsmakten i enda domstol, eventuellt verksamen
på två kamrar, förekommithar i diskussionen.

Domstolarnas administration

För öka effektiviteten i domstolarnasatt verksamhet förestår viktiga
organisatoriska och administrativa förändringar. Delegeringsverksam-
het och förstärkning beredningsorganisationen borde kunna denav ge
ordinarie domaren ökat stöd i juridiskaäven frågor. Genom sådana
rationaliseringar kan också för olika formerett resursutrymme av
förbättringar verksamheten erhållas.av

I detta perspektiv framstår funktionen leda domstolenatt som
central. Vår uppfattning uppgiftenär domstolschef under denatt som

10-20närmaste årsperioden blir mycket viktig för utvecklingen.
Domstolschefen måste goda förutsättningar på övergripandeattges ett

leda domstolensätt administrativt. Vi återkommer i de följande
avsnitten till frågor rollen domstolschef. Samtidigt betonarom som
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admini-det gällerdömandet ocksåsjälvständigheten i närvikten av
för denna.betydelsestrativa frågor av

lekmannamedverkan

långsvenska stårmedverkan i denlekmännensBakom processen en
resultatetvalts iblandhärlösningar ärutveckling. Dehistorisk avsom

ganskaviss lösning kanSkälen förkompromisser. samman-varaen
organiskt.vuxit framhaNämndemannainstitutionen kan sägassatta.

personkännedomochIbland harvarierat.för den harSkälen orts-
det hosoch ibland kravetibland insynsargumentetbetonats, att

rättsmedvetandet.allmännaFöreträdare för detskall finnasdomstolarna
politiskaför detinomrekryterasnämndemännenAtt systemetramen

problem.ochstyrkabåde ettsomsom enses
ilekmannainflytandetemellertid i sakensliggerDet attnatur

iLekmannamedverkan vårakonflikter.vålladömandet också kan
underbevakning. har vidarekritisk Detfördomstolar är utsatta en

massmediaiuppmärksammade uttalandenförekommitår avsenare
Nämndemannainstitutionen ärdeltagitmål denämndemän somom

Riksbankensstödsforskningsprojektföremål för ett avsomnu
Jubileumsfond.

i hovrätter ochmedverkan lekmänövertygadeVi inteär att avom
ordning. har docklämplig Deni alla avseenden ärkammarrätter en

förfordras starka skäldärförskulle20 år. Detverkat i nästan en
vi börVi har närmatidigare ordningen.till denåtergång ansett att oss

försiktighet.medi andra instansnämndemannamedverkanfrågan om
förstaiHovrättsprocessutredningens förslag bör nämntssom nyss

denna punktförändringar övervägs.avvaktas innan någrahand
viktigmycketi domstolarnalekmannainflytandetVi som enser

till samhälletverksamhetdomstolarnasgäller anknytadetfaktor när att
till domstolar-bidraskall bl.a.medverkanövrigt. Lekmännensi att ge

omställningsskedeminst i detsamhället. Intelegitimitet i som nuna
vaktviktigt slådetområdedomstolsväsendetsförestår på att omsynes

i domstolarna.lekmannamedverkan

förtroendeallmänhetensdomstolen ochmodernaDen

naturligtvis i förstavilarlegitimitet hos allmänhetenDomstolarnas
åtnjuterdemokratiska samhälletl dethand regelsystemet. öppnapå

i äldre tidersamhällsinstitutionerna inte sättdock ensomsamma
och derasSamhällsorganenauktoritet hos medborgarna.oomtvistlig

offentligundermed ståräknai stället kunnaverksamhet skall att
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debatt. fårVi därför frånutgå domstol andra samhällsorganatt en som
blir för allmänhetens kritiska bedömningutsatt och diskussion detnär
gäller domstolens rättsliga prövning olika händelser.av

En del allmänhetens reaktioner domar i spektakulära målav mot
kan sägas präglade angriper "budbäraren".att Reaktio-vara av man

riktas felaktigt inte gällande lagstiftning denmotnen utan mot som
tillämpar den. diskussionenI saknas ofta respekt för rättssäkerhetens
krav och vilja verkligen sig isätta regelsystemet.att Det inteären
alltid så den medborgare bedömer domstolensatt verksamhetsom
skiljer mellan vad gällandeär lag och den lag borde införas.som som

Om domstolarnas roll i framtiden kan tänkas efter europeisktatt ett
blimönster rättsskapande blir det viktigareän dennamera att

distinktion tydliggörs. Företrädare för domstolarna avhåller sig
traditionellt ofta från delta i behandlingen rättspolitiskaatt frågor.av
Även med det förhållningssättet kan dock skillnaden mellan rätts-
tillämpning och rättspolitik markeras från domarnas sida de i olikanär
sammanhang inför offentligheten förklarar sin roll. Det då viktigtär

de betonar rättssäkerhetsfrågorna i domstolarnasatt arbete. På så sätt
kan allmänheten förståelse för domstolarnas verksamhet och domarnas
uppgifter stärkas.

En aspekt värd framhållaär i allmän debatt domsto-attsom en om
larnas verksamhet denna.är Den enskilde kan nöja sig medpersonen

ha åsikt i allmänhetstörsta vadatt tycks ellerrätt felen om som vara
eller i fråga någon skyldigär eller oskyldig och detta i efterom tron,

ha på TV, våra domstolar haratt tillämpasett att amerikanskatt
straffprocessrätt. Det fundamentaltär uppgiften attannan vara

enligt gällande lag döma i varjetvungen att sådan fråga och därmed
sitt ställningstagande ha i tjänsten för domgenom ett ansvar en som

kan bestämma tilltalads eller hela framtid. Det ären partsen annan
viktigt medborgarna har kunskaper och förtroendeatt för hur dettaom

till.går
Vi vill denna bakgrund peka på vikten domstolarnamot attav som

centrala samhällsinstitutioner och de rättsstatliga principer de harsom
upprätthålla blir föremål för ökad uppmärksamhetatt i skolutbildning

och iäven högre utbildning den juridiska.än De konstitutionellaannan
fri- och rättigheterna har i Sverige inte, i många andra länder,som
behövt hårderövras och dramatisk kamp eller frigörelsepro-genom en

Det det kanskegör svårare för för andraän levandegöracess. attoss
vilka ideal det frågaär Från världen vi dockmötsruntom. om oss

dagligennästan information dessa frågor.rör Kunskapenav som om
och för våra bärande rättsstatliga principer börengagemanget vi på
olika söka höja.sätt
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dels direktbild domstolarna på två sätt,sig sinenskilde görDen av
indirektdelsvidi eller rättegång,själv delta närvaraatt engenom

utbildning.massmedierna och i sinförmedling avgenom
förförtroendeallmänhetensundersökningargjorts vissaharDet om

tyder pådessa finns tecken21. Enligtjfr bilagadomstolarna attsom
tilltronavtagandeiför domstolarnaförtroende ärallmänhetens attmen

landsbygden. Personeri storstäderna påäntill domstolarna är större
utsträckningdomstol imedi direkt kontakt ärsjälva varit storensom

kan tala förfått. Dettabemötande demed detnöjda att ensom
förtroendeskapandedomstol kanpersonlig erfarenhet vara merav en

i domstolarStudiebesökinformationsin på sätt.inhämtaän annatatt
därför mycketkankontaktskapande verksamhetoch varaannan

opinionsundersökningardjupgåendeochviktiga. Fortsatta ommera
värdefulla idomstolarna kan ocksåförförtroendeallmänhetens vara

iför samhälledomstolsväsendet det möterutformaarbetet att som
2000-talet.början av

domstolen alltsåuppfattarkontakt ärvid direktenskildedenHur en
förförtroendeallmänhetensför hurbetydelsetroligen storav

förekommitdiskussionen harkontinentaladenformas. Idomstolarna
den"hur formaunderförtroendefrågadenna temattasatt upp

domstolen .mänskliga
ochfråganställa dettaanledning sätti SverigefinnsDet även att
be-kanproblem härpraktiskainventering degöra avsom varaaven
ochombudförhursådant väntrumkantydelse. Det röra parter,som

betydelseAvmålen påropasutrustade, hurindelade ochvittnen är etc.
skapardomstolspersonalenmedelmed vilkanaturligtvis ocksåär

delgivnings-verksamhet. användaoch dess Attdomstolenrespekt för
inställelserförhandling med dessinförvälförfarandet och planera en

från domstolensIbland detfasthet. måstebåde smidighet ochfordrar
före-användningenorden såmakt bakomocksåsida sättas att av

slentrianmässigellerutslaginte framstårlägganden tometc. av ensom
byråkrati.

aspekter. Somandradock haförtroende kan ävenFrågan om
i förordningenreglernaeffektervissaexempel kan nämnas av

till vittnen, Dessamedelersättning allmänna1982:805 m.m.avom
förloradtidsspillan ellerersättning förbl.a.bestämmelser innebär att
faktiskadag denöverstiga 300 krinte kan ävenarbetsförtjänst omper

föranleder inteBestämmelsenden enskildeförlusten för är större.
ellervittnedomstolen. Deti praktikenirritation går översällan utsom

dettaerhåller påbefunnits oskyldig och sätttilltaladden ensomsom
rättsväsendet stärkttilltro tillfår inte sinersättningbegränsad attav

sådana.reglerna är
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.Särskilt domstolarna och massmediernaom

Åldre tiders domstolsoffentlighet, bars tingsmenighetensom upp av
och dess närvaro under rättegångarna, har massmediernaersatts attav
bevakar domstolarnas förhandlingar företrädare för allmänheten.som
Vårt statsskick bygger fripå åsiktsbildning med yttrande- in-och
formationsfrihet. Att också domstolarna andra samhällsorgan fårsom
sin verksamhet behandlad i nyhetsbevakningen och prövad i en
offentlig debatt därmed omistligtär inslag i vårt demokratiskaett
system.

Som formarnämnts allmänheten i utsträckning sin bildstornyss av
domstolarna och deras verksamhet massmedierna. Allmänhe-genom

förtroende för domstolarna påverkas därmedtens massmedierna.av
förhållandetFrågan mellan domstolarna och massmedierna ärom

därmed viktig i utredningsarbete domarrollenrör i framtiden.ett som
Det kan nämnas saken uppmärksammas också internationellt. Såatt

har Internationella Juristkommissionen nyligen tagit initiativ iett
frågan. I 1994 tillkom The Madrid principles the Relation-mars on
ship between the Media and udicialJ independence, utarbetade inom

för kommissionens arbete juristerantal företrädareochettramen av
för massmedierna. principernaI läggs vissa minimistandarder fast.
Domarna ha to recognise and give effectanges freedomett toansvar
of the media by applying basic presumption their favour" ocha

tillåta endast sådana begränsningar mediernas frihetattgenom av som
framgår FN:s år 1966 internationella konventionantagnaav om
medborgerliga och politiska rättigheter. Medierna sinå sida haanges

skyldighet respektera individuella rättigheter, skyddadeatt dennaen av
konvention, theoch independence of the judiciary". Som metoder
för genomförandet principerna bl.a.:nämnsav

"Judges should receive guidance dealing with the Press.
Judges should be encouraged assist the Press by providingto
summaries of long complex judgements of ofmattersor
public interest and other appropriate measures."

Med direktivvåra har inte haft anledning i någon närmareatt
prövning hur massmedierna fullgör sin uppgift bevaka domsto-av att
larnas verksamhet. Det i ställetär något i första hand ankommersom

friståendepå andra bedömare.
Vi vill dock tillåta konstatera det med vårt perspektivatt attoss

framstår viktigt massmedierna med sina uppgifter i frittattsom ett
samhälle beaktar domarnas integritet,även de inser det inteatt att
ligger i domarrollen domare med ytterligare efterföljandeatt en
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uppträda till försvaroffentligen kommentera ellermotiveringar skall
rättegångsför-efter offentligtdom. Denför tidigare avkunnad etten

förmed sina domskäl kunna taladomen skall i ställetfarande givna
intresse ii massmediernasliggersig själv. Det även etteget att

domstolarna haperspektiv beakta värdet måstelångsiktigt attav
distinktio-viktigt bl.a. hållalegitimitet. Därför detsamhällelig är att

enskildarättstillämpning levandelagstiftning ochmellan närnen
ljusetbedömas itill behandling. Enskilda domar måstedomar tas upp

i generellt rättssäker-lag ochvad gällande sättasär ettav som
situationer dom kansärskilt väsentligt därhetsperspektiv. Detta är en

för tillgodoselagändringardiskussion behovetföranleda attavomen
allmänt rättsmedvetande. Annarsuttryckauppfattningar ettsom anges

funktionoavhängiga domstolarnastilltron till desiktriskerar påman
i rättssamhället.

fullgöra sin uppgiftbästamassmedierna skall kunna på sättFör att
domstolarnas verksamhet detallmänheteninformera äratt avom

sin sida blir bättredomstolarna och domarna åcentral betydelse att
domarmassmedierna. Viktigt här beslutaderustade ärmöta attatt

kvalitet. Grundläggandegenomgående hög ärdomskälgrundas på av
och serviceinriktadhåller sig meddomstolarna öppenockså att en

förtillgänglighet i kontakt med företrädareiakttarinställning och stor
chefuppgift för domstolensmassmedierna. Det är attytterst svaraen

domstolsinstruktionerna verksför-jämför ochkrav iakttas,för dessaatt
tillämplig domstolarna.1987:1100 i de delar denordningen är

här lever till högalla domstolarVäsentligt är att en gemensamupp
insynskravet. Det hari fråga service- ochstandard sagts attossom

sinaför och kraven påpunktvariationerna på denna är stora attnu
tillräckligt väl.inte iakttashåll

enskildes domarensdomstolarna sådana. DensagdaDet rör somnu
i lagregleringengivetvis ha sin grundförhållningssätt måste av

framstår i övrigtmeddelarfrihetoffentlighet, sekretess, m.m. men
blifråga. Saken kan därmed inteyrkesetiskfrämst rentsom en

diskussionreglering får utvecklas ifor rättsligföremål någon utan en
debattinlägghänvisas tillSå sker också. Här kaninom domarkåren. nu

USEK:s verksam-för Domarförbundets och Jinitiativ inomoch ramen
sedan flera år anordnarDomstolverketViktigt ocksåheter. är att

massmedierna inom fördomstolarna ochseminarier på temat ramen
understryka värdet dennadomare. Vi villsin vidareutbildning avav

främstinriktning. Vi också detdess ärverksamhet och tror att genom
försjälva lämpliga rutiner domsto-bland domarnadiskussion somen

pressmeddelandenanvändninginformationstjänster,larnas etc.avev.
fram.kommer växaatt
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Teknikutvecklingen i domstolarnas verksamhet

Vid framtidsbedömning domstolarna inför 2000-talet denären av
moderna informationsteknologin faktor betydelse flerapåstoren av

Saken skall intesätt. behandlas här.närmare Att domstolarna i ökad
utsträckning kommer använda den tekniken administrativtatt nya som

MÅHSstöd givet. Utvecklingenär kan här nämnas. Domstolarnaav
kommer kunna knytas med varandraatt och med andrasamman
myndigheter inom rättsväsendet i nätverk. Datastödet för berednings-
personalens och domarnas arbete med rättsutredningar och domskriv-
ning kommer öka i betydelse.att

På dessa punkter pågår redan kraftfull utveckling kommeren som
effektivisera det vilketpå domstolsarbetetsättatt kan organiseras och

skötas i praktiken.
Vad för framstår kanske viktigare peka på ärsom oss attsom

frågan vilka effekter informationsteknologin kan komma få i självaatt
rättegången. På vilket skallsätt datatekniken kunna komma till
användning vid sakframställningen i mycket och kompliceradestora
mål Kan multimediatekniken komma bli det för vittnesupptag-att steg
ning vittnesmålersätter telefon Kan den tekniken medförasom per
andra långtgående förändringar förhandlingsordningen vidmera av
domstolarna Vilken betydelse kan utvecklingen i dessa avseenden få
för domstolarnas geografiska organisation och vad händer med
domarrollen Dessa frågor fordrar uppmärksamhet införstor ett
fortsatt arbete med reformera domstolarna och domarrollen.att

1.3 Domarroll och domarbana

Domarideal och domaretik

Domarens arbetsuppgifter inrymmer värna rättsstatensytterst att
principer. Det alltsåär mycket central uppgift i varje demokratiskten
samhälle tilldelats domaren. finnsDet exempel hurpå domarmak-som

under totalitära regimer.ten perverterats
Samhället är under stark förändring och det påverkar ocksånu

innehållet i domarens arbete. Kärnan i domaruppgiften dockär
densamma sekel efter sekel. Men mycket yrkesrollen låter sigav
knappast fångas i teoretiska framställningar måste kontinuerligtutan
formas förebilder och praktiskt domstolsarbete.genom

Mot denna bakgrund det mycket viktigtär varje generationatt
domare känner sitt för hålla diskussionen domaryrketsattansvar om
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viktigt detta i situationer därminstoch principer levande. Inte ärideal
snabb.förändringstakten är

framtiden mycketinforden svenske domaren ärpåKraven stora.
traditionen skall hållas levande.nationellavärdefulla inslagen i denDe

i lagstiftning inkorporeradeförvalta den vårHärtill kommer att nu
från övernationellaimpulsermed dess ideal. DeEuropakonventionen

internationalisering-domstolsväsendeländersdomstolar och andra som
Samtidigt skerbetydelsefulla.sig blir ocksåövrigt för medien

arbetsuppgifter, organisation ochdomstolarnasförändringar av
ochdomstolarna skall delegerasArbetsuppgifter vidadministration.

renodlas.uppgifter kunnadomarens
viktig.förhållande till statsmakternaställning i ärDomarnas

den verkställandeförhållande tillsjälvständiga iskall ståDomarna
lagstiftnings-Med modernfor rättskipningen.ochmakten ansvara

förrollintegrationsrätten inrymmer dennaoch med denteknik nya
blirroll. Därmedrättsskapandedomstolarna förstärktochdomarna en

viktigare.självständigheten än
domaren harbakgrund ingådennadomarrollen måsteI ettattmot

stödjaför andradomarutbildningen och på sättför att nyenansvar
i deras yrkesroll.generation domare

skönjas harsålunda kanrenodlade domarrollDen somnya mer
krävande. Dettakvalificerade ochmycketframstårinslag somsom

praktiskt.principiellt ochbådeställning stärksdomarensmotiverar att
domstolar-lagstiftningenförroll härStatsmakternas är att omsvara

praktiska förutsätt-övrigaför de finansiella ochoch domarna samtna
i frågaUtvecklingenarbete.domstolarna och domarnasförningarna

för domarnadomaretik i första hand någotdomarideal och ärom
Även grundläggande här kandetmycketför.själva att avomansvara

denfrånoch dokumentkonventionerfrån internationellahämtas samt
statsmakternasintekan detprocessrättsliga lagstiftningen varaanses

bidra tillstatsmakternabördomaretik. Däremotformulerasak att en
i vidareutbild-domarutbildningen ochibehandlasfrågorna kanatt

diskussion områdetbidra till påVi dock velatningsseminarier haretc.
Rättskultur ochavsnitt 1.5kapitel lI,frågan här,att ta seuppgenom

domaretik domarkultur,ochmaterialdomarkultur ettsamt seom
19%20.bilaga

Domarbanan

intrycken hursammanfattatviavsnitt 2.5.2, harkapitel II,I av
Därefter har viundersökta länderna.till i dedomarrekryteringen går

för domarut-principer gällerdeavsnitt behandlatkapiteli II, som
ställningStatsmakternai Sverige.domarrekryteringochbildning tog
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i dessa frågor vid ingången 1990-talet. Vi har isenast av samma
kapitels avsnitt 4.1.1 redogjort för innehållet i statsmakternas beslut.

Direktiven för vår utredning inte i uppgift på utredaattger oss nytt
domarbanan sådan. Det pekas dock vipå bör uppmärksammasom att
kritiken endast fåtal utanför domarbananatt ett rekryteras tillpersoner
ordinarie domare och vi skall beakta hur domarrekryteringenatt görs
i andra länder.

Under utredningens överväganden har emellertid frågorna om
domarbanan kommit till diskussion i samband med dels fråganupp om
utnämning domare och meritvärderingen avsnitt 3, dels fråganav om
domaruppgiften och beredningsorganisationen avsnitt 8. Saken har
särskilt uppmärksammats i arbete, kapitel IV,experternas se pro-

Ävenmemoriorna 1 och vid möten utredaren haft med andrasom
domare under arbetets hargång saken kommit till diskussion.upp

Uppfattningarna domarbanan går i En delsär. ställer sig bakomom
den nuvarande ordningen och den inrymmer viktigaattanser moment

inte kan undvaras för god domarrekrytering.som att garantera en
Andra däremot dagens domarbana förenadär medatt sådanamenar
problem inte kan lösas inom för nuvarande ochsom systemramen att
reformdiskussionen måste sin utgångspunkt i detta förhållande.ta
Lönesättningens betydelse för god domarrekrytering betonasen av
många. Som bekymmer framhålls de många flyttningarett stort mellan
olika tjänstgöringsorter domare tvingas till.som en yngre

Många jurister gått i domstolarna under år ochyngre som senare
tjänstgör icke-ordinarie domare eller tjänstledigaär för olikasom som

uppdrag med sin framtid ietc. domaryrket.stor Antaletser oro
domartjänster räcker, såvitt kan bedömas, inte för allanu att som nu
tillhör domarbanan skall kunna nå sluttjänst ordinarie domare.som
Även framtiden på yrkesbana påverkas faktorermånga ochom en av
förutsättningarna kan komma förbättras finns anledningatt deatt ta

domarnas på allvar.stortyngre oro
Problemen kring domarutbildning och domarrekrytering inteär nya.

Liknande situationer har tidigare föranlett domarbanan ställts underatt
diskussion och Det finns inte anledningutretts. här närmareatt
redogöra för de förslag tidigare lagts fram bl.a. 1943 årssom av
domarutredning, 1955 års domarutredning, Förvaltningsdomstolskom-
mittén, Domstolskommittén, Domstolsverksutredningen, Utredningen

regeringsrättens kansliorganisation 1972 domarutred-årsom m.m.,
Rekryteringenning, Domstolsverkets till och avhoppen frånrapport

domarbanan och 1987 års domarutredning. Det kan i stället hänvisas
till de redogörelser för tidigare utredningsarbete finns intagna isom
1972 års domarutrednings betänkande En domarbanaöppnare SOU
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Domarbananbetänkandedomarutrednings19871974:96 och års -
1988:53.SOUmeritvärderingUtbildning och

domarkar-särskildordmed andraellerdomarbanan,Frågan enom
direkti-enligtframgått,inteeller är,kvarskall finnasriär, nysssom

utrednings-får vårtDäremotför överväga.frågainte attossenven
ytterligare.kandomarbanan öppnasfråganinnefattauppdrag omanses

till frågorarbetsuppgifter leder överdomarensbelysaUppgiften att
Vidareberedningsorganisation.förstärktutformningenrör enavsom

arbetsupp-icke-ordinarie domarnasdefråganaktualiseras yngreom
utvecklingsmöjligheter.derasgifter och om

dettade synpunkterytterligarebelysasfårFrågorna somgenom
vill vireflexionerallmännatill.anledning Någrakanbetänkande ge

domstolarnanödvändigt det hosdetVi ärhär.dock attgöra attanser
domarutbildning. Dengrundläggandefåmöjligheter att enges

prövningförutformad densåskallutbildningen utrymmeatt gervara
forbetydelseminimikrav äruppfyller vissaenskildeden avsomattav

viktigtocksåframtiden. Deti ärdomartjänst atterhållandet enav
sinaför vidaredomareäldredärarbetsplatsförblirdomstolarna en

kommer ävendomare. Detgenerationtillyrkeserfarenheter en yngre
vissaföricke-ordinarie domareantalbehovfinnas ettettatt av

tidöverskådligfall föribeslutsformerochmåltyper vartsamt nu-
naturligbörvikariatstjänstgöring. Dennafor ses som engrupp-

iordinarie domare äventill tjänst systemrekryteringskälla ettsom
och kammarrätternasMen hovrätternasdomarbana.med öppnareen

helthittillsintefårtilltidfrånfiskalerbehov varasomannanav
icke-ordinarie domare.till sådanrekryteringenförstyrande gruppen

foranlitasdomarealltför mycketinte hellerfår attDet styra yngre
till viss delbör övervägaförtalaruppdrag. Dettaoffentliga attatt man
principer.efter andraiberedningsorganisationen överrätternabemanna

iförhållandenicke-ordinarie domarnasdeochjuristernasDe yngre
problemoch deolikamellanflyttningarpåkravetfråga orter somom

uppmärksamhet.fordrarfrågaocksådärmedförenade ärär somen
skall inrymmadenförtid, bl.a.omläggningEn att en om-tar

berednings-ochpraktiktjänstgöringenutbildningen,ställning av
Vidareanalyseras närmare.måsteBemanningsfrågornaorganisationen.

måsteordnas. Dessaövergångslösningarrimligasmidiga ochbör
rekryteringsmöjligheternaframtidadeintede äventyrarutformas så att

sikt.eller långsig kortdomaryrkettill vare
personalför denarbetsgivaransvarharDomstolsväsendet somett

vaktslåviktigtDetassessorsgodkännande. ärutbildning och attfått
tillrekryteringskällaickeordinariede utgörden somresurs somom

vissuteslutasinte heltdockkanDetordinarie domare. atttjänst som
ändradeinförställaskommakategori kani dennapersonal att
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arbetsuppgifter, organisatoriska förändringar och krav förflyttning.på
En omläggning fordrar långsiktighet och konsekvens.

Särskilt utbildningsfrágornaom

Traditionellt hör den interna domarutbildningen till domaryrkets
karaktäristika. uristutbildningenJ teoretisk,är domarutbildningen syftar

till praktiska insikter och färdigheter. I vårt land har domarutbild-mer
ningen skett notarietjänstgöring och fiskalsutbildning i hovrättgenom
och kammarrätt. Domstolsverket har också under 20 årsnart arrange-

utbildning for domare. Denna utbildningrat syftar främst tillyngre att
domare från hela landet möjlighet diskutera centralage unga att

praktiska rättsfrågor. Dessa utbildningsformer alla fundamentalaär for
bevarandet respektive utvecklingen modern domarkultur. I andraav en
länder, Tyskland och Frankrike, hart.ex. särskilda domaraka-t.o.m.
demier skapats: Richterakademierna i Trier och Güstrow Ecolesamt
Nationale de Magistrature i Paris och Bordeaux. Med en mera

domarbanaöppen blir domarutbildningen viktigareännu för de
jurister, önskar inträde i domarkarriären. Internationaliseringensom
skapar också behov insikter främmande rättssystem. Enav om
kontinuerlig kompetensutveckling den svenska domarkåren framstårav

alltmer angelägen. I denna utbildning deltar främst domaresom som
lärare i samverkan med såväl rättsvetenskapsmän praktiserandesom
jurister. bakgrundMot angivna framtidsperspektiv bör för-av en
stärkning utbildningsinsatserna och formerna for desamma bliav
föremål för utredning.

Notarieutbildningen generell praktisk meritering för skildasom en
juristyrken bör också utredas. Fler dem avlägger jur. kand.av som

i dag bordeän ha fårätt genomgå sådan utbildning.examen att en
Med nuvarande fåmed notarieplatser skapas svårighetersystem för
många jurister vinna tillträde till olika juristyrken.att Kanskeunga
kan förkortad notarieutbildning tillräcklig för de syften den fören vara
närvarande har, inte minst domstolarnas uppgifter på rättsvårdensom
områden kommer minska i omfattning. l framtiden böratt dock de

önskar karriär inomgöra domstolsväsendet få längre ting-som en
stjänstgöring.

1.4 Det fortsatta reformarbetet

Utredningen har haft i uppgift kort tid behandla flera viktiga ochatt
delvis olikartade frågor domarnas ställning och domarrollen. Viom
har vår uppgift i detta skede redovisasett underlag forattsom ett att
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forhararbetsåret använtsdiskussion. Det gångnainitiera bredsöka en
material,internationelltomfattandesammanställainsamla och ettatt

processrättsligakonstitutionella ochsvenskaigenom dengåatt
utvecklingsperspektivlämpligt svensktfinnaoch sökahistoriken ettatt

bakgrund.internationellahistoriska ochdennamot
ställning domarrollenochdomarensmotiveratDet är att ta uppnu

beslutstatsmakternasviktigtbehandling. Detsärskild ärtill att om
Sakenförankrade.område blir brettdomstolsväsendetsförändringar på

tilldirektiven förstimed vaddärför i enlighet sägsbör tas uppsom
konkretsedan kandendiskussion såöppen att merages enen

domstolar-reformarbetet medin i det pågåendeoch länkasinriktning
organisation.verksamhet ochnas

börutgångspunkter. Dessaprincipiellaförredogjort varaVi har nu
utrednings-för det fortsattagrundligga tillmening ävenenligt var

fortsattadetomfattning kräverbetydelse ochFrågornasarbetet. att
viTill sist vill härutredning.parlamentariskbedrivs iarbetet en

avskaffandetjänstebegreppetsfrågorvissa t.ex.anmärka att som
anställning ochoffentliglagstiftningenaktualiserats den omnyaav

fortsattibehandlaskan behövafullmaktsanställning också ett
utredningsarbete.
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2 Domstolarnas konstitutionella ställning
bör regleras tydligare

Vi domstolarnas och domarnas konstitutionellaatt särställ-anser
ning bör komma till bättre iuttryck regeringsformen.

Domstolarnas och domarnas självständighet bör stärkas också
utförligare regler i vanlig lag.genom

diskuterarVi frågan domarlag, väljer attom presente-en men
skiss till författningsändringar förutom regeringsformen,ra en

rättegångsbalken och lagen allmänna förvaltningsdomstolar.om
Skissen bygger i princip gällandepå kanrätt, utvecklas imen
enlighet förslagmed de behandlas i avsnitten 3-8. Skissensom
återfinns sist i denna del betänkandet.av

kapitelI II, avsnitt 1.1, har vi redovisat de konstitutionella utgångs-
punkterna för domarnas ställning i Sverige. kapitletsl avsnitt 2 har
sedan det internationella perspektivet frågan Denpresenterats.
konstitutionella regleringen utnämningsmakten och domarensav
rättsliga ställning har belystsnärmare i kapitel II, avsnitt och4

I våra överväganden, avsnitt 1.1.1, har vi inledningsvis slagit fast
domstolarnas roll i det svenska konstitutionellaatt skullesystemet

kunna tydligare igöras regeringsformen för den skullutan att man
formulerar denna roll så den dömande makten skulle bliatt en
funktion jämställd med riksdagens. Domstolarnas demokratiskat.ex.
legitimitet skulle på så kunnasätt komma till bättre uttryck i tör-
fattningen. Vi har också betonat domstolarnas självständigaatt
ställning står och faller med domaren oavhängig.äratt

Härmed har vi angivit vår utgångspunkt inför framtida parlamen-ett
tariskt utredningsarbete skulle omfatta frågan domstolarnassom om
och domarnas konstitutionella ställning. Vi vill dock fylla under-ut
laget för diskussion saken något ytterligare.en av

Sammanfattningsvis kan konstateras regeringsformen innehålleratt
regler skyddar vissa kärnaspekter den självständighetsom av som
domstolarna oomtvistligt skall ha. vissaPå punkter, i frågat.ex. om
ingripanden i dömandet i enskilda mål skyddetär starkt, medan det i
andra avseenden fragmentarisktär eller obefintligt. Regeringsformen
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tämligen otydlig det gäller förbehålla riksdagennärär att norm-
beträffande rättskipningengivningsmakten och domstolarna. Detsam-

domstolsorganisationen utnämnings-gäller regleringen ochavma
makten.

vi fritt självständigt domstolsväsendekan har ochNu sägas att ett
intevarför ofullkomligheter i grundlagsskyddet mycket. Mengör så

grundlagsskydd i del inte beskrivatanken med denna ärett att ett
missbruk isakernas tillstånd garanti andra tiderutan att motvara en

och under andra förhållanden. Samma bör anläggas härsynsätt som
beträffande fri- och rättighetsskyddet i 2 kap. regeringsformen.
Egentligen den regleringen inte i sig fler eller bättre fri- ochger

funnits förutan. Regleringenrättigheter skulle ha den ärän som
emellertid skydd det rättsläge den vanliga lagstift-ett mot att som

praxis tillämpas inte förändras tillningen och den det sämreger som
för kani hänseenden vitala Ett sådant synsättär rättsstat.som en

vilkenanläggas det gäller domstolsväsendet och detäven när oavsett
till frågan "maktförhållandet" folk-inställning har mellanomman

frågorrepresentation, regering och domstolar det gäller sådananär
lagprövningsrätt, förvaltningsbeslut Grundtan-kontroll av m.m.som

konstitution i Sverige juridisk synvinkelken med är uren -
åtminstone riksdagen den främsta statsmakten har ålagt sigatt som--

vissa restriktioner i sin malçtutövning.själv
bedömning redan tämligen marginella förändringarVår är att av

regeringsformen innebära viktig förstärkningkan domstolarnasen av
konstitutionella ställning.och domarnas

rättskipningBestämmelserna i ll kap. regeringsformen bådeavser
förvaltning. Författningsutredningen föreslagitoch hade dessaatt

funktioner behandlas i sitt kapitel i Remissbe-skulle grundlagen.var
handlingen visade det förelåg problem med draatt stora att upp

rättskipning förvaltning. Grundlagberedningensmellan ochgränserna
förslag blev därför åstadkomma regleringen funktioner-de bådaatt av

för kapitel. remisskritikinom Trots från flera domstols-ettramenna
instanser blev detta också lösningen.

Sedan regeringsformen viktiga förändringarhar delantogs en av
ibetydelse sammanhanget Fri- och rättighetskapitleti 2 kap.ägt rum.

regeringsformen har byggts Förvaltningsdomstolarna har reforme-ut.
Domstolarnas funktion kontroll förvaltningen harutöva överrats. att

stärkts bl.a. rättsprövningslagen. Europakonventionen hargenom
inkorporerats i svensk lagstiftning. Det EU-samarbetet harnärmare

till bl.a. vilandelett grundlagsändringar.
Förutsättningarna för med framgång deñnitionsmässigadraatt upp

mellan rättskipning förvaltningoch dennagränser bakgrundmotsynes
ha ökat. Samtidigt finns det anledning slå vaktattnumera om
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självständighet i normtillämp-för förvaltningensprinciperna också
ningen.

i skissformtill betänkande fogat författningsändringarVi har detta
regeringsformen skulle kunna delas ivi visar hur 11 kap.där treupp

förvaltning bestämmelser.avsnitt: rättskipning, och gemensamma
i omredigering punktSkissen består Pånärmast texten. enen ren av

Genomklarläggande fråga där ovisshetinrymmer den rått.ett av en
§ regeringsformen skulle nämligenskisserad regel i 11 kap. 4nyen

normgivningsbemyndigande beslutadomstolarna kunna ett attges om
sina arbetsordningar.egna

vi i avsnitt 3-8 skulleVissa överväganden presenterarsomav
regeringsformen.ändringar och tillägg i 11 kap. Vikunna föranleda

ändring i skissen. utkastet till kap. 5 § förstafört sådan I llhar ut en
uppgiften ordinariebegränsningenstycket den utnämnagörs attatt

regeringen själv och inte får delegerasdomare skall utövas av av
myndighet.regeringen till underordnad

remissbehandling detta betänkande kanVi hoppas att av geen
fråganunderlag till fortsatt behandling domstolar-ytterligare omen av

konstitutionen.domarnas ställning iochnas
ställning i rättsordningen kan emellertidDomstolarnas och domarnas

ändringar i regeringsformen.också stärkas andra sätt än genom
inspirerade vissa utländska förebilder ochUnder arbete har vi,vårt av
tyska Richtergesetz, diskuterat inte vissadärvid framför allt den omav

återfinns i regeringen beslutade för-bestämmelser i dag avsom
främst instruktionerna för olika domstolarna, bordeordningar, de

till lagnivå. arbete vi praktiska skälföras I harvårt använtavupp
förbegreppet domarlag för uttryck denna tanke.att ge

riksdagen lag offentligUnder arbetets gång antog en ny om
fullmaktsanställninganställning och lag reglerade deen om som

offentligaordinarie och få andra kategorierdomarnas några av
rättsliga ställning. kan dock härutöver finnas behovtjänstemäns Det

just för ordinarie domare lagfästa ytterligare arbetsrättsligaattav
i följande avsnitt 3 ochregler, jämför överväganden 4.vara närmast

motivera särskildskulle kunna domarlag.Detta en
viktigt dock enligt mening föra del be-Väl så vårär att upp en

domförhet organisationstämmelser och domstolarnas ochom
instruktionernaarbetssätt från de regeringen beslutade till lagnivån.av

bestämmelser skulle höra naturligt hemma i rättegångsbalkenSådana
förvaltningsdomstolar.respektive lagen allmännaom

Författningsändringarna i skissform avsedda illustrera dessaär att
fört viktigare fråntankegångar. Vi har där några bestämmelser deupp

gällande domstolsinstruktionerna till rättegångsbalkens inledandenu
kapitel och till lagen allmänna förvaltningsdomstolar. Vi villom
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särskilt peka betydelsen domförhetsreglernapå och de reglerattav
utgångspunkterna för målfördelningen inom domstolensom ger anses

värda Iagreglering. Särskilt kravet domstolen vidpå prövningenattom
mål skall bestå ordinarie domare successivt kan skärpasettav av

skulle det värdefullt detta kunde komma till uttryckvara om genom
bestämmelser i lag det vi skisserat.på Skissen återfinnssätt som
bilaga i denna del betänkandet.av

Riksdagen skulle kunna genomföra sådan lagstiftning stödmed av
bestämmelserna i 11 kap. § regeringsformen4 eller eljestattgenom
utnyttja sina lagstiftningsbefogenheter.
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3 Utnämning ordinarie domare ochav

därmed sammanhängande frågor

Ansvaret för utnämningarna till ordinarie domartjänster bör
ligga kvar hos den verkställande makten och utövas regering-av

3.2.2.en
Regeringens möjlighet delegera maktenatt utnämnaatt

ordinarie domare till myndighet bör avskaffas 3.2.3.annan
Beredningen ärendena tillsättning domare hosav om av

Tjänsteförslagsnämnden kan stärkas vissa åtgärder hosgenom
nämnden och ändringar i regeringens handläggnings-genom
praxis 3.2.4.

Tjänsteförslagsnämndens majoritet bör aktiva eller förevara
detta ordinarie domare där kan förutomäven, Domstols-men
verkets chef, finnas ledamöterett par representerarsom
allmänintresset 3.2.5.

iDet dag tillämpade kallelseförfarandet beträffande de högre
domartjänsterna bör bibehållas i nuvarande omfattning men
beredningen kan för insynöppnas ordning medgenom en en
offentlig lista lämpligaöver kandidater och intresseanmäl-över
ningar. Ett samrådsförfarande kan formaliseras 3.2.6.

Utvecklingen öppnare domarbana bör drivas vidaremot en
33.

Inga ändringarstörre i fråga kvarstående i anställningom
efter pensionsåldern motiverade 3.4.synes

Principiella skäl talar tidsbegränsade domarförordnanden.mot
Frågan bör behandlas i samband med översyn respektiveav
specialdomstol 3.5.

Vi diskuterar domares tjänstgöring utanför domstolsväsendet
3.6.

Vi redovisar undersökning meritvärderingssystemeten av
3.7.
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Inledning3.1

ytligt betraktatutnämningsförfarandet kanFrågan enses somom
heltden dockverketorganisationsfråga. själva ärIformell av

avhängigsjälvständiga ställning ärgrundläggande betydelse. Domarens
inrymmer skyddkvalitet ochutnämningsförfarandet håller ettattav

medborgar-ocksåSaken skallovidkommande hänsyn. ettmot ses ur
och dessfolkstyrelsenperspektiv. Det är ytterst somorgangenom

oavsättligelegitimitet denfullmakt. Folkstyretsindomaren gerges
domaren.

konstitutionellt till sin AvutnämningsförfarandetSå ocksåär natur.
tillsättning tjänst vidvidframgårregeringsformen9 §kap.11 att av

sakliga grunder,vid såsomfästas endastavseendedomstol skall
skicklighet.förtjänst och

utnämningsförfarandet i praktiken börskall bedöma hurNär man
för påperspektivetvidgadockutformat kan även att semanvara

Vilkenutgångspunkter.materiellabakomliggandedelfrånsaken en
traditionerna Vilkenrättsligade svenskaskall tillmätasbetydelse typ

Är eller domarkar-domarbanavi ha detdomarrekrytering skall enav
ifrån eller gäller detdomarehuvudsakligen rekryterarviriär attsom

i andravarit verksammadomartjänst rekryteratill personer som
ingen domarbanaellersluten,Skall vi ha öppenjuristyrken enen

skicklighet ha Hurrespektiveskall förtjänstbetydelseVilkenalls
i urvaletgenomslagskicklighetskravetsupprätthålls bästa sätt av

grund denviviktiga frågor påochdomare Dessa är stora avsom
i djupareinhaft möjlighetinteutredningstiden tyvärrkorta att en

analys av.
emellertidintebehållas ellerdomarkarriären skallFrågan tasom

hellerintevi dendirektiven ochiinte närmare ensomserupp
utnämningsförfarandeti frågaövervägandenförutgångspunkt våra om

dom-renodlats,uppgifter hardomstolarnasmodell därl enm.m.
domarrollenochförändratsradikalt kommitstolsorganisationen att
domarbananbibehållandefrågandockrenodlats måste ett avom

ställas.
frånutnämningsförfarandetfråganvidelFör vår närmar oss om
ochkonstitutionelltstärkasbördagensutgångspunkten settsystematt

de domareskall leda tillmaterielltutnämningsförfarandet attsettatt
Framtida åtgärderuppgiften.förlämpadeblir deutnämns mestsom

inletts:redaninriktningför dengenomslagstärkabör enett som
rekryteringskicklighet ochefter öppnarefrämstrekrytering aven

avsnitt 3.3.irekryteringsfrågornatillVi återkommerdomare.
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3 Tillsättningsförfarandet

perspektivet3.2.1 internationellaDet

I de länder vi särskilt har studerat ligger utnämningsmakten isom
samtliga fall hos den verkställande makten eller, i de fall där stats-
chefen inte formellt del denna,utgöra hos statschefen.anses en av
Utnämningarna sker oftast efter förslag från regeringen, någon
företrädare för denna eller från det departement under vilket domstols-
väsendet Vissa undantag förekommer från denna huvudregel.sorterar.

USA inte baraI statschefenutnämner domarna han föreslår ävenutan
domarkandidaterna. Förslaget måste emellertid först godkännas av
Senaten innan utnämning kan ske. högstaDe domartjänsterna ien
Frankrike efter förslagutnämns från särskilt domarråd där det,ett
förutom presidenten och justititeministern, ingår såväl representanter
för domarkåren och åklagarkåren för allmänheten. De sistnämndasom
får inte parlamentsledamöter även två demvara utsesom av av

Ävenparlamentet. de högsta domartjänsterna i Tyskland tillsätts efter
medverkan särskilt utskott. I Danmark, Finland och Ned-ettav
erländerna spelar domstolarna roll i förslagsförfarandet.storen

Utnämningarna domare föregås i de undersökta länderna liksomav
i Sverige formnågon beredning. Beredningsförfarandet varierar,av av
i vissa länderna sker beredningen inom regeringskansliet ellerav av

särskild nämnd, i andra länder spelar domstolarna självaen storen
roll i detta hänseende. I de anglo-amerikanska länderna medär,

förundantag Canada, huvudregeln den beredningen sker inomatt
regeringskansliet eller dess motsvarighet. CanadaI måste den som

tillutnämns domare däremot finnas listapåupptagen en som upp-
särskild domarutnämningsnämnd.rättats Liknande finnsav en organ

Österrikeockså i Norge, Tyskland och där dock själva beredningen
Ävenisker justitieministerierna. i Frankrike sker beredningen, med

undantag för de högsta tjänsterna, justitiedepartementet. Departe-av
förslag granskas sedan det råd har förmentets ansvaretav som

tillsättningstörfarandet de högsta tjänsterna. l Danmark, Finlandav
och Nederländerna spelar domstolarnanämnts rollstorsom nyss en
i beredningen de lämnar förslag eller utlåtandeatt övergenom
domarkandidater. l synnerhet i Nederländerna har de enskilda domsto-
larna mycket stark position, eftersom det ankommer på domstolenen

rekommendera bör få bli domare vid domstolen i fråga.att vem som
deI länder där finnsdet någon form tjänsteförslagsnämnd ellerav

rådgivande förekommer frånallt renodlade domarkollegier,organ som
Österrike,fallet i tillär nämnder där icke-jurister finns representerade.
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sistnämnda.exempel det Detkanadensiska nämnderna påDe är organ
andradomarutnämningarna i Norge består åvidrådgivandeärsom

franska rådetsför juristyrkena. Detenbartsidan representanterav
finnsföregående. Tysklandredogjort för i det Isammansättning har vi

politiskt inflytandedomartjänsterna övergäller de högstavad ett
justitieminist-består delsdomarvalsutskotteturvalet i så måtto att av

väljs Förbundsdagenledamöterdelstatsnivå, delspå avav somrama
Övriga domartjäns-representation. tyskaproportionellenligt regler om

domarkolle-samråd skett medtillsätts efter detfederal nivåpå attter
berördagiet vid den överrätten.

länderna skeri de studeradedomartjänsternaTillsättningarna av
Samtligaansökningsförfarande.eller efterefter kallelseantingen ett
kani USA sker efter kallelse. Dettadomarutnämningar ävenfederala

eftersom domstolen rekom-Nederländernaförhållandet isägas vara
intresseraddomartjänsterna. Dentill ärmenderar av ensompersoner

England, Finlandrekommendation. Isådanansöker försttjänst om en
beroendebåda metodernaliksom i Sverige,Frankrike tillämpas,och

Övriga tillsätter domartjänster-länderdet gäller.vilken domartjänstpå
ansökningsförfarande.efter ettna

domare3.2.2 skallVem utnämna

utnämningsorgan. Vialternativaavsnitt diskuterasI detta anser
verkstäl-tillfalla dendomarutnämningarna skallföransvaretatt

underställdadess organ.regeringen ochdvs.lande makten

skallgäller utnämnaalternativ detolika närfinns fleraDet vem som
verkställande makten,hos denUtnämningsmakten kan liggadomarna.

Även kombinationer häravsjälva.eller domarnafolkrepresentationen
lämpligaste beror delsdetalternativVilkettänkas.kan anser varaman

beredningsför-hurtraditioner, delskonstitutionellaprinciper ochpå
i förfarandetallmän insynvilken gradutformas ochkanfarandet av

förfarandetfrågan vilketdock på sättlämplig. gällerYtterstansessom
legitimitet folkstyret.underskall sindomarutnämningarnaför ges

finnskooptation,sig själva, s.k.domarnaAlternativet utnämneratt
tillämpas ilärländer vi studerat,företrätt i derenodlatinte men

ländersjämförbarai ellerförebildhar ingen våraPortugal. Det egna
princip. Enfolkstyrelsensförenligt medknappasttraditioner och är

till osund kåranda.ledaskulle dessutom kunnaordningsådan sluten en
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bör därförDen avvisas. En sak både principiellaär ochattannan
praktiska skäl talar för domarna företrädare för domstolsväsen-att som
det medverkar i den leder fram till domarutnämningprocess som en
och denna medverkan bör lämpligt Domarnasatt rollett utrymme.ges
i tillsättningsförfarandet/utnämningsprocessen därförär värd att
övervägas noggrant.

Ett alternativ till utnämningsorgan folkrepresentationen.ärannat
Som framgår redogörelsen för förhållandena i andra länderav
förekommer det ibland folkrepresentationen i formnågon med-att
verkar vid vissa domarutnämningar, så i Tyskland där, förutomt.ex.

förslag kandidaterpå till de höga domartjänsterna granskasatt av en
nämnd där valda Förbundsdagen ingår, hälftenävenpersoner av av

idomarna Författningsdomstolen väljs kommitté ledamöterav en vars
Förbundsdagen. Vi det viktigt diskuteraärrepresenterar att attanser

frågan riksdagen eller företrädare för denna i någon form, formelltom
eller informellt, borde medverka i utnämningsförfarandet beträffande

Sverigedomare. I finns emellertid inte någon utvecklad tradition att
anlita riksdagen för löpande förvaltningsuppgifter. Vi kan inte heller

förfarande i riksdagen i stället för hos regeringenatt ett ise ett
praktiken skulle bättreutgöra skydd för domarutnämningarnaett att
sköts med saklighet och ovidkommande hänsyn. Därtill kommerutan

någon efterkontroll utnämningsmakten motsvarande denatt av som
sker regeringen konstitutionsutskottets granskningsverksam-av genom
het inte kan anordnas utnämningsmakten läggs hos riksdagen.om

variantEn till de båda behandlade alternativen skulle attnu vara
lag fastslår visst särskilt skallatt ettman genom sammansatt organ

domare, formnågon kollegium med givenutse t.ex. av en samman-
sättning där både domare och företrädare för medborgarna i någon
form medverkan. Man kunde tänka sig företrädare förgaranteras att
riksdagspartierna ingick i sådant kollegium. Den tyska konstitutio-ett

kan sådana möjligheter.sägas Vi förordar dock inte hellernen ge
sådant.något

de länderI vi har studerat särskilt ligger utnämningsmakten
beträffande domare hos den verkställande makten eller statschefen. Så

sedan mycketär lång tid förhållandet i Sverige. Ocksåäven vi har
för uppfattningen det bör den verkställande maktenstannat att vara

liksom enligt gällande regeringsform, enligt konstitutionensom,
för domarutnämningarna.ansvarar
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tillutnämningsmakten delegeras3.2.3 Skall ett organ
regeringenunder

möjlighet delegera utnämnings-regeringensVi attattanser
den nuvarande regleringentill underställdamakten organ, som

beträffandeför, bör bort deregeringsformeni vägenöppnar tas
ordinarie domarna.

ansvarig för domarutnämningarnaverkställande maktenMed den som
självregeringensig frågan det bör utnämnerinställer somom vara

delegeras tilluppgift bör kunna någoteller dennadomare annatom
reglerna i regeringsformensvilket fallet enligt de gällandeärorgan,

9kap.11
sakliga och symboliska värden i dendet ligger bådeVi attattanser

domare. skalli form regeringen Detverkställande makten utnämnerav
beslutsförfarandet håller höggaranti för beredningen ochfinnas atten

regeringsutnämning innebär också uttryckkvalitet. En ettatt man ger
förenad med ämbete domare.viktiga funktionför den är ett somsom

utnämning tillfrågan tagits intediskussioner harI våra omupp
delegeras tillrådsklassen borde kunnatjänster i den s.k. ett organ

uppdelningVi dock inte velat föreslå sådanregeringen. harunder en
domarkategorier. Regeringens utnämningsmaktförfarandet olikapåav

alltså inte delegeras. Det börordinarie domartjänst böri fråga om
inte den möjlighet tilluppfattningenligt övervägasvår även om

regeringendomarutnämningarna till underdelegation något organav
9 § regeringsformen innehållerbestämmelse i kap.nuvarande 11som

regeringen inte skulle kunna från sig delegeraavskaffas.borde Att
markeringordinarie domare kanutnämning som en avsesav

fast iVi det bör slåskonstitutionella ställning.domarnas attanser
regeringenutnämningsmakten skall ochregeringsformen utövasatt av

utnämningsmaktenregeringen delegeramöjligheterna för attatt
sak deordinarie domarna bör bort. Enbeträffande de är atttas annan

regeringen, till skillnad frånvikariatsförordnanden beslutassom av
skötas underförhållandena i dag, borde kunna någotav organ

Tjänsteförslagsnämnden.lämpligen då Ettregeringen, ett organ som
tidslängd inom vilken domstolarnaalternativ förlänga denärannat att

vikariatförordnanden tillbesluta år.själva kan ettt.ex.om
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3.2.4 Beredningen

Regeringens utnämningsmakt bör kombineras med åtgärder som
stärker kvaliteten beredningenpå domartillsättningsärendena.av
En tjänsteförslagsnämnd bör kvar i det framtidaävenvara
beredningsförfarandet och lämna förslag tillsättningar for

domare nämnden har hand i dag.samma grupper av som om
Beredningen kan stärkas vissa åtgärder hos Tjänsteför-genom
slagsnämnden och ändringar i regeringens handlägg-genom
ningspraxis. tjänsterDe i dag föremål förär kallelseför-ettsom
farande bör fortsättningeniäven det.vara

Med regeringen utnämnande inställer sig enligt vårasom organ
direktiv frågan det inte från konstitutionella synpunkter ärom
angeläget skapa garantier for den verkställande makten kanatt att
frigöra sig från varje misstanke utnämningsmakten missbrukas. Viatt

till diskuteragår detta.över attnu
Medlen sådant missbruk främst hög kvalitetmot ett synes vara en

i beredningsförfarandet möjligheter till insyn och till konstitutio-samt
nell efterkontroll.

Kravet beredningenpå skall ske sakligt och opartiskt såväl hosatt
regeringen Tjänsteförslagsnämnden vilar konstitutionellpå grundsom
och framgår 1 kap. 9 § regeringsformen. I dagens systemav ger
ordningen med Tjänsteförslagsnämnden den erforderliga insynen i
beredningen i fråga tillsättningen tjänsterde omfattasom av som av
ansökningsförfarandet. Utnämningsforfarandet beträffande de högre
domartjänster omfattas kallelseförfarandet dock undandragetärsom av

sådan insyn. Här finns i dag enbart den efterkontroll konstitu-en som
tionsutskottet jfr 1990/9l:KU3Outövar 77.s.

Vår uppfattning det liggerär värde i i framtidaatt ett ettom man
kan stärka beredningen i olika former så utnämningsför-system att

farandet fortsättningsvisäven kan med allmänhetens, folkrepre-mötas
sentationens och domarkårens högsta möjliga förtroende. Regeringens
utnämningsmakt bör alltså kombineras med åtgärder stärkersom
beredningens kvalitet. Det gäller finna beredningsordningatt en som

lämpligt uttryck förpå domarnassätt självständiga ställning.ett ger
I sammanhanget uppkommer också frågan bör ha kvarom man

uppdelningen i ansöknings- respektive kallelsetjänster och hur gränsen
dem emellan i fall skallså dras. En fråga gäller regeringenannan om

223



ordinarie domareUtnämning 1994:99souav

formellt bunden det beredandebör utnämna någonatt somvara
i förslagsrum till tjänsten.har sattorganet

nuvarande Tjänsteförslagsnämnden bör denVi denatt ses somanser
beredningsforfarande.utgångspunkten för framtidalämpliga även ett

ytterligare tyngd kan tänka sig grundlags-Vill attorganet manman ge
det ieller föra in bestämmelser lag.fästa det att om

tjänster utlyses och bygger ansökan harfråga de påI somom som
faktisktregeringen borde bli bunden någondet diskuterats att taom

regeringen underkommit i förslagsrum. praktiken har deIsom
förslag.utanför Tjänsteförslagsnämndensinte gått Enårensenaste

införa sådan bundenhet skulle kunnaformalisering sägasattgenom en
grundlagsfástes. Principielltsärskilt denstadga systemet omge

konflikt bestämmelserordning dock komma i med deskulle sådanen
regeringsformen vad regering-finns i med dess krav påredan nusom

9 § 9 §.iaktta vid utnämning l kap. och 11 kap. Enhar att enen
därför fordra tämligen ingripande grund-sådan formalisering skulle en

för förfarandet för utnämning domare. Vilagsändring avsedd just av
lämpligt eller nödvändigt.övertygade dettainte ärär attom

regeringen visserligen inte blev bundenlösningEn attvoreannan
Tjänsteförslagsnämnden fört ikandidatervälja deatt som uppen av

regeringen tvingades motivera varför i detförslagsrum, att manmen
underlåtit den i första förslags-enskilda fallet ståttutnämnaatt som

föreslagna kandidaterna. Dettaoch i stället valt de andrarummet en av
förts från regeringshålli deskulle medföra insyn resonemang somen

förhindra misstankarenskilda utnämningsärendet ochi det attom
från utnämningsmaktens sida. sådantovidkommande hänsyn tagits Ett

alltidförutsätter nämndenförfarande sätter änatt upp mer en person
Vitjänsterna. inte alltid fallet i dag.i förslagsrum till Detta är anser

Tjänsteförslagsnämnden, i särskildainnebärregel att utomatt somen
inte bedöms finnas fler eller tvåundantagsfall det änatt ensom

förslag tillkandidater, minst pålämpliga har sättaatt tre personerupp
enskilda tjänsterna godo.de vore av

bundeninte åsikten regeringen skallEftersom vi denär att varaav
regering-Tjänsteförslagsnämndens förslag kan det ibland hända attav

i förslagsrum kandidaterna börinte denågonatt uppsattaaven menar
återkallar sinatill tjänsten eller samtliga därutnämnas att uppsatta

vi förmodar, sällsynta fall bör gällaansökningar. dessa,För attsom
Tjänsteförslagsnämnden föråterremitterar ärendet tillregeringen

principerna kunna förasberedning. nämnda skulleförnyad De nu
lagstiftning reglerar tjänstetillsätt-"d0marlag elleri somen annan

ningsforfarandet.
frågan kallelseförfarandethärefter till diskuteraVi övergår att om

Även förinskränkas. börbör avskaffas eller öppen attvaraom man

224



Utnämning ordinarie domare1994:99sou av

diskutera möjligheterna siktpå och successivt öka föratt utrymmet
utlysningsforfarandet och begränsa kallelseförfarandet finns det
anledning for drastiska förändringar iatt väl inarbetatvarna ett

Det inte hellerär säkert öppenhet i förfarandetsystem. kringatt en
utnämningarna de högsta domartjänsterna, även det skulleav om
kunna leda till ökad legitimitet, skulle resultera i utnämningar av
domare bättreär skickade for uppgiften. Olika alternativasom
förfaranden bör dock diskuteras. Man skulle kunna tänka sig en
ordning där kallelsetjänsterna gång blir föremål for utlysningvarannan
och gång för kallelse. Man skulle kunna regeringenvarannan ge
befogenhet utlysa tjänsten det lämpligt och då begäraatt om anses
nämndens yttrande. Man kan också tänka sig regeringen skulle haatt
möjlighet anlita remissförfarande till nämnden.att Enett annan
tänkbar ordning det skulle fordrasär kandidatanmälningaröppnaatt

intresseanmälningareller gjorda hos regeringen och formaliseraden
beredning hos regeringen för komma i fråga på kallelsetjänst.att en

Vi har vid den uppfattningen de tjänster istannat dag äratt som
föremål for kallelse fortsättningsvisäven bör det. Beredningsför-vara
farandet borde dock breddas och stärkas något och i framtiden ske på

sådant detsätt möjligheter till insyn. Vi återkommerett tillatt ger
detta i avsnitt 3.2.6. Först skall sammansättningen Tjänsteförslags-av
nämnden behandlas.

3.2.5 Särskilt tjänsteförslagsnämndens sammansättningom

sammansättningen Tjänsteförslagsnämnden bör iävenav
framtiden bred och dess ledamöter ha god personkänne-vara
dom. majoritetEn ledamöterna bör fortsättningsvisävenav vara

Ävenaktiva ordinarie domare med olika bakgrund. någon före
detta ordinarie domare bör kunna ledamot i nämnden. Förvara

stärka legitimiteten diskuterar vi tankenatt att ett par av
ledamöterna allmänintresset. De fackliga organi-representerar
sationernas och yrkesorganisationernas intressen bör kunna
beaktas på desätt än representation i nämnden. Såannat att ges
kan ske det införs möjlighet för dessat.ex. attgenom atten

sig under ärendets beredning i nämnden.yttra Den frågan
behöver utredas vidare i samråd med de berörda intressena.
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varitsammansättning har nyligenTjänsteförslagsnämndensFrågan om
regeringen har därefterriksdagsbehandling ochföremål för utsett

med domaresammansättningfåttNämnden harledamöter. ennu
domstolsorgani-representerande de bådaregeringen ochförordnade av
representationenfackligaolika instanserna. Dendesationerna samt

beträffande ledamöterförslagsrätt tvåDomarförbundsSverigessamt
emellertid DomstolsverketsingårLiksom tidigareförsvunnit.har

generaldirektör i nämnden.
i nämndenvissa domarrepresentanternadiskuteratsharDet avom

fackligfrågansjälva. Vidaredomarna ärväljas direktborde omav
respektive övrigadömande personalnämnden förrepresentation i

oomstridd.funnits intetidigaredomstolsanställda som --
ställning undersjälvständigadomarnasutgångspunktenMed att

förprincipiella skäl talarvibör stärkaskonstitutionen attatt mananser
Tjänsteförslagsnämn-iarbetstagarintressenundvikabör ett somorgan

till ledamotsbe-sig direktvalinte förordaalltsåden. Vi kan vare
intresserep-eller facklig ellerdomarkollektivetblandfattningar annan

personalinflytandetviktigtSamtidigt deti nämnden.resentation är att
inte minst iprincipermedbestämmandetsenlighet medbeaktas i ett

ökatöppenhet ochskall präglasberedningsförfarande ettavavsom
skicklighetskriteriet.hänsynstagande till

därföryrkesorganisationsintressena måstefackliga respektiveDe
efter nyordningenhållertidigare. Nubeaktas på sätt änannat man -

imedinflytandetför fackligapraktisk ordning detsökapå att en-
förråder dockverksamhet. HärTjänsteförslagsnämndensfråga om

Olikautvecklingen.den framtidaviss osäkerhetnärvarande omen
inflytandet skallfrågavarandra. Enbryter sig ärsynpunkter mot om

denlokalt hos denorganisationerna centralt ellerutövas avav
förfarandetSkallberörda domstolen.utnämningenförestående enges

för in-det lämnasunder beredningenöppenhetsådan utrymme ettatt
föroch möjligheter deinför nämndens beslutformationsförfarande

yrkesorganisationrespektive domarnasorganisationernafackliga att
i generellaverksamhetennämnden för diskuterasammanträffa med att

efterföljande informationskall dettermer Eller omvara genom
utövas kan vidarefår Detmedbestämmandetnämndens beslut som

beslut tillöverklaga nämndensden möjligheti frågasättas attom
funktion.verkligen fyller Detfinns i dag någonregeringen voresom

kunde inrymmaberedningden tiden tillanvändakanske bättre att som
yrkesorganisationen.organisationerna ochfackligadialog med deen

möjligviss lösning. Enförordaför någonsvårtDet är attoss
fackliga organisationerna,dock defunderalösning över attatt vore

i yttrandetillfällebeträffande chefstjänsterna,minstinte att ettgavs
före nämndenstill Tjänsteförslagsnämndensina synpunkterframföra
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sammanträde. Frågan hur dessa intressen skall beaktas i för-om
farandet bör iövervägas samråd med de berörda fackliga organisatio-

och yrkesorganisationen.nerna
En fråga behöver övervägas ambitionenrör nåannan som attom en

domarbanaöppnare på något börsätt beaktas i fråga Tjänsteför-om
slagsnämndens sammansättning. Man kan tänka sig ordning där deten
i nämnden ingår hämtade utanför domarkåren, såsom före-personer
trädare för advokatväsendet, åklagarna, förvaltningsjuristerna ochex.
rättsvetenskapen. Alternativt kunde inskränka sig till möjlighetman en

adjungera företrädare för sådana funktioner.att
Man kan diskuteraäven det i nämnden borde finnasom representan-

för allmänintresse, jfr den ordningter finnsett i Advokatsam-som
fundets disciplinnämnd. Sådan representation skulle kunna vara av
betydelse för skänka förfarandet legitimitet ochatt markera att
beredningen valet lämpliga domare inte internär angelägen-av av en
het för domarna själva och angränsande delar rättsväsendet. Detav
skulle här kunna sig förslagsvisröra två ledamöter med mandatom ett

företräda allmänna medborgerligaatt synpunkter i nämnden. Det är
emellertid tveksamt sådan ordning är ändamålsenlig.om en

Ytterligare alternativ kunde JO iplatsett nämndenatt togvara som
för allmänintresset. Mot detta kanrepresentant emellertid anföras att

eftersom JO tillsyn ochutövar kontroll domarnaöver och domstolarna
det intekanske lämpligtär har del i förfarandeatt ettsamma person

tillleder utnämning domare. För det fall JO börsom av attman anser
plats i nämnden kunde lösningta på detta det inteatten vara var

JO har domstolsväsendet inom för sin tillsynsverk-samme som ramen
samhet, någon de andra JO ledamot iutan nämnden.av som var

Vi Tjänsteförslagsnämnden,att liksom för närvarande, börmenar
ha relativt antal ledamöter samtligaett stort kan förväntas hasom en

kännedomgod de kan komma ansökaom attpersoner som om
domartjänst. Av den anledningen vi också majoritetattanser en av
nämndens ledamöter, förslagsvis sju nämnden bestårpersoner om av
tio ledamöter, fortsättningsvisäven bör aktiva eller före dettavara
ordinarie domare. För markera urvalet domare inteatt äratt av en
intern angelägenhet för domarkåren borde dock nämndens samman-
sättning breddas jämförtnågot med i dag. Vi därför ävenattanser en
advokat och professor vid juridisk fakultet bör träda inen som
ledamöter i nämnden. Dessa kan värdera domaregenskaper och
förväntas ha viss kunskap verksamheten i domstolarna ochom om
domarnas yrkeskår. Därutöver bör de kunna representeraanses
allmänintresset till vidaså de inte på sätt iatt t.ex.samma som
statsförvaltningen anställda jurister kan betraktas förbundna medsom

intressen, friastår från sådanastatens hänsyn. Kravetutan på dessaatt
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inte heltprofessor böradvokat ellerskallledamötertvå varavara
förutsättningarmed godafalldet någonundantagslöst. För attannan

och kannämnden skallbedömningar görai demedverka somsom
hinderbör det inte finnasfinns tillgåallmänintresset attrepresentera

ellerför advokati nämnden i ställetväljs insådanför att enpersonen
platschef alltid bör havi Domstolsverketsprofessor. Vidare attanser

fallet innan denliksommöjligt denne,i nämnden. Det är att var
sammansättning, börTjänsteförslagsnämndensförändringensenaste av

denfår haHärför talar dennei nämnden.ordförande antasattvara
beredningsarbetet inomföljai praktikenmöjlighetenbästa att

föreligger värdedet i ställetandra sidanånämnden. Anser ettattman
i nämndeningårde domareviss distans böri varasomen aven

ledamöternafrågan börBeträffande utnämnaordförande. somom vem
naturliga detvi detTjänsteförslagsnämnden äri attatt organanser

förockså hardomarutnämningarnaförhar ansvaret attansvaretsom
alltså enligtUppgiften börordförande i nämnden.ochledamöterutse

regeringen.mening anförtrosvår

utnämning tillvid de högre3.2.6 Förfarandet

domartjänsterna

denför insynberedning änVi diskuterar är öppenmeren som
medinflytande iriksdagennuvarande. Tanken på ettatt ge

vid i förstautnämningsförfarandet diskuteras. Vi attstannar man
medverkan. Enandra metoder sådanbörhand överväga än en

offentlig lista dit förslagmed påmetod är ett system enannan
komma idit önskarkan lämnas ochkandidater personer som

Regeringen böranmäla sitt intresse.fråga för dessa tjänster kan
välja från listan. Det samrådbundeninte att sompersonervara

in-och de högstaförekommer mellan regeringen tvåi dag
till dessa domsto-regeringen domareinnan utnämnerstanserna

inrättas iformellt samråd kanformaliseras. Ett ävenlar bör
övriga kallelsetjänster.fråga om

indelningen utlysnings-tidigare angivit påVi har att attanser
diskuteraskallelsetjänster bör ligga fast. bör dockrespektive Det om

beträffande kallelsetjänsterna. Detinte borde förstärka förfarandetman
domartjänsterna och detsig här utnämningar de högre ärrör om av
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särskilt viktigt regeringen inte kan misstänkas för politiseringatt en av
domarkåren dessa utnämningar.genom

Olika kan här diskuteras.vägar En riksdagenär någon formatt ge
insyn. Man skulle då kunna tänka sig konstitutionsutskottets ochattav

justitieutskottets presidier eller dessa båda utskott vald be-en av
redningsdelegation det riksdagsorgan regeringen hadevar attsom
informera och samråda med, det gällernär beredningen dessaav
domarutnämningar och kanske också i fråga Tjänsteförslagsnämn-om
dens sammansättning. För sådan ordning skulle fylla sittatt en
legitimerande syfte bör den lämpligen formaliserad. Vi villvara
emellertid inte helt utesluta syfte i viss utsträckning skulleatt samma
kunna med informellnås ordning skulle kunna uttryck fören som ge

konstitutionell praxis. Förhållandet mellan riksdag och regering bören
dock i fall uttryckas i formså bestämmelser. Någon liknandeav
samordningsforrn inte finnas i dag. Möjligen kan isynes man
sammanhanget peka på samrådsorgan Utrikesnämnden.ett som

Att riksdagen sådant medinflytande skulle ganska välett stämmage
med den dömande makten i den svenska konstitutionella traditionenatt
med dess nyanserade utgångspunkt i maktfördelningsläran inte tonar
fram självständig tredje makt särskild samhälls-utansom en som en
funktion stående under både den lagstiftande och den verkställande
maktens sinsemellan balanserande inflytande. riksdagenAtt skulle ges

ökat inflytande i dessa former skulle vidare kunna kombinerasett med
ökat hos riksdagen för utvärdering och uppföljningett ansvar av

domstolsväsendet i enlighet med de allmänna principer utvecklatssom
inom för den budgetprocessen och Riksdagsutredning-ramen nya som

föreslagit förstärkningen en av.
Som tidigare finns inämnts det Sverige inte någon utvecklad

tradition för anlita riksdagen för löpande förvaltningsuppgifter.att
Förutom i Tyskland och USA i jämförbaraär länder förfarande därett
parlamentet i formnågon deltar i beredningen domarutnämningarnaav
inte heller det vanliga. Domarutnämningarna federalpå nivå i USA
kan inte opolitiskasägas till sin karaktär. l Tyskland direktärvara
representation parlamentet begränsad till val hälften För-av av av
fattningsdomstolens domare. Vi också tveksammaär till ordningen
där riksdagen eller dess utskott aktiv del i beredningen dessatar en av
utnämningar. Samma synpunker anförts beträffande frågansom om
riksdagen borde domare kanutnämna här anläggas. Det enligtvore
vår mening lämpligare det inom förfarandet skapades bättreom
förutsättningar för konstitutionsutskottet granska regeringensatt
utnämningsmakt förhållandetän är i dag. Därför börsom man

andraöverväga metoder för stärka förfarandet till skyddatt mot
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riksdagen iinvolveraverkställande makten änmissbruk den attav
utnämningsförfarandet.

med intressean-sig ordningtidigare, tänkakan,Man nämnts ensom
anmäla sin önskanvillenskildafrånmälningar attpersoner som

ochredan i daganmälningar förekommerInformellafråga.komma i
fallskulle idagens förhållanden såskillnadför markera motatt en

listafördessitt intresseanmäldedekrävas att varen somuppsom
fall bordesådan lista i såViför insyn.föremål att vara avenmenar

Listan skullesamtliga kallelsetjänster.omfattakaraktär ochgenerell
anmälaren helst önskarvilken tjänstuppgifterinnehållainte om

i fråga till.komma
ochemellertid både för-intresselista harförfarande medEtt en

offentlig ochsådan lista blevhörTill fördelarnanackdelar. attatt en
förfarandet. Enöppenhet ibidra tilldärför skulle störreden en
innebära föreventuelltsitt intresse kananmäla ävenmöjlighet attatt

kända inomintedomartjänst kompetenta är närmarepersoner som
ochuppmärksammaskan kommaregeringskansliet dettapå sätt att

offentligheten kanjustTill nackdelarna hörtill domare.utnämnas att
särskilt inom denkvalificeradeför sig välinnebära i ochatt personer,

privatpraktise-sig.underlåter anmäla Försektorn,privata t.ex.att en
sitt intresse förförhållandet han anmältdetrande jurist kan att

verksamhetsområdet inteinom detinnebära handomartjänst att egna
uppenbarligeneftersom han ärvärd pålängre att satsavaraanses

kandärifrån. Mot detsöka siginriktad på argumentetatt senare
bland juristerUSA, domarna rekryterasanföras det i däremellertid att

delstatsnivå tillsätts efterutanför domstolarna ochverksamma
framtidnegativt pånågotval, knappastallmänna att satsa enses som

målet.valkampanj föraktivt delta i nåochdomare attt.o.m. ensom
ledai fråga skulleattitydförändring hos dennamöjligtDet är att ossen

problemlösning dettainvändning försvann. En påtill dennaatt vore
Advokatsamfundet ochRiksåklagaren,domstolarna,också ävenatt

allmänheten, skullejuristorganisationer, kanske rättävenandra attges
aktivmedföra någontill listan. skullekandidater Dettaföreslå att

det skulleinte skulle krävas ochfrån den berördemedverkan att vara
från listan alltid kundeordning intedärmöjligt uppnåatt manen

lämpligasjälva anmält sigupptagits dendeutläsa att somsom
nackdel med lista dockför domartjänster. Enkandidater höga en vore

sig till listan vid valbegränsades till hållaregeringen att avom
inte heller helt uteslutastill kallelsetjänsterna. Det kankandidater att

eller anledning,lämpligastede för tjänsterna personerna av en annan
seriösa,för inte framståblygsamhet eller rädslandetmå att somvara

det listan i stället skulle kommaanmäla sig ochunderlät attattatt
inte de lämpadekanskepå sådana mestupptas varpersoner somnamn
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domartjänst. råda bot sådan snedvrid-för högre Ett sätt atten en
ning regeringen fortsättningsvis harävensystemet attav vore en
initiativrätt väljaoch kan de elleräven ett annatpersoner som, om av

inte sitt intresse, förskäl anmält de bäst lämpade tjänsterna.är En
ordning med intresseanmälningar enligt meningtål vår utredasatt
närmare.

förfarandet komplettera det medEtt sätt öppnaannat att attvore en
särskild tjänsteförslagsnämnd med företrädare för domstolenHögsta
och Regeringsrätten kunde ha föra fram kandidater.rätt öppetattsom

inför förfarande offentliga intresseanmäl-Oavsett medettom man
ningar eller inte kan det inte understrykas utnämningsför-attnog
farandet ambitiös beredning. ordning finnsbäst Dengagnas av en som
i dag med informellt samråd med domstolen respektiveHögstaett
Regeringsrätten i fråga tillsättning domare i dessa bådaom av
domstolar bör bibehållas skulle också kunna utvecklas vidare.men

sig tillämpas beträffandekan tänka sådan samrådsordningMan att en
alla kallelsetjänster eller i fall utvidgades till presidentbe-ävenvart
fattningarna. Samråd avseende kallelsetjänsterandra demän som
justitieråd därvid Tjänsteförslags-och regeringsråd kunde ske med

Beträffande befattningarnanämnden. president skulle alternativtsom
respektive högsta instans kunna samrådsorgan. Om detvara anses
lämpligt formell fördet införs skyldighet regeringen samrådaatt atten
före utnämningarna kallelsetjänsterna skulle detta kunna regleras iav
grundlag eller i lag. Därmed skulle regeringen hindras kringgåatt

ordning. Ordningendenna skulle också kunna skärpas denattgenom
utformades det införde formelltpå för Högstasättet att ett vetoman

Regeringsrättendomstolen respektive eller Tjänsteförslagsnämnden
föreslagna domarutnämningar. i regeringsformen angivenEnmot

sådan vetoregel skulle kunna ha viktig principiell och symbolisken
vibetydelse värd Regeln borde dock inteär överväga.attsom anser

utformas på sådant i praktiken blev absolut. Detsätt vetorättenett att
nämligen finnas möjlighet för regeringen sittbör på konstitutio-atten

nella frångå prövning i respektive kommit tilldomstolansvar en som
uttryck dettapå någon domstolenssätt utnämnaatt trots veto,genom

det från allmän synpunkt finnas behov kandida-t.ex. ettom anses av
i domstolen.ten -

Enligt direktiven skall vi också behandla frågan domartjänsternaom
grad i skall efter förslagsförfarande.i högre dag tillsättas Viän ett

tillställer tveksamma detta och tidigare dennämnts attoss anser som
nuvarande indelningen i ansökningstjänster och kallelsetjänster välär
genomtänkt. ansökningsförfarandeEtt innebär endast de sökeratt som

tjänst kan komma i förslagsrum för tjänsten. En ordning dären upp
kallelsetjänsterna obligatoriskt föremål förblev ansökan elleräven
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förslag skulle inte avgörande medverka till bättre resultatpå sättett ett
vid tillsättning tjänster. Nuvarande förfarande i frågadessaav om
kallelsetjänsterna förstärkt med förfarande med kandidatanmäl-ett
ningar och intresseanmälningar kopplat till initiativrätt för regering-en

ordning föra frameller där de högsta domstolarna äger rätt atten en
förslag kandidater skulle mindre begränsningar förslags-på än ettge
förfarande grundat ansökningar. Det därför urvalsmöjlig-på störreger

tillheter verkligen kan dessa viktigaså rätt utnämnasatt personer
Om beredningen omfattardomarämbeten. de ärenden kallelse-av som

tjänsterna i framtiden också kommer insyn i förfarandetstörreatt ge
det främsta för förslagsförfarande för dessaargumentet ettsynes

falla helt.tjänster bortatt

3.3 Rekryteringen domareav

Rekryteringen till domartjänsterna bör breddas. En öppnare
rekrytering få fram successivt.bör En sådan ordningväxa måste
alltjämt till del traditionbygga det hittills främstastor av
rekryteringsunderlaget, nämligen de jurister tjänstgjort isom
domstol och prövning lämpade för domartjänst.ansettsgenom
Någon form domarutbildning i bör finnas kvar.överrätternaav
Vi diskuterar olika krav praktiktjänstgöring förpå genomgången
de bör kunna komma i fråga ordinariepersoner som som
domare.

Enligt direktiven bör utredningen kritikenuppmärksamma endastatt
fåtal utanför domarbanan rekryteras till ordinarieett personer

domartjänster och beakta hur rekryteringen iäven andra länder.görs
länderI de har studerat sker domarrekryteringen antingensom

bland yrkesverksamma jurister juridisksysslat medsom annan
yrkesverksamhet under icke obetydligt antal innan deår beträderett
domarbanan eller bland jurister särskild domarut-genomgåttsom en
bildning eller särskildgått i domarkarriär.sätt Detannat en
förstnämnda rekryteringssättet förekommer huvudsakligen i de s.k.
common-law länderna. domarkarriär iEn däremot vanlig deär
europeiska länder har rättstradition liknande vår Norgesom en egen.

här undantag, eftersom där rekryterar domare enligt denutgör ett man
angle-amerikanska modellen. formelltEn reglerad domarutbildning

Österrike. Ävenfinns i länder Frankrike, Nederländerna och isom
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Danmark har liknande domarutbildning. De tyska domarnaman en
påbörjar sin domarkarriär domare står under prövning. Desom som

sedan efterutnämns provtjänstgöringårs till ordinarie domare.tre
Vi delar allmänt uppfattningen rekryteringen till domartjänsternaatt

bör präglas ökad öppenhet och det viktigtär del juristeratt attav en
med andra yrkeserfarenheter tjänstgöring iän domstol rekryteras till
domartjänster. förtjänarDet emellertid också påpekas rekryte-att att
ringen till domarbanan redan i dag är öppen, få kvalificeradeattmen
jurister utanför domarbanan i praktiken söker sig till denna. An-
ledningarna till detta kan vi bara spekulera Det möjligt vissaär att
informationsinsatser bland övriga juristyrkesgrupper möjlighetenom

söka sig till domarbanan, ökade möjligheter till adjunktionatt och en
ändrad utnämningspraxis skulle kunna leda till ökning antaleten av

sökande till domartjänsterna.externa
Vi breddad rekrytering innebärande fler domare i dagänattser en

har bakgrund den traditionellaän i första handen annan som en
successiv kan utvecklas med stöd tillämpningprocess som av av
skicklighetskriteriet. Den kan inte lämpligen kommenderas fram utan
saken bör hanteras med viss försiktighet. Den bör inte heller genom-
drivas på så intesätt utnyttjar det hittills främsta och naturli-att man

rekryteringsunderlaget, nämligen de jurister förgaste ochprövatssom
tjänstgjort i domstolsarbete föredragande och icke-ordinariesom
domare. Skulle ske kanså nämligen riskera rycka undanattman
grunden inte bara för kvaliteten hos domarkåren också för denutan
beredningsorganisation jurister i domstolsarbetet skall stödjaav som
domarna.

Vi domarbana bör finnas kvar det grundläggandeattanser en som
rekryteringsunderlaget för de ordinarie domartjänsterna, låt attvara
alla beträder den och kvar på den i framtiden intestannarsom
kommer kunna säkert räkna med befordran till ordinarieatt domare.

En god domarutbildning och erfarenheter från domstolstjänstgöring
i beredande funktioner och medverkan i dömandet denen synes vara
ordning bästapå sätt domaryrkets kvalifikationergaranterar attsom

Överrätternasoch erfarenheter förs vidare till generationer.nya
traditioner utbildning och prövning för kvalitetenatt hosgenom svara
denna ämbetsmän också de nödvändigagrupp av yngre synes ge
förutsättningarna för det väl lämpadeär och prövadeatt personer som
sedan erhåller domarämbete från vilket de kan skiljas i förtidett
endast domstols dom. Att behålla domarbanan med dessgenom
domarutbildning den bästa garantin för upprätthållasynes oss attvara
det målet.
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och ocksåtraditionerbäst med våra ärordningsådan stämmerEn
Tyskland ocheuropeiska länderiförhärskande bl.a.den stora som

delar vårtvilka vi hämtat rättssystem.Frankrike från stora av
egentliginte finnsdär någonverkar,engelska ävenDet systemet om

särskilt högstudium inte inrymma någonviddomarbana, närmareett
traditioner våra ochhelt andravilar på änöppenhet. Detgrad av
tid uppbyggt särpräglatlångunder myckettill delbygger ettstor

domstolsprocessen och medadvokatmedverkan imedsärskilt system
engelskaupplärning i advokatyrket. Denordning försärskilden

för kritisk debatt.föremålför närvarandedomarrekryteringen är
i Sverige. kanför Däremotinte siglämpa överSystemet att tassynes

"domarpersonligheten" i detanledning pådet finnas närmareatt se
inspirationdet kanför näranglo-amerikanska attsystemet gese om

hosdomarrollenutvecklagäller ävendet att oss.
rättsliga traditioner vårtkulturella och rättssystemdeUtöver som

inför det anglo-tvekanskäl hysafinns andragrundas även att
nämligen detVirekrytera domare. äramerikanska sättet attatt anser

könssammansättningen i denålderssammansättningen ochviktigt att
Vi intei fortsättningen balanseras. ärsvenska domarkåren även

sådananglo-amerikanskövertygade typatt ett system gagnar enavom
rekryterar enligti länderfärre kvinnliga domarebalans. Det är som

hari de länder i Europamodellenanglo-amerikanska änden som
Ålderssammansättningen domarkåren i de"karriärdomare". på

liggerVi detockså homogen.förstnämnda länderna är ettatttrormer
bryts viderfarenheter ochflera generationers synsättivärde att
förlita sigfara ividare det kan liggaVidomarbordet. attatttror en

advokaterna, åklagarna,bli skickligaste rättsveten-skulle dedetpå att
skulleyrkeserfarenheterjuristerna med andraochskapsmännen som
tillför övergå45-50 åldernbryta i årsberedda attatt enuppvara

troligen mycketskulle krävasådan ordningdomarbefattning. En ett
skickligakanske sådanaVidare skullelöneincitament. ävenkraftigt

adjungeraerfarenheter visar, behövautländskaenligt vadyrkesmän,
prövoperiod innan de träderformeller genomgå någondomare avsom

praktikenordning isådan kandomarbefattning. Enordinariein i en
omfattning.genomföra i någon störrevisa sig svår att

till strävanden sökaiinte ställassagda börDet attmotsatsnu
domarbefattningarna.ordinarietill derekryteringsunderlagetbredda

framlångsiktigt och måsteemellertid ske växafårDen processen
domarämbe-utnämningspolitik till de högstaRegeringensorganiskt.

rekryteringensärskilt viktig. Den bredarenaturligtvishärärtena som
härviddomstolen måstetill bl.a. Högstaunder årskett ansessenare

värde.stortavvara
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Oavsett rekryteringen domare sker i traditionell form eller iom av
alltmer konkurrens viktigöppen utgångspunktär nyutexami-atten en

nerade jurister kan erhålla praktiktjänstgöring kan meriteren som ge
för framtida domartjänst och inrymma möjlighet till prövningen en av
lämplighet i såväl domaryrket andra juristyrken. Givetvis kansom
dock praktiktjänstgöring ligger långt tillbaka i tiden inteen som
tillmätas avgörandenågon betydelse vid domarutnämning skeren som
långt Man bör emellertid ställning till inte formelltta ettsenare. om
krav på sådan utbildninggenomgången bör ställas för iattupp man
framtiden skall kunna erhålla domartjänst. Vi förordar sådantatt ett
krav bör uppställas. Man kan eventuellt införaäven överväga att

form adjunktionnågon i domstol för de jurister inte genomgåttav som
domarutbildning intresseradeär domartjänst imen som av en
framtiden. förfarandeEtt sådant kan tillämpas isägas England.

Över huvud frågan praktikutbildning förtaget synes om unga
jurister i anslutning till studierna förnära arbete vid domstolar och i
olika juristyrken fråga värd särskild utredning. Antaletvara en en
praktikplatser borde ökas och utbildningen breddas. Närmandet till
Europa också fordra sådana förändringar.synes

Med vårt kommer den juristpersonalsynsätt hos domstolarna som
har i uppgift bereda mål och sköta icke-ordinarie domarsyssloratt
eller hör till domstolarna under tjänstledighet för andra näralig-som
gande arbetsuppgifter under lång tid viktigutgöra rekryterings-att en
bas för tjänster ordinarie domare. Bemanningsfrågorna i sådansom en
personalorganisation förmåste kunna bedömas för framtidenatt
studeras bakgrund de lösningar i fråga domstolsorganisa-mot av om
tion, utformningen överrättsprocessen och renodlingen domar-av av
rollen statsmakterna väljer. Den saken kan vi inte gå närmaresom
på här. Men bör räkna med domarutbildning bör finnasattman en
kvar i framtiden i reformeradäven form.änom

3.4 Att kvarstå i anställning efter pensionsåldern

Inga ändringar istörre motiverade förutomsystemet attsynes
kriterierna för förlängning tjänstgöringstiden efter fylldaen av
67 bör lagregleras.år

Vi nuvarande åldersgränser och den flexibilitetattanser systemet
inrymmer bra. Detsammaär gäller de rutiner tillämpas isom
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uppgifter ligger Domstolsverket bordesammanhanget. De påsom
ifrågasättstill Tjänsteförslagsnämnden. Det hardock flyttas även om

befogenhet besluta i fråga medgivandeinte regeringens påattatt om
i domartjänsten efter pensionorganisatoriska skäl kvargrund stannaav

Tjänsteför-överlämnas tillmöjligen borde ett annat t.ex.organ som
uppgiftenPrincipiella skäl kan talaslagsnämnden. sägas emot att

Ådomare. andra sidan finnsligger hos utnämnersomsamma organ
för behåller den nuvarandepraktiska skäl talardet attsom man

regeringen utnämnande ochordningen. Ett samråd mellan som organ
tjänstgöringhar bevilja förlängd borde kanskedet attorgan som

beslutsbefogenheterför det fall regeringens på detta områdeövervägas
vid den uppfattningen regeringenöverlänmas. Vi har ävenstannat att

frågor.fortsättningsvis besluta i dessa För stävjaskall ha att att
prövningen dessa frågor böreventuella misstankar godtycke vidom av

förlängning tjänstgöringstiden efteremellertid kriterierna för aven
67 regleras i lag.fyllda år

3.5 Tidsbegränsade domarförordnanden

Principiella skäl talar tidsbegränsade domarförordnanden.emot
kan emellertidVad gäller Arbetsdomstolen ävenargument

för bör behandlas vidanföras sådana. Frågorna översyn aven
specialdomstol.respektive

inriktning föreligger i fråga minskaMed den attom an-som nu
vändningen specialdomstolar det konsekvent ocksåattav synes

förekomsten tidsbegränsade domarförordnanden.inskränka av
mindre i praktiken. Om det iHärigenom blir problemet uttalatäven

§ regeringsformen i framtiden, grund ändrad11 kap. l på av en
färre ställs kravdomstolsorganisation med domstolar,större ettmen

antal ordinarie domare vid varje domstol verkar det ipå ökatett
riktning. Vi uppfattningen principiella skäl talardelar att motsamma

ordning med tidsbegränsade domarförordnanden. Kravet i Europa-en
intekonventionen oavhängig och opartisk domstol kan docken

det utesluter ordning med tidsbegränsadeföras långtså att en
domarförordnanden.

Saken har emellertid också praktisk sida. För kunna rekryteraatten
tämligenkvalificerade domare till uppgiften verka på snävtatt ett

tidsbegränsningen fördel nackdel.område änär nog snarare en en
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Förekomsten denna form tidsbegränsade förordnanden inteärav av
heller unik för Sverige förekommer i andra europeiska länder.utan En
tidsperiod på år dock väl kort från rekryteringssynpunkt.tre synes
Man borde kunna överväga längre förordnandetid, förslagsvisen sex
år.

En lösning denär domare förordnas underatt viss tidannan attsom
tjänstgöra i specialdomstol alltid har ordinarie domartjänst ien en

Ävenbotten. sådan ordning emellertidär förenad med olikaen
nackdelar.

Frågan bör uppmärksammas i samband med respektive special-att
domstols framtid till prövning. Vi intetas saken börupp attanser nu
föranleda förslagnågot till förändring från sida.vår Vi även attanser
de anförts till förmån för förekomstenargument tidsbegränsadesom av
domarförordnanden i fråga Arbetsdomstolen alltjämt bör tillmätasom
betydelse, i fall såvitt gäller domstolens behandlingvart kollektiv-av
avtalstvister, där domstolen harnärmast karaktär ståendeav en
skiljedomstol. De principiella problem förekomsten för-som av
ordnanden bisysslekaraktär vice ordförande i Arbetsdomstolenav som
för sigmed måste beaktas. Det bör frångåövervägas ordningenatt att
tjänstemän i regeringskansliet får sådana förordnanden. Det bättrevore

endast ordinarie domare kom i fråga för sådan bisyssla.om en

3.6 Tjänstgöring utanför domstolsväsendet

I detta avsnitt diskuteras frågan domarnas tjänstgöringom
utanför domstolsväsendet. Vi det från samhällets sidaattanser
finns behov och intresse tillfälligt för olikaett uppgifterattav
kunna anlita det slags självständiga ämbetsmän domstolarnasom
kan tillhandahålla. Denna ordning har också positiva värden för
domstolarna.

Enligt direktiven skall behandla frågan domares tjänstgöringom
utanför domstolsväsendet olika i regeringskansliet, hosposter
riksdagen, i utredningsväsendet och hos förvaltningsmyndigheter.
Direktiven nämner det stundtals har riktats kritik dettaatt denpåmot
grunden det kan skapa tvivel domarnas självständighet.att om

Den ordning innebär domstolsjurister med tjänstledighet kanattsom
anlitas för lagstiftningsuppdrag i kommittévâsendet, för tjänstgöring
i regeringskansliet, riksdagen eller andra myndigheter har fler-en
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Oxenstiernastillbaka till Axelland ochhundraårig tradition i vårt går
förtjänar också påpekasstatsförvaltningen. Detprinciper för att att

just förkännetecknandedet kan sägasävensystemet varaom-
andraförekommer iunikt för detinte ävenSverige är oss,-

liknande Irättsliga traditioner våraeuropeiska länder med t.ex.egna.
änstledi från domstolarnaFrankrike kan domareDanmark och vara ga

funktiondirekt styrandemed dessasi ministeriernaoch arbeta mera
förvaltningen hosi än oss.

gälla frågansyftar skulle kunnakritik direktiven på sägasDen om
kommasådana erfarenheter kanmeddomare ettatt ses somen

under tid harmakten hanför den verkställanderedskap att engenom
med dessmindre kontaktoch i ellertjänstgjort i dess näraorgan mer

utnämning departements-beslutsfattare. Enpolitiskahögsta t.ex.av en
perspektivdomarbefattning kunde med sådantjurist till hög ett sesen

tjänster. Ibland ocksåtvivelaktig belöning för gjorda sägs attsom en
fråga ochlagstiftningsarbete i vissmedjurist sysslatden ensom

lagför-sedermera bildarfaser utarbetat dedärvid i olika texter som
lagen kanrörande den aktuelladomare i målarbeten ettsenare som

erfarenheter olämpligttidigarepåverkas sina på sättkomma ettatt av
negativt. harpraxisutvecklingen Detfall kan påverkaoch detta i såatt

sinhan harrisk för juristeneventuell ävenockså pekats att omen
påverkas vidkan kommai ämbetsmannakulturutgångspunkt atten

politisk kultur.medmötet en
formulera kritisk domarnaspåLika väl det går att en synsom

dock hållautanför domstolsväsendet går dettjänstgöring att upp en
Är förstårlagstiftningsarbeteförtrogen medpositiv motbild. manman

uppbyggnad och struktur.lagstiftningstekniken med dessockså väl
realistiskerfarenheter änsådanaKanske får med mera synenman

inte givetsåledessådan. Detlagstiftningsprocessen ärandra på som
felaktigt bundenöverdrivet ellermedför blir på sättdet ettattatt man

fram till just denkanske i stället lederErfarenhetentill förarbeten.
Till saken hör ocksåi dömandet.självständighetenavsedda att
till påför närmandet EUinom görtendensen att synenramen

förändrasför lagtolkningen troligen kommerbetydelseförarbetenas att
inte arbeta inomförväntas de svenska domarnabli friare. Vidareoch

i antalgeneralister dömerspecialområdesmalt ettutanett somvara
i särskiltenskild domaremåltyper. Riskernaolika stor ut-att en

rättsfrågor hansyssla med deenbart skulle kommasträckning att som
tjänst därför relativt små.handhaft itill äräventyrs annan

domstolsväsendet dettjänstgöringVi kan inte sådanatt utom somse
domarkarriär.oförenlig med Enfråga skullehär är envaraom

domarbana alls däreller ingenordning med mycket öppenen
denfrån olika juristyrken skulle ocksådomarrekryteringen sker direkt
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lkunna föra med sig påståenden belöningsutnämningar eller andraom
iifrågasättanden den enskilde domarens självständighet. En f.d.av

skulleåklagare kunna påstås lyhörd sina tidigaregentemotvara
kollegor i åklagarkåren och därför benägen fälla iattvara mer
lbrottmål. Mot domare med bakgrund bolagsjurist skulle kunnaen som
riktas påståenden han lyhördär företagare och haratt gentemotom en
benägenhet döma i enlighet härmed i miljöbrottmål.att t.ex.

Varje rekryteringsordning för alltså sigmed sina problem. De
faktorer viktiga förär åstadkomma god domarstandard ochattsom en
för motverka olika former kritik enligtatt är vår mening i ställetav
sådana utnämningsforfarandet,rör domarens rättsliga ställningsom

domstolarnasoch möjligheter attrahera skickliga jurister till sinatt
verksamhet.

Eftersom vårt samhälle fortsättningsvisäven betjäntär ha välattav
utbildade, opartiska och självständiga ämbetsmän vi domsto-attanser
lama i framtiden böräven förtroendet förse samhället medattges

lämpadeär med juridiska uppgifter tjänstgöra hosattpersoner som
riksdagen, regeringen och förvaltningsmyndigheter eller inom
kommittéväsendet. Genom dessa har sinatt ytterstpersoner an-
ställningstryggheti domstolsväsendet och inte i den myndighet där de

tid tjänstgör stärks deras integritetäven i arbetsuppgiften. Deen
myndigheter där de tid tjänstgör vitaliseras också denna formen av av
genomströmning personal med tidsbegränsad tjänstgöring. Sådanav
tjänstgöring medför också för ämbetsmännen bredd i yrkeserfaren-en
heterna kan komma dem domare till godo och därmedsom senare som

till för domstolarna sådana. Det bör dock nämnasvara gagn som att
viktigtdet utnämningarnaär till de högsta domartjänsternaatt sker så

domaredessa hämtas frånäven andra erfarenhetsområdenatt än
lagstiftningsarbete.

Slutligen vill vi här framhålla värdet domare sigägnarattav yngre
Överrättsvetenskapligt arbete. huvud bör möjligheterna tilltaget

utbjytestjänstgöring mellan domstolar och de juridiska institutionerna
stärkas. Samverkan mellan rättskipning och rättsvetenskap framstår -
inte minst i det europeiska perspektivet- allt betydelsefullt.som mer
Dolktrinens värde rättskälla ökar samtidigt insikter ochsom som
erfarenheter från det praktiska rättslivet intar allt viktigare plats ien
juriistutbildningen. Till detta kommer den betydelse praxisutveck-stora
lingen traditionellt förhar rättsvetenskapen. Denna växelverkan bör på
sikt leda till rättsvetenskapliga erfarenheter tillmätsatt ett stort
merritvärde i domarkarriären. En positiv attityd till denna fråga gynnar

:sikt såväl domarkarriärenpå kvaliteten den juridiska forsk-som
ningen och utbildningen.
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meritvärderingssystemetUndersökning3.7 av

Övergången skicklighetskriteriet vidanvändningtill aven
s.k. rådsklas-tjänsterna i dentillsättningmeritvärdering vid av

börjedagsprin-s.k.resultat dentillhar lett änett annat omsen
ordinarienyutnämndatillämpats. Defortfarande hadecipen

tjänstgöringstid förehaftsuccessivt kortarehardomarna
motsvarandeintehar någon störreutnämningen. Däremot

vid förstagångsut-genomsnittsåldernvadskettnedgång avser
utvärderas fortlöpande.Saken börnämningarna.

meritvärde-utvärdering detdirektiv ingår göraI våra att nyaaven
harunder vilkettidsperiodkortaDenringssystemet. systemet

varithar inte hellerbegränsning. Detutgjorthar härtillämpats en
material i de olika tjänste-igenom alltför gåmöjligt närmareattoss

undersökningen hänsynpå så sättvidare begränsatärendena. Vi har att
denkommit berörastjänster direkttill sådanatagitsendast att avsom

1990. Sådana tjänsterden juligäller sedan 1ordning somsomnya
skicklighetsbedömning ingåreftertillsattesdessförinnanredan en

tagitshar inte hellerredogörelse. Hänsynnedanståendeinte isåledes
förföre reformen ägdetjänstetidenuppräkningsådantill runsomav

revisionssekre-uppdrag ochoffentligatjänstgöring,vissa slag t.ex.av
i hmd-uppgift börjedagsaknatsdet harterartjänstgöring. När om

börjedagen.uppskattningdet skettlingarna har aven
3990ikraftträdandetefterverksamhetsårende förstaUnder tre av

fatade1990-30 juni 1993julitiden den lreform omfattandeårs
163 tjänstetillsättnngs-förslag ibeslutTjänsteförslagsnämnden om

ärenden förde99 dessaIs.k. rådstjänster.ärenden rörande av
såvitttill tjänsteni första förslagsrumsökandenämnden som,upp en

den tidgaresökandeförfått tillbakabedömas, hade ståkan omannan
tjänstetillsättningsäreidentillämpats. l sådanabörjedagsprincipen hade

ibedömdesi första förslagsrummetfördesdär den stortvarauppsom
lockmedsökande harflera sinaellerskickliglikasett avsom en

förtjänsten.bestämtsrangordningen av
meritvärdering vidfördetkonstateraalltså sättetgårDet attatt nya
resultat dentillleder änrådstjänsternatillsättningen ett annat omav

genomsnittliga tiden förtillämpats. Denbörjedagsprincipen hades.k.
i forstaför demkand-examentjänstgöring efter jur. sattssom upp

ordinarie domartänstinnehafttidigareinteochförslagsrum ensom
fallet uiderjämfört med vadned med något århar också gått som var
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de åren fram till meritvärderingsreformenssenaste tre införande.
Nedgången sigrör högst drygt två år 1989år jämfört medom som
verksamhetsåret 1992/93. Trenden har dock varit den genomsnitt-att
liga tjänstgöringstiden successivt har minskat. Huruvida detta är ett
bestående eller endast tillfälligt fenomen emellertidär svårt bedömaatt
eftersom underlaget sårör kort tid Såledesår.en trepass som var
genomsnittet för verksamhetsåret 1990/91 16,8 år, under 1991/92
16,5 år och slutligen under 1992/93 endast 15,4 år. Motsvarande
siffor för åren 1988-1990 17 år, 17,5 år och återigen 17,5 år.var
Om denna nedgång huvudsakligen beror på förtjänstsynpunktatt ur
äldre sökande fått stå tillbaka för skickligare kollegor elleryngre, om
också sökande helhet har föryngrats tjänstemässigtgruppen som sett
har vi dock inte närmare kunnat reda på. Man kan emellertidta
konstatera förkortning den genomsnittligaatt tjänstgöringstidenen av
inte detsammaär föryngring de nyutnämnda ordinariesom en av
domarna åldersmässigt Under de verksamhetsårensett. förelåg dentre
lägsta genomsnittsåldern 41,1 år under verksamhetsåret- -
1990/91, dvs. under den tidsperiod då den genomsnittliga tjänstgöring-
stiden efter högst. Under 1991/92 denexamen var som var genom-
snittliga åldern för dem fördes i första förslagsrum 43,9 år,som upp
nästan ålder gällt för perioden 1988-1990. För detsamma som

verksamhetsåret, har den lägstasenaste genomsnittliga tjänst-som
göringstiden, har genomsnittsåldern gått ned till 42,5 år.

Denna presentation nämnts ganska kort tids-avser som ovan en
period. Vi vid materialetstannar att lägga frampresentera utan att

närmare synpunkter det.på Det viktigtär saken blir föremålegna att
för fortlöpande fördjupadoch utvärdering i framtiden.en
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1994:99SOU

4 Domarnas rättsliga ställning

Vi diskuterar två alternativ för prövningen frågor rörav som
domarens rättsliga ställning: Domstolsprövning i stället för
prövning i Statens ansvarsnämnd 4.2 eller ordning meden en
särskild ansvarsnämnd med vissa inslag för stärkaattnya
domarens rättssäkerhet 4.3.

Vidare behandlar bl.a. frågan den tillsynenexternaom
domstolarnaöver och domarna. Därvid diskuterar vi särskilt

Justitiekanslerns tillsynsroll. Vi den kan bibehållasatt medanser
vissa justeringar 4.8.

1 Utgångspunkter

De ordinarie domarna omfattades i Sverige länge endast ettav
straffrättsligt ämbetsansvar. I samband med ämbetsansvarsreformen år
1975 begränsades emellertid det straffrättsliga tjänstefelsansvaret och
ökad tyngd de offentligt Ävenanställdas disciplinäragavs ansvar.
de ordinarie domarna, justitieråd och regeringsråd,utom kom därmed

omfattas disciplinärtatt Dettaett sågs frågaav knutenansvar. som en
till anställningsförhållandet. Arbetsgivaren hade utöva sinaatt
disciplinära befogenheter i arbetsrättslig ordning. För disciplinansvaret
i fråga högre statstjänstemän, bl.a. de ordinarie domarna,om ansågs

arbetsgivarens befogenhetatt borde iutövas särskild ordning. Motivet
härför dessa tjänstemän, oftaatt arbetade i kollegialvar som samman-
sättning, inte borde bestraffas disciplinärt sina kollegor. l ställetav
inrättades för ändamålet Statens ansvarsnämnd.

Även i många andra länder tillämpas också för domare disciplinärt
Förfarandet i fleraäger länder dock iansvar. domstol. I båderum

Tyskland och Danmark finns specialinstanser för ändamålet. Det
förekommer emellertid också vissa disciplinära befogenheteratt utövas

företrädare för den verkställande makten. Såav falletär med
Lordkanslerns befogenheter i England. Skiljande från tjänsten som
domare i deär studerade länderna vanligen fråga för domstol elleren
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folkförsamlingen.för
självständighet och för också värnaprincipen domarens attFör om

betydelsecentralpraktiken detoavhängighet i är attdomarens av
rättsligadomarensförfarandeni rörhögrättssäkerheten är som

viktigtmycketmedborgarperspektivet det därutöverärställning. Från
avseddaframstårinterörande domareförfarandenrättsliga attsomatt

yrkeskategorier. Ibehandling andraförmånligare ändomaren enge
bådeutgångspunkter krävassådana allmännadet frånstället synes

handhavande. dettaMotsanktionssystemetseffektivitet iochstränghet
skall inrymmasanktionssystemkravetställasmåsteintresse att ett

inhumanitäratilldet tvingarutformatinte såflexibilitet och attvara
överreaktioner.

inom förbehandlasskallsituationermångfaldDet är ramensomen
mening lämpligt detenligtdärför vårDet ärsanktionssystemen. att

fallet skalli enskildareaktionen detförolika instrumentflerafinns att
för andra statligtföravvägd. talarbli Dettakunna rätt att somman,

straffrättsligadubbla,behålla detbörbeträffande domarnaanställda,
särskilda ställning görDomarnasdisciplinrättsligaoch systemet.

disciplinäraochskiljande från tjänstenfrågoremellertid att om
arbetsgivarefråga mellanhand börinte i förstapåföljder ses som en

starktsig särskiltallmänintresse här göroch arbetstagare ettutan att
hurutgångspunkt bör övervägasMed allmänintressetgällande. som

ibetydelseAllmänintressetsutformat.börsanktionssystemet vara
skilja sig från vadhärför lösningarna börsammanhanget talar att som

i allmänhet.i arbetsrättengäller

prövning iförDomstolsprövning i stället4.2

ansvarsnämndStatens

frågor iinnebär deordningVi diskuterar här att somsomen
tilli stället helt försansvarsnämnd överi Statensdag prövas

andedisciplinära förfarandet, skiljgäller detdomstol. Detallmän
sin utgångspunkt i vadLösningen skulle hatjänstenfrån m.m.

regeringsråd. övrigajustitieråd och Förgäller försom nu
disciplinära bibehållas.skulle detordinarie domare ansvaret

delavsnitt,i föregåendeframgåttutgångspunktVår är, attsom
finnas kvar.beträffande domare bördisciplinförfarandet
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finns då förstDet anledning överväga bör föra alltöveratt om man
beslutsfattande disciplinära frågor,rör skiljande från tjänstensom etc.
från myndighetsprövning till domstolsprövning. I andra länder har

valt sådana lösningar.man
Utgångspunkten för sådan lösning vad iär dag gäller fören som

Åtaljustitieråden och regeringsrâden. för i tjänstenbrott och skiljande
eller avstängning från tjänsten skyldighet läkarun-genomgåsamt att
dersökning i fråga dessaprövas Högsta domstolen. Talan väcksom av

JO eller JK. När det gäller justitieråds eller regeringsråds brottav
tjänsten tillämpas vanliga regler, dvs. allmän åklagare väckerutom

åtal i tingsrätt. Dessa domare inte understår disciplinärtnågot ansvar.
Man kunde tänka sig alla ordinarie domare omfattadesatt av samma

principiella ordning med undantag för disciplinärt bör finnasatt ansvar
kvar för de domare i dag omfattas detta Det disciplinä-som av ansvar.

förfarandet borde dock helt förläggas till allmän domstol. Det skullera
betyda domare inte kan skiljas från tjänstenatt änen annat genom

Ävendomstols dom. andra beslut angående domarens rättsliga
ställning såsom bl.a. de disciplinär påföljdrör skulle därmed följasom

princip.samma
Man kan kortfattat redovisa sådant förfarande enligt följandeett

principer:

Samtliga frågor ochprövas domstol för varje kategoriav en samma-
domare.av

Den befintliga domstolsorganisationen anlitas med vanliga samman--
sättningsregler.

Frågorna bör prövas allmän domstol.av-
Domare vid tingsrätter och länsrätter inför hovrätt ochsvarar-

överrättsdomare inför Högsta domstolen.
JO och JK skall initiativtagare till åtgärderna. Anmälan till JOvara-

och JK får ske i praktiken förutsätts anmälan görsattav envar men av
domstolschef, eller beträffande domstolschef chefen för överordnadav
domstol.

kanMan också tänka sig utsträcka förfarandet så domares brottatt att
tjänsten på talan allmän åklagare skulle föras efterutom av samma

forumprinciper de angivna. Det kan emellertid ifrågasättassom nu om
sådan ordning för prövningen domares brott tjänsten skulleutomen av

frånacceptabel allmän synpunkt. Vi i stället deanses vara attanser
vanliga forumreglerna i brottmål bör gälla i fråga domares brottom

tjänsten.utom
Den skisserade ordningen skulle hålla god internationellovan

standard. I vissa andra länder använder för dessa ändamålman
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Tyskland ochRichterdienstgericht i Denspecialdomstol t.ex. das
emellertid inte lämpligVi deti Danmark.saarlige klageret som enser

behandla målspecialdomstol för rörinrättalösning attatt somen
föredraskulle deträttsliga ställning. 1 ställetdomarnas att attvara

sammansättning.ordinarieskedde i domstolensprövningen
frånskiljandeskulle disciplinfrågorna ochtänkta ordningendenI
dvs.brott i tjänsten,i forumtjänsten komma prövasatt samma som

föroch domstoleni tingsrätt och länsrätt Högstaför domarehovrätt
förlägga dennaalternativetVi docköverrättsdomare. även attattanser
Därmed skullei första instans börprövning till tingsrätt övervägas.

fall vid brottinstans i dessavinna fördelen haatt somsammaman
straffmätningsfrågan iskulle kunna underlättatjänsten. Dettautom

medsådan lösning skulle ocksåvissa fall. En stämma överens
skall i förstai rättegångstörfarandet läggastyngdpunktenprincipen att

sådandomarens rättssäkerhet. Enstärkaoch kaninstans även sägas
föra måletförenas med för domarenborde troligen rättordning atten
i tjänsten,prövning såvitt gäller brottdomstolensunder Högsta

frågor. nackdel skullefrån tjänsten och disciplinära Enskiljande
instanser medföraprövning i flera kanemellertid kunna attattvara en

blirför hela förfarandet väl lång.tidsåtgången
får studerasi disciplinära frågorrättegångsordningenFrågor om

särskilt problem härutredningsarbete. Etti fortsatt rörnärmare ett om
tillåten iarbetsrättsliga börförlikning, i dagens process, varasom

allmänintresset talar detta.Videssa mål. motattanser
respektiveprincipiellt viktig fråga valet åklagareEn rör av

ordning. Vi harför det allmänna i sådan tänktföreträdare somen
avsnitt JO och bör h.ai i detta JKutgångspunkt våra attresonemang

avslutningsvis i avsnittet tilluppgift återkommerdenna attmen
inte uppgiften tillsynbör ha eller hadiskutera JK utöva överattom

domstolar.domare och

Särskilt skiljandefrán tjänstenom

diskuterade ordningen headvill särskilt redovisa hur denVi nu
sig i fråga skiljandledomstolsprövning skulle komma gestaltaatt om

olika fall härvid behandlas:från tjänsten. måstedomare Treav

från grund brott i tjänsten.Skiljande tjänsten av-
Skiljande från tjänsten grund brott tjänsten.på utomav-

eller åsidosättzndleSkiljande från tjänsten på grund upprepatgrovtav-
vilket visat sig uppenbartjänsteåliggande domaren gemgenomav

olämplig inneha tjänsten.att
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förstnämnda fallet skulle skiljandefrågan iI det prövas samma
brottmålet och enligt de för brottmålrättegång gällande reglerna.som

förJO eller JK talan och har yrka skiljande,på dvs. domstolenatt
inte frågan ofñcio.prövar ex

fallet skulleIdet andra brottmålet i vanlig ordning denprövas av
behörig enligt vanligadomstol regler. I anslutning härtill kanärsom

hos den domstol har hand disciplinäradet förfarandetsom om
preliminärfrågor yrkande JOuppkomma på eller JKav om av-

stängning och läkarundersökning och skiljande frånytterst om
särskild fråga ordinarietjänsten. En den domstolen skallrör kunnaom

yttrande i disciplinfråganinhämta betydelse för sin straffmätning.av
Troligen inte förekomma.borde detta Det inte lämpligt attsynes
disciplindomstolen sådana yttranden till underordnadavger en
domstol. I stället kan diskutera lämpligheten ordning därman av en
brottmålsdomstolen först skuldfrågan och sedan bordläggeravgör

påföljdsfråganavgörandet i avvaktan på utgången hos disciplin-av
frågandomstolen i skiljande från domartjänsten. Annars återstårom

lita till den korrigeringsmöjlighet straffmätningen i efterhandatt av
bestämmelsen i 38 kap. 2 § brottsbalken medger.som a
det tredje fallet skulle yrkandet skiljande frånI tjänstenom

framställas JO eller JK till disciplindomstolen. Saken enligtprövasav
tvistemålreglerna rättegången i vad gäller omröstningsfor-om men

farandet tillämpas för ireglerna brottmål 29 kap. rättegångsbalken.
fördelskulle ligga i anlita initiativtagareDet ochatten samma

prövningsorgan för frågor både ämbetsansvar, skiljandesamma om
från tjänsten disciplinansvar.och Något för förhindrasystem att
dubbla påföljder vid sidan det särskilda problem kring straff-av-
mätningen berörts härbehövs inte.som nyss -

Frågan avstängning förstadium till skiljande från tjänstenom som
behandlas iskulle ordning.kunna samma

avslutande bedömningVár

skisseratslösningVi den här värdär närmareattanser som en
diskussion. förenad principiellaDen med fördelar. kanär Det dock bli

stelt kan inrymma viss risk fornågot reaktionensystemett attsom en
i det enskilda fallet ibland kan framståkomma väl hård ochatt som
onyanserad. särskilt problemEtt frågan straff-nämnts rörsom om
mätningen prövningbåde brott tjänstennär ochutomen av av
skiljande från tjänsten i disciplinär prövning aktuell.ären

denna bakgrund viktigt diskuteraDet inteär ävenmot att ettom
med utgångspunkt från det nuvarande med ansvarsnämndsystem en

kan ha fördelar främst från praktiska utgångspunkter. Vi övergårmera
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därför till behandla denna fråga.att

4.3 särskildEn ansvarsnämnd

Vi diskuterar olika möjligheter införa förfarande medatt ett en
särskild ansvarsnämnd förbättre än närvarande skyddarsom
den enskilde domarens rättssäkerhetsintresse. Vi attmenar man
beträffande ordinarie domare i fall bör frångå ordningenvart att
överprövning Statens ansvarsnämnds beslut sker i formav av en
arbetstvist. I stället bör saken alltid kunna föras till allmän
domstol och, i fall slutligen, till Högsta domstolen.vart

Statens iansvarsnämnd dag frågorprövar avskedande, avstäng-om
ning, läkarundersökning disciplinpåföljdoch vad bl.a. ordinarieavser
domare inte justitieråd eller regeringsråd.är Den tillrättsom
domstolsprövning grundlagen domaren tillgodoses igaranterarsom
detta denne har väcka talanrätt nämndenssystem att att motgenom
beslut vid Arbetsdomstolen eller tingsrätt.

Enligt direktiven skall vi in frågangå på överklaganderegler ärom
bättre alternativ. Man kan här jämföra med vad gällerett som

uteslutning Advokatsamfundet advokater. Dessa kan föraur av
Advokatsamfundets disciplinnämnds uteslutningsbeslut under Högsta
domstolens prövning.

Vi har uppfattningen vissa principiella skäl talar denatt mot
nuvarande ordningen. innebärDen bl.a. domare kan skiljas frånatt en
sin tjänst beslut förvaltningsmyndighet. Dennaettgenom av en
myndighet har beakta arbetsgivarintresse. För den berördeatt ett
domaren kan det behöva väcka talanett stort steg att motses som

för ifrågasätta sådant beslut. Det läggerstaten att ett tyngreen
initiativbörda domarenpå vanligt överklagande.än Det kan ocksåett
med frånutgångspunkt den ordinariepå domarens ställning ochsynen
uppgifter framstå egendomligt den domstolsprövningattsom som
grundlagen i dessa fall följer renodlat arbetsrättsliggaranterar en

därförordning och ibland skall anhängiggöras i Arbetsdomstolen, en
specialdomstol med domare tidsbegränsadepå för-sammansatt
ordnanden och med intresseledamöter, och i andra fall i tingsrätt. Det
finns det gäller de ordinarienär domarna vid sidan de arbets-av
rättsliga intressena viktiga allmänintressenäven anlägga. Viatt menar

det främst de intressenaär bör läggas till grund för denatt senare som
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ordning väljs för reglera domarnas rättsliga ställning.attsom
Vi har tidigare tagit ställning för disciplinrättsligt böratt ett system

finnas kvar beträffande de ordinarie domarna. En ansvarsnämnd har
enligt vår mening naturlig roll i sådant Skulleetten system. man
däremot bort disciplinförfarandet faller ocksåta ordningen med en
ansvarsnämnd.

Förfarandet i Statens ansvarsnämnd inteär närmare reglerat än
andra förfaranden hos förvaltningsmyndigheter och kan från rättssä-
kerhetssynpunkt inte jämställas med domstolsförfarande. Nämndenett
skall i stället konstituerasätt arbetsgivarintresset iattses som en en
särskild kvalificerad ordning. Den har till uppgift med iakttagandeatt

regeringsformens krav på opartiskhet och saklighet och medav
tillämpning förvaltningslagen fullgöra vissa de rättsligaav av
befogenheter arbetsgivaren har i förhållande till arbetstagaren.som

dettaFör ändamål har dock Statens ansvarsnämnd mycket kval ifice-en
rad personell sammansättning, där både den rättsliga kompetensen och
allmänintresset tillgodosedda.välär Den framstår i realiteten rätt
mycket specialdomstol på överrättsnivå med visst kvalificeratsom en
lekmannainflytande.

Ordningen med Statens ansvarsnämnd fungerar också i praktiken väl
och smidigt. Den förenlig med rättssäkerhetens krav.synes vara
Några berättigade anmärkningar nämndens handläggasättmot att
ärenden domare heller inte egentligen ha framförts. Inomom synes

för förvaltningslagens regler också förfarandet hosramen synes
nämnden kunna genomföras på ändamålsenligt Det liggersätt.ett även

särskilt värde i det i nämnden finnsett företrädare för allmänin-att
tresset.

På punkt ordningenär Statensmed ansvarsnämnd särskilten
praktisk och det gäller den ordning kan tillämpas fråganärsom
uppkommer åtgärder skall vidtas hos nämnden i anledningom attav

arbetstagare föremål förär åtal för brott i eller tjänsten.en utom
Brottmålsdomstolen har då möjlighet för eventuellt beaktande vidatt
sin straffmätning inhämta yttrande från nämnden jfr den ordning som
stadgas i 29 kap. 5 § och 38 kap. 2 § brottsbalken.a

Olika åtgärder för stärka förfarandet medatt ansvarsnämnd ären
tänkbara. Mycket talar för inom för det här alternativetatt man ramen
bör ha särskild ansvarsnämnd för domare med sammansättningen en
särskilt avpassad härför. Allmänintresset borde företrätt iävenvara en
sådan ordning.

Man skulle också kunna överväga införa ackusatorisk hand-att en
läggningsordning där den anmälande myndigheten eller möjligen

JK, hade partsställning och formuleradet.ex. de påståendenannan,
nämnden hade ställning till. JO skulle också kunnaatt tasom ges en

249



rättsliga ställningDomarnas 1994:99sou

möjlighet.sådan
uppkommerfrågaskullealternativ närEtt att,annat omvara

beslutanderättinte hade någonnämndenskiljande från tjänsten, egen
därefteri domstol ochväcka denna frågahadefrågani rätt attattmen
JO förti domstolen. OmintresseföreträdahadeJK statensattt.ex.

företrädatänkasockså kunnaskulle hantill nämndenärendet ett
domstolen.allmänintresse inför

från tjänsten ochskiljandefrågorutgångspunktenMed att avom
renodlatinte bördomareåtgärderdisciplinära mot ses somen

sighär också starktallmänintresse görarbetsrättsliga ettutan att
frångå ordningentänka sigockså kunnaskullegällande attattman
skulle i stället kunnaarbetstvist. Denbehandlassaken skall som en

tvistemål.indispositivt Dendomstolallmän närmastprövas ettsomav
kunna på sättskulle då rättberörde domarenenskilde att sammages

beslut iansvarsnämndensföra talanadvokatutesluten motensom
ivi varit inne påAlternativt kundedomstolen.Högsta somman,

hos tingsrätt ochfick förassig sådan talanockså tänka4.2,avsnitt att
i domstolen.skulle fordras Högstaprövningstillstånd inteatt

underställas domstolsskulle saken kunnasådan ordningGenom en
verkställas förränskulle intebeslutansvarsnämndensprövning och

fick i sambandavstängningdom. Fråganlagakraftvunnenefter om
interimistisk fråga.domstolsprövningenmed tas som enupp

överklagamed motsvarandedomstolsprövningen rättvidMotpart att
JOJO och JK.skulleansvarsnämndens beslut representerar somvara

allmänintresse.dagi ett
ansvarsnämnd medharsåledes förskäl talarPraktiska att enman

ordinariebeträffandenämnda frågornade ävenuppgiften prövaatt
i avsnitt 4.1anförtbörSanktionssystemetdomare. varasom

förstärkningarskisserade tilldeförslagflexibelt. Vi att avsommenar
ordinarie domare börföransvarsnämndsärskildförfarande iett en

mindreSådanautredningsarbete.i fortsattnärmareövervägas ett
föredrakannuvarandei detförändringaringripande attsystemet vara

domarensfrågornadomstolsprövningexklusivframför omaven
ställning.rättsliga

i förtidAvgångsskyldighet4.4

har uppnåttinnan hanfalltjänsten i tvåskiljas frånkandomareEn
i pension:skyldigålder då handen är att

arbetsförmåganinedsättning ärellerförlustgrundOm han på avav-
tillfredsstäl-arbetsuppgifterfullgöra sinaoförmögenför framtiden att
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lande.
Om han på grund nedsatt arbetsförmåga under i följdtvå år inteav-

har tjänstgjort försöksvisän under kortare tid och det delsannat är
sannolikt han inte kan återinträda i arbete inomatt ytterligare år,ett
dels ovisst hur arbetsförmåganär därefter kommer utveckla sig.att

Utgångspunkten för regleringen avgångsskyldigheten finns i 11av
kap. 5 § regeringsformen de bestämmelsernanärmare återfinnsmen
i lag, i lagen fullmaktsanställning. Beslutsbefogenhetennumera om

Statensutövas ansvarsnämnd och talan besluten kan förasmotav
enligt reglerna för arbetstvister.

Vi inte några skäl frångå ordningen ansvarsnämndattser att en
fattar beslut i dessa fall. Däremot bör överväga ordningman en annan

arbetstvistens form förän överprövning beslut avgångsskyldig-av om
het. Vi hänvisar till vad anförts i frågadenna i avsnitt 4.2 ochsom
4.3.

4.5 Avstängning och läkarundersökning

Nuvarande reglering ändamålsenlig. Vi inte behov andrasynes ser av
förändringar förfarandetän bör ändras på i frågaatt sättsamma som

skiljande från tjänsten, jfr avsnitt 4.2 och 4.3.om

4.6 Materiella frågor inom disciplinäradet
förfarandet m.m.

Man bör överväga stärka disciplinförfarandet beträffandeatt
domare införa sanktionen suspension.attgenom

Vi diskuterar också behovet kunna behandla vissaattav
problem i domarens tjänstgöring i andra former iän ett
disciplinförfarande.

Vi har utvärderat hur gällande ordning tillämpas. Det hänvisas till
bilaga i fråga15 Statens ansvarsnämnds praxis och till bilaga 16om
i fråga JO:s och JK:s tillsyn domare. Vi den regleringom av anser

finns i dag ändamålsenlig och har inga kritiska synpunkter påsom
tillämpad praxis. Disciplinansvaret bör, tidigare anfört, kvarståsom
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omfattaför ordinarie domare och inte heller i framtidenoförändrat
regeringsråd.justitieråd och

direktiven pekas vikten tilltron till verksamheten kräverpåI attav
brister i tjänsteduglighet inte domarsysslan.den utövaratt som

borga för självständighet i dömandet.Systemet skall också Dessutom
tillämpas tämligen strikt just i frågasanktionssystemetmåste om en

Omkategori domare. domare begått brottsådan yrkesmän ettensom
skiljande från tjänstenallvarlig förseelse kan valet stå mellaneller en

fall skiljande frånganska lindrig påföljd. I däreller något etten
förhållandenaframstått väl där varit sådanatjänsten strängtsom men

framstått rimligt domaren gick direkt till sindet inte återattatt som
efter förfarandets avslutande har löst saken domarensyssla så attman

viss möjlighet tilltjänstledighet för tid och berettsmeddelats annaten
efter viss "karen-inom statsförvaltningen förjuridiskt arbete att en

i domarbefattningen. praktiken sådan lösningstid" Iåtergå synes en
institutet suspension.verkningar det tidigare tillämpadeha somsamma

låtadet börVi övervägas att systemet attatt nyansera genommenar
suspension. möjlighet till omplaceringsanktionen Någondet innehålla

förfarande inte finnas iför disciplinärt bör däremotinom enramen en
framtida ordning.

frågan med i problemsituationer ellerskall på domareHur man se
"fungerar"tillfälligt inte Det gällermed andra ord domare som mer

effektivitet. reglerfinna balansen mellan rättssäkerhet och Dehär att
oavhängig ställning skall betraktasdomaren värnettsomsom ger en

möjlighetinte princip domarenför rättsordningen och som en som ger
gottfinnande.uppträda efter egetatt

givetvis densynpunkter finns här endasträttstatligaFrån ytterst
ibland situationerordningen tillgå. praktiken dockformella Iatt synes

överenskom-lämpligen kunna lösasuppkomma börkunna genomsom
enskilde Sakenledning och den domaren.melser mellan domstolens

yrkeskategorigivetvis känslig det gällerdock mycket närär somen
domare.

vadgiven ordning tillämpa. Mensjuk finnsOm domaren är atten
problemsituation kanske kanoch vadsjukdom ärär somsom ensom

inte alltid givet. Hur skallmed lämpliga insatserlösas är man se
ellerdrabbas tillfällig svaghetmed domareproblemet som aven

domare Om domaredå inte kan fungera välbeslutsångest och ensom
lämpligtinte blir försatt i konkurs det dåobeståndpå ärär attmen

Är lämpligt handomstol fallet: dettjänstgör vid och såhan är attom
finnsmöjlighet till omplaceringmål Någonhandlägger alla typer av

tillfälliga lösningarfinns förbeträffande domare. Vilketinte utrymme
arbetsledningsbeslutgenom

finnsbehöver diskuteras Härdetta slagFrågor närmare. enav
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viktig och mycket känslig uppgift för domstolscheferna, övriga domare
och arbetstagarorganisationerna domstolsområdet.på Man bör erkänna
problemets existens. En alltför strikt och stelbent ordning till skydd
för domarens oavhängighet kan i praktiken medföra svårigheter påatt

smidigt humantoch nå lösning isätt både det allmännasett och denen
enskilde domarens intresse. Utgångspunkten enligtmåste vår mening

det i allt fall finns vissa möjligheter med beaktandeattvara att av
rättssäkerhetens krav frivillighetenspå söka lösaväg problem dettaav
slag.

Särskilt känslig saken givetvisär det i fråga problemsitu-om om en
ation skulle uppkomma konflikt mellan domstolschefen och denen
enskilde domaren eller fall där det domstolschefenär intesom
"fungerar" i förhållande till underställd domare. Den sistnämndeen
har här givetvis viktigt och mycket berättigat skyddsintresse.ett
Slutligen finns här till hands den straffrättsliga och disciplinrättsliga
ordningen behandlats i det föregående. Vidare finns desom externa
tillsynsorgan JO och JK Problemetutgör. kan dock tänkassom vara

akut karaktär eller röra konkreta relationsproblem påav mer mera en
arbetsplats. Vår utgångspunkt domstolär bör så organise-att en vara
rad finnsdär vissa möjligheter förebygga eller vidatt behovatt
behandla sådan problem. Lösningen här det inomattsynes vara
domstolen skall finnas kollegialt forum står till förfogande förett som
behandling bl.a. dessa slags frågor. Med principen kollegialtav attom
beslutfattande bör tillämpas i viktigare frågor domstolens inreom
förhållanden följer problem berörda slag kan i dettaatt tasav upp
forum. Vi tänker frågan beslutsordningen för domstolensattoss om
inre arbetsformer bör kunna läggas fast i lag. Vi återkommer till
denna fråga i avsnitt

4.7 Skyldighet tjänstutövaatt annan

De kriterierna för förflyttningsskyldighetennärmare bör om
möjligt slås fast i lag.

Regler förflyttning finns i kap.11 § tredje5 stycket regerings-om
formen. Möjligheterna förflytta ordinarie domare begränsade tilläratt
förflyttning till jämställd domartjänst och endast det ärannan om
påkallat organisatoriska skäl. Domarna emellertid enligtär lagav
skyldiga utföra uppgifter i motsvarande eller högre tjänstatt en som
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anställd. förflyttnings-vid den domstol där domaren Någondomare är
förvaltnings-från allmän domstol tillskyldighet för ordinarie domare

vice inte föreligga enligt uttalanden underdomstol och versa anses
Vidare finns skyldighet tillfälligttill regeringsformen.förarbetena att

där flera lagfarnadomstol vid sådan handläggningtjänstgöra i annan
tjänstgöra gäller för rådman i tingsrättdeltar. Skyldighetdomare att

hovrättsområde, föri tingsrätt inomledamot samma enannansom
föri tingsrätt eller hovrätt ochi länsrätt ledamotrådman ettsom

ledamot i hovrätt.kammarrättsråd som
för-fast kriterierna både förVi bör söka läggaattmenar man

skyldigheten tillfälligt tjänstgöra iflyttningsskyldigheten och att annan
i lag.domstol denän egna

rättsäkerhet i anställningen kan talaenskilde domarensDen sägas
kunna föras underfrågor förflyttningsskyldighet bordeför att om

andra skäl.domstols prövning. Häremot talar dock vägandetungt
olika formerskulle kunna uppkomma i samband medStora problem

beträffande olikadomstolsorganisationen ändringar deändringar iav
ändringar beträffandestationeringsorter,instanserna, ändrade

domstol och förvaltningsdomstol. Viförhållandena mellan allmän ser
viktigt införfrågan förflyttningsskyldighet ett momentsomom

förreformarbete inom domstolsväsendet. En begränsandeförestående
tillämpning reglerreglering eller alltför restriktiv gällandeen av nu

hämmandeförflyttningsskyldighet skulle kunna utgöra momentettom
behandling sådanasådant arbete. Vid riksdagensi störreett av

för förflyttnings-organisatoriska förändringar bör givetvis principerna
till inom föromfattning kunna behandlingskyldighetens tas ramenupp

särskiltsig principerlagregleringen. Man kan sålunda tänka sådanaatt
i samband med allmän domstolsreform.lagfästs en mera

tillämpningen förflyttnings-i övrigt vi fråganMen attmenar avom
fråga förskyldigheten, liksom utnämningsmakten, bör ses som enav

konstitutionellverkställande makten där den under sedvanligden står
viktigt domarkårenkontroll. Det dock på något sättatt garante-synes

för-i regeringens beredning beslutmöjlighet deltaatt av omras
Tjänsteförslags-flyttningsskyldighet. Det skulle kunna ske attgenom

lagfästahörs i sådana ärenden. skulle kunna sådannämnden Man en
beredningsordning i lag.

förflyttautvidgning möjligheternade nuvarandeNågon attav
andra skäl dvs. mellan allmän domstoldomare än sagtsav som nyss

förvaltningsdomstol inte införasallmän böroch änannat om en
domstolsorganisatio-sammansmältning helt eller delvis dessa bådaav

blir aktuell.ner
i domstolRegeln tillfällig tjänstgöringsskyldighet börannanom

oförändrad.kvarstå
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4.8 Tillsynen domareöver och domstolar

JO:s och tillsynJK:s domare och domstolaröver bör finnas
kvar. frågaI JK:s tillsynsverksamhet diskuteras föränd-tvåom
ringar: JK skall inte äga vid domstolsrätt närvara över-att
läggningar, och skallJK inte ha till uppgift allmän-prövaatt
hetens klagomål domstolar.mot

Vi diskuterar frågan verksamhetsrevision.även om

JO:s och tillsynJK:s

Med bibehållande disciplinförfarandet det finnas behovett ettav synes
arbetsgivarintresset särskilt företrädas.kan JK kan framståattav som

naturlig företrädare för detta intresse JO,än ien snarastmera som
sammanhanget har beakta allmänintresse. Frågan JK:s rollatt ett om
bör dock bli föremål för ytterligare diskussion. Vi saken i dettar upp
följande.

Vår uppfattning domares brottär tjänsten bör behandlas iatt utom
vanlig ordning med allmän åklagare i åtalsfunktionen.

frågaI föråtal ämbetsbrott domare gäller i dag JO, JKmot attom
RÅoch har befogenheter. frågaI justitieråd och regerings-samma om
liggerråd dock denna uppgift enbart JOpå och JK. Vi dennaattanser

ordning kan bibehållas. JO:s iroll sammanhanget torde inte behöva
RÅifrågasättas. Både JK och har sådant förhållande till regeringenett

de friastår i sina tjänsteåtgärder med stöd ll kap. §7att av rege-
ringsformen. Deras uppgifter i åtalsfunktion i förhållande tillen
domare behöver därför inte i och för sig ifrågasättas. Ställnings-

RÅ:stagandet i fråga JK:s och roll i sammanhanget beror hurpåom
tillsynsfrågornapå beträffande domstolar och domare överman ser

huvud taget.
Man kan tänka sig ordning där Högsta domstolen, Regerings-en

justitierådrätten, Lagrådet, och regeringsråd undantas från extern
rättslig tillsyn JO och JK. I sådant skulle däremotett systemav
möjligheten kvarstå för JO och JK väcka åtal för brott i utövningenatt

tjänsten ledamot dessa domstolar eller Lagrådet liksomav som av av
de särskilda uppgifterna för JO och JK i fråga skiljande frånom
tjänsten. Effekten härav skulle i praktiken bli JO och inteJK skulleatt
ha någon kritikrättutöva dessa domare endastatt hagentemot utan en
strikt åklagaruppgift. Revisionssekreterare och regeringsrättssekretera-

m.fl. i den. beredande personalen skulle fortfarande understå JOzsre
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tillsyn departementstjänstemän.och JK:s på sättsamma som
OzsVi tveksamma till sådan ordning. och kritikrättJ JK:s börär en

principiellt utflöde åtalsrätten och i praktikenutgörett ettses som av
alternativ till den formella åtalseftergiften. Med hänsyn till principen

justitieråden och regeringsråden inte omfattas disciplinför-att av
farandet får också JO:s och JK:s tillsyn förväntas med denutövas
återhållsamhet förenlig härmed. slutsats blir domareVårär attsom

fortsättningsvis bör under rättslig tillsyn JO ochstå JKäven extern av
fallet i dag.på sätt ärsamma som

uppgift O:sVi har inte J tillsyn domare tillvår attsett tasom upp av
diskussion här. Vi dock allmänhetensnågon närmare attanser

förtroende för domstolsväsendet allmänt betjänt förekomstenärsett av
tillsyn enligt traditioner.rättslig våra nationella Det ärexternav

emellertid viktigt för denna tillsyn föremål förgränserna äratt en
frånlöpande diskussion och genomlysning tid tillnärmareen annan.

Vi särskilt värde i denna tillsyn direktutövasett att ettser av organ
folkrepresentationen. balansunderställt Härmed kommer den mellan

verkställande i frågafolkrepresentationens och den maktenorgan om
funktionsansvaret för domstolsväsendet till visstdet gemensamma

för domstolsför-uttryck. Medan utnämningsmakten och ansvaret
folkrepresentatio-valtningen ligger den verkställande makten detpå är

för i formhar domstolsväsendetett ansvarnens organ som av
indirektlagstiftning, budgetreglering, rättslig tillsyn och genom

konstitutionell kontroll.
finnas anledningkan det JK:sDäremot närmare övervägaatt

i har fler arbetsuppgifter dennatillsynsroll sammanhanget. JK än
beröring med domstolarna. förtillsynsroll, uppgifter också har JKsom

tryckfrihetens yttrandefrihetensexklusiv åklagare ochtalan som
för allmänna i vissa tvistemålområden företrädare det ochsamt som

ordning har kunna inrymmaförvaltningsrättsliga mål. Denna sagts
intressekonflikter uppkomma i de delarvissa risker för kan JKzsatt av

domstolarna.verksamhet rörsom
K-utredningen. bilagafråga nyligen behandlats J I 17Denna har av

remissutfalletutredningens överväganden i saken ochhar vi redovisat
endast få remissin-del. Vi hänvisar dit. Här skalli denna nämnas att

enhetligfråga. finns inte heller någondenna Detstanser tog synupp
Övervägande docki frågan.bland remissinstanserna synes upp-

tillsynsuppgifter i förhållande till domstolarnafattningen JK:sattvara
Sveriges domarförbundi Jönköping ochbör kvarstå. Kammarrätten

uppfattning.företräder emellertid motsatten
Även olika uppfattningar gjortsdiskussioner frågan hari våra av

principiellaverkställande maktengällande. har hävdats denDet att av
i förhållande till domstolarna. Ominte ha tillsynsorganskäl bör något
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denna uppgift i stället endast ligger på under folkrepresenta-ett organ
tionen, JO, uppnås lämplig balans. Häremot har hävdats denen att
verkställande makten har klart behov tillsynsorganett iettav
förhållande till domstolarna inte minst med hänsyn till den arbets-
givarroll och det budgetansvar i fråga domstolarna faller påsom om
den verkställande makten och dess I våra diskussioner särskiltorgan.

det disciplinära förfarandet har också detta kommit under-om att
strykas. I våra diskussioner har uppfattningen JK bör ha kvaratt
uppgiften tillsynutöva domstolarnaöver och dessatt personal slutligen
kommit överväga.att

På konkreta punkter vitre emellertid förändringar ianser att
regleringen JK:s tillsyn domstolarna bör genomföras.av av nu

JK:s befogenhet enligt 10 § lagen justitiekanslernsatt tillsynom
vid domstolsnärvara överläggningar vi bör avskaffas. Be-anser

stämmelsen principellt diskutabel och iär praktiken betraktasynes att
Ävenobsolet. det inte ankommer på föreslå ändringarsom om attoss

såvitt OzsJ befogenheterrör vill vi regel motsvarandenotera att en om
befogenhet finns för JO i 12 kap. 6 § andra stycket regeringsformen

på grunder kan ifrågasättas.som samma
Vidare bör införaövervägas uttrycklig regelatt JK ären attom

förhindrad tillsynutöva över domstol såvittatt gäller dess be-en
handling mål eller ärende i vilket JK företräderett vidav staten
domstolen. En sådan regel skulle dock egentligen endast uttryck förge
något självklart, nämligen myndighetsföreträdare inte fåratt ägnaen
sig illojal maktanvändning, skulle kunna precise-men ses som en
ring principerna bakom bestämmelserna i 11 kap. 2 § regerings-av
formen för den aktuella situationen.

Slutligen bör den principen komma till uttryck det inte äratt en
uppgift för JK behandla allmänhetens klagomålatt domstolarna.mot
JK skall alltså inte framtona klagoinstans JK:s uppgift iutansom en
sammanhanget bör företräda regeringens intresseatt tillsyn.vara av
Denna uppgift bör utövas på JK:s initiativ, inspektionereget genom

Denna princip bör klargörasetc. ändring i §15 för-genom en
ordningen med instruktion för justitiekanslern. Därvid måste dock
beaktas JK förutsätts ha kvar sina uppgifter iatt fråga domare påom
det straffrättsliga och det disciplinärrättsliga området.

tilläggaLåt i framtida domstolsorganisationattoss om man en
skulle striktgöra uppdelning mellan dömande och beredandeen
funktioner detta kunna anledning till fortsatt diskussionsynes ge en
även tillsynsförfarandets utformning. Det naturligenär främst iav
fråga det beredande arbetet JO:s och JK:s tillsynsuppgifterom som
aktualiseras. Domstolens dömande verksamhet inomöverprövas ramen
för domstolsprocessen och kringgärdas bestämmelsen i 11 kap. 2 §av
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uttryckprinciper den bestämmelsenoch deregeringsformen anses ge
för.

Verksamhetsrevision

det naturligt deni budgetprocessenregeringens roll ärMed att
revisionell kontrollmöjlighetockså har utövaverkställande makten att

fråga ekono-verksamhet iRiksrevisionsverketsdomstolarna. omav
innebäraförvaltningsrevision inte någotrevision ochmisk somsynes

därför inteför Vi någonsjälvständighet när.träder domarnas attanser
härvidlag bör övervägas.ändring

förändringar.föremål forför närvarandeBudgetprocessen är stora
utvärdering ochbudgetprövning påinriktning riksdagensEn meraav

med deninletts i sambandverksamheten haruppföljning nyaav
skulleRiksdagsutredningens arbete. Härjfrbudgetprocessen, även en

idess justitieutskottför riksdagen ochuppgift finnasviktig kunna
verksamhet.domstolarnasfråga om

roll i sammanhangetrespektive regeringensriksdagensFrågan om
uppmärksamhet.värd fortsattär
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5 Domarnas löner m.m.

5.1 Hur och skall domamas lönerav vem
bestämmas

Vi behandlar frågan principer formeroch för bestämmandetom
domamas löner och därvid olika modeller: Ettpresenterarav tre

törhandlingssystem, ordning där riksdagen bestämmeren
domamas löner och domarlönenämnd. Modellerna diskuterasen
utifrån olika kriterier betydelse för bedömningen dem.av av
Det konstateras saken kan fordra fortsattaatt överväganden i ett
kommande utredningsarbete.

5.1.1 internationellaDet perspektivet

I Danmark, Finland, Nederländerna och Norge utom beträffande
Høyesterett länder Sverige i flera avseenden har likhetersom stora-
med domamasär löner föremål för förhandlingar mellan å-- ena
sidan statsmakterna, därvid företräds justitiedepartementet ellersom av
motsvarande, och å andra sidan domamas fackliga organisationer. Det
förhållandet lönen sedan regleras i lag,att sker i Nederländerna,som
betyder alltså inte nödvändigtvis det folkrepresentationenär elleratt
regeringen och reellt beslutat lönens storlek. I Englandsom ensam om
bestäms domarlönerna regeringen efter förslag från särskildav en
nämnd.

I USA och Canada har däremot folkrepresentationen föransvar
lönesättning lagstiftningsåtgärder. Den verkställande maktengenom
bereder däräven frågan. Erfarenheterna från dessa länder visar på att
sådana ordningar inte utgör några garantier för med andraatt en
jämförbara följsam löneutveckling för domare skall kunnagrupper äga

Även Österrikei praktiken. i Tyskland och sker löneregleringenrum
för domare i lag. I Tyskland grundlagen viss genomsnittliggaranterar
löneutveckling för domarna: Om övriga arbetstagare får treprocen-en
tig ökning får domarkårenäven det.
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i yrkesföreningar och arbets-organisera sigdomare har rättAtt att
i Basicliksom i land erkänt FN:stagarorganisationer vårtsynes ---

rättigheterFN-principer vissaenligt dessaPrinciples. Härtill kommer
tillräcklig ekonomisk kompensa-tillbl.a.för domare, rättenattsom

tillfredsställande i lag.tion skall säkras på sättett
medför i Sverigeinternationella förpliktelserNågra attsom man

i gällandeutsträckning skerskyldig iskulle ännärmareatt somvara
till lön finns inte enligtreglera domarnaslag rättsvensk rätt genom

ii erinras det be-bedömning. kan sammanhangetDetvår attom
för tillregeringsformen skyddkap. §stämmelsen i 2 17 rättenettges

stridsåtgärder.fackliga

former för bestämmandet domarnasPrinciper och5.1.2 av
löner

i anslutning tillutredning beslutades har,direktiven förSedan vår att
beslutat inrättaupphörde,chefslöneavtalet partssammansattparterna en

lönesättning de domare omfattatsförförhandlingsgruppcentral somav
tillunder perioden framhar avtalat dechefslöneavtalet. Parterna attav

fortsatta hanteringendenjuli 1994 skall kommaden 1 överens avom
förförhandlingsarbete pågår närvarande.lönesättning.domarnas Detta

resultat det.tagit delVi inte någrahar närmare avav
frånvi böraförhållanden avståföreliggandeUnder attanser oss

frågan domarnaskonkreta synpunkterframlägga några ommera
kortsiktigt perspektiv. I stället begränsarframför allt inte ilöner, ett

långsiktigt perspektiv anlägga någratill medvi ettatt meraoss
alternativa lösningar och någratänkbarasynpunkter på att ange

förenadesådana lösningar kanfördelar respektive nackdelar varasom
med.

för sig specifikadiskussion skall inte uttryckVår vareses som
allmänna utgångspunkteneller arbetsgivarintressen. Denarbetstagar-

utformat detför domarna bör sålönesystemetfor är attatt varaoss
verksamhet, dels domarnaskvalitet i domstolarnasfrämjar dels högen

i sammanhanget också pekai yrkesrollen. Vi villsjälvständighet
domarbanan. Detlönepolitikens betydelse för strävandena öppnaatt

domarbanaden inriktningkan konstateras öppnaremotatt somen
i praktiken.egentligt genomslaginletts hittills inte någottidigare rönt

troligen betydelse. Likaså harLöneläget i domaryrket härär storav
besvärande till sintidvis varitavhopp från domarbanande som

sin i missnöje med llöne-huvudsakligen haft grundomfattning också
utvecklingen domarbanan.
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Att här hävda lönenivån mycket betydelse föräratt stor attav
domaryrket långsiktigt skall kunna attrahera och behålla de skickligas-

juristerna inte fordra någon motiveringnärmare ite dettasynes
sammanhang. En djupare diskussion denna fråga lämpa sigav synes
bättre for parlamentariskt utredning för Därvidänsammansatten oss.
kan det också finnas anledning särskilt studera frågans behandlingatt
i jämförbaranågra länder.

I det följande alternativa modeller för hur lönebild-tar treupp
ningen för de ordinarie domarna kan tänkas utformas. Vi redovisar
därefter synpunkter vi bör beaktas vid framtida valettsom anser av
modell.

Ett förhandlingssystem

förstaDet alternativet sin iutgångspunkt nuvarande ordning. Dettar
bygger sålunda på sedan länge väl etablerat förhandlingssystemett
kombinerat med eller mindre frikrets.större Systemet behöver hären
inte någon presentation.närmare Det har sammanhangnära med de
allmänna principerna för den statliga lönepolitiken. Dessa kannya
kortfattat enligt följande.presenteras

Den budgetprocess utvecklats under förår dennya som senare
statliga verksamheten innebär riksdag och regering beslutaratt om
olika verksamheters inriktning och utgifter statsbudgeten.över För
myndigheterna gäller ramanslagen tilldelattotaltutgöratt att utrymme
for budgetåret. tilldelasI ramanslaget myndigheterna medel förbl.a.
lönekostnaderna. Beräkningen sker utifrån lönekostnadsutvecklingen
inom den konkurrensutsatta sektorn. Någon merutgift före löne- och
prisökningar medges alltså inte myndigheterna under löpande
budgetår.

En statlig arbetsgivarorganisation har tillkommitny attgenom
Arbetsgivarverket blivit uppdragsmyndighet for de centrala statligaen
myndigheterna. Utgångspunkten myndigheternaär skall ha det fullaatt
arbetsgivar- och kostnadsansvaret och regeringen väljer inteatt att
driva inkomstpolitik. En vilande grundlagsändring har antagits som
innebär regeringen inte kommer lägga sig i avtalsförhandlingar-att att

och avtalen då inte längre behöver godkännas fmansutskottetattna av
och regeringen.

Den statliga lönepolitiken avseddär viktigt in-utgöraatt ettnya
för utveckling respektive verksamhet och skall leda tillstrument av

ökad effektivitet i resursutnyttjandet. Den roll givits myndig-som
heterna i sammanhanget förenad med betydandeär självständighet men
inrymmer också myndigheterna skall kunna avkrävas för sinatt ansvar
lönepolitik.
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sammanhangetI bör avslutningsvis det undernämnas åratt senare
inom den statliga lönepolitiken skett tillövergång förett systemen
individuell lönesättning,jämför ramavtalet 1993-1995.åren Domarna

härdock undantagits frånutgör detta vidaresystem,en grupp som se
avsnitt 5.2. Under 1993 har vidare chefslöneavtaletår upphört och
chefslönenämndens uppgifter överlämnats till dels regeringen, dels
myndigheterna.

Riksdagen bestämmer domarnas löner

Domstolarnas och domarnas självständighet förutsätter som-
framgått allmännavåra utgångspunkter lämpligt utformatatt ettav -
balansförhållande råder området i frågapå fördelningenom av
kompetens och uppgifter mellan lagstiftandeden makten, riksdagen
och den verkställande makten, dvs. regeringen och dess myndigheter,

själva.domstolarna riksdagen sittAtt församt genom ansvar sam-
hällspolitiken och de statsfmansiella frågorna också har över-ett
gripande för domstolsväsendets allmänna funktion äransvar uppen-
bart. Med den ökade inriktning på uppföljning och utvärdering som

inomkan förväntas för riksdagens budgetbehandling såvittävenramen
gäller domstolsväsendets område kan riksdagen följaockså utveck-
lingen och medverka till förbättringar i verksamheten.

andraI detta alternativ där riksdagen skulle bestämma domarnas
löner skulle alltså riksdagen sig operativtäven förta ett ansvar
lönebildningen för domarna. skulle givetvisDetta särlösningvara en
i förhållande till de allmänna principer lagts fast för lönepoliti-som nu

Riksdagensken på område. beslut domarnas löner skullestatens om
naturligen ske i form lag. Bakom sådan lagstiftning skulle kunnaav en

ordning där domarnas löner kopplas tillstå någont.ex. en annan
funktionärerstatsanställda eller med offentligrättslig ställninggrupp av

därefteroch räknades med efterautomatik eller vissa angivnaupp
principer och sedan befästes riksdagens beslut i form lag.genom av
Även andra former för riksdagens medverkan dock tänkbara.är Det
finns exempel från utlandet på lagstiftningsformen för folkrepresen-att
tationens lönebeslut kombinerats med förhandlingsordning.en

Domarlänenämnd

tredje alternativet lösningDet med domarlönenämnd,är dvs.en en
kommer förhandlingsordningenöverens medersättaparterna attom

särskilt inrättad myndighet i nämndform ensidigt beslutaren som om
de ordinarie domarnas löner. Ett exempel formpå sådan nämnden av

den tidigare chefslönenämnden. Andra exempel nyinrättadeär tvåär
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Riksdagens arvodesnämnd och Statsrådsarvodesnämnden. Enorgan:
principielltdomarlönenämnd kan tänkas konstrueras olikapå två sätt,

antingen med representation endast domare, självbe-dvs. medav
for domarkåren,stämmanderätt eller form in-någongenom av

tresserepresentation. Representation för riksdagen, regeringen,
Justitiedepartementet, Domstolsverket, arbetstagarorganisationerna,
domarkåren och allmänintressen i form fårnågon med denna senare
lösning övervägas.

betydelse för val modellFaktorer av av

Inför ställningstagande till dessa olika modeller får bedömaett tre man
utifrån särskildadem alla vissa kriterier. Vi vill peka faktorerpå några

betydelse i sammanhanget.storav
lönesystem väljs bör utformatDet så det långsiktigtattsom vara

kvalitetenstärker i domstolarnas verksamhet och domarnas själv-
ständiga ställning. frånDet denna synpunkt viktigtär domarnaatt

förtroendesjälva känner för den valda lösningen och bedömer den
effektiv för de angivna syftena.som nu

för domareLönesystemet måste utformat detså kan vinnaattvara
legitimitet utanför domarkåren. viktigtäven Det det kan vinnaär att

riksdagtilltro hos och regering, hos allmänheten och bland andra
kategorier offentligt anställda med uppgifter inom och rättsväsen-utom
det.

Ett lönesystem för domare måste förenligt med de principervara
gäller för fmansmaktens utformning i iövrigt konstitutionellavårsom

ordning. Avsteg från de allmänna principerna för budgetreglering och
statlig lönepolitik fordrar mycket starka skäl och kontrollinstru-nya

En avgörande fråga vilket ochär vilkenment. av organ genom
beslutsordning det samlade för domarnas löner skallutrymmet ytterst
bestämmas inför varje lönerörelse.

ordningDen väljs bör innehålla litenså risk möjligtsom en som
för uppkomsten politisk styrning domstolarna med löneinstru-av en av

Kriterierna för löneregleringen bör i stället så sakligtmentet. vara
anknutna till verksamheten möjligt.som

Nämndmodellens lämplighet måste bedömas bakgrund hurmot av
den omfattasär sådan ordning. I destor grupp som avses av en

nämndmodeller hittills har kommit till tillämpning harsom gruppen av
berörda individer varit ganska begränsad och därmed har nämnden

haftockså för tämligen begränsade ekonomiska belopp.ansvaret
utformasLönesystemet bör inte blirså det för stelt. Det skallatt

inrymma flexibilitet, praktiskasåsom möjligheter åstadkommaatt
särskilda satsningar speciella kategorier domare, sådanat.ex.av
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juridiska kompetens eller chefsegenskaper skall kunna beaktas ivars
lönerörelse.en

Den framtida strukturen domartjänsternapå kan skönjas kansom
här bli betydelse för valet. Väljs mycket enhetlig tjänstestrukturav en
med nivåer kan det anledning till lösning änge en annan om
strukturen innehåller olikamånga tjänstetyper. betydelseAv kan också

det skall läggas tyngdpunkt på lönestrukturen påattvara om annaten
skall mycket enhetligsätt eller inrymma differentierings-störrevara

möjligheter beträffande och domarkategori.en samma
Särskilt i lösning förhandlingsmodellmed finns det enligt våren en

mening anledning ha kvar s.k. frikrets för vissa domstolscheferatt en
och högre domare för vilka lönesättningen överlämnas till regeringen.
Hur denna krets bör kan bedömas bero flerapå olikastor vara
faktorer, bl.a. graden flexibilitet i den grundläggande ordningen förav
lönesättningen ordinarie domare. betydelseAv hur ordningenärav
med sådan krets skall bakgrund den inriktningen förmoten ses av nya
den statliga lönepolitiken och den roll regeringen inneha i denna.avses
Även frågan vilken betydelse i lönesättningen regeringenom som

tillmäta chefsrollen kan betydelse för kretsensattavser vara av
storlek. Det bör beaktas det kan ligga särskilt värde medatt ett en
sådan krets inom domstolsväsendet. denMed metoden kan stats-
makterna uppehålla konsekvent och samlad lönepolitik där vissaen
domstolschefer relateras till myndighetschefer på rättsväsendets
område Justitiekanslern, Riksåklagaren etc. och på statsförvalt-
ningens område i övrigt.

Med ordning där domarnas löner bestäms riksdagen fåren av
kanske frågan det skall finnas frikretss.k. bedömas annorlunda.om en
Behovet och lämpligheten härav kan då i fråga. Det kansättas när
riksdagen bestämmer lönerna för domarna i allmänhet i lag synas
principiellt svårförenligt regeringen skulle besluta de högstaatt om
domarnas löner i form sådan krets. stället skullel välav en man

ordningöverväga där riksdagen skulle reglera domarlönerna delsen
lagstiftning, dels individuella beslut för sådan krets.genom genom en

lösningEn där domarlönenämnd skulle kombineras med s.k.en en
frikrets fordrar också särskilda överväganden.

Vid sidan diskutera olika beslutsordningar sådana kanattav som
också till behandling den praktiska frågan vilkataman upp mera

ökat löneutrymmesätt faktiskt kan skapas inom domstolsväsendetett
eller hur särskilda satsningar vissapå domarkategorier i praktiken
skall kunna ske. Lagstiftningsmetoden inrymmer givetvis principiellt

sådan möjlighet den kanäven leda till resultat. Denmotsatten om nya
statliga lönepolitiken ocksåär tänkt möjligheter till sådanaatt ge
satsningar. Som exempel kan hänvisas till den prioriteringett av
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insatser på det statliga kulturområdet skedde vid 1993 årssom
löncerêrelse. En beståväg i Domstolsverket finnerannan attsynes
lönemedel för särskilda insatser inom för förhandlingar eller iramen

domarlönenämnd.en
Ett ökat löneutrymme inom myndighetsverksamhet eljesten synes

främst kunna förvärvas resultatet faktiska rationaliseringargenom av
verksamheten. Domstolsväsendet står allt dömaav införattav en

Ändringaromfattande omvälvning. domstolsorganisationen ochav en
renodling domarnas arbetsuppgifter kan leda till viktiga rationalav
ringsresultat olika karaktär. För ditnå kan detav att bådeantas att
uppgiften domstolschef med det administrativasom underansvaret
perioden och den juridiska skickligheten i domaruppgiften blir mycket
betydelsefulla. Detta kan motivera särskilda metoder eller modeller för

lönemässigt premiera godaatt sådana insatser. Efter sådanen
törändringsperiod kan det kanske däremot finnas anledning övergåatt
till enhetlig lönestruktur för de ordinarie domarna.en Sådanamera
aspekter också viktiga inför ställningstaganden vilkensynes ordningav
for lönesättningen bör väljas.som

Tiden för vårt utredningsarbete har inte medgivit ingåendeen mera
analys denän Det möjligtärpresenterats. närmaresom studiernu att

hur domarnas lönefråga lösts i vissa andra länderav här kan vara av
intresse. Frågorna ordning där riksdagen bestämmer domarnasom en
löner eller där domarlönenämnd inrättas dessutom fordraen synes en
beredning i parlamentarisk ordning eftersom sådana lösningar skulle
inrymma från de principer riksdagenavsteg har lagt fast.som

5.2 Principerna för lönesättningen

Vi inte principen individuell lönesättningatt böranser till-om
lämpas för domare.

För domarna har skett från den allmänna principett avsteg som
antagits i 1993-95 års ramavtal, nämligen den principen lönernaatt
skall individuellt bestämda och differentierade. Förvara domarna är
det betydelsefullt avtalet öppnar möjlighetatt för differentiering-nu att

skall kunna ske efter andra grunder individuella.änen
Frågan kan givetvis avhängiggöras strukturen på domartjänsterna.

Man kunde kanske ha differentierad lönesättning baserad påen
domartjänstens innehåll i stället. Man skulle därvid indela domar-
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iSå skegrader och klasser.ytterligare antalitjänsterna ett synes en
dockverkarFrankrike. DetTyskland ochdel länder, t.ex. vara en

inom försigockså tänkalämplig Man kanmindre väg. att ramen
differentieras beroendedär lönenordning hanuvarande ett system

nyutnämndafritt placera intjänstetiden. Möjlighetenochtjänsten att
naturligtvis ocksåutnyttjasundantagsvis äri dagdomare ettsom

försiktighet.med vissanvändasdet bör dockvärdefullt instrument-
skullelönesättningindividuellliknarresultatnåEn väg att varasom

dömandei denskicklighetenallmännadär dentjänsterinrättaatt
iuppgiften sätts centrum.

få grunda sigskulle rimligenlönesättning för domareindividuellEn
ellerspecialistkompetens allmänkriterium, såsombestämtnågotpå

inte lösasdockspecialistkompetens börskicklighet. Behovet genomav
förgenerella åtgärdervid behovlönesättningindividuell utan genom

arbetsuppgifter. företaAttspecifikameddomareviss engruppen
inomindividuell domareskicklighetsbedömning änannat ramenav en

utnämningsförfarandetsamband medmeritvärderingen iför synes
själv-domarnaskonstitutionella kravet påmed detförenasvårt att

förutsätterregeringsformen. Detenligtställningständiga att en
och delöneförhandlingarnainförlöpandeskicklighetsbedömning görs

arbetsgivaren ellerförstyrinstrumentblir dåindividuella lönerna ett
dessabestämmamöjlighetskulle haeljestdet beslutsorgan att omsom

förinte bli föremålbörordinarie domareförhandlingarna. Envid en
Ompåverkar lönen.förmanbetygssättninglöpandesådan somav
detskicklig kanskall betygsättaslönför få högredomaren att som

chefer tyckerkollegor ochefter vadsigomedvetethan rättarhända att
skickligEnverksamheten.dömandei denomdömesittoch inte eget

kanandra kommasäkrare änlångsammarearbetardomare mensom
Sammanfattningsvis ärproduktivitetsresonemang.i slagsi kläm något

ochskicklighetbedömalöpandeskall kunnahurdet tveksamt man
dessaskulledömande. Vem görasjälvständigtsamtidigt behålla ett

Tjänsteförslagsnämndenslåg idär dettaordningbedömningar En
ordnadarbetsformerprinciper ochbyggdeoch påhand som ensamma

byråkratisk.orimligtblimeritvärdering skulle
individuellordning medskäl talarövervägandeVi motatt enmenar

lönesättning domare.av
individuellainstrumentetförfinnas kvardockbörvisstEtt utrymme

änstetillsättning. Detta öppnarsamband medi utrymmetingångslöner
möjlig-förbättrarochdomartjänsternatillkonkurrensökadför en

sådantdomarbana. Ettrealiserapraktiken öppnareiheterna att en
försiktig-med vissanvändasbördetdärför finnasbörinstrument men

het.
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5.3 Strukturen domartjänsterna

Vi diskuterar frågan ytterligare någon domartjänstom typ av
s.k.utöver rådstjänst och chefsdomartjänst bör inrättas i första

och andra instans.

En utgångspunkt för tjänstestrukturenär inom domarkårenatt böross
tämligen enhetlig och inte mycket starka skäl delasvara utan upp mer

i dag.än I långsiktigt perspektivett också uppsplittring påsynes en
flera tjänstetyper stå där tjänst ordinarieemot domareen syn en som
skall utformas mycket generellt och den allt övervägande.vara

I dag domstolsväsendetär uppbyggt kring två ordinarietyper av
domartjänster, tjänster i rådsklass och chefsdomartjänster. denI mån
det finns skickliga domare det någon anledning inte aktuelltärsom av

chefsansvar saknas iatt ett karriärvägar. Skullege stort domstols-sett
väsendet ytterligare kategorieratt domartjänstergagnas av av
inrättades

En första fråga här följande.är Borde kanske rådstjänsterna i andra
instans befordringstjänster l andra länder har appellations-anses som
domare högre ställning och lön än underrättsdomarna. Det bör ses

naturligt skickligare domare rekryterasatt tillsom överrätt så att man
där har kompetensstörre den instansän avgörandenen vars man
överprövar.

ställningstagandet bör i hög grad bli beroende vilka förändring-av
sker inom överrättsprocessen och i fråga domarkarriären.ar som om

betydelseAv här detär arbete utförs i utredningensom nu om
rättegången i hovrätt.

Med utgångspunkt i dagens förhållanden det dock finnas rättsynes
goda skäl tjänsternaatt rådman respektiveatt råd i andraanse som
instans ändå tills vidare liksom i dag bör bedömas likvärdiga i
lönehänseende. Uppgiften juristdomare i underrättatt ärvara ensam
mycket ansvarsfull och ibland pressande. Positionen allmäntär sett

där förän den kollegialtutsatt verksamme domaren.mera Det
förhållandet tyngdpunkten i den dömandeatt verksamheten skall ligga
i första instans både kvantitetrör och kvalitet i arbetet. Skickliga
domare måste därför finna underrättstjänsterna attraktiva. Systemet bör
inte heller incitament till alltför mycket rörlighet mellan dessage
tjänster.

Men reformerad i andra instans i riktningen process mot en-
ökad användning prövningstillstånd och höga ambitioner utbildaav att
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domarnaalternativt dejuristpersonalendenoch pröva yngreyngre -
bordeandra instansDomarna itillkanske leda synsätt.borde ett annat

och forskicklighet underrättsdomarnagradgenerellt ha högre änaven
löneinstrumentet. Alternativtanvändningfordrasdetta skullenåatt av

utveckling i dennafall inledatänka sig i alltkunnaskulle att enman
ordförandevicetjänstmed inrätta,riktning utöveratt som

hovrättsråd/kammarrättsrådförstetjänsteravdelning, vissaäven som
rådstjänst. Man haför vanlig böranställningsvillkor änmed bättre

domstolsreformarbetet.fråga i det fortsattadennaobservans på
iinrätta vissa domartjänsterföljande.fråga BörandraEn är man

ställning och lönhögresärskilt skickliga domareunderrätt ensom ger
administration Entill chefsskap medkoppladtjänsten ärattutan

skicklignödvändigtvisintebehöverskicklig domare vara en
administratör.

avlasta lagman-skulle kanske kunnasådan tjänstdomare påEn en
uppmärksammade målför vissa ellersvårareatt ansvaragenomnen

innebäraskulle det kunnaVid underrätternaför denne.i stället att man
En sådan lösningförste rådman.tjänsterinrättade vissa synessom

vid tingsrätter ochchefsskapreformeratvärd ävenöverväga ettatt om
administrativtdeldomstolschefen avlastasmedförabörlänsrätter att en

arbete.

Särskilt chefskapet5.4 om

lenunderdomstolsverksamhetenchefskapet iVi attanser
diskuterarochbetydelsebör tillmätasframtidennärmaste stor

chefsrollen.

viktigt reforrrskede.infördomstolsväsendet stårsvenskaDet ett
domstolsorganisa-framtidadenmycket beroende päUtvecklingen iär

domarrollen Derenodling övervägs.och dentionen som nuav
skall ökadDomstolsverket sköttuppgifteradministrativa som

domstolarna själva.decentraliseras tillutsträckning
chefskapets beydelseperspektiv betonai dettaVi angelägnaär att

kunnaDomstolschefens roll bör många sättför domstolarna.
lederdär cheferi andra verksamhetergällermed vadjämställas som
bl.a.och hzrarbetsplatsenverksamheten påden totalaoch utvecklar

personaladministrativadet ansvaret.
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Ett Chefskap i domstol skall dennagott bakgrund premierasmot
lönemässigt. Vi har inte uppfattningen chefskapet skallatt utövas
enligt anciennitetsprincip eller det skall Däremot kan detatten rotera.
diskuteras det, undantagsvis, bör finnas möjlighet användaom atten
tidsbegränsade chefskap. Genom utnämningsförfarandet bör säkerstäl-
las skickliga domstolschefer kan rekryteras.att Särskilda satsningar på
chefsutbildning bör göras.

Vissa centrala frågor domarens dömande arbete såsom beslutom
arbetsordning, rotelindelning och lottningsfrågor bör dock,om som

vi i avsnitt 7.2.3, behandlas kollegialt.tar Härigenom bör deupp
frågor den enskilderör domarens självständighet i behandlingensom

de enskilda målen kunna handläggas i från rättssäkerhetssyn-av en
punkt betryggande ordning. Chefsdomarens och arbetslednings-ansvar
funktioner utanför detta område bör tydliggöras så verksamhetenatt
i dessa delar kan skötas med hög grad effektivitet.en av
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6 Domarnas bisysslor

Vi något generellt förbud föratt domare ha bisyssloranser att
inte bör införas. Några förändringarstörre bör inte igöras den
avvägning for närvarande gäller vad betraktaärsom attav som

tillåten respektive otillåten bisyssla. Vi väckersom fråganen
inte i större omfattning än vad fallet iom är dagen som en

lagreglering borde finnas i fråga vad otillåtnaärom som
bisysslor för domare. Vidare diskuteras anmälningsför-en ett
farande för vissa bisysslor och för innehavarna vissaav
domartjänster.

Tanken på tillståndsförfarande för skiljemannauppdragett förs
också fram. Frågan främst justitierådens och regerings-om
rådens uppdrag skiljeman diskuteras. Vi det finnssom attanser
sådana skäl tillåta de högsta domarnamot att inneha skilje-att
uppdrag frågan bör behandlas i framtidaatt utredningsarbeteett
så det säkrare underlag föratt ett bedöma den.ges att

Beträffande prövningen bisysslefrågor bör ske vivar av anser
mycket talar för dagensatt ordning bör bestå.att Alternativt kan

överväga domstolarna inflytandeatt störremar. ettge attgenom
rätten lämna besked bisyssloratt läggs på chefen för denom
domstol där domaren tjänstgör. Det bör finnas rätt över-atten
klaga domstolschefens beslut till Tjänsteförslagsnämnden.

6.1 Det internationella perspektivet

Fråganom domare har inneharätt bisysslor eller inteatt löses på olika
i olikasätt länder. vissaI USAstater, och England,t.ex. gällersom

förbud för domare ha juridiska bisysslor, iatt andra länder tillåts
domare arbeta skiljemanatt Hit hör de nordiska länderna,etc.som
Nederlinderna, Frankrike, Irland och Tyskland. I flera ländernaav
krävs tllstånd eller anmälningsskyldighet innan kan börja utövaman
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utsträckning i de olikai varierandelagregleradbisysslan. Frågan är
internationella domstolar gällerandraEG-domstolen ochVidländerna.

EG-domstolensbisysslor. Förrestriktivmycket t.ex.synen
kan medgefrån vilket Rådetförbud bisysslordomare råder motett

särskilda fallet.i detundantag

bisysslefråganprincipiella6.2 Vår syn

ideltarvärde i domarnasynpunkterfrån allmännaliggerDet ett att
konfliktersammanhang däri skildaverka i dettasamhällslivet och kan
viktigtVi detaktualiseras. ärdomaruppgiften intemed attattmenar

i detta avseende.samhällets stödhardomarna
offentliga tjänste-förtillåtlighetensvenskanuvarandeDen synen

inteha bisysslori synnerhet äroch domareallmänhetimän att
nordeuropeiska länder. Deni fleraden gällerväsensskild från som

Tjänsteför-kommer till uttrycki Sverigetillämpaspraxis genomsom
bisysslefrågor sei underställdaregeringens beslutochslagsnämndens

kartläggning omfatt-18.7.6 och bilaga Någonavsnittkap. av
dock veterligenbisyssleverksamhet harfaktiskaningen domarnasav

skett.inte
välstabil ochpraxis allmäntgällande ärgenerelltVi settattanser

släpphänt jfrellerförPraxis kan inte generösavvägd. sägas vara
styrelseledamot itillåta domareintebeslutet attatt ent.ex. varaom

diskussionerna i ställetiMöjligen den nämntssparbank. är som --
tillåta domarejfr beslutet interestriktivförnågot attatt varaen

förening i vilkenekonomiskai Södra skogsägarnasstyrelseledamot
nuvarande praxisemellertidmedlem. Vihan ettatt geranservar

ideella verksam-privatekonomiska ochoffentliga,förrimligt utrymme
enligthanterar också vårtjänst. Praxisdomarensvid sidanheter av

meddomarkårenmening intressekonflikten hosgrundläggandeden
anfört domarnasvi rättsynpunkterbeaktande defullt omovansomav

i övrigtdomartjänsten och ävenvid sidanverksammaatt geravvara
bakom. Viställafrågor kan ärdessaför påuttryck osssomsynen

iSverige alltsåbisysslor inuvarande pååsikten denden att synenav
i restriktivutvecklasfall inte börfast eller i alltliggagrunden bör

krav påfastdock slås strängtSamtidigt måsteriktning. attett en
ordinariei denför domarenarbetshindrandeverkabisyssla inte får

därvidlag fårmissförhållandenEventuelladomstolen.befattningen hos
domarkårensskadakommakan dessutomochinte attaccepteras

hos allmänheten.anseende
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6.3 Begränsningar för vissa domare i rätten att
inneha bisysslor

En särskild fråga är bör bedöma rätten inneha bisysslor påattom man
olika beroendesätt på i domstolsorganisationen och domstolshier-var
arkin domaren verksam.är Bör bisysslorpå bli strängaresynen
högre kommer i domarhierarkin eller inte Man kan spåraupp man en

i frågansträng bisysslor hos de internationella domstolarna.syn om
I dessa övernationella dettaär naturligtvis fundamentalt. Hurorgan
praxis i fråga andra länders högre domstolar dennapå punktom utser
har vi inte närmare undersökt. Något generellt fråganpå viärsvar
inte heller beredda att ge.

En aspekt den lokaltär verksamme underrättsdomarenatt rimligen
måste något restriktiv med utanför tjänstenvara mera engagemang
inom den domkretsen utanförän den. För domarna i högreegna
instanser gäller domkretsen vidareär kontakten medatt domkret-men

är å andra sidan mindre intensiv. Mera allmänt måste docksen sett
hävdas överrättsdomarna inte kan friheteratt större utövaattges
bisysslor underrättsdomarna.än Bisysslan för ledamöterna våraav
högsta domstolar medverka i privata skiljeförfarandenatt bör bedömas
i bl.a. det perspektivet nedan avsnitt 6.5.

Ju högre i domstolshierarkin kommer och med den lillaupp man
domare där finns det också bli viktigare i dengrupp som att,synes

mån vi förekomsten bisysslor, dessa inte "fåraccepterarman som av
alltför mycket slagsida någon särskild intresseinriktning och att

bisysslorspå tillåtlighet inte kan i för-generösaresynen änvara
hållande till domare i underordnade domstolar. Vi behandlar centralen
aspekt detta problem i avsnitt 6.5.av

6.4 Särskilt några bisysslorom

Arbete med ojfentliga uppdrag

Domstolsväsendet har Lagrådet givits konstitutionell rollgenom atten
Ävenmedverka i lagstiftningsprocessen. remissväsendetgenom --

också har sin grund i regeringsformen och dess bestämmelsesom om
beredningstvånget deltar domstolarna med sina synpunkter på-
förslag till lagstiftning. Dessa uppgifter sköter domare i tjänsten som
sådan. Att domare leder ioch övrigt deltar i utredningsarbete i form

bisyssla dockär sedan länge viktigt inslag i det svenskaav ett
utredningsväsendet. Det tillär för lagstiftningsprocessensstort gagn
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domaredeemellertid viktigteffektivitet. Detoch ärkvalitet att ;om
upplragerhållerutredningariledamöterellerledaanlitas för att vara

de erhållevillkorsådanaövrigtoch i påallsidigt ettutformade attså
opanisktuppgiften pågenomförafaktiskt etttillräckligt attutrymme

styrande eller be-alltför9 § RF. Enkap.jfr 1sakligtoch sätt
problem.därviduppdrag kan utgörautformninggränsande ettettav

deltagitdomare,exempel på ettkunnatinteVi har att somse
iiföri mål ställtsframtiden domareideutredningsarbete, när ettsom

utredningsarletettidigareberöring med dethaftfrågarättslig somen
opartiskhetsinkommitintressekonflikt ellerkommit i atten

lagstiftningsprtcessbedrivensakligtochMed öppenifrågasatt. en
vissproblem. Enteoretisktfrämstdessutomdetta ettvarasynes

dockSaken börha.dockbörproblemetuppmärksamhet på sesman
bisysslesynpunkt.frånfrån jävs- änmer

skiljerutredningsuppdragoffentligadomaresvi har påDen somsyn
lärder,jämförbaradel andraitillämpasvadfrånsig inte ensynessom

starkarebetydligt änområdedettatradition påvåräven varasynesom
håll.andrapå

eventielladomarkårenssammanhang röri dettasärskild frågaEn
föruppdragi formbisysslebasispåi EG-arbetetmedverkan av

EG-imedverka någotSverige ellerföreträdadomarpersonal attatt
viområdet,praxisEG:ssärskiltVi har inte utrett menegenorgan.

iinteberörsrestriktiv. Saken närmaretämligenden ärantar att
bör1993:80. FråganEG SOUochstatsförvaltningenbetänkandet

utredningsarbete.fortsattibehandlasdock närmare ett
bisysslebasis för ändomareuppdrag påoffentligaandrafrågaI om

inteordningentillämpadedenutredningsuppdrag genusynes oss
detfårGenerellterinringar.tillanledning några sett envaraanses

ochför sakermed intressedomareallmännaför dettillgångviktig att
allmänintresse offentligaolikasigmedlojalitet tar upptrag.ett an

sällan spåras.kan härincitamentekonomisktstarkareNågot

skiljemannauppdragSärskilt om

i meddet många2.5.4avsnitt ärkap.framgårSom ossav
kmdomare haovanligthellerintetillåtet ochländerjämförbara att
därvidländer fordrasvissabisyssla. Iskiljedomareuppdrag somsom
tllåtainställningenfrånfinnstillstånd. Undantagoch/eller attanmälan

Österrike i vissoch månUSA,England,fallet iSåbisysslor. är
begränsningenFrankrike deniocksåförekommerCanada. Det som

domstd däröverklagande i dentillledakanskiljeuppdrag ettatt som
förekomma.fårintetjänstgördomaren
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Enligt Domstolsverkets riktlinjer kan domare betänkligheterutanen
sigåta uppdrag ordförande i skiljenämndett ellersom som ensam

skiljedomare. Däremot domare regel förhindrad ätaanses en som att
sig uppgiften vald skiljeman.att Riktlinjerna harpartvara av
bekräftats i Tjänsteförslagsnämndens och regeringens praxis.

Vi har förståelse för uppfattning innebär någon prin-en attsom
cipiell skillnad i fråga uppdraget sådant egentligen inte finnsom som
mellan uppdraget enskild vald skiljemanatt respektivepartvara av av
dessa skiljemän utsedd ordförande i skiljenämnden. Inställningen i
praxis till saken likväl välgrundad då därmed större avståndsynes ett
till i skiljetvisten kan upprätthållas.parterna

Som domare skall få befatta sigargument mot att med skiljeuppdrag
åberopas ibland prejudikatbildningen blir lidande.att Rättsfrågorna i

viktigaoch tvister dras undanstora praxisbildningen och utarmar
domarnas kunnande tvisterna i ställetatt avgörsgenom genom
skiljeförfarande. Frågan är samhällets avsedda förom resurser
tvistlösning i domstol bör få medverka härtill. Skil jemannaförfarandet
kan isägas någon mening konkurrera med domstolsprövning som
alternativ tvistlösningsform. Om dessutom domaren i denna sin
bisyssla, vanligen välbetald,är tjänar oproportionellt mycketsom på
skiljemannauppdraget i förhållande till lönen för sitt arbete i den
ordinarie domartjänsten skulle med visst fog kunna sägaman att
bisysslan till sin effekt i någon mening framstår konkurrensskad-som
lig även konkurrensskador i begreppets strikta mening inte kanom

förekomma grund bisysslorvägra på domstolsväsendetsanses attsom
område.

Även fortroendeaspekten mäste uppmärksammas i detta samman-
hang. Ett problem härär skiljemannaverksamhetensatt egentliga
innehåll undandragenär allmänhetens insyn. Bisysslans omfattning
eller med andra ord frågan dess utförande skulle kunna tänkasom
också arbetshindrande för domaren kan leda till dess be-vara att
rättigande ifrågasätts. Detta kan till skada för förtroendet förvara
verksamheten hos domstolen.

finnsDet emellertid antal talar förett skiljeman-argument attsom
nauppdrag bör bisysslor för domare.accepteras Ordningen harsom
tillämpats länge den veterligen medförtutan att större problem eller
ifrågasättanden. Denna bisyssla har tradition inte ansettsav vara
otillåten. len hel del andra länder med rättssystem liknande vårt intar

inställning den för närvarande gäller i Sverige.man samma som som
Domare får, de tillåts delta i skiljeverksamheten på dettaom sätt,
kunskaper och erfarenheter rättsområden där tvister ofta brukarav
lösas skiljeförfarande t.ex. inom sjö- och transporträtten.genom
Vissa tvister, i synnerhet de internationellmed anknytning, brukar

275



bisysslor 1994:99Domarnas sou

multinationellaskiljemän. Detradition slitasdessutom storaavav
Densina kontrakt.skiljeklausuler iregelmässigtföretagen tar
denocksåhandelsutbytetochföretagsamheten attsvenska gynnas av

principer.skiljeförfarandetsunderstödjerrättsordningensvenska
ryktemycketinternationelltocksåSverige har gottsett ett som

öst-västhandeln. någotDetta ärinomminstskiljedomsland, inte som
skiljeförfarandetstödjabörolikastatsmakterna på sättgör ensomatt

tvistlösning.förform
deträttssäkerhetsskäl kani ochrättsutvecklingenförBåde stort av

minst deoch inteskickliga juristervärdefullt somomvaraanses
Vi har,skiljeförfarandena.ideltakandomaretjänstgör somsom

skiljeman-principenfrångåanledningfunnitinte attnämnts attovan,
enskild ärskiljemannendärnauppdrag attpartutses anse somav

tillåtnai dag äruppdragdomarsysslan. Demedoförenliga som
inte domarensbedömning allmäntenligt vårdäremot attinnebär sett

ellereliminerasdärmedochi farakommabehöverobjektivitet
Skiljedomarfallet.enskildaförtroendeskada i detförriskenbegränsas

ochprövning i tingsrättförbli föremålklandereftervisserligenkan
fallöverklagas till hovrätt. Deavgörandetingsrättenskanfalli vissa
Deformell karaktär.huvudsakligenfrågahär ärdet är avom

enskild domaregrunduppkomma påkanjävsproblem att enavsom
skiljedomsförfarandetöverklagadedeltagit i detdomstolarvid dessa

märkbart kandesådanemellertid intekan attart ansesvara avanses
förförtroendetellerverksamhetdomstolarsdessapåverkakomma att
förförbudinförasdet bör någotdärför inteVidomstolarna. attanser

begränsningardeandra instans utöverochi förstadomare att, som
skiljeman.uppdragochi dag, utövafinns emotta som

regeringsrådenjustitieråden ochSärskilt6.5 om

§ rättegångsbalken3 kap.enligt 4regeringsråden harochJustitieråden
från dennaämbete. Bortsettinneha eller utövainte rätt annatatt

innehaprincipför i rättdemgällerbegränsning attsammanumera
offentliga tjänstemän.och övrigaandra domareförbisysslor som

i fråga dessagrundsynprincipiellahar alltsåLagstiftaren omsamma
Vi ocksåandra. harförinneha bisyssladomares rätt sammaatt som

anföras för ochbrukardeochutgångspunkt argumentatt somanser
ochför justitierådMöjlighetenhär.ocksårelevantabisysslor äremot

beredsdessamedför såledesbisysslorinneharegeringsråd attatt
erbjudervilket i sinsamhällslivet,iolika deltamöjlighet sätt turatt
områdenfrånvinna erfarenheterför dessa domaremöjligheterbåde att

verksamheterför detill fördelochdomstolens arbete ärutanför som
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de sig uppdrag för.åtar Vi emellertid saken just beträffandeattmenar
denna kategori domare fordrar särskilda överväganden med hänsynav
till deras ställning.

traditionAv anlitas justitieråd och regeringsråd för olika fasta
offentliga uppdrag, ledamöter i nämnder och styrelser undert.ex. som
riksdagen eller regeringen. Detta förekommer dock tämligen sparsamt.
Vanligare de anlitas förär uppdrag tillfällig inomatt detnaturav mer
offentliga utredningsväsendet. Denna ordning får allmäntanses vara
accepterad och mycketutgör värdefullt inslag i offentligavårt liv.ett
Förordnandena föregås prövning och förekomstenav en noggrann av
dessa uppdrag föremål för fullär insyn. Arvodena i förhållande tillär
lönen i domartjänsten påtagligt begränsade. Anledning ifrågasättaatt
dessa former bisysslor för justitieråd och regeringsråd finns medav
den omfattning de har enligt vår mening inte.

Att justitieråden och regeringsråden andra medborgare på ettsom
värdefullt sig isätt vissa föreningsuppdrag och sysslar medengagerar
juridiskt författarskap och juridisk utbildning allmäntär accepterat.

Någon undersökning i vilken utsträckning dessa domare harav
bisysslor deutöver nämnda har inte företagits. Vi har docknu
orienterat allmänt saken inhämta upplysningar frånoss attom genom
vissa utredningens Något bisysslebesked från regeringensexperter.av
sida i fråga justitieråd och regeringsråd har vi däremot inte kunnatom
finna.

Av denna orientering har framgått det knappast förekommeratt att
regeringsråden i skiljeförfarandet, medan del justitierådengageras en
i varierande utsträckning har och har haft uppdrag ordförande isom
skiljenämnd. Med stöd bestämmelsen i 8 § avtalet 1993-06-28av om
upphörande chefslöneavtalet har regeringen arbetsgivareav m.m. som

fordrarätt in uppgift från bl.a. denna kategori domareatt av om
huruvida och i vilken omfattning de innehar eller sigåtaattavser
bisysslor. Någon motsvarande befogenhet har givetvis inte vår
utredning. Vi har därför frånavstått försöka kartlägga tillämp-att
ningen Vinärmare. återkommer till denna fråga i avsnitt 6.6.

omdiskuteradEn fråga enligt direktiven har beakta rörattsom
och omfattningen skiljemannauppdrag och i vilkentypen månav

bedömningen kan variera mellan olika kategorier domare. Vi harav
allmänt behandlat denna fråga i här föregående avsnitt 6.3. Som
framgår särskild redogörelse i recitens avsnitt 7.8 har emellertidav en
frågan justitierådens inneha enskildarätt uppdrag eller inteattom

lång tidunder varit föremål för lagstiftarens uppmärksamhet. Av den
historiska redogörelsen framgår också frånsaken tid till haftatt annan
anknytning till löneregleringen för justitieråden. Särskilt i fråga om
justitierådens inneha skiljemannauppdragrätt fick saken sinatt
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anföras1920-talet. kangenomlysning på De rättenargument motsom
till utförlig diskussion.uppdrag kom då Iinneha sådanaatt enupp

lönerevision 1926 infördes förbud för bådemed årsamband etten
inneha uppdrag. ordningoch regeringsråd sådana Dennajustitieråd att

Därefter har justitieråden och regeringsrådentill 1970.kvarstod år
i fråga innehajämställts med andra domare rättennämnts attomsom

justitierådens skil j emannauppdrag sedan varitharbisysslor. Frågan om
Justitieutskottetvid 1990/91 riksmöte. deladetill behandling årsuppe

införaavståndstagande från tanken totaltjustitieministerns pådå att ett
bisysslor.förbud mot

för justitieråden regeringsråden börskäl talar ävenDe attsom -
bör kunna ha möjlighetskäl betraktasprincipiella på sättsammaav -

skiljenämnd främstordförande isig uppdragåta är attatt som
stödja användningenanförts, har anledningsamhället, att avsom ovan

betjänta de förnämstaskiljeförfarandet och ävenär attatt parterna av
kvalifikationer kan till förfogande försina särskilda stådomarna med

sig i form bisyssladomare dennauppgiften. För de engagerar avsom
utvecklande. Möjlighetengivetvis också både stimulerande ochdenär

troligenbisysslor detta slag underlättarjustitieråd innehaför attett av
lönevillkor.rekryteringen till dessa tjänster rådandeockså nu

till i det ordinarie domstolsarbe-Erfarenheterna kan kommaäven nytta
förvärde tillåtna bisysslorkan också haDet sägas utrymmetett atttet.

offentliga och privatakategori blir "balanserat" mellanför denna
bisysslor i praktiken i dag skulle arbets-uppdrag. Att dessa vara av
tjänsten finns intehindrande i justitieråd det någonnatur som

anförda, i vissa avseendenanledning Det närmareatt anta. nu
för skiljeman-föregående delavsnitt, kan talautvecklat i sägas att

Vifortsättningsvis bör tillåtna för justitieråden.nauppdrag även vara
sammanfattat för den gällande ordningen.har på så sätt argumenten nu

utförligtemellertid också hålla motbildVi vill attgenomupp en
talar domarna i de högsta in-diskutera de mot attargument som

bisyssla.tillåtas ha skiljemannauppdragskallstanserna som
skiljeuppdrag anförts samhälletför tillåta harSom att attargument

anledning i näringslivets intresse stödja användningenhar att av
konkurrensfördel särskiltskiljeförfarandet. dåDet är stor omen

jurister finns tillgängliga för verksamheten. ustitieråden ochskickliga J
särskilt intressanta anlita. Om möjlig-regeringsråden därmedär att

för ordförande i skilje-anlita dessa domare uppdragheter att som
exklusiva skicklighetdessa domares och anseende ledernämnd med

löses skiljeförfarande ochtill flera tvister änatt annars genom -
hävdaföljaktligen domstolsväsendets kan tänkas denutom ram man-

rådande ordning konkurrensskadlig i vid mening.meningen Detäratt
förallvarligt prejudikatbildningen försämras, inte sägaär attom
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Ävenuteblir, viktiga rättsområden. marginella förändringar i denpå
riktningen kan behöva uppmärksammas och motarbetas.

Till det kommer allmänheten undandras den möjlighet till insynatt
i rättskipningen offentligheten inom statligadetgaranterassom genom

samhället i avgiftsfrittdomstolsväsende ställer till allastort sett
medborgares förfogande. Skiljeförfarandet, värdefullärsom en

marknadsekonomi,funktion i däremot förenat medär extraen
kostnader, särskilt de i praxis mycket höga arvodena för skiljemännen,

i hand drabbarkostnader sista också andra i kon-än parternasom
skiljeförfarandetflikten. inte realistiskt alternativDetta någotgör äratt

för alla i samhället.grupper
domstolens ledamöter deltar i skiljeförfarandenAtt Högsta ger

tvistlösningsformdenna särskilt hög inte skullestatusen som annars
Översynvarit förha handen. Samhället har under lång tid se t.ex. av

rättegångsbalken 2 Högsta domstolen och rättsbildningen, SOU-
bilagan1986:1, Alternativ till skiljeförfarande tidigarem.m. -

utredningsarbete gjort avsevärda ansträngningar och lagt storaner
utredningsresurser få de allmänna domstolarna eller särskildapå att

skiljedomstolarstatliga framstå lättillgängliga och konkurrens-att som
Ävenkraftiga alternativ till det privata skiljeförfarandet. arbetarnu en

statlig utredning Skiljedomsutredningen med bl.a. denna- -
uppgift. Under decenniet hardet Högsta domstolens ledamötersenaste

olika avlastats vissa arbetsuppgifter i syfte öka förpå sätt att utrymmet
i egentlig meningden prejudikatbildande verksamheten. Möjligheterna

snabbt högsta instansen för rättsfråganå den besked i harsvåratt en
för förfarandetförbättrats regler och för fullföljd.sättetgenom nya

Reformerna förefaller lyckatsha åtminstone på så sätt att utrymme nu
för snabbarefinns och omfattande prejudikatbildning änen mer

itidigare fall antalet ledamöter i de högsta domstolarnavart om-
konstant.behålls i settstort

bakgrund har bedöma bärkraften idennaDet är attmot man
till skiljedomaremöjligheten bisyssla stimule-ärattargumenten som

justitieråden förbudrande utvecklande föroch samt att ett mot
rekryteringshämmande effekt,skiljeuppdrag skulle kunna ha en

löneläge.särskilt i rådandenu
ekonomiska aspekterna i sammanhanget kan inte negligeras.De

uppdrag skiljeman kan överstiga justitierådsInkomsten ettett somav
behöva diskuteras bidrar tillmånadslön. förhållande kan ochDetta att

löneläget för landets högsta domare bör ökadfrågan ges upp-om
dock förmärksamhet. Man kan knappast räkna med så höga löner

och regeringsråden de ekonomiska incitamentenjustitieråden att att
skiljeuppdrag helt skulle försvinna. det förefaller ändåMenacceptera

troligt förbud bisyssla skiljeman i märkbarmindre månatt ett mot som
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skulle allmänt försvåra rekryteringen till dessa kvalificerade domar-
tjänster ekonomiskapå grunder.rent

förhållandetDet skiljedom i vilken justitieråd medverkatatt etten
efter klander kan komma föras under Högsta domstolens prövningatt

principiellamåste skäl också in. Med hänsyn tillvägas attav
klandertalan formella frågor i förfarandet,rör det äratt ytterst
ovanligt sådana mål når Högsta domstolen och då vanliga jävsbe-att
stämmelser givetvis skall iakttas sådant mål kommer ärettom upp
detta problem knappast någon egentlig betydelse. Men det börav
beaktas Högsta domstolens ledamotsantal med tiden håller påatt attnu
minskas. Ju lägre antalet ledamöter blir desto accentuerasmer
jävsfrågan i fallde sådan klandertalan förs under domstolensen
prövning. Jävsfrågan härvid relevans både i principiellt frånär settav

förtroendeskadaaspekten och praktiskt arbetsplaneringsmässigt
hänseende.

Vi således de anförda skälen tillåta uppdragatt mot attmenar nu
skiljeman för justitieråd betydelse. Vi harär heller intesom av

intrycket det förbud ifrågavarande bisyssla rådde underatt mot som
halvsekel fram till 1970nästan år medförde någon kvalitetsämreett

i dömandet.
bakgrundMot det anförda vi frågan justitie-attav ovan anser om

rådens bisysslor skiljemän bör föras till dis-närmaresom upp en
kussion. Härvid kan Skiljedomsutredningens kommandeäven förslag
behöva in. Om statsmakterna finner skäl förvägas det lösningär en

återinföra förbud fannsdet tidigare för denna uppdrag.att sortssom
Andra alternativ införa begränsning antaletär sådanaatt en av

uppdrag eller inkomstgräns beträffande dessa för respektiveen
domare. Väljs dessanågot alternativ eller nuvarande ordningav om
bibehålls finns det behov i lag och inteövervägaett att attav -
endast i avtal skyldighet för justitieråd regeringsrådoch attange en-
för respektive ordförandedomstols eller för regeringen redovisa
bisysslor i former viss insynmedger för allmänheten. Vidare kansom
det tänkas lämpligt införa lagstadgad ordning för arbets-attvara en
givaren initiativ ställningpå till bisysslans tillåtlighet.att eget ta

I första hand behov förekomsten dennaett att typser nu av av av
uppdrag under viss angiven tidsperiod kartläggs. Regeringen haren en
möjlighet föranstalta detta. När skett kan fråganså bedömas påatt om

säkrare underlag. I anslutning härtill också möjlighetett attges en
bedöma behovet och formerna för framtida anmälningsrutin seav en

följande avsnitt 6.6.även
Vi vill avslutningsvis tillägga följande. Några sådana krav på en

redovisning har inte tidigare väckts. justitierådensFrågan rätt attom
inneha denna bisysslor har varitockså till diskussion ityp av uppe
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riksdagen så 1991år leda till bedömningensent utan någraattsom att
ändringar påkallade. Vi har, med anledning våra direktiv, lagtvar av
synpunkter på den tillämpade ordningen, synpunkter, vi tyckernu som

viktigaär ytterligare diskutera för framtiden.att

6.6 Förfarandet i bisyssleärenden

En fråga i lagär närmare bör söka reglera vilka bisysslorom man
betraktaär förtroendeskadliga elleratt intesom börsom som annars

tillåtna för domare. Vissa slag bisysslor är redan i dagvara av
föremål för författningsreglering. Denna reglering kan givetvis
utvidgas till gälla andraäven syssloratt vissat.ex. typersom av
skiljemannauppdrag eller vissa slags uppdrag för vissa kategorier av
domare. Allmänt fullständig reglering i lagsett denänsynes en mera

gällande angelägen i fråga just domarkåren, särskilt inu ettom
perspektiv det för denna utredning aktuella, nämligen stärkasom att
domarnas rättsliga ställning. En sådan reglering kan, enligt vår
mening, bli verksamt medel för motverkaett misstankaratt attom
särintressen kan enskilda domare eller domarkårenstyra sådan isom
fråga förekomsten bisysslor. Vi frågan sådanom attav menar om en
reglering bör iövervägas fortsatt utredningsarbete.ett

En andra fråga är borde införa skyldighet för domareom man en
anmäla de har bisyssla elleratt det kanske kan räcka medom en om

med frivilliga anmälningar. Somett system nämnts föreligger iovan
flera med Sverige närstående länder Finland, Nederländerna ochsom
Österrike anmälningsskyldighet för domare beträffande förekomstenen

bisysslor. Enligt tillämpat hossynsätt de offentligaav nu oss anses
tjänstemännen och därvid inte minst just domarna själva kunna- -
bedöma bisyssla lämpligär eller inte. Detta har sedan i dagensom en

kompletterats med begärarätt förhandsbesked.system Någonatten
generell anmälningsskyldighet finns alltså inte för närvarande. Det kan
diskuteras detta tillräckligär och lämplig utformningom en av
regelsystemet i fråga just domarna i situation då harom atten man
överväga stärka domarnas rättsliga ställning.att

Den bedömning domaren själv gjort kan visserligen i frågasom-
andra offentliga tjänstemän komma prövas frågaom att som en om-

disciplinansvar för otillåten bisyssla. Systemet bör docken vara
utformat så sådan prövning inte minst detatt gällernär domare ien
görligaste intemån behöver aktualiseras.

Arbetsgivarens rätt arbetstagare del uppgifteratt av av om
bisysslor liksomär, för arbetsgivarenrätten förbjuda arbets-att en
hindrande bisyssla, i dag reglerad i avtal. Det kan i första hand
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beträffandeavtalsregleradei dagde frågor ärinteövervägas somom
särskilda ställning i ställettill derasmed hänsynordinarie domarnade

i lag.borde regleras
författnings-bisysslor kanbeträffandeanmälningsskyldighetEn

byråkratisktoch välformer. Deti olika ärregleras steg attett stort
anmälningsskyldighet.obligatoriskgällandedomareinföra för allaen

iskyldighet denordning medtänka sigstället kanI somenenman
anfordranefter arbetsgivarensinträderdenavtalsreglerade, dvs.dag

domartjänster ellervissaobligatoriskt gäller endastdeneller också att
opinionsfriheternanegativatill debisysslor. hänsynAvvissa typer av
fordras vissa be-det dessutomregeringsformen§2 kap. 2 synes

anmälningsskyldighet.i sådangränsningar en
kanskiljemannauppdragenomdiskuteradededet gällerSärskilt när

vill hadomarealternativ dendiskuteras. Ettflera vägar att somvore
tillstånd.fall borde sökavarje särskiltskiljeman föruppdragett som

justanmälningsskyldighetinfördelösningEn att enmanvoreannan
kombinationkundeSlutligenskiljemannauppdrag.för av an-en

beträffandegällatillstånd kunnaobligatoriskaochmälningsskyldighet
iräknasbisyssloreventuellt vissa andradessa och typer uppsomav

lag.
hand skalli första prövafrågangällerVad enomsomom vem

behållsnuvarandesig deteller intetillåtligbisyssla systemetär vare
tillståndsförfarande införs kanelleranmälningsskyldigheteller etten

tämligeninnebärfinns i dagordningföljande anföras. Den att ensom
för vilkatill vägledningtjänartillkommitpraxisutveckladväl som

talar för deninte. Detta någottillåtna eller ärbisysslor attär somsom
förut-behålla underlämpligprövningsordningen ärgällande att

utnämningsför-beträffandeförändringaringa görssättningen störreatt
regeringenTjänsteförslagsnämnden ochinnebärfarandet. Det att som

alternativ bör ärövervägasärenden. Ettdessai dag skulle pröva som
i fråganinflytandesjälvadomstolarna större attett mangenomatt ge

domstolschefen ochbisysslebesked pålämna attlägger rätten att
Tjänsteförslagsnämnden rätttillöverklagasbeslut kan attdennes utan

regeringen.tillbeslutnämndensöverklaga
inhämtas från domarensyttrandeingåi allt fallprövningen börI att

isigregeringen anmodar JKförekommerchef. även att yttraDet att
ordning sigsådanhinderVi inte någotärenden.dessa mot vareenser

inte. kaneller Detområdettillsynsrollsinhar kvarJK vara
underlagetkunna breddalämpligtregeringen sättvärdefullt för att

förtroendeskadlig ellerbisyssla ärbedömningenför om enav
JO:s yttrandesöka inhämtaregeringen skullearbetshindrande. Att

JO naturligt-saklämpligt. En ärmindredäremot attannanvarasynes
för sininomfrågor dessauppmärksammavis kan ramensom
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tillsynsverksamhet. Vidare bör det för domare finnas möjlighet atten
inhämta domstoischefens oförbindande iråd frågor bisysslor.om
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7 Domaruppgiften

7.1 Kan den ordinarie domarens arbetsuppgifter
koncentreras

7.1.1 Inledning

En reformerad domstolsorganisation med tyngdpunkten i
rättskipningen förlagd till första instans och med ut-en ny
formning överrättsprocessen bör leda till kvalitetshöjningav en

rättskipningen. Detta bör utgångspunkten frågannärav ses som
den ordinarie domarens arbetsuppgifter kan koncentrerasom

diskuteras. Vi framför långsiktig, successivser ut-oss en
veckling där rekryterad,öppnare mindre domarkårnumerärten
erbjuds kvalificerad beredningsorganisation. Avgränsningenen

den ordinarie domarens sysslor alltså central.ärav

Direktivens utgångspunkt den ordinarie domarensär arbetsuppgifteratt
bör begränsas till i huvudsak processledning och dömande uppgifter.

viktigtDetta bör led i den reformering domstolsväsen-ettses som av
det pågår. Renodlingen domstolarnas uppgifter tillsom nu av
rättskipning, förfarande där tyngdpunkten i rättskipningenett är
förlagd till första instans utformning överrättsprocessensamt en ny av

här viktiga bakgrundsförutsättningar.är En reformerad domstolsorga-
nisation viktigt inslag.är Det medär sådana utgångspunkterett annat
vi till behandling frågan begränsning dentarnu upp om en av
ordinarie domarens uppgifter till leda förhandlingar och fattaatt
avgöranden i rättsliga frågor.

Även direktiven inte specifikt tagit frågan domarbanansom upp om
utformning för framtiden ligger det till handsnära alternativenatt en
i huvudsak bevarad domarbana eller ordning med begränsatetten ny
antal äldre bland olika juristyrken rekryterade domare ställs mot
varandra. diskussionenFör sådanaär modeller värdefulla. Genom att
exemplifiera effekterna i båda fallende belyses fördelar och nackdelar
med respektive modell.
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den modellenberedda förordaför del inteVi vårär att enanu
den viktenVi vill dock understrykaframför den andra. atttstora av

utbildningsinstitutioner förfortsätta viktigadomstolarna kan att vara
stimulerandeerbjuderjurister och domstolarnayrkesverksamma att en

sig konkurre-jurister kan tänkaskickligaarbetsmiljö för attsomyngre
modernadomstolarnadomartjänst. Vidare skallordinarie varra om

kanslipersonalens kompetens ochtillvarafulltmyndigheter ut tarsom
särskild utbildningpersonal efterbörutvecklingsmöjligheter. Denna

uppgifter vidolika beredandeanförtrosunder kunnaoch eget ansvar
juristerna under sinbörmål och ärenden. Dehanteringen ut-yngreav

kvalificeradberedande uppgifteri sådanabildningsgång prövas som
förordnasdärefter också kunnaföredragning ochrättsutredning och att

icke-ordinarieuppgifter domare.dömandevissafullgöra som
utvecklinglångsiktig, successiv därframförVi enoss enser

domarkår rekryterasockså mindrerekryterad numerärtöppnare men
konkurrenskraftigaskicklighetsprövning och erhållerefter noggrannen

kvalificeradockså erbjudas be-domarkår bör dåsådanlöner. En en
långsiktig utveckling framstårsådanredningsorganisation. I en

sysslor central.ordinarie domarensavgränsningen den somav

Delegeringsarbetet7. 1

sysslaendast börde ordinarie domarnautgångspunktVår är att
arbetsuppgifterna. För vinnakvalificeradedemed attmest

delegeringvikt arbete meddet deterfarenheter är att avav
i avvaktanpåbörjats vidare och inteuppgifter går avstannarsom

beträffande domstolarna ochreformarbetetslutförandeett av
domarrollen.

utförasmålen föreslåsförberedande handläggningenDen av
uppgifterordinarie Vissapersonal de domarna.änannanav

inteförberedelsestadium liksom i dag, dockbör,målsunder ett
personal,utförasdomstolsbiträdentilldelegeras utan av annan

utbildning förfall särskildeller i vissa medlagfarenärsom
Även domaruppgifter delege-vissa bör kunnatjänsteuppgiften.

icke-ordinarie domare.till handläggasatt avras
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Delegering handläggaruppgifter i domstolarna till andra personal-av
kategorier domarna harän under längre tid skett i fråga fleraen om
slag mål och främstärenden inom den s.k. frivilliga rättsvården.av
Uppgifter tidigare utfördes personal vid domstolarna,som av t.ex.
handläggning mål betalningsföreläggande, har även överförtsav om
till andra i samhället. Våren 1993 lade regeringen dessutomorgan en
proposition 1992/93:213 delegering arbetsuppgifter tillom av
kanslipersonal vid domstol. I propositionen konstaterades bl.a. att
regeringen inte lagstöd kan bestämma sådana uppgifterutan att som

beredning mål får utföras domare,änavser av t.ex.av annan
kanslipersonal. Sedan den juli1 1993 regeringen ändringarges genom
i rättegångsbalken och lagen allmänna förvaltningsdomstolarom
uttrycklig befogenhet meddela sådana bestämmelser. Lagändringenatt
har också for hovrätternas del följts ändring i hovrättsin-upp av en
struktionen möjlighet delegera vissa beslut under be-attsom ger
redningen målen till fiskaler, fiskalsaspiranter och domstols-av
biträden. Några motsvarande förändringar har dock inte skett för de
övriga domstolarnas del. Som skäl för det inte har lämpligtatt ansetts

någragöra sådana har bl.a. det omfattandeatt reformarbeteangetts
pågår till följd bl.a. Domstolsutredningens förslag ochsom av som

kan få förhållandevis betydelse för arbetsformerna i de berördastor
domstolarna, det förhållandet vår utredning haft behandla frågoratt att

domarnas arbetsuppgifter det arbete pågår i Domstols-samtom som
verket med utveckla modernt målhanteringssystem.att ett

Vi vill understryka vikten delegeringsarbetet vidaregår enligtattav
de riktlinjer och sådant arbete intesatts iatt ettsom upp avstannar
avvaktan på slutförande reformarbetet beträffandeett domstolarnaav
och domarrollen. Det måste nämligen viktigt underattanses som en

långrätt omställningstid vinna erfarenhet olikamånga sätt attav
utforma verksamheten olika försöksprojekt och verk-genom annan
samhet. Det sidanå andraär också viktigt delegeringsverksamhetenatt
utformas på flexibelt så desätt delegeringslösningarett väljsatt som
inte i längden leder till låsningar i sin kan komma försvåratur attsom
framtida reformer avseende domstolarna. dettaI sammanhang ocksåär
utvecklingen utbildningsinsatserna central betydelse.av av

Genom delegeringslagstiftningen markeras indelning verksam-en av
iheten flera Beredande uppgifter kan utförassteg: kansliperso-som av

nal, beredande uppgifter fordrar lagfarenhet och dömandesom
Ävenuppgifter. de dömande uppgifterna bör kunna delas i sådana

bör förbehållas ordinarie domare och de delega-som som genom en
tionsordning angiven i lag kan anförtros icke-ordinarie domare.
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domarsyssla7.1.3 Vad är en

uppgifter betraktadiskuteras vilkadetta avsnitt ärI att somsom
leda förhandlingar ochkategori hördomarsysslor. Till denna att

beträffande vissaVi dock detdomar. ävenavkunna attmenar
finnsdomarsysslorbetraktauppgifter är utrymmeatt somsom

ledande förhandlingardelegationsordningar. Så börför t.ex. av
handläggningen målen kunnaförberedandeunder den av

Vidare bör förliknings-icke-ordinarie domare.handhas av
interimistiskaförberedelsestadiet, fattandeunderverksamhet av

kunna skötasvissa tvångsmedel ocksåbeslut och beslut avom
frihetberövande häktningBesluticke-ordinarie domare. om

ordinarie Ett förfarandeprincip fattas domare.däremot ibör av
handläggningenutför olika delardär olika ettav avpersoner

beaktas. Vivissa nackdelar måstemål har dock också tarsom
sådana exempel.någraupp

frågor domarensvissasammanhanget bör ocksåI om
ställning i övervägas.processen

skalldömande verksamheten endastmodell där denOm väljer enman
ökaddomareordinarie domare och antaletutföras trots enav

viktigt dessaminska i framtiden detmåltillströmning förväntas är att
kvalificeradeendast sysslar medfärre ordinarie domaretill antalet

Även liknandedomarutbildning medhar kvaruppgifter. enenom man
utför iicke-ordinarie domareutformning i dag där settstortsom

ordinarie domarna bör sådanarbetsuppgifter de ensomsamma
arbetsuppgifter renodlas med vissaordinarie domarnasordning där de

funderat därtillämpas. Vi har påjusteringar ändå kunna ett system
utförshandläggningen målet någonförberedande änden annanavav

behöver sig dedenne endastordinarie domaren så ägnaden att
domarsysslan.funktionerna idömandetvistlösande och rent

uppdelning eftersomviss sådandelegering innebärSystemet med en
uppgifter och kanenklaredelegeringen avlastasdomarna genom

kvalificerad juridiskarbetsuppgifter kräversig deinrikta på som
tilltill kanslipersonal ochi dag bådeDelegering skersakkunskap.

fråga ipersonalen det härlagfarna är ärlagfaren personal. Den om
ochfiskalsaspiranternaoch inotariernaunderrätterna överrätterna

där främstsig ordningframtiden tänkerOm ifiskalerna. enman
viktigt dessa kandetdömer i domstolarnaordinarie domare är att

beredningsorganisation. Vikvalificerad åter-medbackas enupp
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kommer till de för- och nackdelar sådant kan innebäraett system
längre fram. I det följande är utgångspunkten för resonemanget att
ordinarie domare dömer i de mål kommer till domstolen ochsom

uppgifterna under förberedelsestadietatt beroende på dess karaktär
delegeras till kanslipersonalen respektive lagfaren personal, bl.a. de
icke-ordinarie domarna. Vissa domarfunktioner bör därutöver även
kunna delegeras till de icke-ordinarie domarna.

En bådenärmare rättslig och praktisk analys måste naturligtvis
frågangöras hur verksamheten hos olika domstolar och i olikaav

måltyper kan delas i beredande och dömande uppgifter. Här skall
endast några aspekter fråganpå vad bör hänföras till dömandeom som
uppgifter tas upp.

De centrala i domarsyssla är leda förhandlingarmomenten atten
och avkunna domar. Detta är något inte behöver understrykassom
särskilt. Ansvaret för domen och dess utformning vilar på domaren.
Det innebär också för domsskrivningenatt domarens.äransvaret En
punkt här kan värda överväga domsskrivningen,ärattsom vara om

är mycket resurskrävande, kan inskränkas i någonsom mån. Bör
domskäl utformas skriftligt endast begär det eller kan andrapartom
förenklingar ske Det bör studeras närmare vilka lösningar beträffande
domsskrivning och därmed sammanhängande protokollföring som
finns i andra länder eller kan möjliga i framtida ordningsom vara en
med tekniska hjälpmedel i domstolarna.nya

Särskilt förberedelsen i tvistemål inrymmer vissa uppgifter ärsom
betydelse förstor och där rättssäkerhetsskäl talarparterna förav att

utformas på sådantsystemet detsättett ordinarieäratt ytterst en
domare har eventuellt sådanansvaret, fråga kan blisom attgenom en
föremål för överprövning. Vi här främst olika formeravser av
interimistiska beslut. I övrigt förberedelse i tvistemål både isynes
skriftlig och muntlig form kunna i betydande utsträckning anförtros
icke-ordinarie domare. Dessa bör kunna förlikningsverksamhetutöva
med friare och aktivare processledning den ellerän de ordinarieen
domare skulle ha måletpröva slutligt. Det böratt dock samtidigtsom
betonas hur viktigt det är mål tidigt blir föremål föratt ett en
beredning lägger grunden för det slutliga avgörandet. Detta talarsom
i riktning för domaremotsatt haratt församma ansvaretsom
avgörandet också bör för beredningen.svara

liggerDet i sakens också beslut användningnatur att om av
tvångsmedel och frihetsberövande under måls beredning måsteom ett

domarsyssla. Inriktningen bör sådana uppgifterses som en attvara
frihetberövandenrör häktning skall skötas ordinarie domare.som av

Det kan dock ligga betydande fördel i olika domare föratten svarar
förberedande respektive slutliga åtgärder i sådana mål.
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andraÄven ochstämningsansökningarinkomnakontrollen av
principielltinitierasmålvilka attskrivelser sevaraosssynesgenom

för delega-finnsvi detHärdomarsyssla. utrymmeattmenarensom
fiskaler,därhovrätternaiockså skettSå hartionsordningar. t.ex.

deutföraförordnasdomstolsbiträden kanoch attfiskalsaspiranter
får företarotelinnehavaregöromål ensam.ensom

hand-uppdelningsådanmednackdelarvissafinnsDet aven
olikautförsdömande delochberedandeiläggningen avsomenen
flestadenågotDettaskisserats ärbefattningshavare somovan.som

tillfälle harvid någotsäkertfrån kollegorövertagit måldomare som
Om domaren, närförfarande.sådanttalarmed Dettavarit ettmotom.

på sättinte beretts rättmåletavgörande,förmåletfårhan attanser
skillnad fråntillmåletberettdenharfattas,någoteller t.ex.att som

behövdetilltaladedenmålet inteiskall döma ansett attden som
in. Vemställashuvudförhandlingenkanskemåsteoffentlig försvarare,

för-inställdfördet besvärfördå haskall parternaansvaret som en
följertidsutdräktoch denkostnaderoch deinnebärhandling som

för dendomstolarna harbeaktavidaredärpå Man måste ettatt ansvar
felaktiginte drabbasochrättvisanmateriella att parterna enav

ameri-engelske ochdenDedomstolen.handläggning i system som
målenandra kravheltställerinomarbetar attdomarenkanske

förbereddaskallavgörandedomstolensinförde kommerinnan vara
föreliggerländersådanaIsvenskadetförhandlingför än systemet.

liggerdock någotDetta ärförhandlingarna.vidadvokattvångofta som
harenskilde rättdär dentraditionerna attsvenskadefrånlångt

sinoch därinför domstolen rättensjälvsigföreträda pro-genom
i detföreliggakanbristeravhjälpa decessledning förväntas som

fallet.enskilda
framtidaianledningocksåfinns detsammanhang ettattI detta

iställningdomarensgenomgångutredningsarbete göra processenaven
detAtt ärutgångspunkter.praktiskaprincipiellasåvälfrån som

i fråga rättensbestämmaskalloch intedomstolen parterna omsom
vadjfr dockfrågasådanexempel påsammansättning är somett en

inte börfråga är7.2.3. Enavsnittslutetanförs manommot annanav
änunder rättegångenbeslutöverklagamöjligheternabegränsa meratt

fallet i dag.vad ärsom
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7.1.4 Skall ordinarie domare alltutöva dömande

Även i där de ordinarie domarnaett system skall ha huvud-
för den dömande verksamhetenansvaret vi det finnsattanser
för lämnautrymme dömandeöver uppgifteratt till icke-ordina-

rie domare. Vår utgångspunkt deär ordinarie domarna skallatt
döma i de kvalificerade och svåra målen. Hur avgränsning-mer

skall ske får bli föremål för fortsatt utredning.en

I tänkt där ordinarieett domare skallsystem sigägna dömande och
övrig domstolspersonal syssla med beredning inställer sig frågan om
det skall möjligt lämna dömandeöver uppgifteratt till devara icke-
ordinarie domarna eller inte. Vi har i det föregående frånutgått såatt
bör fallet. dagI dömer både ordinarie och icke-ordinarievara domare
i domstolarna. Deras arbetsuppgifter, särskilt i underrätterna, skiljer
sig därvid inte i särskilt hög grad. Enligt bestämmelser i underrätts-
instruktionerna bör lottningen depå rotlar fiskaler harsom ansvaret
for lägre förän rådmännen i domstolarna och fiskalernavara bör inte
heller handlägga svårare mål. l realiteten förekommer det emellertid

vissapå domstolar fiskalernas arbetsbörda ochatt svårighetsgraden på
de mål de handlägger inte skiljer sig från rådmännens.

Även i där de ordinarie domarnaett system skall ha huvudansvaret
för den dömande verksamheten vi det finns mängdattanser storen
mål med bibehållen kvalitet i fortsättningenäven bör kunnasom av-

icke-ordinariegöras domare. Utgångspunkten bör i ställetav attvara
de ordinarie domarna skall döma i de kvalificerade och svåramer
målen. I dag detär problem alltför mål oftaett läggsatt på detunga

domarna detta intetrots stämmer med instruktionsföre-attyngre
skrifterna. Här har chefsdomarna viktigt Det måste iett ettansvar.
framtida här bli ändringsystem så det i de brottmålenatten grova
alltid blir ordinarie domare eller undantagsvis mycket erfarenen en
icke-ordinarie domare dömer i målet. Hur avgränsningarna skallsom

fårgöras bli föremål för närmare utredning.
Här kan exempel möjligapå lösningar nämnas brottmål därsom att

påföljden kan bli över två års fängelse skulle kunna förbehållas de
ordinarie domarna och avgränsning i dagatt beträf-görsen som-
fande domforheten i tvistemål görs med hjälp processföremåletsav-
värde angivet i basbelopp. Troligen måste också kvalitativa kriterier
finnas med i avgränsningsreglerna. I förvaltningsprocessen får på
motsvarande sätt genomgång ske i fråga de olika måltyperna.en om
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tvångsomhändertagandenmålhärsynpunkter ärNågra att t.ex. om
ordinariebörskattemål avgörasviktigaprincipielltochoch avstora

sekretessmålenochlaglighetsprövningkommunalMålendomare. om
uppmärksam-särskildvärdamålgrupper ärexempel påocksåär som

het.
hur denbakgrund bl.a.studeras närmareocksåSaken måste mot av

domarutbildningenochnotarieutbildningenutformningenframtida av
dennaländeri andralösningarnaVidare ärkommer avut.att se

studera.intressetroligen ocksåavgränsningsfråga attav
Om behovvikarier.medordningfordrar ocksåVarje system en
vikariatet idomartjänst börordinarievikariatförföreligger ett en

ordina-variteller denordinarie domareinnehashandförsta somav en
förlita sighelthärlämpligtemellertid intedomare. Det attrie synes

kåri dagstället börIpensionerade domare.insatsertill avensomav
delarför vissapraktiken kunnaiicke-ordinarie domare avsvara

vikariatmed stöddock intebörvikariatstjänstgöringen. Dessa av
endastskall utföraslagligenuppgiftersådanahandlägga avsom

ordinarie domare.

personalBeredningsorganisationen och dess7.1.5

särskildmednackdelarnaför- ochviavsnitt diskuterardettaI en
deavgörandeförmålenberederberedningsorganisation avsom

organisationsådansigVi betonarordinarie domarna. att envare
kanslipersonalen vid domsto-viktigtdeteller inteinrättas är att

skall kunnaframtidende iutbildningerbjuds sådanlarna att
göromål.kvalificeradehandlägga mera

organisa-finnas kvarböridetVi överrätternaatt enmenar
domarutbildning.jurister underföredragandetion med yngre

före-fastainnefatta någratänkasOrganisationen kan även
diskuteraskandomstol. Detvarjedragandetjänster vid om

ellerfast anställdaskalltjänsterdessainnehavarna varaav
viss tid.efterverksamhettillövergåförväntas enannan

rekryteraeventuellt kan svårtdetmedProblemet attatt vara
tjänst-Sådandiskuteras.beredningstjänsterjurister tillduktiga

uppfattas åter-kunnautformad,olämpligtgöring skulle, som en
Beredningspersona-till befordran.möjlighetervändsgränd utan

meddärför betroskunnai sådantjurister börlens systemett
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uppgifter för icke-ordinarie domare. Vi vidare huren attmenar
frågan löses vid andra domstolar i närstående länder böross
studeras innan ställning tillnärmare bör inrättatarman om man

beredningsorganisation bestående jurister vid de svenskaen av
domstolarna. Vår allmänna bedömning sådanär bered-att en
ningsorganisation borde utformas så den lagfarna personalenatt
där skulle kunna mycket viktigtutgöra rekryteringsunderlagett
till tjänsterna ordinarie domare.som

I sådan beredningsorganisation i föregåendedet skisserats kanen som
både jurister och kanslipersonal ingå, de eventuellt med sär-senare en
skild domarsekreterarutbildning.

Den administrativa personalen vid domstolarna bör, oavsett om en
formell beredningsorganisation införs eller ej, erbjudas personalut-
bildning med vissa juridiska inslag för de i framtiden skall kunnaatt
handlägga vissa kvalificerade expeditionella och beredandemera
uppgifter.

I formell beredningsorganisation förutsätts ingå jurister meden
föredragande uppgifter och med ställning icke-ordinarie domare.som
Överrätterna bör Högsta domstolen och Regeringsrätten kunnasom
tänkas vissaha fasta föredragandetjänster. Om sådana tjänster skall
besättas med fast anställd föredragande kan kommaen att stannasom
kvar tills pensionsåldern inträder eller innehavarna förutsättsom

tillövergå verksamhet efter tid får diskuteras. Vidare kan detannan en
i dessa domstolar finnas organisation föredragandemed ju-en yngre
rister under domarutbildning och i vissa fall med ställning icke-som
ordinarie domare.

Ett problem det kan bliär svårt duktiga juristeratt att att
attraheras sådan beredartjänstgöring. Vem vill hålla på ochav en
bereda mål, förmodligen med lägre lön, när kan tjäna ochman mer
kanske kunna bli domare eller åtminstone ha fler valmöjligheter inom
den privata sektorn finnsDet risk för kan få negativatten man en
utveckling där mindre skickliga jurister blir de kvar istannarsom
dessa funktioner med generell kvalitetsförsämring vid domstolarnaen

eventuell följd.som
Förutsättningen för förhindra sådan utvecklingatt atten synes vara

domstolarna kan erbjuda mycket stimulerande arbetsmiljö fören unga
jurister. Den äldre domargenerationen måste reellt förutrymmeges

till kollegor föra sådana etiska och tekniskaöver yrkeserfa-att yngre
renheter svårligen kan vinnas i den praktiskaän domarverk-annatsom
samheten. De juristerna måste här andra modernaunga som
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arbetsuppgifterför viktigaarbetsplatser samteget enansvarges
utvecklingsmöjligheter.och godakvalificerad utbildningmycket

blandyrkestradition i Sverigevi sådanfrågan återstår: HarMen en
medsysslasådana krav påjurister ochoch andradomare att

juristgenerationernaarbetsuppgifter från dekvalificerade att enyngre
för framtiden sigberedningsorganisationmed sådanlösning teren

kvalificeraderekryteramöjligtlämplig Blir detmindre att yngre
vidtid tjänstgörauppgifter under längreberedandeför ijurister att

domstol
internationella dom-undantar deheller,inteDet manomsynes

domstolar, i de länder haramerikanskavissastolarna och som un-
meddomstolskanslierna bemannassådersökt att av personervara

där, enligtEnglandexempel kanSom nämnasjuridisk examen.
har hjälpCourt of AppealCourt ellerdomare i Highuppgift, enaven

fall sekreterare.och i vissa ocksåutbildad clerk"juridiskticke en
kanske därföreuropeiska länder börandraförhållandena iHur är

studeras närmare.
återvändsgrändkommakan ocksåBeredartjänsterna att ses som en
därför särskiltbefordringsmöjligheter. Detfinnsdet synesom

föredragandetjänsterna skulle sådantarbetsuppgifterna iviktigt att ges
rekryteringsunderlag förbildar naturligtpersonalinnehåll denna ettatt

domartjänst.ordinarie
jurister betrossammanfattningsvis skickliga måsteVi att ungaanser

för attraherasviktiga uppgifteransvarsfulla ochmed att av enegna
tillräckligtbli kvarkan de tänkasdomstolsväsendet. Dåkarriär inom

förbli vitalaskall kunnadomstolsmiljön för domstolarnailänge att
förtalarHäri liggerutvecklingsmiljöer för domare. attargument som

den nuvarande börhar likheter meddomarbanaformnågon somav
behållas.

notarieut-perspektivi sådantviktigt överDet är att ett noga se
för denna pådiskuteras läggabildningen. Det bör störreatt ett ansvar

tillförlägga tjänstgöringen sådanochoch kammarrätterhovrätter att
respektive bör ställastingsrätt länsrätt. Frågandomstol och till om

i dag. minstinte borde längre Intenotarietjänstgöringen än omvara
beredningsförfaran-kvalificerat stöd inotarierna skall kunna utgöra ett

månader i dom-tjänstgöring 18obligatoriskkanske längre ändet en
emellertid också anföraskani fråga. Argumentstolen borde komma

fler juristerför beredanotarietjänstgöringen kortareför görs attatt
fordrar enligtUtbildningsfrågorna vårdenna.tillfälle genomgåatt

utredning väl detflera särskilddärför skäl när störremening re-enav
skönjas klarare i dag.formperspektivet kan något än
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7.1.6 vid delegering till berednings- ochAnsvaret

kanslipersonal

vidAnsvarfrågorna delegering diskuteras. domareDen som
innehar roteln ha övergripande förmåste målen.ett ansvar
Domarpersonalen förbör delegeringsbeslutenäven attansvara

korrekta. bör för den utfördaDäremot sysslanär näransvaret
riktig delegering har skett åvila den utfört sysslan.en som

och delegeringsfrâgorna kan diskuteras for-Ansvars- attgenom man
olika nivåer. ordning därmulerar En domaren, i fall i underrätt,vart

visst rotelansvar nödvändig. domarehar Den inneharett synes som
övergripanderoteln ha för målen hansmåste på rotelett attansvar

fram till avgörande. Domarpersonal också forkommer måste ansvara
delegeringsbesluten efter prövning tjänstemannensatt ges noggrann av

för utfördalämplighet härför. Ansvaret den sysslan bör däremot enligt
vanliga regler ávila den utför den.som

Vi vill i detta sammanhang också understryka vikten attav en
inriktning särskilda beredningsorganisationer hos domstolarna intepå
får medföra uttunning domstolens och dess lednings fören av ansvar

målen väl beredda snabbt kommer fram till domstolens slutligaatt
prövning finnasoch avgörande. Här det brister redan i densynes
beredningsorganisation finns i dagens domstolssystem; bristersom

avhjälpa.bör sökasom man
frågornaVi behandlar den administrativa styrningen dom-om av

stolsarbetet i avsnitt.nästanärmare
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7.2 administrativaDen styrningen och domarnas

självständighet

Vi viss styrning domstolarnas verksamhet inte kanattmenar av
Redanundvaras. tilldelningen anslagsmedel blir dom-genom av

stolsväsendet föremål för styrning. En viss revisionell externen
kontroll också tålas domstolarna.måste Den externa styr-av
ningen måste dock präglas långsiktighet fastaoch principer.av

bör därförDen lagbunden. Vi de krav vadpåattvara menar
skall iregleras lag också bör kunna ökas. författnings-Isom en

skiss illustrerar vi vad sådan regleringnågot skulle kunnaav en
tänkas omfatta.

Domstolarna behöver också, liksom all väl fungerandeannan
verksamhet, intern administrativ styrning. De viktigasteen
frågorna bör härvid i kollegiala former.avgöras Det bör vara
chefsdomaren i domstolen i övrigt för styrningen.som ansvarar

Vi kan inte ordning med chefsdomare lederattse en en som
och övervakar arbetet i domstolen skulle inrymma något hot

ildömandet.den enskilde domarens självständighet Prin-mot
ciper för fördelningen mål bör dock läggas fast, i lag.ytterstav
Det måste emellertid finnas möjligheter omfördelaäven mål,att
införa lottningsstopp enligt vissa sakliga kriterier.m.m.

Vi uppmärksammar frågan rutinerna kringäven åklagar-om
myndigheternas instämning brottmål till tingsrätterna och denav
möjligheten visst mål skulle komma till vissatt ett att styras en
domare inte domstolens lottningsförfarande utangenom genom
beslut fattat vid åklagarmyndigheten. Vi börattmenar man
studera hur denna känsliga fråga löses hos olika domstolar.

7.2.1 styrningExtern

Direktivens utgångspunkt administrativ styrning verksamhetenär att av
inom domstolsväsendet nödvändighet. Fråganär sådanen om en
styrning riskerar komma i konflikt med domarens självständighetatt
skall dock enligt direktiven till behandling.tas upp

Redan tilldelningen anslagsmedel blir domstolsväsendetgenom av
föremål för styrning. riksdagenAtt detta förutomsätten genom-
sin lagstiftningsmakt med sin makt beskattningenöver och genom-
sina övergripande anslagsbeslut har förutsättningarna för denatt ge
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samhällsfunktion domstolsväsendet utövar självklarhet.ärsom Meden
denna ordning följer också domstolarna måste tålaatt bli föremålatt
för revisionell kontroll. Denna kontrollexternen bör bådevara av
ekonomisk och verksamhetsrevisionell karaktär. Därmed åligger det
utomstående samhällsorgan granska domstolsväsendetsatt effektivitet.
Till detta bör också, behandlat i avsnittet domarnassom om
rättsliga ställning 4.8, höra rättslig kontroll.externen

Hur detta bör fördelas på riksdagen respektive regeringen och
dessas kan diskuteras och bör belysas iorgan kommandeett ut-
redningsarbete. Här bör dock nämnas vissa frågor påatt området är
aktuella i samband med den omläggning budgetbehandlingen hosav
riksdag och regering konkret övervägs. En utvecklingsom nu mot att
förstärka riksdagens roll i fråga utvärdering och uppföljningom av
den offentliga verksamheten i samband härmed förutses kan blisom
betydelsefull på domstolsväsendets område.

Med hänsyn till den konstitutionella principen domstolarnasom
självständigheti dömandet detär central betydelse styrningenav att av
domstolsväsendet präglas långsiktighet och fasta principer.av
Styrningen bör därför lagbunden i utsträckningvara gåren som
betydligt längre iän fråga andra samhällsområden. Denna tankeom
kommer till visst uttryck i bestämmelsen i 11 kap. §4 regerings-
formen huvuddragen domstolarnasattom organisation skallav
föreskrivas i lag. Vi emellertid bör övervägaanser att gåman att
längre i i lag binda domstolarnasatt organisation. I den skiss till
ändringar i rättegångsbalken och lagen allmänna förvaltningsdom-om
stolar tagits med i detta betänkande illusterassom något vadgrovt av

sådan reglering skulle kunna tänkas omfatta.en Vi hänvisar till den
särskilda kommentaren till skissen.

Sådana bestämmelser kombinerade med regleringen ny av
domarnas rättsliga ställning skulle kunna sägas innebära för-en
stärkning domstolarnas och domarnas ställningav under konstitu-
tionen. Med sådan utgångspunkt skulle regeringensen och Dom-
stolverkets verkställande uppgifter i förhållande till domstolsväsendet
inte heller behöva bli föremål för diskussion motsvarande denen som
förekommit inte minst i samband med Domstolsverkets tillkomst och
i anslutning till genomförandet 1974 års regeringsform. Här finnsav

anledningnärmast avvakta Domstolsverketsatt slutliga avrapportering
till regeringen sitt uppdrag utarbeta arbetsfördelningav att en ny
mellan verket och domstolarna m.m.

En fungerandeväl verksamhet förutsätter dock internäven en
administrativ styrning; domstolarna ingetutgör undantag i detta
hänseende. En sådan styrning får självklart inte inkräkta på den
enskilde domarens självständighet i behandlingen det enskildaav
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fastsöka lägga gränsenbakgrund viktigtdennamålet. Det är attmot
dömandet.isjälvständighetenochstyrningadministrativmellan

styrningadministrativ7.2.2 Intern

chefs-skall hadomstolarnafråganfinns olika synsättDet enom
chef eller haradministrativadomstolens ettdomare är somsom

verksamhet. Endomstolensviss delföradministrativt avenansvar
domstolochvidordinarie domareallaståndpunkt är sammaatt en

skalldärför inteochjämställdafulltavseendenallaiskall varavara
chefsdomareNågonadministrativt ledarskap.underkastade något

admi-och beslutför ordetäldstei tjänstendenintedåbehövs avutan
tillöverlämnaskanadministrationVisskollegialt.fattasnistrativ natur

admini-föredragande ochdomstolensförkanslichef svararsomen
blandchefskapetmodell ärEnpersonal roterarstrativa attetc. annan

chefsdomareförordnandeellerordningi vissdomarna att ett somen
enligt detordningkortfattatkan sägai tiden. Man attbegränsatär en

domstolen.deninomsjälvständighetfrämjar domarnassagda egna
rättskipningsuppgiftfylla sinskall kunnadomstolmodernFör att en

professionellocheffektivpräglasmeningenligt vårdenmåste av en
ochpersonalfrågaiiverksamhetenadministration stort samt omav
förDetutrustningutbildning och ansvaretytterstaekonomi, m.m.

främsta före-ligga påledningsuppgifter börkvalificeradedessa en
administrativt ledarskapkraftfulltViktendomstolen.förträdare ettav
undvaras. Detmening inteenligt vårdomstolar kanvid våra na-synes

uppgift. Dedennahardomstolenchefen fördetturligt är somatt
avsnittvidarejämförkollegialt,dockbör avgörasfrågornaviktigaste

den bästadetdetta ärsynsättocksåVi7.2.3. att gersommenar
sådana.domstolarnaförsjälvständigheten som

snabbtbereddavälmålenligga främstbörledningsansvaret attI
Häriavgörande. måsteprövning ochdomstolenstillframkommaskall

beredningsorganisationensförminstligga inte ytterstaett ansvar
denreglerförtVi hardomstolen.förstödtill utfunktion om

i rättegångs-till ändringarskisserchefsuppgiften i våraadministrativa
förvaltningsdomstolar.allmännaoch lagenbalken om

medmycketi dag arbetaoch länsrätti tingsrättLagmännen synes
30 %tillgenomsnittienligt enkätadministrationen, ar-avuppen

decentraliseringbeaktande denmedävenbetstiden. Detta avsynes oss,
domstolarnatillDomstolsverketfrånadministrationen som nuav

domstolsorganisation måstereformeradmycket. Ivälpågår, envara
administra-med kompetentaförstärkaschefskapetadministrativadet
samverkansigtänkakunnaocksåbördomare. Maninte ärtörer som
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kring administrativa stödfunktioner mellan flera domstolar. Chefs-
domaren bör i högre grad kunna sigägna dömande verksamhet och
kunna koncentrera sig övergripande eller eljest kvalificerade ad-
ministrativa frågor.

Vi dock i avvaktan behövligapå förändringarattanser man av
domstolsorganisationen bör föröppen överväga olika lösningarattvara

frågan hur chefskapet bör kunna lösas. En ordning medav om ett
chefskaproterande dock inte ändamålsenlig. situationerI där detsynes

rekryteringsskäl eller eljest framstår särskilt lämpligtav attsom
tidsbegränsa Chefskap med visst lönetillägg börett ha möjlighetman

det.göra Instrument möjliggör dettaatt bör utvecklas.som

7.2.3 Fördelning mål och domares självständighetav

Frågan arbetsuppgifternas fördelning och metoderna härförom är av
central betydelse både från effektivitetssynpunkt och principiellaav
skäl, eller med andra ord för domarens självständighet iatt trygga
dömandet.

Enligt vår uppfattning bör principerna för tilldelning och omför-
delning mål ha sin utgångspunkt i bestämmelser i lag. Vi har låtitav
detta komma till uttryck i de författningsskisser vi utarbetat ochsom
lagt till detta betänkade. Huvudregeln bör slumpsys-ettsom nu vara

lottning kombinerat medtem för specialdestineringett utrymme
enligt vissa kriterier. Denna ordning måste dock inrymmaäven en
möjlighet omfördela mål, införa lottningsstoppatt enligt vissaetc.
angivna sakliga förutsättningar. Sådana principer och övergripande
tillämpningsbeslut bör behandlas kollegialt i domstolen, medan mindre
ingripande beslut bör arbetsledningsbeslutdär domstolens chefses som

Äveneller chefsdomare har beslutanderätten. dessa utgångs-annan
punkter har vi fört i form lagtext i författningskisserna.ut av

Med sådan reglering, utformningnärmare får behandlas ien vars
fortsatt utredningsarbete, fråganett domstolens administ-synes om

rativa ledning kunna lösas så det inte uppkommer någon principiellatt
konflikt med principen domarens självständighet.om

En fråga dock härvid bör bli föremål för närmare prövningsom
gäller rutinerna kring åklagarmyndigheternas instämning brottmålav
till tingsrätterna och den ordning tingsrätterna därvid tillämpar försom
fördelning målen domare. En ordning där brottmål skulleav ett
komma till viss domare inteatt lottningsförfarandetstyras en genom
vid domstolen administrativt beslut fattadeutan chefenettgenom av
för åklagarmyndighet skulle med kunnarätta klandras. Samtidigten
gäller det finna rationell ordning inte leder tillatt effektivitets-en som
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dennaVi käns-för åklagarkåren.ochi domstolarnaförluster tror att
studerar hur den lösessärskilt bör belysasliga fråga att mangenom

olika domstolar.hos
OmiFitgerdiskuteras se Petersärskild frågaEn uppsatsensom

Exekution, tillVänboki ochi tingsrätt Processfördelning målav
specialstyraförmöjligheten två104Robert Boman, rör attparters.

med avstående frånvisstill domaredem emellantvistemålett en
alternativbli viktigtskulle kunnatredomarsammansättning. Detta ett

samband medprincipiellt harskiljeförfarandet. Frågan,till som
ytterligare i Skilje-belysaskommakan kanskelottningsprinciperna, att

arbete.domsutredningens
anledning söka läggavi det finnsSammanfattningsvis attattanser

lagnivå. Vidare börfördelningen mål, påförprincipernafast ytterstav
åklagarmyndighetfrån prövasbrottmålinstämningenfrågan avom

fördelning målinte frågansker,Vi kan, sånärmare. att avomseom
bördet förutsätterdomstolen utgöraarbetsledning inomoch den som

dömandet.självständighet ienskilde domarensdenhotnågot mot
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8 Nämndemännens ställning m. m.

8.1 internationellaDet perspektivet

ÖsterrikeI Danmark, Finland, Norge, Tyskland och finns lek-
mannadomare har ungefär ställning de svenskasom samma som

Österrikenämndemännen. Finland,l Tyskland och nämndemännensär
medverkan begränsad till underrätt, medan nämndemannamedverkan

Förekommeräven i vissa mål i de danska och norska domstolar som
hovrättervåra dessanär dömer förstamotsvarar instans.som

Lekmannadomarna har individuell och beslutarrösträtt tillsammans
med juristdomarna i både skuld- och påföljdsfrågor. Med undantag för
de österrikiska nämndemännen, väljs slumpmässigt från röstläng-som
derna, det kommunfullmäktigeär eller liknande harorgan som

för urvalet nämndemannakandidater i dessa länder.ansvaret av
Uppdragen dock inte politiska och även ianses som om, som
Danmark, nämndemännen huvudsakligen hämtas från de politiskt
aktiva och deras representation politisktär proportionell, det integär

hos domstolen utläsa vilken politisk hemvist denatt enskilde nämnde-
har.mannen

I samtliga engelsktalande länder undersökts utredningensom av
Österrikei Danmark, Frankrike, Norge och förekommersamt

medverkan jury i brottmål. Jurymedverkan i den danska och norskaav
tappningen skiljer sig från den i övriga länder så juryn intesätt att
medverkar vid prövningen i första i andra instans. Jurymänutan
rekryteras i de flesta de länder studerats slumpvis från listorav som

röstberättigadeöver medborgare. Danmark och iNorge och viss mån
Frankrike undantag frånutgör denna huvudregel. De danska och
norska jurymännen på nämndemännen.sätt Denutses samma som
franska juryns ledamöter hämtas ursprungligen från röstlängderna,

därtill kommer utsållningsförfarande i flera innan årligettmen steg en
jurylista tagits fram från vilken jurymännen i de enskilda jurymålen
sedan väljs ut.
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utgångspunkt8.2 En allmän

i det svenska rättsväsendet. Argumen-har gamlaNämndemännen anor
dömande verksamhetenlekmän i denmedverkan ärförten avav

lopp. Närnndemannain-underoch har varierat årensskilda slag även
rättskipningenför förtroendet förviktigt bl.a.harstitutet attsetts som

ligga i linje med allmännaochförankrat hos allmänhetenvälskall vara
rättsuppfattningar i samhället. Ettochdemokratiska principer annat

dessa fårlekmänför medverkanskäl att genomanses varaav
verksamhet. Nämndemännen hariinsyn domstolarnasallmänheten

lek-särskilda aspektertillföra dömandetäven attansetts genom
juristdomarnastillförs fram komplementmannasynpunkter som

bedömningar.
förankring i dömandetden folkligaviktigt bibehållaDet är att som

för övervägandenUtgångspunkten våratradition har haft.Sverige av
skall finnasverksamhetenlekmarmamedverkan i den dömandeär att

anledningfinns därför inte någoninstans. Detfall i förstakvar i vart
framföras för ochskäl brukardepåhär närmare emotatt som

lekmannainslagetnämndemannamedverkan i underrätterna. Frågan om
dockfunktion där kommernämndemännensinstans ochi andra att

följande.behandlas i det

nämndemän8.3 Utseende av

nämndemänolika metoderavsnitt diskuterasdetta motatt utse
Någrapolitisk karaktär.uppdraget intebakgrund äratt avav

inte Ettbör docki valsystemet övervägas.förändringarstörre
väljs från röstläng-slumpmässigtförfarande där nämndemännen

i stället bliUtgångspunkten börlämpligt.intederna attanses
i fortsätt-nämndemannakårenoch val ävenberedning till av

knappast kanvalförsamling. Eftersomskerningen manav en
utnyttjaför detta val återstårspeciell valförsamlingskapa atten

därvidbörförsamlingarna. Man över-beslutandepolitisktde
landstingen.uppgiften skallinte övertasväga avom

började välja nämndemännen1863 kommunalstämmornaSedan år när
politisk församling. I dag skernämndemän skettvalhar av enav

detta utseddalandsting. De påkommunfullmäktige eller sättvalen av
de politiskalänk mellandärförkannämndemännen som enses
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instanserna och rättskipningen. Systemet har under år utsattssenare
för del kritik. minstInte i anslutning till ochstörre uppmärksam-en
made mål har förekommit påståenden nämndemännenattom genom

de partipolitisktär utsedda inte kan förväntas döma objektivt.att Det
har blivitäven vanligare nämndemännens partitillhörigheti visstatt ett
mål redovisats i massmedia. Det förekommer också uppgifteratt om
nämndemännens partipolitiska tillhörighet hos domstolarna ianges
administrativa register, sådanaäven förs med hjälp ADB.som av
Enligt direktivvåra bör utredningen belysa möjligheten att utse
närrmdemännen på sätt direktaän val politiskaannat genom av
församlingar.

En svaghet i det nuvarande kritikenär, illustrerar,systemet attsom
det kan leda till misstankar nämndemännen i sin dömandeattom
verksamhet skulle låta sig påverkas partipolitiska hänsyn. Vi villav
dock betona något exempel på så skulle fallet inteatt haratt vara
kunnat påvisas. Systemet har å andra sidan den styrkan deatt som
nomineras till nämndemannauppdrag väl kändaär för valförsamlingen

fåroch förmoda, endast lämpligaatt, är förman personer som
uppdraget kommer frågai för nominering.

Frågan alternativa metoder för utseende lekmannadomare tillom av
domstolarna har diskuterats bl.a. Yttrandefrihetsutredningen påav
1980-talet. I likhet med denna utredning vi lösningenatt attanser
utesluta politiskt aktiva från valbarhet skulle innebärapersoner att

i och för sigmånga lämpliga inte skulle kunna användaspersoner som
nämndemän. Som alternativ till det nuvarande medsystemet en
valkorporation kan egentligen endast föras fram förfarande medett
slumpvisa urval röstlängderna så vanligtär vid tillsättningenur som

de i utlandet förekommande brottmålsjuryerna. Detta väljasättav att
Österrike.nämndemän tillämpas i Vi kan inte förorda sådanen

lösning, eftersom den inte garantier för får omdömesgilla,attger man
rättrådiga, självständiga och samhällsintresserade personer som
nämndemän. kanDet ifrågasättasäven det lämpliga i detta ickepåatt
frivilliga rekryterasätt inte vid tillfälle,enbart ettpersoner utansom
återkommande under mandatperiods längd, förväntas tjänstgöra viden
domstolarna. Ett där partier nominerar däroch valkorporatio-system

politisk inte hellerär är så ibland i debattenantyttsnen som- -
unikt för Sverige. Denna form för utseende lekmannadomareav av
nämndemannakaraktär finns i eller form i andra skandinavis-en annan
ka länder och, efter vad vi kunnat inhämta, i Tyskland. Skillna-även
den kan sägas där inte betraktar nämndemannauppdragetattvara man

politiskt uppdrag, vissa hållpå sker ochhär, det inteettsom attsom
möjligtär med uppgifter från domstolarna utläsa vilket partiatt som

har nominerat den enskilde nämndemannen.
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proportionella nämndemannavalsamband med påkallaI rätten attatt
justitieutskottet1975 beskrevs nämndemannauppdragetinfördes år av

till vilket det inte knutet uppgifterförtroendeuppdrag ärett avsom
valkorporationenpåpekades vidarepolitisk Det ärävennatur. att om

uppfattasinte följer uppdraget kanpolitiskt däravsammansatt att som
Utredningens utgångspunkt avseendemed politisktförenat ett ansvar.

nämndemannauppdragets karaktär med dennaöverensstämmer
uttalande i 1991/92:JuU19 11.beskrivning se utskottetsäven s.

erfarenheterna visar alltså förtroendeupp-utländskaSom de är ett
för oförenligt medi och sig intedrag nämndeman nämn-attsom

politisk valförsamling. Eftersom utred-demannakåren utses av en
skall slumpvisvill förorda nämndemännenningen inte utgöraatt ett

från röstlängderna vibefolkningen hämtaturval att ut-anserav
respektive landsting igångspunkten bör kommuner ävenattvara

genomförfortsättningen bereder och val nämndemannakåren.av
förspeciell valförsamling enbartTanken tillskapa nämn-att en

nämligen knappast realistiskt alternativ.demannavalen ettsynes vara
endast landstingen ha handlåtaEventuellt kan överväga att omman

valförsamlingendet skulle kommauppgift i framtiden. Pådenna sättet
organisationerna i tingsrätternaslokala politiskabort från destegett

utanför landstingen fårde kommuner stårdomsagor. För som av
kommunfullmäktige fortsättningsvisi fallnaturliga skäl så även
för nämndemannavalen.valförsamlingfungera som

valkorporationerna ellerde nuvarandebibehållandeEtt en avav
inte rekryteringen skulle kunnahindrar emellertiddessa görasatt mer

i §för stödja de uttryckliga kraven 4 kap. 7den i dag,än äröppen att
§ förvaltningsdomstolaroch 19 lagen allmännarättegångsbalken om

Visammansättning med till ålder, kön och yrke.allsidig hänsynpå en
ifrågasättai avsnitt. Man kantill detta ävenåterkommer nästa om

folkbokfördaskallnämndemännen i underrätternakravet på att vara
upprätthållasi domkrets böringår domstolensi den kommun som

Även normalfallet kan tänka sigkrav bör gälla istrikt. detta manom
från andra domsagorundantagsvis låna nämndemän så ärnäratt

särskilda skäl.påkallat av
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8.4 Nämndemannakárens sammansättning och
rekrytering

Rekryteringen till nämndemannauppdragen bör öppnare änvara
i dag. Det bör möjligt för ickeäven partipolitiskt aktivavara att
kandidera och väljas till dessa uppdrag. I detta avsnitt redogörs
för olika alternativ för uppnå breddad rekrytering.att Bl.a.en
kan inrätta frilistor till vilka allmänheten kunde nomineraman
kandidater. Andra alternativ är antalet nämndemän ökas ochatt

det sammanhängande antaletatt mandatperioder nämn-som en
deman får tjänstgöra begränsas. Vi vidare regelnattanser om
proportionella val bör bort.tas

I Domstolsverkets 199224 gjorde verket den bedömningenrapport att
valsystemet den utslagsgivande faktor påverkade rekrytering-var som

och sammansättningen nämndemannakåren. Valsystemet innebären av
dagens nämndemän rekryteras frånatt begränsad krets, deen

partipolitiskt aktiva. I läge där tendensen flerär alltett medborgareatt
sig i samhällsfrågor samtidigt de politiska partiernasengagerar som

medlemsantal vikandeär finns fara för rekryteringsbasenatten
kommer bli smalare i framtiden. Det kanatt därför kanske bli svårt
för de politiska partier är representerade i valförsamlingensom att
finna alla de kandidater behövs för få allsidigtattsom sammansatten
nämndemannakår. En öppnare rekrytering till uppdragen skulle kunna
lösa sådant problem. Det måste ocksåett positivt ickeävenattses som
partipolitiskt aktiva lämpade nämndemän ipersoner engageras som
den dömande verksamheten.

Utredningen har olikapå breddasätt rekryteringensett tillatt
nämndemannauppdraget. Ett alternativ, påminner det franskasom om

för jurymän,systemet är nämndemännenatt frånutse att utses en
slumpmässigt vald lista från vilken de eller anledningsom av en annan
inte kan komma i fråga har bort. Den franska modellen, därsorterats
samtliga kandidater ursprungligen hämtas från röstlängderna, innebär
emellertid omständlig utsorteringsprocedur i flera stadier. Därtillen
kommer invändningen även sättet är acceptabelt foratt, utseendeom

jurymän endast skall tjänstgöra vid eller fåtal rättegång-av som etten
det knappast kan lämplig metod lekmanna-ar, ses som att utseen

domare förväntas delta i dömandet under flerårig mandat-som en
period. Vi vill därför inte förorda sådan förmetod utseendeen av
nämndemän. Inte heller vill vi föreslå flyttarett översystem som
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innebäradetta kaneftersomorganisationer,till vissanomineringsrätten
politiskautgångspunkt i detordning medför dagensrisk att enen
ellerkorporativt inslagkommer ersättasi stället attettattsystemet av

ha sinordning skullesådanEnkommersärintressenvissa att gynnas.
ochdemokratiskarepresentativautanför vårtutgångspunkt system

opartiskhet.oavhängighet ochdomstolarnasförriskabelframstå som
de politiskafrånnomineringsrätten övergårinnebärEtt attsystem som

ellerorganisationerideella rättenvalförsamlingen tilli attpartierna att
skulleorganisationerna ävenochpartiernamellandeladesnominera

skulle ståfortfarandemedlemmarinte ärinnebära att personer som
nämndemannauppdragen.utanför

tål övervägas ärrekryteringenbredda attsätt attEtt attannat som
allmänhetentill vilkens.k. frilistaupprättadesvarje kommunidet en

ellerfullmäktigemellanvaletkandidater. Inominerakunde att
från dennavisst antalväljatvingasskullelandstinget att ett personer

frivillighetens vägskulle havalförsamlingen rättellerlista attatt
alternati-sistnämndavalt detutredningenharfrån listanutse personer

införarealistisktlämpligt ellersigdet inteVi attvet. varevaraanser
vilja påsinvalförsamlingen röstatvingaskulleregel att motsomen

frilista.sådan s.k.påuppsatta enpersoner
förstaframtiden iinämndemännen ävenkommervi detSom ser

partinominering-efterpartipolitiskt aktivabland derekryterashand att
nomineringsförfarandet öppnashindraemellertid intebörDetta attar.

föreslåskunnaböraktiva medborgarepartipolitisktickeoch ävenatt
gällandenämndemannauppdrag. Dentillkandidera ytterstaoch

nämndemannaupp-fördelning antaletproportionellprincipen avenom
framståförfarandesådantikommerpartiernamellandrag attett som

till förslag påordning intesådaneftersomfrämmande, uppmuntraren
för övrigtdenna regel,därförVikandidater. att somexterna anser

beträffandeinfördfrågan inteöverväganden ärsärskildaefter av
bort.börjurymännen, tas

förgarantiervissadet finnsrekrytering måste attVid öppnareen
nomineras till nämn-för uppdragetlämpadeendast ärpersoner som

nämndemanegenskaperdebeskrivningEndemän. som enav
§i 12 5jurymän kap.finns fördenmotsvarandebesittaförväntas som

Om, såtill hjälp.därförkundetryckfrihetsförordningen somvara
skall skefortsättningeninämndemännen ävenvalanförs avovan, av

nomineradesför dekommervalförsamlingpolitisk ansvareten
valberedning,formdenna. Någonfallalämplighet attytterst av

olämpligaförhindraförarbetari dagaktivt än attattmersom
Vikrävas.därförkommernämndemänväljs till trorattpersoner

förprobleminnebära någotskulle störredettaemellertid inte att
följande,i detdiskuterasi synnerhetvalförsamlingarna, somom,
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nämndemännens mandatperiod frikopplas från den gäller försom
valförsamlingen.

Det naturliga förfarandet valförsamlingenär väljer denatt valbe-
redning har bereda val nämndemän.att I dettasom sammanhangav
vill vi emellertid framkasta tanken i valberedningen bordeatt även
ingå någon ledamot hämtas utanför valförsamlingens krets ochsom

mandat inte vilar på politiska grunder. Om landstingenvars ensamma
i framtiden får välja nämndemännenansvaret att lands-t.ex.vore en
hövding, pensionerad domare eller någon betrodden med-annan
borgare utanför landstinget tänkbar ledamot valberedningen. Enen av
sådan valberedning skulle aktivtäven kunna understödja öppnareen
rekrytering till nämndemannauppdragen än falletär i dag.som

För nämndemannakåren skall fåatt den allsidiga sammansättning
med hänsyn till ålder, kön och yrke den enligt lag skall ha kan,som
förutom rekryteringen tillatt öppnas omfatta ävenatt personer
föreslagna på s.k. frilista, även övervägas inte antaleten nämnde-om

bör ökas jämförtmän med i dag. Det möjligtär fleratt yngre,
yrkesverksamma skulle villiga sigåta sådana uppdragpersoner attvara

de visste de inte behövde tjänstgöra lika oftaatt förväntasom som av
den Ävenenskilde nämndemannen för närvarande. frågan om en
begränsning antalet mandatperioder för nämndemännen och dessav
eventuella konsekvenser bör studeras närmare. Ett alternativ är att
nämndemännen endast tillåts sitta under två sammanhängande
mandatperioder och de sedan måste ståatt över period innan de bliren
behöriga åter kandidera vid val tillatt nämndeman. Ett sådant system
tillämpas i Tyskland.t.ex.

Åtgärder8.5 för betona nämndemannauppdragetsatt

särställning

Nämndemannauppdraget inteär politiskt till sin karaktär. För
betona detta vi mandatperiodenatt föratt nämndemännenanser

bör särskiljas från valkorporationens nämndemännenssamt att
partitillhörighet inte bör framgå de listor sänds tillav som
domstolarna.

Som nämnts nämndemannauppdragetär inte betraktaovan att ettsom
politiskt uppdrag. Detta kan inte betonas. Dagens väljanog system att
nämndemän, vilket inte kräver några förändringar,större kananser
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till allmänhetenobefogat, ledaibland,dock än atttatt trorom
Utredningen hzarpartipolitisktmedförenatuppdraget är ett ansvar.

rekrytering, finnsbredareförutomdet,därför påsett genom enom
nämndemannauppdragenmissuppfattningarförhindraandra sätt att om

karaktär.
särställningnämndemannauppdraget harmarkeraEtt sätt attatt en
valförsam-väljsinnehavareuppdragtill andraförhållandei avvars

till 1989årmandatperioderna åt. Framskiljalingen är att var
ursprungligensexårig. Systemetmandatperiodnämndemännens var

skedde successivt, dvs.nämndemannakårenförnyelsensådant att av
och inte förårvaldes hans påavgick ersättarenämndeman sexenom

i1975mandatperioden. årDetta övergavskvarvarandeden system
minoritet kanregelninfördemedsamband attatt genom-enomman

också regeltillfälle infördesVidproportionella val.driva ensamma
tredje år.skulle väljasnämndemannakårenhälften vartatt omavom

kontinuitetsåvältillgodose behovetAvsikten att som pro-avvar
infördesnämndemänrekryteringenunderlättaportionalitet. För att av

mandatperioden.treåriga1989 denslutligen år
iblandmandatperioden hadesexårigatidigareDen ansetts vara en

politiskaåterspeglade deninte korrekteftersom dennackdel, samman-
Med1987/882138 18-19. tankefullmäktige jfrisättningen s.prop.
kan, enligtpolitiskt uppdragintenämndemannauppdraget ärpå ettatt

fullmäktigesnämndemannakårenåterspegling iuppfattning,vår aven
sig. Omieftersträvansvärtemellertid inte någotsammansättning vara

irekommenderar, kommerrekryteringen, öppnasdessutom som
nämndemannakåren iåterspegling isådanhellerinte någonrealiteten

mandatperioder kanolikanackdelarmöjlig. Delängden att somvara
fördelamöjligheterbegränsadeellermerarbeteha,tänkas så attsom

tillfälle, kanpartikandidater vidtänkbarauppdrag mellansamtliga ett
tillrekryteringvissa fördelar. En öppnareemellertid vägas mot

valförsamlingenförmodligen tillledernämndemannauppdragen att
få framföraktiv rollintavalberedning måstedesseller attmeren

inteinhämtasKunskaper måstelämpliga kandidater. personer somom
förmodasledamöter. Det måstevalförsamlingenskända förär vara

tidtillkan förläggas närmerarbetepositivt dettaenbart enom
politiskaolikavalen till defullt sysselsatt medintevalförsamlingen är

uppdraget intemarkera ärförVi förordar,förtroendeposterna. attatt
mandat-nämndemännenspolitisktmed någotförenat attansvar,

församlingen.väljandeför denfrån den gällersärskiljsperioder som
låta nämndemännenolika valperiodernaskilja de ärEtt sätt attatt

falletmandatperioder, såtillfällen derasvid olika såväljas att varsom
nackdel med dettagick omlott. äroch 1989, Enmellan 1975åren om

ellermandatperiodned nuvarandetvingas kortaantingen skulleman
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förlänga den med det dubbla. Med tanke på det kanatt anses vara
önskvärt med viss kontinuitet i dömandet detär svårt rekom-en att
mendera det förstnämnda alternativet. Eftersom den tidigare sexåriga
mandatperioden kortades tillned förår underlätta rekryteringentre att
kan inte heller det alternativet lyckad lösning. Ettsenare ses som en

docksätt är hälften nämndemannakåren väljs året föreatt ochav
hälften efteråret valet till den politiska valförsamlingen någonutan
förändring i mandatperiodens längd. Under förutsättning valperio-att
den till de kommunala församlingarna förlängs till fyra år är ett annat

skiljasätt mandatperioderna låteratt nämndemännensatt man
mandatperiod fortsättningsvisäven treårig. Förr ellervara senare
skulle vidmakthållande den nuvarande mandatperioden dockett av
innebära nämndemannavalen kom sammanfalla med tidpunktenatt att
för val till den politiska valförsamlingen. Vi denär uppfattningenav

även nämndemännen bör väljas för periodatt längden av samma som
valförsamlingens, valet bör förläggas så mandatperiodenatt attmen
påbörjas vid den tidpunkt då hälften valförsamlingens mandatperiodav
gått Alternativt kan i detta falläven komplettera förfarandetut. man

låta nämndemännens mandatperioder gå omlottatt så hälftengenom att
väljs föreåret valet till valförsamlingen och hälften efteråret detta val.

Ett understrykasätt uppdragets särställningannat sådantatt är att
det kostnaderstörre eller bordeomgång kunna genomförasutan om-
gående. Systemet tillämpas redan i andra länder med valsystem
liknande vårt och innebär det från de nämndemannalistoratt som
skickas till domstolarna inte går utläsa vilket parti den enskildeatt
nämndemannen tillhör. Vi rekommenderar därför valförsam-att
lingarna redan vid valtillfällenästa utesluter uppgifter partitill-om
hörighet från de nämndemannalistor sänds till domstolarna. Dettasom
skulle innebära det inte längre skulle bli möjligt för domstolen,att
massmedia eller enskilda med ledning enbart domstolens lista,att, av
få fram uppgifter den enskilde nämndemännens politiska hemvist.om
Vidare skulle eventuella rutiner hos domstolen indela nämnde-att

imännen på basis deras partitillhörighet förhindras.grupper av
Utredningen vill i detta sammanhang påpeka sådan gruppindel-att en
ning domstolarna med tanke på nämndemannauppdraget inteatt ärav

politisk varken lämpligär eller önskvärd. Domstolarnasnaturav
indelning nämndemännen i bör i stället ske slumpvisav grupper

lottning, i bokstavsordning eller, för allsidiggenom en samman-
sättning de enskilda med hänsynstagande nämnde-av grupperna, av

ålder, könmännens och yrke. Vi denna rekommendation ärattanser
viktig principiell och symbolisk Den stöd för lagensnatur.av ettger

krav allsidigpå sammansättning enligt vissa kriterier inte ären som
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principernapolitisk och de bakomliggande justitieutskot-natur somav
uttryck för.tet gett

8.6 i instansNämndemannamedverkan andra

nämndemän i iMedverkan målen beroendeöverrätterna ärav
uppgifter domstolar i framtiden. vissavilka dessa skall ha Iav

nämndemannamedverkan värde imål är även överrätt.stortav
renodlat rättslig omprövning i andra instans talar dockEn emot

Även utvecklingennämndemannamedverkan. inte i dengårom
riktningen emellertid intekan bordeövervägaman om man
införa for i målet bestämma omprövning-rätt parterna atten om

med inte.målet skall ske nämndemän eller Nämndemän-en av
fallkunde i dessa ytterligare juristdomare.ersättas avnen en

lekmannadomare i hovrätt och kammarrätt relativtMedverkan ärav en
infördes 1977. Sådanföreteelse år medverkan i andra instanssomung

vanligtinte heller särskilt förekommande utomlands. Det bör dockär
påpekas lekmän medverkar i dömandet i vissa mål i instansandraatt

Tanken skulle deltai Danmark och Norge. nämnd i brottmål ävenatt
emellertid inte föri hovrätt 1970-talet diskuterades redanutanvar ny
första hälft. 1972 domarutredning föreslogunder seklets När års att

nämndemän skulle delta vid avgörande vissa imål äventyperav av
motiveradesandra instans detta dock främst med medborgarnas

intresse insyn i och kontroll domstolarnas Med-verksamhet.av av
iverkan nämndemän hovrätt och kammarrätt ansågs dessutomav

ytterligare kunna förstärka allmänhetens förtroende för dömandet,
det skulle deras deltagande i och för sig intesåäven attom vara

skulle leda till säkrare rättskipning.och bättre Det alltsåen var
huvudsakligen förtroende- insynsargument tilloch anfördessom
förmån för införande lekmannadomare i dessa domstolar, ävenav om
synpunkter lekmannamedverkan värdekundeattsom vara av
framförallt vid bedömningen bevisvärderings- och påföljdsfrågorav

framfördes.också
Enligt direktiven skall utredningen möjligheten frånavståattse

lekmannamedverkan i den andra och vanligen sistaden instan-- -
Vid informella förfrågningar bland hovrätts- och kammar-sen.

rättsdomare har framkommit intedet föreligger generelltnågraatt
negativa erfarenheter nämndemännens medverkan i dömandet iav
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dessa domstolar, finns kritiskadet också synpunkteräven om av
principiell Tankar har dock framförts lekmannamedverkannatur. att
kanske inte behövs i alla slagde mål där sådan förekommer i dag.av

kammarrättshåll, nämndemannarepresentanternaFrån iävenmen av
har pekats kan ifrågasättapåexpertgruppen, t.ex. att man om

nämndemännen verkligen borde imedverka alla socialförsäk-typer av
ringsmål kommer till prövning i kammarrätterna. Som ettsom upp
särskilt för lekmannamedverkan i kammarrätt har å andraargument
sidan insyns- och ikontrollaspekterna rättegångsförfarandenämnts ett

ofta sker inom stängda dörrar. Där har nämndemannamedverkansom
bedömts särskilt värdefull.som

fortsatt medverkan iFrågan dömandet lekmän i andra instansom av
i första hand beroende vilka uppgifter dessa domstolar skall haär av

Omframgent. i framtiden skall sig främstöverrätterna ägna
rättsfrågor och inte bevisvärderingsfrågor kritiskt granskasamt
underrättens domar i stället för idem hela deras viddompröva kanatt

för nämndemän i instansandra komma minska avsevärtargumenten att
i styrka. rättsligEn renodlat överprövning i andra instans talar emot
nämndemannamedverkan. Frågan kan också leda till olika beroen-svar
de på vilken domstolsorganisation det fråga Med hänsyn tillär attom.
det för närvarande utredningsarbetepågår i hovrätträttegångenett om

vi det i dagsläget inte sig möjligt eller lämpligtäratt attanser vare
bedöma i framtiden frånbör avstå lekmannamedver-närmare om man

kan i hovrätt och Vikammarrätt. rekommenderar därför arbetet iatt
Hovrättsprocessutredningen avvaktas och frågan tillatt tas upp
behandling först säkrare överrättsförfarandethur kommernär vetman

sig i framtiden.gestaltaatt
förfarandeOavsett hur detta kommer utformas kanatt man

emellertid tänka sig ordning där i brottmål endast denparterna,en
tilltalade, valrätt gjorde möjligt fråndet avstå nämndattgavs en som
i andra prövningen iinstans underrätten skett med medverkanäven om

nämnd och domförhetsregler medför sådan med-överrättens attav
verkan skall föreligga vid prövningen förfarandedär. Ett däräven

i viss förfogarmån nämndemannamedverkan iöver rättegång-parterna
föreligger i Norge. Man skulle i sådana fall kunna tänka sig atten

nämndemännen, begärde det, byttes ytterligareparterna ut motom en
juristdomare. förfarandet skulle utformasHur i departernaom

frågatvistemål det här inte skulle får utredasär överensom vara
närmare.
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Övrigt8.7 nämndemänom

detta avsnitt frågorI nämndemännens rösträtt,tas ettupp om
återinförande åldersgräns och ersättningen vid tjänst-övreav en
göringen. Vi ersättningsnivåernaspekar på samband med rekry-
teringen nämndemän.av

Röstrdtten

Nämndemännen i tingsrätt forehade den l juli 1983, då den in-
dividuella infördes, kollektiv Som skäl förrösträtten rösträtt. en

till individuell framfördesövergång de nämndemänrösträtt att som
tjänstgjorde i hovrätt, kammarrätt och länsrätt redan hade sådan.

fallet medDetsamma de nämndemän tjänstgjorde i tings-var som
dömde idessa egenskap fastighetsdomstolrätterna när ellerav

vattendomstol. där iEtt nämndemännen tingsrätt sågssystem ettsom
kollektiv vidare, enligt justitieministernsansågs mening, knappast
tidsenligt l982/83:126prop. 22.s.

deI studerade länderna lekmannadomare liknar deossav vars
svenska nämndemännen har samtliga lekmannadomare individuell

Som för återinförande den kollektivarösträtt. ett argument ett av
anförasnämnden skulle kunna nämndemannauppdraget såäratt av

speciell karaktär det kan finnas anledning frångå den föratt att
politiskt valda förtroendemän i övrigt gällande principerna om
individuell En kollektiv skulle kunnanämndrösträtt. ses som en
särskild markering detta förhållande. Några egentligt bärande skälav
därutöver för till kollektiv emellertidåtergå rösträtt är svåraatt att
finna. Någon sådan har för övrigt aldrig funnits i ochöverrätterna

kan hävda antalet nämndemän ingår i i fallsårättenattman som
ökas i dessa domstolar jfr SOU 1974:96måste 204. sådanEns.

återgång kunde också, med tanke förhållandena ipå med Sverige
närstående länder Danmark, Finland, Norge, Tyskland ochsom
Österrike, internationellt framstå tillbakasträvande.någotsett som

.Sjuttioársgränsen

Justitieutskottet uttalade hösten 1993 l993/94:JuU4 utredningenatt
borde frågan bör aktualisera återinförandeöverväga ettom man av en

åldersgräns för nämndemännen.övre

312



Nämndemännenssou 1994:99 ställning m.m.

Den tidigare gällande övre åldersgränsen för valbarhet till nämnde-
mannauppdrag på 70 år avskaffades den januaril 1989. lagstift-l
ningsärendet uttalades effekterna åldersgränsenatt slopades fickattav
följas Om de nominerande och väljandenoggrant. inte levdeorganen

till det ökade avskaffandet åldersgränsenupp innebaransvar som av
fick andra åtgärder övervägas i framtiden.

Av från Domstolsverket från år 1989rapport framgåren nämn-att
demännen genomsnittligt betydligt äldre befolkningenän i övrigtvar
både före och efter lagändringen. Efter det gränsen slopades hadeatt
dessutom nämndemän 65över år fått högre medelålder.gruppen en
De nyvalda nämndemännen dock oftast väsentligt denänvar yngre
totala nämndemannakåren. Vid undersökning år 1992 konstateradesen
sedan nämndemannakåren totaltatt hade blivit någotsett underyngre
perioden 1989-1992. Dock visade denna undersökning väsentligten
lägre andel nyutsedda nämndemän i den åldersklassen ochyngsta en
klart högre andel nyutsedda nämndemän i de äldsta åldersklasserna
jämfört med vad varit fallet år 1989. De tendenser funnitssom som

1989 tillår föryngring nämndemannakåren hade alltsåen av mattats
När det gällde de äldre nämndemännen hade dock kårenav. blivit mer

representativ med befolkningen helhet. Antalet nämndemän översom
65 år uppgick 1990år till 22 %, vilket skall jämföras med att
motsvarande andel befolkningen då 24 %.av var

justitieutskottetsI betänkande angående anslag till rättshjälp m.m.
1992år 1992/93:JuU19 redovisas uppgifter inhämtade från Dom-

stolsverket avseende nämndemannakårens sammansättning för perioden
den januari1 1992 den 31 december 1994.t.o.m. Där framgår bl.a.

antalet nämndemän 1992att år fyllt eller skulle fylla 70 årsom var
652 totalt 8377 nämndemän. Vidareav år 1992 änattuppges mer
hälften de manliga nämndemännen 59 år eller äldre ochav var att mer

hälftenän de kvinnliga nämndemännen 55 år eller äldre.av var
Som framhållitvi tidigare detär vikt eftersträvarattav man att

nämndemannakåren får allsidig sammansättning med hänsyn tillen
ålder, kön och yrke. Det kan därför kanske lämpligt attvara en
uppföljning sker utvecklingen sedan den övre åldersgränsenav
slopades för drygt fem år sedan. Om det visar sig valförsam-att
lingarna vid nominering och val kandidater inte iakttar kravetav

allsidig rekrytering nämndemän speglar befolkningenen ochav som
dess sammansättning bättre bör kanske särskilda insatser förgöras att

till sker.så Ettuppmuntra sätt förhindraatt alltför snedatt en
rekrytering nämndemän i de åldersklassernaövre är återinföraav att

åldersgräns.övre Huruvida denna skall 70en år, densammavara som
för andra förtroendeuppdrag tillsätts valförsamlingarna ellersom av
den gäller för yrkesdomarna bör i sådant fall utredassom Vinärmare.
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återinförrekommendera övrenärvarandeinte förvill dock att enman
andelen äldreförhållandetbeakta detocksåböråldersgräns. Man att

givetvis intefåråtgärderframtiden. Eventuellaöka ibefolkningen läri
ålders-riktningen. Fråganandrasnedrekrytering i denleda till omen

påverkarfaktorerisolerad från andraintehellerkangränsen somses
antaletfrågantagiti det föregåendeVi harrekryteringen. omupp

uppdragenskilde nämndemannensdenökas förbörnämndemän att
ersättningen förfaktorkrävande. En rörbliskall såinte annan

behandla.tillvi övergårnämndemannauppdraget attsom nu

nämndemännentillErsättningen

sammansättningallsidigfrågordiskuterasvårtDet är att avom en
rekryterings-samtidigt konstateranämndemannakåren attutan att

tillersättning utgårsamband med denvisstharproblemen ett som
förlättarei domstol. Dettjänstgöringen ärvidnämndemännen t.ex.

förlora någonriskerareftersom de sällantjänstgöra,pensionärer attatt
Motsatsvis det svåraretjänstgöringsdagarna. ärunderarbetsinkomst

domstol kantiden ieftersomnämndemänför småföretagare att vara
ersättningsnormernaOmi rörelsen.ekonomiskt avbräckinnebära ett

risk yrkesverksammafinns såledestillfredsställandeinte är atten
blirdet svårareuppdrag ochsig sinanämndemän attavsäger att

ekonomiskt uppdraget.påde förlorarsådananyrekrytera om
med önskemålmotionerbehandlattillfällenhar vid fleraRiksdagen

därvid konstateratshöjs. harersättningar Detnämndemännensattom
ekonomiskadetförbättring föreligger,behov attatt menenav

1993/94:JuU20. Detsenärvarande saknasför senastt.ex.utrymmet
förslagfram påutredning läggapå vårankommer knappast ett nyttatt

Domstolsver-framför övrigt lagtssådant harersättningssystem, ett av
förmodligenframhålla det ärdockvillUtredningenket. att en

nämndemanna-allsidigtför kraven påförutsättning sammansattatt en
tillerkänns skälignämndemänneni längdeninfriasskall kunnakår att

tjänstgöringen kan innebärainkomstbortfallkompensation för det som
tillersättningenuppmärksammasbörsammanhangetför dem. I att

andragäller för mångavadjämfört medlågnämndemännen är som
ersättningsnivåninte underskattaböruppdrag. Mansamhälleliga att

betydelse.uppdragetsspegla påkan komma att synen
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8.8 Utseende jurymänav

I detta avsnitt diskuteras frågan hur jurymän skall utses.om
Någon urvalsmetod denän gällande vi inteannan nu anser vara
lämplig. De olika alternativ diskuterat i frågasom om
utseende nämndemän bör dock kunna tillämpas i frågaävenav

jurymännen.om

Även jurymännen val politiskautses valförsamlingar,genom av
huvudsakligen landstingen, efter nominering de politiska partierna.av
Den svenska tryckfrihetsjuryn skiljer sig dock från den igängse
utlandet förekommande brottmålsjuryn inte enbart det sätt pågenom
vilken den Juryn skall dessutom, förutomutses. den skall haatt en
bred folklig förankring, också kompetent bedöma tryckfrihets-attvara
och yttrandefrihetsmål. Vidare det endastär vissa svenska domstolar

har behörighet döma i denna mål. Meningenatt med densom typ av
svenska juryn har således inte varit bedömningen skuldfråganatt av
i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål skall ske slumpvist gjortettav
urval befolkningen. Någon sådan urvalsmetod har heller aldrigav
tillämpats sedan juryn tillkom år 1815. I stället skedde urvalet
ursprungligen och domstolen. Sedan tillkomstenparterna denav av nu
gällande tryckfrihetsförordningen har juryn val, varvidutsetts genom

visst antal jurymän dessutom skallett eller ha varit nämndemän.vara
Vi inte ha anledning inom föranser vårtoss att nu ut-ramen

redningarbete diskussion avskaffandeta jurysystemetettupp en om av
sådant eller principerna juryns ställningstagande inteatt motiverassom

och dess friande ställningstagandeatt ansvarsfråganavgör slutligt.
Dessa frågor blev nämligen föremål för behandling i samband med
yttrandefrihetsgrundlagens tillkomst och sådana lösningar avvisades
då.

Utredningen har beträffande nämndemännen kommit fram till detatt
nuvarande med valkorporation föredrasystemet är framföratten
slumpvisa uttaganden från röstlängderna. När det gäller jurymän
skulle i och för sig kunna hävda de invändningarman att som
framförts under avsnitt 8.3 sådant förfarande inte bordeovan mot ett

sig gällandegöra med styrka. Yttrandefrihetsutredningensamma
diskuterade tidigare nämnts olika lösningar för komma tillsom att

med riskenrätta för misstankar politiskt färgade juryutslag. Detom
enda säkra lösasättet problemet ansågs tillämpadeatt attvara ettman

slumpmässigt urvalsförfarande.rent En sådan metod skulle å andra
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garantier för juryn skulle få den önskvärdasidan inte några attge
alternativ tillavfärdades därför tänkbart detkompetensen och ettsom

tryckfrihetsjuryns särskildaMed hänsyn tillgällande valsystemet.
jurymän direktinte heller vi tillkaraktär övergångatt att taanser en

rekommendera. Eftersom vi harröstlängdernafrån ett system attvore
valen sker politiskadet nuvarande därvid systemetstannat att av

fortfarande bästa alternativet beträffandevalförsamlingar detär
gälla för jurymän-får synpunkternämndemännen även sägassamma

urvalsmetodvidkommande. Vi därför inte böratt annananser ennens
alternativ vi i det föregående diskuterat i frågaolikainföras. De som

tillämpasbör motsvarande kunnautseende nämndemän på sättavom
jurymännen.frågai om

i jurysystemet8.9 Jävsfrågor

aktualiserats i anledningavsnitt diskuteras de frågordettaI som
Bl.a. föreslåsEuropadomstolens dom i målet Holm. enav
till prövningutvidgad möjlighetlösning innebär utanensom

tillyttrandefrihetsmål med hänsynvissa tryckfrihets- ochjury i
lägger fram förslagomständigheterna i målet. Visärskildade ett

tryckfrihetsförordningen.ändring iom

jävsbestämmelserna i kap. 13 §vanliga 4jurymännen gäller deFör
i dess punkt det s.k.Särskilt bestämmelsenrättegångsbalken.

här.delikatessjävet, bör uppmärksammas Däravgrannlagenhets- eller
mål "omdelta i behandlingenjuryman jävigföljer är ettattatt aven

ägnad rubbaföreligger,särskild omständigheteljest är attsom
opartiskhet i målet".förtroendet till hans

får, justitie-uppdragliksom nämndemännens,Jurymännens, som
förtroendeuppdrag till vilketuttryckt det, betraktasutskottet ettsom

inte förenat meduppgifter politisk och ärinte knutetär natur somav
inte helt uteslutas valsystemetLikväl kan detpolitisktnågot attansvar.

medförasärskilda uppgifter kan detkombination med jurynsi att
omständigheter kan uppkommagrund särskildapånågon gång av

påverkasjuryman kan kommaanledninggrundad attatt anta att aven
prövning ihänsyn vid sinpartipolitiska eller andra ovidkommande ett

mål.
Ser.Holm-måletblivit uppmärksammad Afråga harDenna genom

Sverige fälldes i Europadom-innebar279 A, utgångVol. attvars-
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stolen. Domstolen nämligenansåg jurymännens politiska tillhörig-att
ihet det aktuella tryckfrihetsmålet med dess politiska bakgrund

innebar domstolens objektiva opartiskhet kundeatt ifrågasättas.
Europadomstolens dom kan dock enligt vår mening inte läsas ettsom
fördömande det svenska jurysystemet sådant ellerav som som
generellt riktat det sätt på vilket juryns ledamöter väljs.mot

Bakgrunden till Europadomstolens dom bestämmelsenär i 6 1art.
förrätten det gällernär prövning hans civilaatt rättig-om envar av

heter berättigad till införrättegång oavhängig och opartiskvara en
domstol. Europadomstolen hävdar krav även på s.k. objektivett
opartiskhet, dvs. det inte för objektiv iakttagare finnsatt någonen
rimlig grund befara partisk inställning från domstolens sida.att en

Omständigheterna i Holm-målet följande. Carl G. Holm hadevar
vid Stockholms tingsrätt väckt enskilt åtal avseende förtal mot
författaren till bok utgiven Tidens Bokförlag AB skades-en av samt
tåndstalan förlaget. Holms talan grundade sig vissapå uttalandenmot

gjorts i boken hans politiska uppfattning. Inför rättegången isom om
tingsrätten gjorde Holm invändning jäv under åberopande 4om av
kap. 13 § 9 rättegångsbalken vissa medlemmar juryn denpåmot av
grunden medlemmar det socialdemokratiska arbetarpartietatt SAPav
inte borde ingå i juryn. Holm ansåg dessas opartiskhet kundeatt
ifrågasättas eftersom såväl bokens författare förlaget starktsom var
knutet till den socialdemokratiska rörelsen. ävsinvändningenJ ogillades

både tingsrätten och hovrätten, beslut talan inte fick föras.motav vars
tryckfrihetsmåletDå slutligen avgjordes hade fem de nio jurymed-av

lemmarna olika anknytning till SAP. fannJuryn inte de ifrågava-att
rande uttalandena i boken brottsliga och Holms talan lämnadesvar
därför bifall.utan

I Europadomstolen gjorde Holm gällande han på grund jurynsatt av
sammansättning inte fått opartisk domstolsprövning sätten som

i Europadomstolen fann, liksom kommissionen,art. medanges
hänvisning till de särskilda omständigheterna i målet, 6 blivitatt art.
kränkt eftersom tingsrätten, i den sammansättning den hade vid
avgörandet tryckfrihetsmålet, inte kunde oberoendeav anses som en
och opartisk domstol. Europadomstolen konstaterade det fannsatt en
koppling mellan svarandena i tryckfrihetsmålet och femde juryleda-
möter Holm gjort invändning jäv och denna kopplingsom mot attom
kunde upphov till misstankar jurymännens oberoende ochge om
opartiskhet. Härtill kom avsaknaden möjlighet till överklagandeav av
den frikännande domen. Holms yrkande skadestånd ogilladesom men
han tillerkändes ersättning för rättegångskostnader.

Enligt meningvår väcker Europadomstolens avgörande i första hand
frågan den gällande svenska lagstiftningen utformadär såom nu att
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förenlig med konventionenrättstillämpningden inrymmer ären som
Därvid bör beaktasavgörande i det aktuella målet.domstolensoch att

till uppgift tillministerkommitté, bl.a. harEuroparådets att attsesom
uppfattningenverkställs, denEuropadomstolens domar synes vara av

utformade i dag, intejävsreglerna, dede svenska så utgöräratt som
objektiv opartiskhet skallgaranti för kravet s.k.tillräcklig påatten

avvaktarEnligt uppgift från Utrikesdepartementetuppfyllas.kunna
lagstiftningsåtgärder från svensk sidaministerkommitténnämligen
avskrivas.Holm-målet kommerinnan att
rättegångsbalken jäv får enligti kap. 13 § 9 vårBestämmelsen 4 om

principsyften Europadomstolensfyllamening omsamma somanses
till bestämmelseni förarbetena denobjektiv opartiskhet. Ingets.k.

fr.0.m.Eftersom Europakonventionensådan tolkning.talar mot en
innebärgällande svensk detjanuari 1995 kommerden 1 rättatt vara

rättspraxis blir rättskällorEuropadomstolensinnehåll ochdessatt som
rättstillämpning. får därför i framtideni Detskall beaktas vår

yttrandefrihetsmåli tryckfrihets- ochförmodas domstolarvåraatt
vid tillämpning jävsbestämmelser-beakta Holm-domenkommer att av

rättegångsbalken.ina
emellertidsärskildaMed hänsyn till jurysystemets ävennatur synes

vissaböratillämpning jävsbestämmelsernamed sådan övervägasaven
för säkerställa förfarandetslagstiftningen bättrejusteringar attav

justering skulle tillåtaopartiskhet. sådanobjektiva En att attvara
juryman får överklagas till Högstabeslut angående jävhovrättens mot

iupphävande klagoförbudet 54skulle fordradomstolen. Detta ett av
skullepunkt. domstolen§ rättegångsbalken på denna Högstakap. 8

principiellt viktiga ochrättstillämpningen i dennakunna ledadärmed
fråga.känsliga

ändring i 12 kap.skulle tryck-ändringEn att genomvaraannan
i varje län ochfrihetsförordningen öka antalet jurymän skall utsessom

jurymän får utesluta.därtill öka det antali anslutning parternasom
jfr förslagsåvitt gäller Stockholms länbeträdsDenna väg omnu

i kraft den1993/94:118 kan trädagrundlagsändring i prop. som
bådaökning antalet jurymän i dejanuari 1995. En är1 gruppernaav

praktiken minska jävsproblemet,generellt i kanåtgärd sett omsomen
i fall i flertalet jurymål.inte i alla, såän vart

diskuterat i fråga utseendetåtgärder viSlutligen skulle de omsom
valförfarandetapplicerasde pånämndemän ävenm.m. omav

ytterligare stärka jurysystemetskunnabeträffande jurymännen
genomförandeemellertid ändringlegitimitet. ärDetta är vars aven

för närvarandeoch slutresultat detlångsiktig karaktär ärvarsmera
förutse.svårt att
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Även med de föreslagna ändringarna får vi emellertid räkna med att
det åtminstone inom överskådlig tid kommer finnas fall där påatt
grund för urval jurymänsystemet även tillämpningav av en av
jävsbestämmelserna eller ökning antalet jurymän jurylistornapåen av
inte kommer kunna domstolens objektivaatt opartiskhetgarantera i
jurymål. Ministerkommitténs inställning beträffande frågan om
avskrivning Holm-målet pekar också på långtgåendeav att mer
anpassningsåtgärder de diskuteradeän bör övervägas.nyss

lösningDen i fallså ligger till handsnärmast innebär detsom att
införs möjlighet under särskilda omständigheter bestämmaatten att
skuldfrågan skall jurysprövas medverkanutan även inteparternaom

detta.är De fall det här frågaär är sådana där medense om om
hänsyn till de föreliggande omständigheterna medverkan juryav
uppfattas istå strid med kravet på oavhängig och opartisk pröv-en
ning.

Vi denär åsikten i sådana fall borde Högsta domstolenatt kunnaav
tillstånd målet enbartprövas dvs.att rätten jurymedverkange utanav

med nämnd. När fråga uppkommer medverkan jurymen en om en av
kan innebära domstolens objektiva opartiskhetatt i frågasätts skall
tingsrätten på yrkande eller det eljest föreliggapartav en om anses
anledning till det hänskjuta frågan uteslutande juryprövning iom av
målet till Högsta domstolen skall pröva sådant tillstånd börsom om

En sådan ordning dock bakgrund Europakonventio-motges. synes av
krav knappast behövlig enbartnär allmänt intresse stårnens ett mot

tilltaladesden eller med andra ord det fråganär är allmänt åtalom
förening med talan enskilt anspråk.utan om

Vi föreslår med beaktande ovanstående synpunkterav att en ny
paragraf, 2 införs i 12 kap. tryckfrihetsförordningen. Författ-a
ningsförslaget har följande lydelse.

12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningena

I mål allmänt åtal förenat med talan enskilt anspråkom om
och måli enskilt åtal skall målet juryprövasom utan om

det ellerärparterna ense om
medverkan jury kan uppfattas stridstå i med kravetav

pá oavhängig och opartisk prövning.en
Frågan mål skall jury i fallprövasettom utan som avses

i första stycket 2 Högsta domstolenavgörs på talanav av
eller efter framställning tingsrätten.part av

Iingsrattens beslut hänskjuta frågan mål skallatt ettom
jury till Högsta domstolenprövas far inte överklagas.utan
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9 Konsekvenser våra övervägandenav

m.m.

För utredningen gäller regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningstörslagens
inriktning, regeringens direktiv dir. 1988:43 till samtliga kommittéer
och särskilda utredare angående beaktande EG-aspekter iav ut-
redningsverksamheten regeringens direktiv dir.samt 1992:50 till
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaattom
konsekvenser.

Utredningens uppdrag har innefattat kartläggning behoveten av av
stärka domarnas ställning och lämna förslagatt till inriktning ettav

fortsatt utredningsarbete. Några konkreta förslag har, iutom ett
särskilt avseende, därför inte lagts fram. Värt förslag uteslutaattom
jurymedverkan i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål i vissa särskilda
fall bör enligt bedömningvår inte föranleda några beräkningsbara
kostnadsökningar. De ekonomiska och administrativa konsekvenser

eventuellt genomförande de olikaett alternativa förslagsom av som
framförts i våra överväganden bör lämpligen beaktas och bedömas i

fortsatt utredningsarbete. Detsammaett gäller eventuella regionalpoli-
tiska konsekvenser.

I utredningsdirektivvåra har ifrågasätts Sverige i alltmerettom
utvidgat europeiskt samarbete kan avvika alltför mycket från vad som

detär normala för domstolarna och domarnas rättsliga ställning i
andra jämförbara europeiska länder. Vi har därför haft anledning att
särskilt studera hur förhållandena i bl.a.är vissa de in-staterav som

igår den europeiska unionen EU. I våra överväganden har vi också
tagit hänsyn till förhållandena vid vissa internationella domstolar. Vi
finner för vår del de utgångspunkter vi kommitatt fram till ärsom
förenliga med Sveriges internationella åtaganden.
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IV EXPERTERNAS PROMEMORIOR

Inledning

Utredaren har biträtts 20 Experterna har varit indelade iexperter.av
fem arbetsgrupper för deluppgifterna 1 Utnämning ordinarieav
domare och därmed sammanhängande frågor, 2 Domarnas rättsliga
ställning, 3 Domarnas löner och bisysslor 4 Domarnasm.m.,
arbetsuppgifter och 5 Nämndemännens ställning Experterna harm.m.
deltagit i de olika arbetsgrupperna enligt följande.

Grupp I Utnämning ordinarie domare och därmedav samman-
hängande frågor har bestått Jan Francke, sammankallande,av samt
Birgitta Alexanderson, Birgitta Cronier, Barbro Lundholm, Anders
Nordström och Christer Rune.

Grupp Domarnas rättsliga ställning har bestått Hans Ragne-av
malm, sammankallande, och Jan Heuman.

Grupp III Domarnas löner och bisysslor har bestått Larsm.m. av
Åhlén, sammankallande, Per Eriksson och Staffan Lundin.samt I

har adjungeratsäven byråchefen Per Bylén från Domstols-gruppen
verket. Visst samråd har skettäven med Jan Heuman och Hans
Ragnemalm i fråga justitierådens och regeringsrådens bisysslor.om

Grupp IV Domarnas arbetsuppgifter har bestått Inge Lindqvist,av
sammankallande, Carrick,Jan Meijt Cederdahl ochsamt Arnold
Joelsson. vidI har något sammanträde adjungeratsävengruppen ett

för yngreföreningarna vid Hovrätten förrepresentanter Västrapar
Sverige och Kammarrätten i Göteborg.

Grupp V Nämndemännens ställning har bestått Allanm.m. av
Ekström, sammankallande, Anna-Karin Lundin, Karin Svenssonsamt
och John Thörngren.

Grupp III och IV har ingett följande fem idéskisser utgörsom
kapitlet IV Experternas promemorior. Grupp V har valt inteatt
publicera någon idéskiss.
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1 Utnämning domare och därmedav

sammanhängande frågor

Rapport

arbetsgrupp JanI Francke, Birgitta Alexanderson, Birgittaav
Cronier, Barbro Lundholm Anders Nordström och Christer Rune,
beträffande de ämnen haft behandla:expertgruppen attsom

rekrytering domareav-
utnämning ordinarie domareav-
kvarstående i anställning efter pension-
tidsbegränsade förordnanden-

1 Inledning

Det torde allmän uppfattning tids strävandenattvara en motsenare
renodling domstolarnas arbetsuppgifter bör följas översynav nu av en
i riktning domarnas verksamhet. Detta angelägetär intesamma av
minst bakgrund den klarare bestämning de olika domstolsin-mot av av

roller skett och den förläggning tyngdpunktenstansernas isom av
rättskipningen till första instans det återstår fullborda.attsom

Denna bör syftaöversyn till skilja beredning och dömande såatt
domaren kan koncentrera sig på den uppgiften så långt dettaatt senare
möjligt. I första instansär beredningsarbetetär så grundläggande att

det motiverar domaren har rotelansvar. I bör domarenöverrättatt
döma i endast fárdigberedda mål.

Ett karriärsystemöppet for domare befordrar respekten för och
auktoriteten hos domarämbetet. Domarnas självständighet gentemot
den politiska makten bör klart markeras. Det skall 11:2 RFattsynas

Ävenpraktiskär verklighet. självständigheten i domstolarnasen
administrativa verksamhet bör säkerställas.

1.2 Rekrytering domareav

1.2.1 I takt med de snabba förändringarna i samhället beroende bl.a.
internationellapå influenser har domstolarnas roll blivit krävande.mer

Domarna ställs i ökad utsträckning inför komplicerade och ömtåliga
rättspolitiska bedömningar. Det viktär blivande domare tillförsattav
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utanför domstolsväsendet såfrån andra verksamhetererfarenheter att
oftaviktiga och grannlagaskickade fullgöra dede blir bättreän att

jurist-erfarenheter från andradem. Vidgadeuppgifter förelagtssom
således ytterligare öka domarnassamhället skullebanor inom

Tiden förrättskipningen.och därmed ärkunnande attmogengagna nu
rekryteringen till domarbanan.helt öppna

avskaffasdomarkarriären bör i princip. Dennuvarande1.2.2 Den
beredarkarriär vid domstolskan-i vissa delardockkan ersättas av en

förordinarie domare eller, vid förfall1.2.4. Endastslierna se under
domsmakt.varit ordinarie domare skallhar utövasådan, den som

rättskipning rättsvård i enklare målanförtro ochMan kan överväga att
underbefattningshavare inom rättsväsendet seandraärendenoch

särskild utredning.fråga kräver dock1.2.4. Denna

domarkarriär har vissa förtjänsterdomarutbildning och1.2.3 Dagens
rättstillämpning. Somägnade godi varitoch har stort att garantera en

avskaffandeordning införas innebärdockbörnämnts ettsom aven ny
visat uppenbara brister.under tid påhardomarbanan. Denna senare

efter utbildningensredangodkännande för domarbananEtt ges
Över-alltför tidig.tidpunktavslutande. Denna måste anses vara

ininnebär alltför lockas påfiskaler mångabehovrätternas att enav
ordinarie domartjänst blivitförutsättningarna fådärdomarbana att en

införandet skicklig-orsak härtillbidragandeallt mindre. En är av
ansökan ordinarie tjänst.vidhetskriteriet om

bli domare bör gällaförutsättning för kunna1.2.4 Som attatt man
Enligti rättegångsverksamhet.grundläggande utbildninghar en

praktiktjänstgöringbör denna fullgörasuppfattning som engruppens
i underrätt ochjuristexamen under sammanlagt år överrätt.efter tre

börligga respektive HR/KR och denför utbildningen börAnsvaret
i Gruppensden också kan inledasflexibelt överrätt.organiseras så att

majoritet tjänstgöringsig sådanväl tänka genomgångenkan att en
företräderyrkesmässigt eller i förvärvssyfteallabör krävas av som

Rekryteringen till utbildningen bör centralt.inför rätta. styrasannan

efter haSom domare bör rekryteras1.2.5 attpersoner som-
yrkesskick-grundutbildning förvärvat högnämnda hargenomgått -

för rättskipningen.juridisk verksamhet relevantlighet i sådan ärsom
åklagare, advokater, affärs- ochkrets hör i första handTill denna

BA biträder detta.
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förvaltningsjurister. i domstolskansli jfrBeredare 1.2.4 bör också
hit liksom rättsvetenskapsmän och jurister medräknas lagstiftnings-

meriter från områden berör rättskipningen.som
Till domare skall givetvis andra visat sig besittaänutses ettsom

tidigaresjälvständighet och oräddhet i sin yrkesroll.måttstort av
RF1:9kan for övrigt härledasDetta ur

1.2.6 Efter praktiktjänstgöringen får praktikanten söka sig på denut
vanliga arbetsmarknaden för jurister, privat eller offentlig. efterFörst

meritering 1.2.3 kan desådan under komma i fråga försom anges
domartjänst.

Som exempelvis söka beredartjänstkan vidnämntsovan man en
domstolskansli, vilket jämsides med kvalificerat juridiskt arbeteannat
skall meriterande för domartjänst. För verkligenattanses vara en
skilja de dömande uppgifternade beredande och krävs nämligen
enligt uppfattning rättsbildade beredare i alla dom-tregruppens
stolsinstanserna. särskild karriär för lagfarna beredare därförEn bör
inrättas. första instans skulle dessa beredareI också kunna ges
behörighet hantera rättsvårdsfrågor och döma i enklare målatt
eventuellt konstituerade domare.som

utformningen beredarkarriären och organisationenDen närmare av
domstolskansliernade därmed sammanhängande kräver vidareav

Gruppen förutsätter dock befordringstjänsteröverväganden. kanatt
inrättas, åtminstone i kanslier gärna med beteckningöverrätternas en

kanslirád.visar nivån,på t.ex.som
Beredarkarriären bör ha både fasta och tidsbegränsade tjänster så att

växelgång mellan arbete i och domstol blir möjlig för denutom som
meritera sig för sluttjänst domare. Betydande meritvärdevill börsom

utförd ikunna tillskrivas väl tjänst beredare och särskiltöverrätt,som
i Gruppen med detta skall kunnadå HD/RR. räknar dessaatt ge

attraktionskraft;tjänster behövlig sådan beredning skulle innefatta
rotelansvar. Varje domare skall biträdas åtminstone beredareav en

praktikant kanslist.fast anställd eller och en

grundläggande utgångspunkt i varje instans alla1.2.7 Gruppens är att
Vidomare skall ha tjänsteställning. sådan likatror attsamma rang,

lika bidrar till tjänsternas attraktionskraft.givetvis med lön, För
domstolars verksamhet skall instruktion ha lagform.domares och

beslut, i frågaGenerellt giltiga administrativa arbets-såsom om

2 GR for bli mindre hittills.rekrytering den måste änattanser
3 AN inteEnligt vad här självklarhet behöverär sägs poängteras.en som
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ordning, rotelindelning och andra fundamentala angelägenheter skall
domarna inom varje domstol fatta i plenum eller i formannan som
bestämts i plenum. Löpande personal- och ekonomiadministration bör
emellertid handhas den domare plenum för viss tid utser attav som

administrativ chef. Denna bör möjligen ha visst lönetillägg ochvara
skall naturligtvis beredas viss lättnad i dömandet. Gruppen vill i detta
sammanhang peka förslagetpå förutsätter viss storlek hosatt en
domstolen; jämför nedan under 1.6.

Förordnandet administrativ chef skall alltså tidsbegränsatsom vara
automatisk förlängning. Innehavaren skall normalt återgå tillutan

dömande verksamhet. Eventuellt lönetillägg administrativ chefsom
bör därför inte så uppfattas befordrings-stort att postenvara som en
tjänst.

1.3 Utnämning ordinarie domareav

Som utgångspunkter för överväganden i denna del har gälltgruppens
dels endast ordinarie domare inom det föreslagnaatt systemet,ryms
dels domarnas självständighet statsmakten skall markerasatt gentemot

tydligarepå försätt än närvarande fallet.är Utnämnings-ett som
makten bör ligga kvar hos regeringen då balanseras attmen av
rekryteringen domarna förbehålls särskild Uänsteförslagsnämndav en
med uppgift till ledig domartjänst efter samråd med den berördaatt -
domstolen föreslå kandidater mellan vilka regeringen får träffatre-
sitt regeringenval; binds därvid också skicklighetskriteriet.av

RÅ,Tjänsteförslagsnämnden skall bestå ordförandena i HD/RR,av
advokatsamfundets ordförande för juridiskavåra fakultetersamt en av
denna uppgift kan lämpligen cirkulera mellan fakulteterna. Fackliga

medfföreträdare bör inte finnas börDessa komma till tals under
beredningsarbetet.

Den vill bli domare skall anmäla sitt intresse hos nämndensom
eventuellt angivandemed önskemål särskild tjänst. Anmälanav om
skall offentlig. Nämnden skall också kunna självmant sökavar
lämpliga kandidater.

Tjänsteförslagsnämnden bör också för rekrytering ochsvara
tillsättning beredare. Beredare bör dock tillsättas efter ettav an-
sökningsförfarande.

BL förordar facklig representation nämnden.
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1.4 Kvarstående i anställning efter pension

Gruppens flertals finner det inte motiverat ifrångå nuvarandeatt
ordning.

1.5 Tidsbegränsade förordnanden

Gruppen enigär tidsbegränsade domarförordnandenatt inte börom
tillåtas. De kolliderar med kravet på domarens oberoende.

Övergångsordning1.6 till 1.2 ovan

Övergångsproblemenkräver särskild utredning. Det dockär angeläget
med hänsyn till reformens syften den tilltänkta nyordningenatt uppnås
inom överskådlig tid.

Reformen förutsätter organisationsförändringar vilka möjligen kan
Överrätternabli tidskrävande. bör krympas. frågaI underrätternaom

vissamåste tingsrätter slås medan eller tingsrättsamman storen annan
bör brytas ned i mindre. På sikt bör efter mönster länsrätterna denav
normala domkretsen i första instans bli länet i de folktätasteutom-
regionerna.

Det ofrånkomligtär ordinarie domare förblir domare.att Detta
följer redan konstitutionella skäl. De tjänsterna kan emellertidav nya
behöva fördelas mellan dem. En del överrättsdomare kan flytta till
underrätt och där de icke-ordinarie domarnasta platser. Eftersom
domartjänsterna torde bli färre i dagän räcker säkert inte normal

Äldrenaturlig avgång. domare bör därför särskilda förmånergenom
eller på stimulerassätt i förtid.avgåannat att

De svåraste problemen med den tänkta nyordningen förknippadeär
med effekterna för de icke-ordinarie domarna, dvs. ochassessorerna
fiskalerna. Majoriteten i innehavare sådan tjänstattgruppen anser av
vid reformens början inte kan göra anspråk på fortsatt innehaatt
domartjänstf Domartjänsterna blir inte tillräckligt många för det.
Under övergångstiden kommer emellertid många dem kunnaattav

5 CR BAoch förordar domaren får frihet väljaatt tiden för sinatt avgång med
pension i 65-70 års ålder och anförspannet två skäl: DeLs skulle domaren sin
tjänst vid högre ålder än deLsblir han i regel bättre yrkesman med åren; och 70nu,
år internationelltår vanlig pensionsålder tidigare praktiseraden också i vån land.
6 BL hävdar så skall fallet.att vara
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behöverreformeninleddadendomartjänstordinariesöka attutan
beredartjänst tillfåmedräknakunnaAndra kommerdet. atthindra att

uttalatbör kunnatjänsterförtur. Dessa ettbörvilka de geges
gällersnittet. Dettadetdomartjänstordinarieformeritvärde nyaav

rotelansvarmedförenadevilka ärsåväl i överrättberedartjänsterna
dömande iochrättsvårdvissingari vilka ettunderrätti ensom

mål.enklare
kompetensbefattningshavaresdessaförDet attansvaretyttersta

vidförhållandenallaunder staten,sin måste tastill rättkommer av
icke-ordinariedenUrtotalram.statsförvaltningensinombehov

andratillgodosekunnatålderstatsförvaltningenhardomarkåren av
överdimensioneringKårensbefattningshavare.rättsbildandebehov av

statligtsådantdärmedmotiverarredan ettbesvärande an-nu --
svarstagande.

organisatoriskaantyddadeframhållaslutligenvillGruppen att
indragning småförslagmotstånddetförändringarna avtrots om-

sigskäl förrationella ävenharväckatenderathittillstingsrätter att -
lokalaRättskipningensgenomförs.intereformenskisseradedenom

förhållanden bästallaundertillgodosesinstansförstaiförankring
hurberorbygden intetillanknytningvilkasnämndemännen, avgenom

lokaliseras.ochorganiseraskanslierderasochyrkesdomarna
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2 Domarnas rättsliga ställning
arbetsgrupp Hans Ragnemalm och Jan Heumanav

1 Utgångspunkten

Som påpekas i direktiven 8 bör reglerna domares anställnings-om
skydd sådana de samtidigt de borgar för självständigtattvara ettsom
dömande innehåller tillräckliga garantier för den i elleratt ettsom

avseende brister i tjänstduglighet inte domarsysslan.annat utövar
Det är svårt dessa önskemål går förenaatt medatt attse ett

upprätthållande den doktrin ligger bakom den nuvarandeav som
regleringen. Denna innebär det inte föreligger någon väsensskillnadatt
mellan innehav offentlig och privat tjänst och mindreän mellanav -
olika offentlig tjänst låt vissa modifikationertyper ändåattav vara
måst Allmänhetens berättigade krav på domarfunktio-accepteras. att

fullgörs på opartiskt, kompetent och riktigt kan inteett sättnen anses
tillfredsställt, domarens anställningsskydd fråga primärtom ses som en
mellan honom, hans fackförening och hans arbetsgivare. Den
nuvarande ordningen med privaträttsligtnärmast och kollektivav-ett
talsrättsligt präglat förfarande vid förvaltningsmyndighet, Statensen
ansvarsnämnd, då det frågaär avskedande, avstängning, läkarun-om
dersökning eller disciplinansvar, inte vederbörlig hänsyn till dentar
antydda allmänna samhälls- eller medborgaraspekten. Den i grund-
lagen RF 11:5 fastlagda rätten påkalla domstolsprövning har iatt
konsekvens härmed tagit sig den egendomliga formen domaren inteatt
kan hos domstol överklaga beslut, honomgåttett äremot, utansom
hänvisad till väcka slags tvistemålstalan, varvid forum bestämsatt ett

huruvida hans fackliga organisation sig saken Arbetsdom-av tar an
stolen eller inte tingsrätt.

Utgångspunkten för det här skisserade förslaget följaktligen,är att
det nuvarande privaträttsligt präglade vadsynsättet överges gäller
domarfunktionen och Statens ansvarsnämnd och Arbetsdomstolenatt
frånkopplas befattning med hithörande frågor. I stället bör eftersträvas

anknyter till vad gäller beträffandeett system, justitierådsom som nu
och regeringsråd.
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ordningför2.2 Grunder en ny

inte avvikaFörfarandet börenkelhet.bygga påbörDet systemetnya
Rättssäker-bör anlitas.Befintliganormalt gäller.vadfrån organsom

möjligheten tillsamtidigtförstärkasbörför domarnaheten som
huvudet denoch anställd påarbetsgivare överuppgörelser mellan av

bortfaller.berörde enskildedomarsysslamisskötten
följande synpunkterkanbeslutandevaletVad gäller organav

anläggas:
skiljas från tjänsten på sätt änbör inte kunnaa Domare annat

avgöranden,andradomstol. Inte hellerbeslut avsersomavgenom
domstol.anförtrosställning, bör änrättsligadomarnas annat organ

förstadier tillåtgärder,beslut utgörgäller bådeDet ettsomom
beslut, vilkaläkarundersökning, ochavstängning,entledigande

domaresreaktionertjänstenskiljande från utgörliksom motett
disciplinpåföljd.pliktförsummelse

domstolochbörkategori domareBeträffande varjeb sammaenav
aktuellt slag.samtliga frågoravgörandet iträffa av

special-bör anlitas. Ingadomstolsorganisationenbefintligac Den
sammansättningdomstolensheller börinrättas. Intedomstolar bör

normalt gäller.vadfrånavvika som
ochallmän domstol, dåbör handläggasbrottmål endastd Då av

fråndomaregrund för skiljandetjänsteutövningeni ärbrott av enen
domstol väljas.allmän börblir konsekvensentjänsten, att

viddomaredomstolshierarkien bestämmas såbörinome Nivån att
införoch överrättsdomareinför hovrättslagallaunderrätter svararav

HD.
vidförfarandentill aktuellainitiativtagareBeträffande valet av

beaktas:följandedomstol börallmän
ärenden rörandetalan i mål ochföraskallf Frågan vem somom

enkelmotsvarandeställning bör på sätträttsligadomares ges en
initiativtagare.falli samtligabörlösning. Samma varaorgan

detjänsteutövningeni utgörför brottåtalväckandeg Då ett avav
i fråga.kommaendast åklagarekaninitiativen,avsedda

olikamängdsigdettill rörMed hänsynh typeratt avom en
funktion ocksåi ordinariesinåklagare,väljainitiativ bör somenman

Tänkbaraåtalsfrågor.sysslar medhuvudsakligen änoch annat--
domarehar tillsynbåda redan överJO och JK,då endastär nusom

domare.väcka åtalbehörigaoch även är motatt
factofall krävs deiofficio mångaJO/JKi att enmenagerar ex

den berörsinte baraanmälan kanSådan görasanmälan görs. somav
åtskilliga härItjänstsköta sindomarens sätt utanatt av envar.av
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aktuella situationer då det kan konstaterast.ex. domare inteatt en-
förmår sköta sin tjänst får det åliggande förettanses vara-
domstolens chef anmälan.göraatt

2.3 Reaktioner domares pliktförsummelsermot

2.3.1 Skiljande från tjänsten grund brottav

Man bör i sammanhanget inte skilja mellan brott i tjänsten och övriga
"vanliga" brott, eftersom brottäven tjänsten kan motiverautom- -
domaren entledigas.att

Då domstol åtalprövar domare brött,för bör imot samma
ocksårättegång gärningenprövas sådanär karaktär domarenom attav

bör skiljas från sin tjänst. Genom frågan entledigande direktatt om
besvaras i domen uppnår högre grad rättssäkerhet än vadman en av
grundlagen RF 11:5 kräver; det blir inte, enligt gällandesom
ordning, fråga i efterhand påkalla domstolsprövningattom ettav
rörvaltningsbeslut. Samtidigt bortfaller den komplikation som nu
uppstår följd domstolen vid bestämmandet straffetattsom en av av
inte hur ansvarsnämnden kommer ställa sigvet till fråganatt om
avskedande; domstolen kan med den föreslagna ordningen direkt

straffet till den bedömningen entledigandefrågan.anpassa egna av
Brottmål kan, påpekats, inte handläggasgärna änsom av annan

allmän domstol. De nuvarande bestämmelserna s.k. forumom
privilegiatum bör emellertid modifieras. främstaDet skälet härför är

forumregler enligt vad här förordasatt bör gälla beträffandesamma
alla frågor kring domartjänsten; det gäller alltså finna lämpligatt en
nivå for handläggning inte bara brottmål även andrautanav typerav

ärenden.av
Hovrätts kompetens enligt RB 2:2 första instans målatt upptasom

eller enskilt anspråk på grund brott har begåttsom ansvar av som av
domare i allmän underrätt bör utvidgas till omfatta sådantetc. ävenatt
mål bl.a. länsrättsdomare. På motsvarande börmot sätt RB 3:3 ges en
utformning HD behöriggör beträffande bl.a. åtal kammar-som mot
rättsdomare och regeringsrättssekreterare. Då utgångspunkten för
förslaget brottmål inteär bör handläggas ordinarieatt änav annan
allmän domstol, får HD prövar även målacceptera attman mot
justitieråd.

Som framgått bör åtal domare endast väckas O/JJ K.motovan av
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grund ellerSkiljande från tjänsten2.3.2 av grov
tjänsteförseelseupprepad

här.fördel användasförfarande kan medprincipl samma

definitivttillförstadiumAvstängning2.3.3 ett senaresom
från tjänstenskiljande

D20.

Disciplinansvar2.3.4

samtidigtdisciplinpåföljd, kanföranledakantjänsteförseelse,Då som
initiativta-fördel, härdet ävenbrott, ärutgöra storett sammaomen

domstol anlitas.allmänprövningsorganJO/JK och sammagare
påföljder fördubblaför förhindrasärskiltNågot attsystem samma

då inte.gärning erfordras

Åtgärder tjänstduglighetbristandevid domares2.4

arbetsförmåganedsattEntledigande grund2.4.1 av

från tjänst bör,domare hansskiljafrågadetDå är att somenom
Sammaexklusivt behörig.generelltdomstolframhällits, vara

anlitas här.alltsåförfarande bör

läkarundersökningAvstängning och2.4.2

Jämför 2.3.3D20. ovan.

organisatoriska skäldomareFörflyttning2.5 avav

domstoli lag. Allmänförflyttningsskyldighet bestämsKriterierna för
regeringensutför talanJK påenligtbeslutar system som ovan.samma

uppdrag.

334



Experternas1994:99sou promemorior

2.6 JO:s och JK:s tillsyn domareöver och
domstolar

Nuvarande regler ändras endast detpå sättet HD, RegR, Lagrådet,att
justitieråd och regeringsråd undantas från tillsynen. Däremot kvarstår
möjligheten väcka åtal för brott i utövningen tjänstatt ledamotav som

HD, RegR eller Lagrådet. Angående skälen för sådan ändring,av en
Ragnemalm i Festskrift för Suviranta 1993 159se s.
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3 Domarnas löner
Åhlén,arbetsgrupp III Lars Per Bylén, Per Erikssonav

och Staffan Lundin

3.1 Individuella löner för domare

Gruppens förslag: Med hänsyn till domarnas konstitutionella
särställning avvisas tanken på med individuellett system
lönesättning, grundad på skicklighetsbedömning. Också andra
skäl talar sådan ordning.mot en

3.1.1 Inledning

Alltsedan är 1990 tillämpas på det statliga området liksom tidigare-
inom den enskilda sektorn tydligt där lönerna förett desystem-
flesta statsanställda fastställs individuellt. Enligt 1990 års centrala avtal
skall sålunda grundläggande faktorer för lönesättningen statsan-av
ställda inte bara arbetsuppgifternas svårighetsgrad ochvara ansvar,
övriga krav förenadeär med arbetsuppgifterna, denävensom utan
anställdes skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmâlen.

Enligt det kollektivavtal gäller skall lönerna in-som nu vara
dividuellt bestämda och differentierade, inte de lokala parternaom
kommer överens annat.om

Övergången från det gamla, lönegradsbaserade lönesystemet till den
individuellt präglade ordningen har skett i samförstånd mellannya,

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. En lönesättning som
bygger denpå anställdes individuella prestationer tvivelär ägnadutan

höja effektiviteten i verksamhetenatt och leder sikt tillpå löner, som
uppfattas rättvisa de anställda.som av

praktikenI har emellertid domarkollektivet kommit ställasatt
utanför det Den lönedifferentiering förekommersystemet.nya ärsom
sålunda i första hand knuten till den tjänst domaren har; medsom
högre tjänst följer högre lön. Därutöver förekommer differentieringen
med hänsyn till tjänstetid domarbananpå och till hur lång tid vissen
tjänst innehafts. Däremot ingen fortlöpandegörs individuell skicklig-
hetsbedömning vid fastställande den enskilde domarens lön.av
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och arbets-mellan arbetsgivarenråderdenTrots samsyn som
generella in-gäller dendettagarorganisationerna när nyttan av

skicklighet och resultat, hargrundade påbestämda löner,dividuellt
tillefter utvidga dettaallvarpå strävatingendera system attattparten

domarnasdel. kanför Det nämnasdomarnasgälla även attt.ex.
slagit fastlönepolitiskasittJUSEK, iorganisation,fackliga program

statligalönesättning detindividuell påefterbör strävaatt enman
därvidharför domarna. Manundantaggjort särskiltområdet men

oförenlig medordning skullesådanbl.a. påpekat att varaen
grundlagen.enligtställningdomarnas

särställningkonstitutionellatill domarnas3.1.2 Hänsynen

statligatill andrai förhållandesärställningDomstolarna har en
domstolarna skalluttryck isärställning sigDennamyndigheter. atttar

regering ochriksdag,från påverkanfriasjälvständiga och stå avvara
§i kap. 6härför finns 11lagstödindirektmyndigheter. Ettandra

domstolarna, tillmotsatsvisvilken utsägerRF,regeringsformen att
Ävenregeringen.underinte lydermyndigheter,övrigaskillnad från

reglerassina huvuddragdomstolsorganisationen iförhållandetdet att
särskildadomstolarnas§§ RF markerarochkap. 1 4grundlag 11i

betydelse.
grundlagsskydd.särskiltåtnjuterordinarie domarnaOckså de ett
till övrigasärställning i förhållandedehärigenom intarBl.a. stats-en

tillförsäkradesålundadomarnafrån dessaTill skillnad ärtjänstemän.
5 § RF.oavsättlighet ll kap.tillanställningsskydd, gränsarett som

ochsjälvständighetdomarnasochdomstolarnasPrincipen om
riksdag se bl.a.regering ochförankring hosdjupoberoende har

och1989/90:79 domarbanandirektiven och iiuttalanden omprop.
princip hardomartjänster. Dennatillsättningvidmeritvärderingen av

medförhållandenutanför deverkningar långtockså avsessom
Över regering ochkanhuvudi sägasbestämmelserna RF. atttaget

sig områden,då påförsiktighet rörtiakttagitriksdag har stor manen
Som exempelställning.domstolarnasförbetydelsekan antassom

bestämmelsen i 11aktualiseratregeringen aldrig harkan nämnas att
myndighet delegeraunderordnadtill§ rörande9 RF rättenkap. att en

exempelordinarie domare. Ettgällerutnämningsmakt vadsin annat
fall riksdagenioberoendedomstolarnasden vartär somomomsorg

inrättande.Domstolsverketsmedi sambandvisade
framhållas detställning kan ävendomarnassärskilt angårVad

verksamheti denliggertillsättningsförfarandespeciella somsom
T FN. IdomstolsväsendetTjänsteförslagsnämnden förutövas av
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stället för låta meritvärderingen skötasatt Domstolsverket, harav man
valt lägga denna grannlaga uppgiftatt på särskiltett sammansatt

bestående bl.a. högt kvalificerade domare frånorgan, olikaav
instanser under ledning Högsta domstolens ordförande.av

Den försiktiga attityd sålunda intagits kan också sägassom
utredningens direktiv, inte minst i den delgenomsyra rörsom

individuell lönesättning domare. Det finns all anledning värnaav att
denna i alla sammanhang. Förändringar bör följaktligenom inte

vidtas, de kan misstänkas menlig inverkan möjligheternapåom en
vidmakthålla domarnas självständigaatt och oberoende ställning.

Även den svenska domarkåren generellt fyller mycket högtom
ställda krav på yrkesskicklighet, det möjligtär objektivapå grunderatt
peka vissa domare skickligare andra.ut än En avvägning olikasom av
domares individuella skicklighet sker också kontinuerligt i samband
med tillsättande ordinarie domartjänster alla nivåer. Meritvärde-av
ringen sker i dessa fall inom TFN, väl skickadär utföra dennaattsom
uppgift, och det slutliga ställningstagandet görs regeringen.av

Den fråga aktuellär är skicklighetsbedömning börsom nu om en
ske också då det gäller samband med utnämningaratt utan- -
bestämma domarnas löner. Härvid kan först konstateras sådanatt en
bedömning inte skulle kunna kringgärdas med tillnärmelsevis samma
rättssäkerhetsgarantier frågadå är utnämning ordinariesom om av
domare. Något grundlagsskydd godtycke, motsvarande detmot som
gäller beträffande meritvärderingen vid tillsättande ordinarieav
tjänster, skulle inte finnas. Skicklighetsbedömningen skulle inte heller
kunna läggas i händerna på det kvalificerade slagett organ av som
TFN utgör.

Redan den omständigheten meritvärderingen skulle kommaatt att
ske på i lag oreglerat allvarligtsätt ärett ägnad ifrågasättaatt om en
individuell lönesättning förenligär med kravet på oberoende hos
domarna. Frånvaron sådan reglering skulle kunna medföra riskav en
för betydande godtycke sigatt smög vid bedömningen.ett Det kan
inte uteslutas faktorer, inte relevantaär föratt strikt be-som en
dömning den enskilde domarens skicklighet, kunde kommaav att
beaktas.

I stället för TFN och regeringen har hand skicklighets-som om-
bedömningen vid tjänstetillsättningar skulle motsvarande bedöm--
ningar i samband med lönesättning få läggas på arbetsmarknadens

Det otänkbartär TFN och regeringenparter. gångatt året elleren om
år skulle igenomgå 1 000vartannat domares meriter forca att

lönesätta varje enskild domare. Detta skulle bl.a. innebära att
Domstolsverket fick inflytande.avsevärt Verketett administrativär en
myndighet med den övergripande uppgiften förvalta och fördela deatt
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Domstolsverket knappastkanriksdagen. Däremotanslåsmedel avsom
enskilde avgörande;i den domarensför kvalitetenhasägas ett ansvar

i finnsdagMed de knappasjälv.vilar domarendetta på resurser som
effektivite-hög prioritetDomstolsverkettill förfogande måste enge

verket iallvarlig risk förhäri liggerRedandömandet.i attten en
harvilja premiera domare,skullelönerevisionersamband med som

bekostnad de domaresina mål, påsnabbtförmåga avgöraatt av som
kvalitetsaspekter sitt arbete.svårgripbara påandra,lägger mer

mycket väl kommaoberoende kanochSjälvständighet attt.ex.
och utslagför effektivitetenhinderuppfattas ett attett som avsom

tänkaLikaså skulle kunnabesvärligvederbörande är manperson.en
tillsina juridiska kunskaperutnyttjardomare,densig att ensom

ärenden han haroch avgöra,de målanalys attsomavnoggrann
prioriterari första handdenskickligmindre änbedöms attsomsom

premierasvilka egenskaperBeroende .påbalansernahålla somnere.
lönesättningen således kunnaskulleskicklighet,känneteckensåsom

fri och obundenbenägenhet ståinverkan domarensnegativ påfå atten
förlängning skullehans lön. sinbestämma Iinför dem är satta attsom

försäkra sig godförleda till domarna,kunnadetta attatt om en
yrkesroll isin ståranpassade sig till pålöneutveckling, somsynen

misstankenoberoende. Blottasjälvständighet ochstrid med kravet på
sig avvisandeskall ställaförsådana konsekvenser är att mannogom

lönesättning.individualiseradtill tanken på en
erinra vadsin platskan det påsammanhangdettaI att omvara

propositionenuttalade i prop.departementschefenföredragande
vid till-och meritvärderingendomarbanan1989/90:79 14 oms.

skicklighetsbe-gällde viktendomartjänster vadsättning attavav
"Detdärtill kompetent ärlades i händerna pådömningen ett organ:

enligtobjektiva grunder ochdomartjänsterna tillsätts påviktigt att
sammansättning.Tjänsteförslagsnämnden harprinciper.enhetliga en.

opartisk och sakkun-och förförgod personkännedomborgar ensom
referensgivareerfarenhet olikasin samladebedömning. Genomnig av
värdet demöjligheter bedömagodanämnden ocksåhar att av

Tjänsteförslagsnämndens medverkanlämnat.uppgifter dessasom -
idomartillsättningarnaförgoda förutsättningar ävenalltsåskapar att

ochovidkommande hänsyn påskefortsättningen kommer ettatt utan
oantastligt sätt."rättssäkerhetssynpunktfrån

individuell,anförts får innebärasynpunkterDe attanses ensom nu
inte förenlig med detlönesättning domarnaskicklighetsbaserad ärav

oberoende hos dennasjälvständighet ochgrundlagsfästa kravet på
få negativasådant lönesystem skulleRisken föryrkeskår. ettatt

verkningar alltförär stor.

340



Experternassou 1994:99 promemorior

3.1.3 Synpunkter praktiskt slagav

individuellEn lönesättning bygger på lönen skall bestämmas såatt
verksamhetennära möjligt. För både arbetsgivaren och arbets-som

tagarorganisationen det nödvändig förutsättningär för lönesätt-atten
ningen skall kunna ske korrekt har erforderlig kännedomatt parterna

de vilkas löner skall fastställas. För domarnas del skulleom personer,
detta kräva löneförhandlingarna antingen fördes varjepå enskildatt
domstol, med konsekvens det i samband med varje lönerevisionatt
fick föras lokala löneförhandlingar på 140 arbetsplatser,emotupp
eller på Domstolsverksnivå med medverkannära de enskildaav
domstolscheferna. En sådan ordning, vilken väljer, skulleoavsett man
innebära lönesättningen blev mycket otymplig och svårhanterlig.att
Med det första alternativet skulle dessutom omfattande och kostsamma
utbildningsinsatser bli nödvändiga, såväl på arbetsgivarsidan hossom
den fackliga organisationen.

Detta skulle allt inte absolututgöra hinder in-trots ett mot en
dividuell lönesättning för domarna; den utveckling redan ägtsom rum
vad gäller lönesättningen för domstolsbiträdena lär inte ha hindrats av

verksamheten uppsplittradär på många små arbetsplatser.att
Ett uppenbart problem emellertid arbetsgivarfunktionenär utövasatt
domstolschefen, själv domare. Naturligtvisär kan denne inteav som

förhandla sigmed själv sin lön. Samtliga domstolschefersom egen
löner fick därmed bestämmas i ordning, vilket skulleavsevärtannan
komplicera bilden.

En praktisk svårighet hänger med många våraannan attsamman av
domstolar bemannas med endast fåtal ordinarie domare. Det ärett
sålunda långt ifrån ovanligt det på domstol tjänstgör endastatt en
lagman och rådman. Och i fallmånga denne rådman lokalombudären
för domarnas fackliga organisation. Vid sådana domstolar skulle
rådmannen få löneförhandla med sin kollega lagmannen iensam
dennes skepnad arbetsgivare. Det sig självt sådansäger attav en
lösning inte tillfredsställande.är

Som det inte bara principiellaär hänsyn talar motsynes som en
individuell lönesättning domarna. Det skulle också i praktiken bliav

svårt genomföra sådant för de ordinarie domarna.ytterst att ett systern
En domstolscheferna, skulle få undantas eller på någotstor sättgrupp,
särbehandlas. Troligen skulle undantag får också for degöras allra
högsta befattningshavarna justitieråd, regeringsråd och presidenter-

eftersom det torde omöjligt skicklighetsgradera dessa. Ochattvara-
för de minsta domstolarnaäven skulle formnågon specialarrange-av
krävas.mang
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lönedifferentieringtillmöjligheter3.2 Andra

lönesättning,differentieradeförslag: DagensGruppens som
tjänstetidens längd, börinnehåll ochtjänstensbygger på

differentiering bör åstadkommasytterligarebehållas. En genom
rådstjänsternainförs ochtjänsterbefordrade attatt genomnya

befordrade tjänster.omvandlas tilli överrätt

innehåll ochDifferentiering efter tjänstens3.2.1

tjänstetidens längd

lönesättning avvisasskicklighetsbaseradindividuellt,tankenAtt på en
andra grunder skullelönedifferentiering påinnebär inte att varaen

i byggadifferentiering bör dock liksom dagsådanutesluten. En -- -
tjänstetid inteoch på be-och innehavarenstjänstens innehållpå en

framhållasskicklighet. Härvid kanenskilde domarensdömning denav
längd ifrån tjänstetidens siglönesättning bl.a.utgåratt somen

skicklighetsbelöning: längre tidsinte ringa måttinnehåller ett av
rutin och i princip högreerfarenhet och äventjänstgöring, desto större

prestationstörmåga.
knutna innehåll innebär vidare i sigtill tjänstenslönernaAtt är

inslag skicklighetsbe-lönesättningensjälvt avsevärtettatt avrymmer
liksom detjänst tillsättsVarje befordrad ävendömning. numera-

utgångspunktdomartjänsterna sålunda medordinarieobefordrade -
lämplighet för tjänsten. Ochskicklighet ochindividuellai sökandenas

sju olikadel inte mindrevi för de ordinarie domarnas äni hardag
tjänster.hänförliga till befordradelönekategorier, ärvarav sex

26 900före 1993 lönerevisionför dessa årsLöneintervallet är -
befordrade domartjän-härtill dei månaden. Lägger41 000 kr attman

samtliga tjänster, det klart40 % stårutgör attemotsterna enupp av
genomförd i inte ringai praktikenlönesättningindividuell är en

omfattning.

ytterligare befordrade tjänster3.2.2 Inrättande av

i vad domstolsväsendetdirektiven bör utredningen belysa månEnligt
inrättades.ytterligare kategorier domartjänsterskulle att avgagnas av

karriärvägar föri saknaspekar därvid detMan på att stort sett
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skickliga domare, det någon anledning inte aktuelltär attsom av ge
chefsansvar.ett

Domstolarnas främsta uppgift slita tvisterär mellan enskilda elleratt
mellan det allmänna och enskilda medborgare. Domstolarna är
emellertid administrativa myndigheter.även De ingår sålunda i en
sammanhållen administrativ organisation med Domstolsverket som
högsta beslutande under regeringen. Varje domstol utgörorgan en
självständig myndighet, har i den uppgifternamån inteattsom -
ankommer på verket sköta sin administration.egen-

Chefsskapet på olika nivåer i domstolarna ordinarieutövas av
idomare, eller mindre utsträckning biträddastörre administrativav
Chefsdomarenpersonal. måste härmed i sin yrkesroll kombinera olika

egenskaper: dels skall han framstående domare, dels skall hanvara en
besitta särskilda administrativa färdigheter.

Genom universitetsstudier i juridik och den domarutbildninggenom
bedrivs inom för den nuvarande domarkarriären välärsom ramen

sörjt för domarna besitter hög yrkesskicklighet detpå dömandeatt en
området. Någon motsvarande utbildning emellertid inte vadges
beträffar de administrativa arbetsuppgifterna.

Domarna har således hög yrkesmässig kompetens vad gäller denen
dömande verksamheten, de i mycket detär på administ-amatörermen

fältet.rativa Trots detta sker i princip all befordran för de ordinarie
domarnas del, inte till kvalificerade dömande uppgifter ommer man

de fåundantar till justitierådutnämns eller regeringsråd tillutansom
chefsbefattningar, följermed vilka eller mindre administ-störreett
rativt Härtill kommer befordran inte i första skeratt rumetansvar.

i administrativamed utgångspunkt färdigheter, sådana efteräven om
kommithand tillmätas allt betydelse, framförstörre allt medatt utan

beaktande yrkesskickligheten domare. Härmed riskenärav som
uppenbar skickligastede domarna undandras den dömandeatt

förverksamheten i stället syssla med något de kanske äratt som
för,mindre lämpade nämligen administration. Samtidigt kan genom-

snittligt yrkesskickliga domare fallenhetmed för administrativa
arbetsuppgifter få sig enbart rättskipning under helaägna sin
yrkesverksamma tid. andraMed ord kan ifrågasättas nuvarandeom
befordringsgång leder till eller kvinna alltid hamnarrättatt man

plats. fogDet kan också medrätt påstås nuvarande befordringssys-att
inte lämnar signalerrätttem

Ärvad gäller olika tjänsters inombetydelse rättsväsendet. det rimligt
administrativa tjänster skall värderas bekostnadpå denatt upp av

dömande verksamheten fallet isåsom dag alltär Trots rättskipningär
den centrala uppgiften för domare, och den administrativaen
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verksamheten har inget egentligt syfte skapa förut-änannat att
sättningar för rättskipningen skall kunna fungera på bästa sätt.att

bakgrundMot det anförda framstår det påkallat tillskapaattav som
alternativa karriärvägar för de skickliga domare, inte vill eller ärsom
lämpade sig administrativt chefsskap.påtaatt

möjlighet härvidlagEn skulle kunna inrätta vad inomattvara som
andra sektorer arbetsmarknaden brukarpå benämnas specialisttjänster.
Tanken bakom sådana tjänster bl.a. befordran skallär ske påatt ett

organisationen isätt Med andra ord skallstort.som gynnar man
befordran åstadkomma varje anställds kompetens inom olikaattgenom

områden till efektivastpå möjliga den har administ-sätt:tas vara som
rativ fallenhet och ledaregenskaper skall bli chef, och den som
utmärker sig företagets egentligapå arbetsfält skall befordras till en
välbetald och statusfylld specialisttjänst.

lär det emellertid inteNu möjligt vidare tillämpa detatt utanvara
enskilda näringslivets strategier domstolsväsendet. Det har sålunda

hävd inte lämpligt domare specialiserar sig på enbartansetts attav
vissa dömande uppgifter, lika litet specialisering förordats inomsom

advokatväsendet. I stället har haft utgångspunkt dent.ex. attman som
dömande verksamheten, liksom rättssäkerheten, bäst främjas om

kan utnyttjas fördomarna alla mål inom sitt verksamhetsfält.typer av
kan nämligen fog ifrågasättasDet med specialisering inte skulleom en

medföra allvarliga effektivitetsförluster vid den cirkulationt.ex. som
bör inom varje domstol. Och särskilt mindre domstolaräga skullerum
förmodligen införställas allvarliga problem vid sjukdom, tjänstledighet
0.d., inte uppkommen vakans kunde fyllasgenastom en av en
domarkollega allsidigamed kunskaper. specialisering inom visstett
juridiskt område skulle förmodligen också motverka önskvärtett
utbyte mellan olika domstolar. Under alla omständigheter torde man
kunna konstatera specialisttjänster skulle kunna komma i frågaatt
endast vid de underrätterna, där målunderlaget tillräckligtstörsta är
omfattande. Med andra befordranord skulle till specialisttjänst ien
många fall kunna bli möjlig, endast domaren flyttade till störreom en
domstol. skulleHärmed riskera kvalitetsmässig utarmningman en av
de mindre domstolarna.

Om avvisar tanken införandet specialisttjänsterpå enligt detman av
enskilda näringslivets modell följer emellertid inte därmedatt man

från inrättande tjänster förmåste avstå särskiltövervägaatt av nya
kompetenta domare. För komma till med de inledningsvisrättaatt
berörda problemen framstår det angeläget befordradetvärtom attsom
domartjänster kommer till utanförstånd den administrativa sfären.
Dessa tjänster skulle då inte förbehållna dem har specialkun-vara som

inomskaper visst område sådana domare kända förärett utan attsom
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allmänt besitta osedvanligtrent yrkesskicklighet. Härmed skullestor
åstadkomma inte bara befogad uppvärdering den dömandeman en av

verksamheten, framför allt skapa förutsättningar förutan enskildaatt
domares färdigheter olikapå områden till på bästa tilltas sätt,vara

för verksamheten i En yrkesskicklig domare skullestort. integagn
längre behöva söka administrativa chefsbefattningar, för vilka han
kanske inte skickad,är bara för bli befordrad. Och administrativaatt
begåvningar skulle kunna komma till sin rätt, även deras juridiskaom
kunskaper inte är klass.ypperstaav

En modell skulle kunna tillgodose dessa önskemål kundesom
innebära på antal domstolar inrättadeatt särskildaett rådstjänster,man

vilkamed följde bättre anställningsvillkor förän de sedvanliga
"biträdande lagman" eller "lze rådmanlhovrättsrådlkammarrätts-
råd". Dessa tjänster skulle utlysas i vanlig ordning och tillsättas av
regeringen förslagpå från TFN.

Utöver nämnda fördelar med det beskrivna skullenyss systemet
inrättandet befordrade tjänster också medföra domstolsche-av nya att
fen avdelningschefen skulle kunna avlastas del sina dömandeen av
uppgifter för i större utsträckning kunna sigatt ägna administration.
Det skulle sålunda inte längre behöva krävas denne själv handladeatt
uppmärksammade mål eller utövade ordförandeskapet vid kollegial
sammansättning. Sådana uppgifter skulle med förtroende kunna läggas

innehavarnapå de tjänsterna.av nya
vilkenI omfattning sådana tjänster skulle kunna inrättas bör

vidare.övervägas Man bör därvid ställning till de skulleta om vara
förbehållna underrätterna eller även överrätterna skulle komma iom
fråga. Delvis blir denna fråga beroende vilken inställning harav man
till förslagen i nästkommande avsnitt. Ytterligare överväganden bör
också göras vad gäller lönesätningen. Ett alternativ kan här attvara en
"lze rådman skall ha lön chefsrådman.samma som en

Överrättstj3.2.3 änstema omvandlas till befordrade tjänster

Ytterligare alternativ, med fördel skulleett kunna övervägassom
vidare, omvandla hovrättsråds- och kammarrättsrådstjänsternaattvore
till befordrade befattningar. Den ordning vi har i dag, där underrätts-
och överrättstjänsterna på rådsnivå helt jämställda,är torde vara
tämligen unik för Sverige, och frågan dettaär har någonsystemom

helst förankring i allmänhetens medvetande. Anmärkas kan ocksåsom
likställdheten mellanatt överrätts- och underrättstjänster gäller endst
rådsnivån.på Tjänsterna i överrätt domstolschef och lagmansom som

huvudregelär högre lönesatta än motsvarande tjänster i underrätt.som
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inomalltjämt fortgårochharutveckling ägtDen somrumsom
höjabehovpeka påocksådomstolsväsendet kan attett avanses

fram-Bl.a. kantill underrätterna.i förhållandeöverrätternas status
idomförhetsreglerna någoniändringarolikahållas att genomman

kanVidarebåda instanserna.mellan deskillnadernasuddatmån ut
föruttrycki olika målprövningstillståndinförandet attettses somav

mindre målmasshanteringfrån denvelat bespara överrätterna avman
från tid tillOch de tankari underrätterna.förekommer somsom
utredningenleddaLambejustitierådet Bengti densenast avannan, nu

överprövninghovrätternasbegränsaframförtshovrätterna, attomom
högytterligare krav påställerrättsfrågors.k.främsttill att avse

intesjälvfalletinnebärDettaijuridisk kompetens Överrätterna. att man
denhärDeti underrätterna. ärkvalitetenavkallskall göra

kvalitetskra-skall ligga, ochrättskipningentyngdpunkten ikvantitativa
avgöranden, inteunderrätternasvad gällerställdahögtmåste varaven

överklagandefrekvensen.för begränsaminst att
kunna finnaocksådetta slagreformmedskulleSannolikt avenman

Omiverksamheten Överrätterna.rationaliseravägar manattnya
överrättsdomarna änskicklighetskravställde högregenomgående

möjligtsålundaborde deti underrätt,tjänstgör attdempå varasom
målen därsåoch kammarrätt,i hovrättdomförhetsreglerna attändra

gäller i dag.vadifärre domare rätten änmedkunde avgöras som
skulleinstansernahögstamodell från de merpartenEfter t.ex. av

lagfarenendastfattasprövningstillstånd kunnabesluten enavom
domare.

skulleskisserademed detfördel attEn systemet manvaraannan
förskulle borgabefordringsgång,naturligtillskapade ensomen

kommerhögredomstolenistigande kompetenssuccessivt manupp
rimligtdetifrågasättas ärfogmedkan attinstanskedjan. Deti om

praktikenisom ärandra instanshaskallfallet,i dag är ensomman,
överklagadeändragällerdetlegitimitet närslutinstans, attvars

ideltardomare rättensflerenbartgrundasavgöranden att av-
längden torde detIunderinstansen.ifalletvad ärgörande där än som

hur mångadömandet beror påikvalitetenhävdasvårt attattvara
in-domarnasinteoch påhandläggningenideltagitdomare som

jämförelserinternationellatordeminstskicklighet. Intedividuella resa
ordningen.nuvarandeilämpliga dendettvivel om
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Övergångsfrågor3.2.4

Inrättandet befordrade tjänster administrativt bordeutanav ansvar
kunna påbörjas En lösning skulle här kunnagenast. medattvara man,
beaktande behov och i sammanhang fördelade visstettav resurser, ett
antal sådana tjänster lämpligtpå antal domstolar. Tjänsterna skulleett
sedan tillsättas successivt i samband med uppkomna vakanser på
nuvarande tjänster. Möjligen skulle härvid börja med under-man

förrätterna sedan beroende på hur överrättstjänsternaatt kan tänkas-
bli behandlade ställning till utbyggnad tillta systemeten attav-
gälla hovrätter ochäven kammarrätter.

En omvandling tjänsterna hovrättsråd och kammarrättsrådav som
till befordrade tjänster torde däremot ske på betydligt längre sikt.
Av betydelse för ställningstagandet i denna fråga blir sålunda vilka
förändringar i hovrättsprocessen kan bli följden nuvarandesom av
utred-ningsarbete på området. Det många skäl inte hellervore av

lycklignågon lösning, i slag höjde rådslönerna iett överrättom man
till nivåer demöver gäller i underrätt. De nuvarande hovrätts-som
råden och kammarrättsråden har denutnämnts särskildat.ex. utan
meritbedömning itänkt detär Också resursfrågorsystemet.som nya
talar omedelbar övergång. I stället torde fåmot tänka sigen attman
successivt införa den ordningen under antal år, såett t.ex.nya att en
viss andel de årligen uppkomna vakanserna befordradeav ersattes av
tjänster.

3.3 Vem skall bestämma domarnas löner

Gruppens förslag: En särskild domarlönenämnd inrättas med
uppgift bestämma lönerna för ordinarie domare.att

Nämnden skall bestämma dels vilka löneramar skall gällasom
för kollektivet ordinarie domare, dels fördelningenav av
lönemedel mellan olika kategorier sådana domare. Det skallav
också ankomma på nämnden för löneinplaceringatt svara av
nyutnämnda domare.

frågaI övrig dömande personal skall det nuvarande för-om
handlingssystemet behållas.

Domarlönenämnden bör bestå ledamöter representerarav som
regeringen, arbetsgivaren och domarnas fackliga organisation.
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3.3.1 Nuvarande system

domarkollektivet, liksom för övriga statstjänstemän,förLöneramarna
förhandlingar mellanåterkommande centralafastställs genom

SAV förStatens Arbetsgivarverkarbetsmarknadens parter -
Sedan fastställts,SACO för arbetstagarna.arbetsgivaren och ramarna

fördelningen mellan domarna lokalaindividuelladensker genom
mellan Domstolsverket arbetsgivare ochförsförhandlingar. Dessa som

förhandlingarför domarna. Lokala påföreträdareJUSEK som
för vissadömande personalen välarbetsplatsnivå förs inte för den men

domstolsförvaltningen.tjänstemän inomkategorier andraav
tilldomarna förts den s.k.skall de allra högstaAnmärkas att

regeringen.ensidigt bestämdaoch får sina lönerfrikretsen av
lönerför bestämmande domarnasnuvarande strukturen ärDen av

och andrarad myndigheter påkomplicerad, och ärmycket organen
beskrivning dettaEninblandade iolika närmaresätt avprocessen.

återfinns i bilaga

alternativ3.3.2 Tänkbara

under avsnitt 3.1.2 intar domarnabeskrivitsSåsom närmare en
statstjänstemannakollektivet. förutsätts intaDesärställning inom en

administrativa myndigheter ochöverordnadesjälvständig roll gentemot
de verkställande ochlagarnasjälvständiga underskall stå gentemot

Ordinarie domare kan vidare intestatsmakterna. sägaslagstiftande upp
tillhör den mycketoch deandra statstjänstemän, numerasom

fullmakt.statsanställdabegränsade krets utsessom genomav
självständighet skall kunnaför domarnasviktig förutsättningEn att

anställningsförhållanden fastställs underupprätthållas derasär att
kan statsmakter-misstanke uppkommaformer, ingensådana attatt om

verksamheten i domstolarna. Det ocksåärindirekt försöker styrana
ingautformas sådantanställningsförhållandena påvikt sätt attettattav

integritet. kan härvid uppmärk-domarnas Dettvivel kan uppstå om
anställningsförhållanden har tagitsfrågor domaresjustatt omsammas

straffrättskonvention från 1985 underi årtill behandling FN:s ettupp
verksam-principer för den dömandegrundläggandeavsnitt rörsom

oavhängighet.hetens
fullgöra de centrala uppgifterskall kunnadomstolarnaFör att som

svenska, derättssamhälle det krävs hardem iåvilar attett som
Ocksåskickligaste juristerna marknaden.attrahera de påförmåga att

anställningsför-nödvändigt domarnasaspekt detdenna är attur
Även främstjust för tillfället,möjliga. detde bästahållanden är om
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till följd rådande lågkonjunktur, finns överskott på dugligaav ett
jurister, kan inte räkna med domstolarna under allayngre attman

förhållanden kan lockelseutöva elitenpå de nyutexamineradeen av
juristerna. Man kan för övrigt i dag skönja tendensen på hålleratt nytt
på svänga på grund viss konjunkturuppgång;att återigen harav en

fiskaler börjat lämna Svea hovrätt i ökande omfattning. Harunga en
ambitionen i framtiden rekrytera domare blandatt yrkes-man t.ex.

verksamma advokater jfr förslagen från arbetsgrupp I det sigsäger
självt anställningsförhållandena måsteatt konkurrenskraftiga ivara
jämförelse med vad gäller denpå enskilda sektorn.som

Enligt vår mening finns det, inte minst bakgrund domarnasmot av
särställning, goda skäl ifrågasätta den nuvarande ordningenatt för
bestämmande domarnas löner. Också andra omständigheter talar iav

riktning. Som redovisats under avsnitt 3.1 bör undvikasamma man en
individuell, skicklighetsbaserad lönesättning domarna. Eftersomav
nuvarande kollektivavtal huvudprincip bygger individuelltpåsom
bestämda löner, skulle domarna komma utgöra undantag frånatt ett
den eljest gällande ordningen, vilket i sig praktiska skäl ärav en
olycklig lösning. Det framstår ändamålsenligt brytasom attmer ut
domarkollektivet det rådande låtaän domarnas lönersystemet attur
for all framtid bestämmas i strid med de i avtal uppställda principerna
för statlig lönesättning.

Vad anförts innebär det finns goda skäl övervägaattnu att nya
former för hur domarnas löner skall bestämmas. Utgångspunkterna for

sådan översyn måste lönerna skall fastställas påatten sättvara ett som
dels främjar domstolarnas och domarnas självständighet och obe-
roende, dels hög kvalitet hos våra domstolar.garanterar en

En tänkbar möjlighet härvid föra samtliga ordinarie domareattvore
till den s.k. frikretsen och låta regeringen ensidigt fastställa deras
löner. Detta skulle emellertid strida den allmänna utvecklingen imot
samhället, där betydelse för lönebildningen betonas.parternas

En möjlighet, i direktiven,nämns knytaannan attsom vore
domarnas löner till någon avlönas Dettastaten.annan grupp som av
skulle emellertid fel signaler och, i stället för framhävage att
domarnas särart, ägnad dölja denna. Härtill kommerattsnarare vara

den nuvarande kopplingen mellan domarlöneratt och arvoden till
riksdagsledamöter visat sig mycket olycklig och intetpå bidragitsätt
till tillfredsställande löneutveckling för domarna, tvärtom.en snarare

Den modell i stället framstår intressant innebärmestsom attsom en
särskild domarlönenämnd inrättas. Också centralpartssammansatten
törhandlingsgrupp skulle kunna övervägas. Ett sådant börorgan ges
exklusiv befogenhet fastställa löner och andra anställningsvillkor-att
såväl vid nyutnämning vid återkommande revisioner försom -
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utanför frikretsen. följerHäravsamtliga ordinarie domare att
ha bestämma såväl denämnden/förhandingsgruppen skulle att

ordinarie domareför kollektivetskall gällalöneramar somavsom
Vägledandekategorier sådana domare.mellan olikafördelningen av

kunnafrån tid tillinte vilka medeldärvidbör annan ansessomvara
i stället de utgångspunkterolika avtalsrörelseriavsättas utan nysssom

förstadomstolsväsendet isådanadvs. sätterangetts, omsom omsorgen
rummet.

chefslöneavtalet28 juni 1993 upphörandedenEnligt avtalet avom
förhandlingsgrupp inrättascentral temporärtskulle partssammansatten

omfattats chefslöne-tidigaredomare harlönesättning deför avsomav
konstituerats i maj 1994. Denförhandlingsgrupp harsådanavtalet. En

Domstolsverket, SACO-S,för Arbetsgivarverket,företrädarebestår av
Chefslöne-sammansättning liknar såledesGruppensTCO-OF.SF och

regeringen inte harskillnaden någondock med dennämndens, att
ikommer vinnaserfarenheterDe attrepresentant. gruppenssom

grund för fortsatta övervägandentilltänkta läggasarbete är att om
löner.skall bestämma domarnasvem som

perioden fram till denunderframgår ocksåavtaletAv att parterna,
hanteringenden fortsattajuli 1994, skall komma1 överens avom

kollektivavtalsbundetfinns såledeslönesättning. Detdomarnas ett
i frågan, vilket innebärför kommaåtagande överens attattparterna

domarlönenämndinrättandediskussioner förs nedande enom avsom
mellanenighet kan nåsi princip bygger påmyndighetsstatusmed att

parterna.
i den frialönesättningen domare dag påbekant byggerSom av

därför avtaldomarlönenämnd skall bygga påförhandlingsrätten. En
organisation efterfackligaarbetsgivaren och domarnas mönstermellan

sådantchefslönenämnden. Ibeträffandetidigare gälltfrån vad ettsom
avstårdomarnakunna kommaskulle överensavtal attparterna om

uppgiftenoch överlåterförhandla lönersinfrån rätt attatt om
också kunnadomarlönenämnden. Avtalet skulletilllönernabestämma

pensioner,anställningsförhållandeni vad andrareglera mån -
nämnden eller följaskulle fastställassjukförmåner etc.semester, av-

hänseende detavtal. sistnämnda kani centrala Iöverenskomsvad som
imodell frånefter vadändamålsenligtframstå attmest somsom -

lämna mycketchefslönenämnden sågällde för avtalethuvudsak om -
kompetensområde.utanför nämndensmöjligtsom

ordinariesikte domare.redovisats påsynpunkterDe tarovansom
särställning, och detgrundlagsmässigintarendast dessaDet är som en

också övrigadomarlönenämnd hanteralåtabärande skälsaknas att en
lönesättning.kategoriersdömande
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3.3.3 Domarlönenämndens sammansättning m.m.

sammansättningen domarlönenämnd bör sådan deav en attvara
utgångspunkter beskrivits i det föregående avsnittet får genomslagsom
i nämndens arbete. Självfallet skall och Domstolsverketstaten -
verket i sin egenskap arbetsgivare representerade,av vara men-
arbetsgivarinslaget bör inte bli alltför dominerande. Den förra bör

statssekreteraren i justitiedepartementetrepresenteras och detav senare
generaldirektören. Av naturliga skäl bör domarnaävenav vara

representerade sin fackliga organisation. Detta innebärgenom
emellertid inte nämnden skulle prägel förhandlingsorgan;att av
domarlönenämnden skall ensidigt fastställa anställningsvillkoren, även

såsom tidigare fallet med chefslönenämnden, börsträvanom, var vara
samförståndslösningarnå mellan arbetsgivareatt och arbetstagare.

Härutöver bör ledamöter ingå också företrädare för högasom
domarämbeten, lämpligen två presidenter.

Domarlönenämnden kommer med den beskrivna konstruktionen att,
liksom fallet med chefslönenämnden, utgöra myndighet.var en egen
Kansliresurser bör kunna tillföras den Domstolsverket pågenom

i dagsätt gäller beträffande TFN och Notarienämnden.samma som

3.4 Avslutande anmärkningar

förslagDe redovisats i de föregående avsnitten sin utgångs-som tar
punkt i den domarkarriär vi har i dag. Tänker sig radikaltsom man en
ändrad domstolsorganisation det slag arbetsgrupp I föreslagit,av som
kommer inte längre förutsättningar finnas för vissa de reformeratt av

har diskuterats.som nu
Vad gäller frågan individuella löner bör emeller-om resonemangen

tid hålla domarkarriärenäven avskaffas och helt öppenom en
domarbana införs. Detta gäller däremot inte förslagen ytterligareom
karriärvägar; enligt förslaglzs skall alla domare likställda,grupp vara
och karriärvägarnågra skall huvudöver inte finnas.taget
Något hinder domarlönenämnd inrättas intekan rimligenmot att en
finnas, även I:s förslag i verket.sätts Möjligen skulle dockom grupp
nämndens sammansättning revideras; bl.a. tänker sig I attgrupp
det inte skall finnas några presidenttjänster.
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Bilaga I

UppgiftOrgan

lönesättning för tiotal domareRegeringen Beslutar ettom
frikretsen.myndighetsområdeninom fem

alla statsanställda.kollektivavtal förGodkänner

lönernamed övrigatillsammansReglerar,Statens parter,
förut har hanterats240 domarearbetsgivarverk för avsomca

chefslöneområdet.Chefslönenämnden
falli de dåkollektivavtal lönerTräffar om

förhandlingar.kunnat i lokalaenighet inte ha nås
falllokalt i defördelningBeslutar utrymmeavom

i lokala förhand-kunnatenighet inte har nåsdå
till lönenämn-frågan inte överlämnasoch dålingar

den.
enskildalönesättning domareFörhandlar om av

fall dåmed tillsättning i dei sambandfrämst
förhandlingar.i lokalahar kunnat nåsenighet inte

inomvissakollektivavtal för domareTräffarDomstolsverket
myndighetsområdet.

i de fallfördelning lokaltBeslutar utrymmeavom
påkallas.förhandling intecentraldå

enskilda domarelönesättningBeslutar avom
tillsättning.samband medfrämst i

lönesättning.före beslutFörhandlar om

inomför andra domarekollektivavtalTräffarPatentbesvärs-
ordföranden.myndighetsområdet änrätten

falli defördelning lokaltBeslutar utrymmeavom
påkallas.förhandling intedå central

enskilda domarelönesättningBeslutar avom
tillsättning.medfrämst i samband

lönesättning.före beslutFörhandlar om
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Organ Uppgift

SACO Reglerar, tillsammans med övriga lönernaparter,
för domare förut har hanterats Chefslöne-som av
nämnden.
Träffar kollektivavtal löner för medlemmar iom
organisationen i de fall då enighet inte har kunnat

i lokalanås förhandlingar.

TCO-OF Reglerar, tillsammans med övriga lönernaparter,
för domare förut har hanterats Chefslöne-som av
nämnden.
Träffar kollektivavtal löner för medlemmar iom
organisationen i de fall då enighet inte har kunnat

inås lokala förhandlingar.

SF Reglerar, tillsammans med övriga lönernaparter,
för domare förut har hanterats Chefslöne-som av
nämnden i de fall då enighet inte har kunnat nås i
lokala förhandlingar.

Lokala arbetsta- Träffar kollektivavtal löner för medlemmar iom
garorganisationer organisationen.

Lönenämnden Beslutar fördelning lokalt i de fallutrymmeom av
då enighet inte har kunnat nås i centrala förhand-
lingar.

I situationer där konfliktlösningssystemet för öppna avtalsrörelser
kopplas in kan Statstjänstenämndenäven inkallas för förhindraatt att

arbetskonflikt viktigastör samhällsfunktioner. Om hotande elleren en
redan utlöst konflikt löner skulle beröra rättsväsendet kan såledesom
Statstjänstenämnden indirekt komma spela roll i domarnasatt en
lönesättningsprocess.

Ett beskrivasätt nuvarandeannat att frånär utgåsystem att
befattningar och för varje beskriva vilka eller kanär,grupp organ som
bli, direkt involverade i lönesättningen.
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InkoppladeBefattning organ

områdeDomstolsverketA. Inom

Regeringen"Frikretsen"
domstoleniOrdförande Högsta

RegeringsrättenOrdförande i
i Svea hovrättPresidenten
i Försäkringsöver-Presidenten

domstolen
BostadsdomstolenOrdförande i

Arbetsgivarverket, Domstols-"Chefslöneområdet"
SACO,enligt förslag,verket24Justitieråd

TCO och SFRegeringsråd 20
Hovrättspresident 5
Kammarrättspresident 4

168Lagman
ställföreträdare iOrdförandes

Bostadsdomstolen
3för HyresnämndChef

9Försäkringsdomare

Övriga SACO lokalt,Domstolsverket,domare
TCO lokalt, Arbetsgivarverket,
SACO, TCO, SF, Lönenämn-
den

myndighetsområdenövrigaB. Inom

Regeringen"Frikretsen"
ArbetsdomstoleniOrdförande
MarknadsdomstoleniOrdförande

Ordförande i Patentbesvärsrätten

Övriga SACOPatentbesvärsrätten,Patentbesvärsrättenidomare
TCO lokalt, Arbets-lokalt,

SACO, TCO, SF,givarverket,
Lönenämnden
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4 Domarnas bisysslor
Åhlén,arbetsgrupp III Lars Per Bylén, Per Erikssonav

och Staffan Lundin

1 Inledning

Bestämmelser bisysslor för anställda i statlig tjänst, däriblandom
domare, återfinns i lagen offentlig anställning LOA, i anställ-om
ningsförordningen AF, i avtal upphörande chefslöneavtaletom av

UCL och i sektorsavtal inom civila statsförvaltningen SA-C.m.m.
Bestämmelserna bisyssla i LOA och i AF sikte på för-om tar

troendeskadliga sådana sysslor, medan UCL och SA-C inriktar sig på
tjänstehindrande bisysslor.

Enligt UCL arbetstagarenär skyldig lämna uppgift till arbets-att
givaren huruvida och i vilken omfattning han innehar eller attavser
åta sig bisysslor.

Arbetstagaren enligtär, SA-C, skyldig anfordranpd lämnaatt
uppgift till arbetsgivaren huruvida och i vilken omfattning han innehar
bisyssla. Uppgift bisyssla får avkrävas arbetstagaren endastom om
arbetsgivaren finner anledning därtill med hänsyn till hans sätt att

tjänsten.utöva
I enlighet med såväl UCL SA-C får arbetsgivaren åläggasom

arbetstagaren helt eller delvis upphöra med eller,att enligt UCL,-
bisysslainte åta sig enligt arbetsgivarens bedömande,en som,-

inverkar hindrande tjänsteutövningen.på
Man torde kunna uttrycka det så, bestämmelserna i LOA och AFatt
sikte bisysslorspå kvalitativa medan detar båda avtalen hänför sigart,

till kvantiteten bisyssla.av
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bisysslorFörtroendeskadli4.2 ga

Nuvarande ordning fungerar i bra.förslag:Gruppens stort sett
restriktiv.stabil ganska En någotPraxis generösareär men

möjlig.tillämpning bör kunna vara
förhandsbesked bör TjänsteförslagsnämndengällerNär det

inte ändras. Emellertid bör domstolsche-nuvarande rollTF N
frågor. Således bör denneinflytande i dessafen få större yttra

önskar förhandsbeskedi den domstolensig då domare avegna
TFN.

Tjänsteförslagsnämndens för domstolsväsendet4.2.1

praxis 1984-juni 1993TFN

foroch arbetsgruppenbesked TFN lämnat närvaran-Om de somsom
följande. frågaI uppdragtill kan allmäntde har tillgång sägas om

relativt varaktighet ellerhar varit kortmotsvarande, av avsom
ekonomiska värden haroch där intebegränsad omfattning några större

i allra flesta fall fattat besluthar TFN de gåttvarit för handen, som
positiv riktning. Likaså gäller detta i dei för berörd arbetstagareen

haft anhörig eller där detanknytning tilluppdraget harfall då nära
ringa ekonomiskt intresse.funnits eller mycketinte något

omfattandefråga återkommande ellerdäremot varitHar det merom
uppgifter därinnefattande kvalificerade ochverksamhet tillika större

inställning regel-varit för handen har TFN:sekonomiska intressen
i frågaLikaså har det inte böra kommavarit negativ.mässigt ansetts

tjänstenför där anknytning till kanpositivt besked uppdraglämnaatt
innebära påtaglig risk fördet skulleföreligga sådantpå sätt att en

förtroendeskada.

bisysslor iförtroendeskadliga4.2.2 Hanteringen av
fortsättning

relativt omfattande praxis N underbakgrund den TF årensMot somav
frågangäller bisysslor för domare, kan ställasskapat detlopp har när

i fortsättningen skall det lämnar sådanaTF N också vara organ somom
kan träda i TFN:s ställe.besked eller någonom annan
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En möjlighet skulle kunna låta respektive domstolschefattvara
lämna besked i bisysslefrågor vad gäller domare i den domstolen.egna
Domstolschefens eventuella bisysslor torde emellertid böra bedömas

TFN.av
Ett negativt besked från domstolschefen skulle kunna överprövas av

TFN och sedan inte kunna vidaregå till regeringen. TFN:s besked
rörande bisyssla för domstolschef i förekommandetorde fall böra
komma under regeringens överprövning. fördelEn med sådanen
ordning regeringen frigörsär från del dessa frågor.att storen av

Alternativet härtill TFN i fortsättningenär även lämnar beskedatt
angående domares bisyssla. Härvid kan diskuteras det inte kanom

fördel i fallså låta domstolschefen sig då domareatt ivara en yttra
den domstolen önskar förhandsbesked hos TFN. Det kanegna ses som
värdefullt också få reda domstolschefenspåatt synpunkter i dessa
frågor.

TFN:s hittillsvarande befattning med bisysslor torde ha varit av
värde, inte bara för den enskilde domaren och domstolsväsendetstort

i också för allmänhetens och samhällets tilltro tillstort utan domarna
och deras förhållande till bisysslor. Det måste otvivelaktigt ligga ett
betydande värde i fristående låt i huvudsakatt ett organ, vara

domare, kan på auktoritativt uttala sigsammansatt sätt i dessa,ettav
för såväl domare allmänhet många känsligagånger frågor. Härtillsom
torde också komma det intresse regeringen får ha i dessasom anses
frågor och där TFN:s uttalanden också kan regeringen värdefullage
synpunkter och stöd. Således kan det bra belysa dessa frågorattvara

grundligtså möjligt, vilket i sin skulle kunna tyda på dettursom
värdefulla i TFN i fortsättningenäven lämnar beskedatt rörande
bisysslor för domare. Arbetsgruppen har därför slutligt förstannat
detta alternativ med den utvidgning respektive domstolschef fåratt

sig i ärendet.yttra

4.2.3 Tjänstehindrande bisysslor

Gruppens förslag: Någon ändring förordas inte.

När det gäller tjänstehindrande bisysslor inom domarkollektivet torde
dessa normalt inte inge bekymmer. främstaDen anledningen härtill får

domarnas tjänstgöringstid inte reglerad,äratt varjeanses vara utan
domare för den arbetsvolym åligger honom i hansattansvarar som
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vad kallas normalavverkas. Om det sedan sker påtjänst också som
hand den enskilde domarenstider i förstaarbetstid eller vid andra är

sig har problem i dennahar bekant någraSåvitt arbetsgruppenansvar.
del inte försports.

358



Experternas promemorior1994:99sou

5 Frågor domarnasrör arbets-som

uppgifter
arbetsgrupp IV Inge Lindqvist, Jan Carrick,av

Meijt Cederdahl och Arnold Joelsson

Inledning

Expertgruppen redovisar i denna promemoria de diskussioner som
förts vid sammanträden den 20 januari, den 1 och dengruppens mars
28 1994.mars

Gruppen i promemorian olika frågor kantar upp som vara av
intresse vid fortsatt utredningsarbete och pekar på olika tänkbaraett
lösningar. Det framlagda materialet skall enbart ses som en samman-
fattning punktvis vad diskuterat.har Det bör understrykasav gruppen

promemorian således inte innefattar några ställningstaganden iatt sak
från arbetsgruppens sida och inte heller avspeglar något samstämmigt

i alla frågor. Meijt Cederdahlsynsätt särskiltär mån framhållaattom
vikten frågan i vilken omfattning vidareutbildadatt tarav man upp om
administrativ personal kan sköta delegerade uppgifter i ett nytt system.

Arbetsgruppen behandlar i promemorian följande uppgifter/sex
frågor för utredningen, de fyra första nämnda i direktiven.ärvarav

Undersöka möjligheten begränsa den ordinarie domarensatt
arbetsuppgifter till i huvudsak själva processledandet och
dömandet.

I samband frågamed 1 belysa vad sådan reform skulleen
innebära för notarie- och domarutbildningen och vilka personal-
effekter i övrigt reformen skulle innebära.som

Belysa frågan i vilken utsträckning administrativ styrningen av
verksamheten inom domstolsväsendet påverkar domarnas
självständighet.

Undersöka med domare tjänstgör olikapåsystemet att posterom
i regeringskansli, utredningsväsende förvaltningsmyndigheteroch
innan de till ordinarie domare bör förändrasutnämns och vilka
konsekvenser detta skulle få.

Ordinarie5. icke ordinarie domare.-
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6. Rättegångsförfarandet.

Arbetsgruppen har riktat sig på domstolarnas målhantering och
således, gällerdet de allmänna domstolarna, fört denär s.k. sidofunk-
tionerna sidan. i följandeNär det det talas ordinarie domareom

den domare skall handlägga och målet.avgöraavser gruppen som
beredande uppgifterMed dels sådana uppgifter avhandlasavses som

i 1 kap. 3 § och 2 kap. §4 5 stycket rättegångsbalken 12 §samte
sista stycket och 18 § 3 stycket lagen 1971:289 allmännaom
förvaltningsdomstolar, dels sådana frågor hänför sig till densom
skriftliga och muntliga forberedelsen.

Fråga Begränsning ordinarieden domarens arbetsuppgifterav
till i självahuvudsak processledandet och dömandet.

Gruppen listat olikahar i malhanteringen nivågrupperatochmoment
enligt följande.momenten
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TINGSRÄTT TVISTEMÅL
-

Åtgärd Nivå
I-II III

Utfárdande stämning,av
upptagande av
återvinningsansökan m.m.
Beslut avvisningom
Beslut säkerhetsåtgärderom
Beslut rättshjälp Xom
Beslut inhibitionom
Meddelande interimistiskaav
beslut

f Inhämtande yttrande/för-av
ordnande sakkunnig Xav
Beslut skriftlig förberedelse Xom
Beslut muntlig förberedelse Xom
Förikningsverksamhet/beslut om
medling X

11. Meddelande tredskodomav
12. Stadfästande förlikningav
13. Beslut avskrivningom
14. Meddelande dom pá handlingarnaav

efter medgivande
15. Meddelande dom påav

handlingarna efter prövning i sak
16. Huvudförhandling i förenklad form
17. Huvudförhandling i mål enkelav

beskaffenhet 1 domare
18. Ordinär huvudförhandling

1 eller 3 domare eller
1 domare 3 nämndemän+

19. Ersättningsfrágor under hf
20. Dom, under 11, 12, 14,se ovan

15, 16, 17 och 18
21. Rättegångskostnader, storlek och

fördelning X
22. Fullföljdsfrågor

x i vissa svårare fall.
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BROTTMÃLTINGSRÄTT
-

Åtgärd Nivå
IIII-II

stämningUtfárdande av
enskildaupptagande2 Beslut avom

Xanspråk
förberedelseBeslut om

säkerhets-Beslut i frågor om
kvarstadhäktning ochåtgärder

rättshjälpBeslut om
offentlig försvarareBeslut om
målsägandebiträdeBeslut om

yttrande frånInhämtande av
beslutFrivården och om

7-undersökning§
undersökningrättspsyk.Beslut om

sakkunnigFörordnande10. av
avskrivning11. Beslut om

huvudförhandling12. Hållande av
hfErsättningsfrågor under13.

Avfattande dom14. av
storlek ochRättegángskostnader,15.

Fördelning
Fullföljdsfrågor16.

falli vissa svårarex
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LÄNSRÄTT

Åtgärd Nivå
I-II III

Upptagande ansökanlöver-av
klagande X
Föreläggande kompletteringom
Beslut avvisningom

4 Förordnande offentligtav
biträde och beslut allmänom
rättshjälp
Meddelande interimistiskaav
beslut och beslut inhibitionom
Beslut skriftväxlingom
Beslut och hållande muntligom av
förberedelse
Beslut muntlig förhandlingom
Förordnande sakkunnig ellerav
beslut utredningom annan

10. Hållande muntlig förhandlingav
11. Föredragning
12. Avskrivning
13. Beslut medlingom
14. Avfattande domav
15. Ersättningsfrågor och rätte-

gángskostnader
16. Fullföljdsfrågor

x i vissa fallsvårare

Vid varje muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol förutsätts
domaren inlästär på målet, eftersom förhandlingenatt endast är ett

i handläggningen.moment
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Nivå I

Rotelansvaret m.m.

tilldelasordinarie domaren har inget rotelansvar. MåletDen en
klartdet berett långt det kan bedömasdomare sånär är att attvara

förenklad formefter huvudförhandling såväl i i ordinäravgöras som
föredragning. gäller förvaltningsdomstolarna fåreller efter När det

berett det klart eftermålet i allmänhet avgörasnär är attanses
föredragning.förhandling eller

kanslichef kvalificeradeNivå förutsätter eller motsvarandeI samten
assessors-/fiskalsnivå beredningsjurister.medhjälpare

ligger bl.a. personalövergripande vari medDet ansvaret, att
erforderliga läggstillräcklig rekryteras ochkompetens att resurser ner

domstolschefen.beredningen, läggs påpå
vari ligger lottning till beredarnadagliga praktiskaDet ansvaret,

förkanslichefen. målen inte blirläggs Denne harpå attansvar
liggande.

för enskilda målet och har såledesBeredningsjuristerna detansvarar
beredningen fram till dessjuridiska för beslut underdet ansvaret m.m.

tilldelas domaren.målet
administrativ personalBeredningspersonalen jurister och -tar-

fattar efter delegering. En grund-fulla för de beslut dedet ansvaret
med delegering också följer detläggande princip skall således attvara

delegeringen.för beslut fattas med stödfulla ansvaret som av

domarenVilka mål avgör

den ordinarie domaren skalldet gäller frågan vilka målNär avgöra
varianter diskuteras.kan två

dömer i alla mål.ordinarie domarenA. Den
förutsätter målvariant den renodlade och allaDenna är attmest

princip itill domstolen i skallkommer avgöras sammasom
kvalificerade sammansättning.

genomgripandeVarianten förutsätter dock översyn görsatt en
rättegångsordningarna.av

de allmänna domstolarna skulle sådan kunnaFör översynen
polis "imål i utsträckning och åklagarestörre avgörsattavse av

frivilliga lyfts bort frånförsta instans. Den rättsvården domsto-
efter överklagande.larna och där endastprövas
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För de allmänna förvaltningsdomstolarna förutsätts på motsva-
rande sätt arbetet fortsätter medatt renodla domstolarna ochatt

lyfta bort förvaltningsärenden därifrån,att jfr vadt.ex. som nu
föreslås beträffande körkortsmålen.

B. Domstolen organiseras på sådant sätt målen skiktas inomatt
domstolen så ordinarie domare tillförs "normala"att mål medan
enklare mål lottas "konstituerade" domare. Modellen innebär
dock från principen endast ordinarieett avsteg domare skallatt
döma i domstol.

I denna variant har diskuterats omprövning konstitue-att en av
rade domares avgörande kan ske inom domstolsamma av
ordinarie domare. Mot detta kan dock anföras sådantatt ett

skulle konstituerade domaressystem beslut ändras oftaom- -
kunna leda till minskat förtroende för domstolen.ett

Nivå

Rotelansvaret m.m.

Den ordinarie domaren har rotelansvar. Målen tilldelas således
domaren så de kommer till domstolen.snart

Målen bereds i nivå I kvalificerade medhjälpare påsom av
assessors-/fiskalsnivå beredningsjurister.

Domstolschefen har det övergripande för mål kommeransvaret att
fram medan den enskilde domaren har det praktiska, dagliga ansvaret
för sina mål.

Beredningspersonalens för delegerade uppgifter överens-ansvar
medstämmer vad sägs under nivåsom

Vilka mål domarenavgör

Beträffande frågan vilka mål domaren skall hänvisasavgöra till vad
undersägs nivåsom
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Nivå III

Rotelansvaret m.m.

för val förbe-rotelansvar,ordinarie domaren harDen avsvarar
sammanträden/förhandlingarhållerredelseform/beredning och även

medhjälpareförutsätter pånivåberedningsstadiet. Dennaunder
juridisk utbildning.med vissadministrativ personalnotarienivå och

för målövergripandedomstolschefen detharnivå III attI ansvaret
dagligapraktiska,domaren har detden enskildefram medankommer

sina mål.föransvaret

domarenmålVilka avgör

Även i alla målordinarie domare dömanivå skalldennapå som
domstolen.tillkommer

fortsatt renodlingnivåi dennaförutsätter ävenEtt sådant system en
frivilligaenklare mål och denvissadomstolarna så att t.ex.av
Systemetdomstolarna.allmännafrån delyfts borträttsvården -

uppgifter.förberedande Idelegeringkraftigocksåförutsätter aven
förutsättsdenna nivåbemanning domstolentorde, medfallannat en

administrativnotarienivå ochmedhjälpare pådomareha samt-
bli antaletkonsekvensutbildningjuridiskmed visspersonal atten-

ordinarie ökar.domare
Även därtillämpas ännivå dockkanför denna ett system annan

dockinnebärenklare mål. Dettai vissadömerordinarie domare ett
iskall dömaordinarie domareendastprincipenfrån attavsteg

domstol.
nivåerna I-IIIinte någonCederdahlMeijt:i atttror av

eller vissarättsvårdenfrivilligadennödvändigtvis förutsätter att
från domstolarna.lyfts bortmålenklare

notarie-fråga förenligt 1 innebärareformFråga 2: Vad skulle en
övrigtpersonaleffekter i skulleoch vilkadomarutbildningenoch

innebärareformen

domarutbildninggälla dagensnivåer tordesamtligaFör atttre
ordinarieskall skötasverksamhetendömandeförsvinner. Den av

för dömandei nivåprincip inte någonfinns ioch detdomare utrymme
tingsfiskaler.ellerassessorer
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Domstolarnas behov kompetenta medhjälpare detnär gällerav
beredning mål kan tillgodoses inrättande fasta be-av genom av
redningstjänster beredningsjurister, dels nyutexamineradeattgenom
jurister erbjuds viss tids tjänstgöring i domstol, två år i underrättt.ex.
och iär utbildningsjurister,överrättett dels juridiskattgenom
utbildning med inriktning domstolsarbetepå anordnas för den
administrativa personalen.

För den händelse "enklare" mål kommer ligga kvar i under-att
kan deträtterna bli aktuellt låta "beredningsjurister" och "ut-att

bildningsjurister" döma i sådana mål.
Konsekvenserna ovanstående förutsättersystem,av som en

radikalt annorlunda domstolsorganisation i klartext betydligt större
domstolar och kanske sammanhållen organisation, bliren att
överrätterna, och framför allt de högsta domstolarna, får sig påutge
marknaden för rekrytera föredragande.att

Under denna fråga också frågorna skall vikarieraryms om vem som
och förstärka i domstolarna.

Samtliga nivåer förutsätter huvudregel endast ordinarieattsom
domare dömer. Konsekvensen sådant blirett systemav om man-
skall principfast endast ordinarie domare skall kunnaattvara --
vikariera och/eller förstärka. Systemet får förutsätta attanses
dimensioneringen domstolarna, i fall några dem, blir sådanvartav av

det finns vid sjukdomersättareatt m.m.
Avslutningsvis skall sägas såvitt Nivå III funderatatt gruppen avser

över där dagens medett dömande fiskalsystem undersystem, ett
fiskalsår behålls, dock dagens anställningstrygghet bibehålls.utan att
Ett sådant innebär förstås från principensystem endastett avsteg att
ordinarie domare skall döma och inte hellerär särskilt attraktivtnog
för den juristen.unge

Fråga 3: fråganBelysa i vilken utsträckning administrativen
styrning verksamheten inom domstolsväsendet påverkarav
domarnas självständighet.

Gruppen har listat antal organ/beslutsfattare innanförett och utanför
domstolen sin verksamhet kan tänkas påverka domaren.som genom

Riksdagen
Domarlag", anslag.

Regeringen
Det torde framstå tämligen självklart regeringsom att en genom
instruktioner, anslag kan påverka domarkåren. I orostider kanm.m.
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regering avlägsna obekväma domarekanexempelvis tänkas att en
jfr erfaren-sjukledighetförordna pension, t.ex.att om m.m.genom

ockupationen.under kriget ochheterna i Norge

Domstolsverket
budgethanteringen kanföreskrifter ochadministrativaGenom

mål ocherforderlig tid påmöjligheter läggadomarnas att m.m.ner
ärenden begränsas.

Arbetsordningar
avdelningar, styrdolikaindelning domare påGenom genomav

i form biträdeshjälpresurstilldelningenlottning och att styra avgenom
påverkas.domarens självständighetkantill den enskilde domaren

chefsrddmanlagman,President,
chefsdomarenHärtill kommerunder punktSe att genomovan

enskildepåverka denytterligare medelomlottning mål har attav
málhantering och därmedenskilde domarensKontroll dendomaren. av

ytterligare faktorer påverkararbetstempohans eller hennes är som
domaren.

Vitsord, lönesättning
fårhela karriären ägnatbetygssättning undermedSystemet varaanses

lönesättningOm individuellsjälvständighet.hämma domarensatt
vitsordsgivning.sakgenomförs kan sägas som omsamma

Extern styrning
Åklagare enskildedenanmärkningaradvokater kanoch motgenom

självständigtuppträdaförmågapåverka domarensdomaren att om
anmärkningar och bytersådanadomstolschefer visat lyhördhet utmot

verksamhet.10:3 och JK:sdomaren -
försökagivetvis ocksåämbetsverk kan sättaochDepartementet att

förvaltningsbeslut ochflermed alltI taktdomaren.på attpress
kan riskendomstolsprövningföremål föravgöranden blir"politiska"

öka.kommaför detta att

föras frånbestämmelser börvissasammanhangi dettafråga ärEn om
till lagnivá.förordningsnivå

kortfattat domstolarnasregeringsformen§ sägs11 kap. 4I att om
organisation ochhuvuddragen derasrättskipningsuppifter, omavom

iföreskrives lag.rättegången
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Det kan finnas skäl diskutera vissa frågor i dagatt reglerasom som
i förordningen i stället bör regleras i lag. Exempel härpå frågorär om
Arbetsordning se 10 § i tingsrättsinstruktion ocht.ex.m.m. om
Handläggning administrativa ärenden se 27 § i instruktio-av m.m.
nen.

frågorDe behandlas i angivna paragrafer är sådanasom ovan som
kan sägas på avgörande bestämmasätt lottning och omfördelningett

mål, tillsyn denöver enskilde domarens hanterasätt sinaav målatt
och slutligen domstolens sammansättning och "interna liv".- -

frågorDessa kan alltför känsliga för undandras riksdagenattses som
och därmed det skydd lagstiftningsproceduren förutgör olikasom
slags påtryckningar eller beslut kanske inte tål det offentlig-mot som
hetens ljus utskottsbehandling medför. Det är oerhörtsom t.ex.m.m.
betydelsefullt domstols sammansättning inte kanatt ändras meden
stöd snabbt utfärdad förordning.av en

Fråga 4. Undersöka med domare tjänstgörsystemet påattom
olika i regeringskansli,poster utredningsväsendet förvaltnings-och
myndigheter innan de utnämns till ordinarie domare bör för-
ändras och vilka konsekvenser detta få.skulle

Risker: Dagens kan medföra alltför lyhördhetsystem ochstoren
förståelse for lagstiftarens intentioner. Domarna kan allmänhetenav

maktens redskap och de högsta domartjänsterna be-ses som som
löningstjänster. Tjänstgöringen kan medföra alltför förståelsestoren
och identifikation med "partsintressen" tjänstgöring i Finans-
departementet eller i RSV kan exempelvis tänkas medföra vissen
benägenhet underlätta fiscus agerande.att

Eftersom de högsta domstolarna praxis rekryteringenär tillstyr
dessa domstolar givetvis utomordentligt betydelse för "dom-storav
stolskulturen" i riket.

Fördelar: Dagens garantier för domare medsystern allsidigger
erfarenhet och med förtrogenhet med lagstiftningens innehållstor och
teknik.

Till det framtida domaryrket skall rekryteras med bredpersoner
erfarenhet från juridikens olika fält. Varje yrkeskategori endastsom

verkligheten från håll riskerar givetvissett drabbasett att av samma
kritik drabbar dem rekryteras från departementen. fårDetsom som
förutsättas det tillsätter domare tillatt domstolarnaorgan attsom ser
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domstolen vid behov kaninomsammansättning juristerfår av somen
varandra."balansera"

ordinarieicke domare.Fråga Ordinarie5: -

tidigare redovisadeenligtdomstolsväsende börframtidaEtt gruppens
innebärordinarie domare. Dettainnehållaprincip endastskisser i att

domartjänster får Enrekrytering tilldomarutbildning och göras om.
domstolsväsendet med i huvudsakochdomarbanaöppnare ett

dömande verksamhet, blirmed endastsysselsattaordinarie domare,
sådant slag tordedomarkårsådant Enföljder system.ett avav

domstolarnaförtroendet förochhöjsmedföra kompetensen attatt
ökar.

Rättegångsförfarandet.Fråga

de stödjer domarnaförfarandereglerna såutformaMöjligheterna attatt
självständig bördomare övervägas.i rollendomarrollen ochi som en

skall välligga i underrätterna. Därförfarandet skallTyngdpunkten i-
skall "målentjänstgöra och därordinarie domarekvalificerade

imål i skallförsta domstolsinstansden prövasbörja", dvs. ett vara
accepterade.torde allmäntutgångspunkterunderrätt. Dessa varaen

meningenligtinriktningen bör alltsåmed denReformarbete gruppens
fortsätta.

sinskall bestämmadomstolendels suveräntbörDet övervägas om-
i dispositivahuvudregelnsammansättning, dels ävenomegen

för domstolenmedendomarkompetens rättskalltvistemål attvara
Sådana regler tordetjänstgöra.domare skallflerbestämma att vara
auktoritet.och domarensstärka domstolensägnade att

fullföljdsrätten bör begränsas även närocksåbör övervägasDet om-
prövningstillstånd börochrättegångengäller beslut underdet om

och domar.gäller slutliga beslutdetför fler måltyperfordras när

åberopandeFörbudrättegångsförfarandet.Effektivisering mot avav-
böri mål ibevisning alla Överrättomständigheter och typer avnynya

Överrätt materialhuvudregelskall prövaövervägas. somsammasom
tendensenmotverkamed innebörd tordeförbud dennaunderrätten. Ett

förberedelse ochslags äri underrättbetrakta ettettatt somprocessen
situationer däråterförvisning i sådanaminska antalet beslutsätt att om
i underrätten.bli helt deni tenderar änÖverrätt att en annanprocessen
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En sådan reform skulle ägnad stärka underrättsdomarensattvara
ställning.

Domskrivning. Ett där inom några dagarsystem anmälerparterna-
de vill ha fullständig dom bör övervägas. Merpartenom en av

underrätternas domar överklagas inte. I sådana fall borde ett system
där enbart domslutet och yrkanden redovisas medföra effektivitetsvins-
ter.
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SärskiltV yttrande

Särskilt yttrande Jan Heuman och Hans Ragnemalmav
6.5angående avsnitt Särskilt justitieråden ochom

regeringsräden

Som utredningsmannen uttalar skiljemannaförfarandetär storav
betydelse. Det har länge erkänts nödvändigt alternativ tillettsom
rättskipning vid domstolar bl.a. just därför det i princip äratt
undandraget insyn. Staten har också i särskild lag reglerat förfarandet

Ävenoch skiljedom kan verkställas de exekutiva myndigheterna.en av
internationellt skiljedomär vedertaget och ofta förekommande och vi
har särskilt exekvaturförfarande för utländska skiljedomarett skallatt
kunna verkställas i Sverige. Att skiljeförfarande handhas påett sättett

uppfyller mycket högt ställda krav effektivitet,på snabbhet ochsom
rättssäkerhet vitalt intresseär inte bara för i förfarandetparternaav

också för Det från dessautan ett utgångspunkterstaten.ansvar synes
inte ändamålsenligt förbjuda ledamöterna i Högsta domstolenatt och
Regeringsrätten sig skiljemannauppdragåta och den "motbild"att
utredningsmannen häller är övertygande. Antagandet antaletupp att
skiljetvister skulle minska sådant förbud infördes verklig-ett ärom
hetsfrämmande. Det knappastär sådana överväganden styrsom
tillkomsten skiljeklausuler.av

Att särskilt företag väljer lösa tvister skiljeförfarandeatt ärgenom
ofrånkomligt. domareFör det fördelär skiljemannaupp-atten genom
drag vinna förtrogenhet med rättsområden sällan aktualiseras vidsom
domstolarna; detta gäller särskilt för domarna i de högsta instanserna.

Utredningsmannens uttalanden skiljeförfarandet förenatärattom
med kostnader i sista hand drabbar ocksåextra andra änsom parterna
i konflikten svårförståeligt iär och fall betydelse för fråganvart av

ledamöterna i Högsta domstolen och Regeringsrätten alltjämt skallom
ha åta sig skiljeuppdrag.rätt att

När det 1970år öppnades möjlighet för domare i Högsta domstolen
och Regeringsrätten medverka skiljemän uppfattades dettaatt som som

stärkande skiljeförfarandet. Erfarenheternaett deras deltagandeav av
i skiljeförfarandet är genomgående goda och har inte medfört några
komplikationer eller nackdelar. Vid riksmötet 1990/91 uttalade också
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stöd för densitt fullasedan riksdagenjustitieministern ochförst
ordningen.nuvarande

anledninginget förevaritmening harEnligt vår attsom ger nu
detta ställningstagande.frångåöverväga att
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FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR 1

SKISSFORM MED KOMMENTAR

1 Textutkast

Tillägg och ändringar saklig betydelse har kursiverats. I övrigtav
hänvisas till kommentaren. För översiktlighetens skull har under
avsnitt hela1.1 kapitlets tagits med. I övriga avsnitt återgestext endast
paragrafer försetts med ändringar.som

1 1 Regeringsformen.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

Rättskipning

§1 Högsta domstolen högsta allmännaär domstol och regeringsrätten
högsta förvaltningsdomstol. Rätten mål högstaprövatatt av
domstolen eller regeringsrätten kan begränsas lag. I högstagenom
domstolen och regeringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot

har tillutnämnts ordinarie domare i domstolen.som
Annan domstol högsta domstolenän eller regeringsrätten inrättas

med stöd lag. Om förbud inrättande domstol i vissa fallmotav av
föreskrives i 2 kap. ll § första stycket.

Vid domstol i andra stycket skall finnas ordinariesom avses
domare. frågaI domstol har inrättats för handläggningom som av en
viss bestämd eller vissa bestämda fårmål dock i laggrupp grupper av

undantag härifrån.göras

2 § myndighet,Ingen heller riksdagen, får bestämma, hur domstol
skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa

irättsregel särskilt fall.

3 § Rättstvist mellan enskilda får icke stöd lag avgörasutan av av
myndighet domstol. Omän domstols prövning frihetsbe-annan av

rövande föreskrives i 2 kap. 9
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derasrättskipningsuppgifter, huvuddragen§ Om domstolarnas4 avom
föreskrives i lag.organisation och rättegångenom

domstolsandra föreskrifter8 kap. fârhinderUtan enomav
domstolen.beslutasförsta stycketarbetssätt iän avsom avses

domare tillsättsordinarie regeringen.§5 Tjänst avsom
tjänstenfår skiljas fråntill ordinarie domareharDen utnämntssom

endast
åsidosättandeeller ellerhan brott grovt upprepat avgenomom

uppenbarligen olämplig innehasigtjänsteåliggande har visat att
tjänsten,

pensionsålder eller enligt laggällandehan har uppnått annarsom
pension.medskyldig avgåär att

beslutfrån tjänstenskiltsordinarie domareHar av annangenom
domstols prövningpåkalladomstol, skall han kunnamyndighet än av

varigenom ordinarie domare harbeslutgällerbeslutet. Detsamma
läkarun-eller ålagts undergåutövning sin tjänstfrånavstängts attav

dersökning.
får harorganisatoriska skäl, den utnämntsOm det påkallas somav

domartjänst.till jämställdförflyttastill ordinarie domare annan

Förvaltning

de centralajustitiekanslern, riksåklagaren,lyder§ regeringen6 Under
förvaltningsmyndighetstatligoch länsstyrelserna. Annanämbetsverken

regeringsformenligt dennamyndighetenregeringen,lyder under om
riksdagen.myndighet underlageller ärannan

anförtros kommun.Förvaltningsuppgift kan
samfällig-förening,överlämnas till bolag,Förvaltningsuppgift kan

Innefattar uppgiften myndig-individ.enskildstiftelse ellerhet,
stöd lag.det ske medhetsutövning, skall av

beslutandeeller kommunsriksdagenmyndighet, heller§7 Ingen
särskilt fallförvaltningsmyndighet skall ihurfår bestämma,organ,

enskild ellermyndighetsutövningbesluta i ärende rör motmotsom
tillämpning lag.ellerkommun rör avsom

i vidareriksdagen månFörvaltningsuppgift får fullgöras än8 § av
riksdagsordningen.följer grundlag elleravsom
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Gemensamma bestämmelser

9 § Tjänst vid förvaltningsmyndighet lyder under regeringensom
tillsättes ellerregeringen myndighet regeringen bestämmer.av av som
Detsamma gäller tjänst vid domstol ordinarieänannan som avser
domare.

Vid tillsättning statlig tjänst skall avseende fästas endast vidav
sakliga grunder, förtjänstsåsom och skicklighet.

Endast den svensk medborgare fårär inneha eller domar-utövasom
tjänst, ämbete lyder omedelbart under regeringen, tjänst ellersom
uppdrag chefsåsom för myndighet lyder omedelbart undersom
riksdagen eller regeringen eller såsom ledamot sådan myndighetav
eller dess styrelse, tjänst i regeringskansliet undernärmast statsråd

Äveneller tjänst såsom svenskt sändebud. i fall får endast denannat
svenskär medborgare inneha tjänst eller uppdrag, tjänstensom om

eller uppdraget tillsättes val riksdagen. I övrigt får krav pågenom av
svenskt medborgarskap för behörighet inneha eller tjänst ellerutövaatt
uppdrag hos eller kommun uppställas endast i lag ellerstaten enligt
förutsättningar angives i lag.som

10 Grundläggande§ bestämmelser statstjänstemännens rättsställ-om
ining andra hänseenden än beröres i denna regeringsformsom

meddelas i lag.

§ll Resning i avgjort ärende återställande försutten tidsamt av
beviljas regeringsrätten fråga ärende förnär är vilket regering-av om

förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet högsta instans.ären,
fallannat beviljas resning och återställande försutten tid högstaav av

domstolen, eller, i den mån det föreskrives i lag, domstolav annan
icke förvaltningsdomstol.ärsom

bestämmelserNärmare resning och återställande försutten tidom av
kan meddelas i lag.

12 § Regeringen får medgiva undantag från föreskrift förordningi
fråneller bestämmelse har meddelats med stöd beslutsom av av

regeringen, följer lag eller beslut utgiftsanslag.annatom av om

13 § Regeringen får nåd eftergiva eller mildra brottspåföljdgenom
eller sådan rättsverkan brott eftergiva eller mildrasamtannan annatav
liknande myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds ellerav person
egendom.

När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna vidareatt
åtgärd för utreda eller lagföra brottslig gärning skallatt äga rum.
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föreskrift ståroffentligtdomstol ellerFinner14 § attannat organ en
överordnad författningi grundlag ellerbestämmelsestrid medi annan

åsidosatts vidväsentligt hänseende harordning i någotstadgadeller att
riksdagen ellertillämpas. Harföreskriften ickefårtillkomst,dess

tillämpning dock underlåtasskallFöreskriften,beslutatregeringen
felet uppenbart.endast ärom

Rättegångsbalken1.2

allmän underrättkap. Om1

administrativlagman,det finnastingsrätt skall§ varje är2 I somen
ellerinte bestämmerregeringenoch,chefför tingsrätten, annat, enom

skall detregeringen bestämmertingsrätterrådmän. I deflera som
chefsrådmän ochflera chefsrådmän. Lagmän,finnas ellerockså en

skall ordinariedomarelagfarna. Dessaskallrådmän varavara
bestämd tid.vikarie underförordnatsde hardomare, inte somom

i avdelningar.indeladbeslutfår efter regeringenTingsrätt varaav
chefsrådman.elleravdelning lagmannenOrdförande på är enen

denna.arbetetleder och övervakar páavdelningOrdföranden på en
förhålles allmän-finnas kansli,skall öppetvarje tingsrättVid som

bestämda tider.heten å

beståskall tingsrättenhuvudförhandling i tvistemål3 § Vid treava
Ordföranden skallföreskrivet.intelagfarna domare, ärannat varaom

domare.ordinarieen
huvudförhandlingenlagfarendomarebestå närskallRätten av en

form.i förenkladhålls
lagfaren domaredomför medhuvudförhandlingenvidRätten är en

det tillräckligtstycketi andrafall rätteni änannat anseravsessomom
eller måletsamtycker till detochsitter idomare rätten parternasatt en

beskaffenhet.enkelär av
förfallinträffar för någonochlagfarna domareBestår rätten treav

domför medpåbörjatshuvudförhandlingen har är rättendessa sedanav
lagfarna domare.två

innehasrotlardomargäromál fördelas páoch andra§ Målen7 somny
Grunderna förbestämmande.domstolensdomare enligtlagfarnaav

arbetsordning för tingsrätten.skallmålen ifördelningen anges enav

ordinarie domare§ fattas7 tingsrättens10 § Beslut i avsom avsesny
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plenum. Omi de fler bra fâr besluten stället fattasär iän ettav
kollegium, består lagmannen och minst de ordinariesom av tre av
domarna vilka väljs plenum. Lagmannen ordförande plenumiärav
och kollegium.

2 kap. Om hovrätt

§3 hovrättI skall finnasdet hovrättspresident administrativdren som
chef för hovrätten eller flera hovrättslagmän hovrättsråd. Desamten
skall lagfarna och ordinarie domare.vara

En hovrätt skall delad i ellertvå flera avdelningar. Envara
avdelning skall bestå presidenten eller lagman ordförandeav en som

minst hovrättsråd, dem vice ordförande. Ordförandensamt tre av en
leder och övervakar arbetet avdelningen.på När presidenten deltar i
arbetet avdelning,på där han inte ordförande, för han ordetär páen
avdelningen.

Vid hovrätt skall finnas kansli, hålles för allmänhetenöppet åsom
bestämda tider.

§4 Hovrätten domför medär lagfarna domare. I måltre som
överklagats från tingsrätt skall dock minst fyra lagfarna domare delta

hovrättennär målet,avgör tingsrätten bestått lagfarnatreom av
domare. Flera fem lagfarnaän domare får inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att
hovrätten domförär med lagfarna domare och nämndemän.tvåtre
Flera fyra lagfarna domareän och nämndemän får inte delta.tre
Förekommer anledning döma till svårare straff böter ochänatt är
det i målet inte fråga företagsbot, hovrätten dockär domför ävenom
med den sammansättning i första stycket. Detsamma gällersom anges
vid handläggning sker vid huvudforhandling.som

Vid behandling frågor prövningstillstånd skall hovrättenav om
berstå lagfarnatvå domare.av

Vid beslut avskrivning eftermål återkallelse hovrättenärom av
domför med lagfaren domare.en

Åtgärder endast beredande mål får utförasettsom avser av av en
lagfaren domare i hovrätten eller, de inte sådantär slag deattom av
bör förbehållas lagfarna domare, tjänsteman i hovrättenav en annan

har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelsersom om
detta meddelas regeringen.av

Bestämmelsen i kap. 13 §4 gäller föräven andra tjänstemän än
domare de utförnär åtgärder enligt femte stycket.

Vid handläggning med eller flera ledamöter skall ordförandentre
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domare eller efter regeringens för-ha ordinarieeller varit annarsvara
hovrättsråd tillikahovrättslagman eller viceordnande tjänstgöra som

ordförande avdelning.pä

innehas lagfarna domarefördelas rotlarMålen på§7 avsomny
fördelningen målenbestämmande. Grunderna förenligt hovrättens av

arbetsordning för hovrätten.skall ianges en

kollegium består§ fattasBeslut i 78 § ettav som avavsessomny
vilka väljshovrättens ordinarie domareoch fyrapresidenten minst av

ordförandeplenum. Presidenten isådana domare isamtliga ärav
kollegium.ochplenum

domstolenhögsta3 kap. Om

justitieråd det högre antaltjugo ellerdomstolen§ utgörs4 Högsta av
lagfarna.ustitieråden skall Desärskilda skäl. Jbehövs ärvaraavsom

eller ämbete.får inte innehadomare. De utövaordinarie annat
justitieråden domstolensförordnarRegeringen attett varaav

domstolen.administrativ chef färordförande. Denne är
i flera avdelningar.skall delad två ellerdomstolenHögsta vara

domstolenbehöriga mål, högstalikaAvdelningarna är upptagaatt som
handlägger.

ordförande tillika ordförande avdelning.pådomstolens ärHögsta en
regeringenavdelning det justitierådOrdförande på är somannan

förordnar.
för visstjänstgöring avdelningarnaindelas till påJustitieråden

domstolen beslutar.enligt grunder högstatidsperiod som
därmed jämförligjustitieråd grund sjukdom ellerNär ett av

fårdomstolen, deninte kan tjänstgöra i högstaomständighet som
förordnasfrån sin tjänst justitierådålderspensionmedavgått som av

Vad i lag ellertillfälligt tjänstgöradomstolen ersättare.att somsom
skall tillämpasföreskrivs justitieråd påförfattning ävenomannan

ersättare.

finnsföredragning mål i högsta domstolenberedning och8 § För av
domstolens kanslisärskilda tjänstemän. Dessa ingår idomstolenhos

leds chefav ensom

fördelade domstolensfördelas rotlar på9 § Målen på ärsomny
rotel innehas sådan iavdelningar. Varje tjänsteman som avsesav en

ochmålen rotlarna rotlarnaGrunderna för fördelningen på8 avav
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avdelningarpå skall arbetsordning.ianges en

10 § Beslut i 9 § fattas justitieråden iplenum vilketiny som avses av
deltar också chefenför domstolens kansli. Besluten får också fattas av

kollegium består domstolens ordförande och minst andraett som av tre
justitieråd väljs plenum kanslichefen. Domstolenssamtsom av
ordförande ordförande plenumi och kollegium.är

4 kap. Om domare

2 § Enligt 11 kap. §5 regeringsformen ordinarie domareutnämns av
regeringen. Hovrättslagmän efter anmälan. Detsamma gällerutnämns
lagmännen i de tingsrätterna. Andra lagmän, chefsrâdmän,störstatre
rådmän hovrättsråd efter förslag nämndutnämnssamt av en vars
flesta ledamöter skall eller ha varit ordinarie domare.vara

Oavsett den allmänna pensionsåldern har haruppnåtts,om en
ordinarie domare kvarstå i anställningen tillrätt månadsskifietatt

han fyllerinnan 67 år. Regeringen får medge han kvarstår ocksåatt
därefter längst till dess han fyller 70 detär, behövligtärmen om av
organisatoriska skäl.

3 § ordinarieEn domare skyldig utföra arbetsuppgifternaär iattny
motsvarande eller högre domartjänst vid den domstol där han ären

anställd.
rådmanEn skyldig tjänstgöra tillfälligt ledamotär iatt som en
tingsrätt inom hovrättsområde vid sådan handläggningannan samma

där flera lagfarna domare deltar.

§ domstolen4 Högsta beslutar ledighet för justitieråden.om
Regeringen beslutar ledighet från ordinarie domartjänst hovrättiom

eller underrätt för tidsperiod längre år. Regeringenär än etten som
får föreskriva sådan ledighet beslut i det särskilda fallet.utanom

Vikariat på tjänst ordinarie domare i hovrätt eller underrättsom
längre tidsperiod tillsättsår regeringen.änsom ettavser en av

Om beviljande ledighet och förordnande vikarie i övrigt förav av
lagfaren domare i hovrätt eller tingsrätt meddelas bestämmelser av
regeringen.

4 § Ytterligare föreskrifter ordinarie domare finns lagenia om
1994:261 fñdlmalctsanställning.om
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1.3 allmänna förvaltningsdomstolarLagen om

regeringsråd eller det högre antal§ Regeringsrätten består3 artonav
behövligt. Regeringsråden skallsärskilda skäl varaansessom av

fårordinarie domare. Regeringsråden inte innehalagfarna. De år
ämbete.eller utöva annat

regeringsråden domstolensRegeringen förordnar ett attav vara
chef för domstolen.administrativordförande. Denne är

därmed jämförligregeringsråd grund sjukdom ellerpåNär ett av
i regeringsrätten, får deninte kan tjänstgöra avgåttomständfighet som

förordnasålderspension från sin tjänst regeringsrådmed som av
itjänstgöra Vad lag ellerdomstolen tillfälligt ersättare.att somsom

föreskrivs regeringsråd skall tillämpasförfattning påävenomannan
ersättare.

tjänstgöring i lagrådet särskild föreskrivet.regeringsrådsOm är

föredragning mål i regeringsrätten finns hosberedning och§7 För av
domstolens kanslisärskilda tjänstemän. ingår idomstolen Dessa som

chefleds av en

fördelade domstolensMålen fördelas rotlar på§ på7 ärsomny a
rotel innehas sådan iavdelningar. Varje tjänsteman som avsesav en

fördelningen målen rotlarna och rotlarnaGrunderna för på7 av av
arbetsordning.avdelningar skall ipå anges en

Beslut 8 § fattas regeringsråden plenumb § i i i7 som avses avny
får ocksåockså chefen för domstolens kansli. Beslutenvilket deltar

domstolens ordförande ochkollegium består minstfattas ett som avav
vilka väljs plenum kanslichefen.andra regeringsråd i samttre
ordförande plenum och kollegium.Domstolens ordförande iår

administ-finns kammarrättspresident10 § kammarrättI årsomenen
flera kammarrättslagmänchef för kammarrätten, ellerrativ samten

domare.skall lagfarna och ordinariekammarrättsråd. De vara

sittll § En kammarrätt säte.- - -

ordförandebestår presidenten eller lagmanavdelningEn en somav
kammarrättsråd, vilka vice ordförande.minst två ärsamt av en

arbetet avdelningen.leder och övervakar på NärOrdföranden
arbetet avdelning, där han ordföran-presidenten deltar på intei ären

ordet avdelningen.de, för han på
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vid behandling vissaOm särskild sammansättning kammarrättav av
1979:1152finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen ochmål

granskning och kontroll filmer och video-1990:886lagen avom
särskild sammansättning vid behandlingBestämmelser om avgram.

finns i 13kommunalbesvärsmål a

fyradomför med lagfarna ledamöter. Fler12 § Kammarrätt änär tre
lagfarna ledamöter får sitta i rätten.

det särskilt föreskrivet nämndemän skall ingå i rätten, ärNär är att
domför med lagfarna ledamöter och nämndemän.kammarrätt tvåtre

får i fallfyra lagfarna ledamöter och nämndemän sådantFler än tre
domföri dock nämndemänsitta Kammarrätträtten. är utan

innebärvid prövning besvär beslut måletöver attsomav
avgöres.

vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande
endast måls beredande.vid åtgärdsamt annan som avser

frånvarigenom domstolen skiljer sig måletvid beslut utan att
i sak.detta prövats

i andra stycket medHandläggs mål gemensamt annatavsessom
nämndemän deltaga vid handläggningen detmål, får även av senare

målet.
vissa finns bestämmelser idomförhet vid behandling målOm av

1979: 152 och 1990:886fastighetstaxeringslagen l lagen om
filmer och videogram. Bestämmelsergranskning och kontroll av om

finnsbehandling kommunalbesvärsmål i 13domförhet vid aav
frågor prövningstillstånd kammarrättenVid behandling ärav om

de slutet.domför med två ledamöter, ärom ense om
efter återkallelse kammarrättenbeslut avskrivning målVid ärom av

domför med lagfaren domare.en
Åtgärder får utförasendast beredandet målettav av ensom avser

sådantledamot i kammarrätten eller, de inte slaglagfaren är attavom
vidlagfarna ledamöter, tjänstemande bör förbehållas annanav en

tillräcklig erfarenhet och kunskap. Närmareharkammarrätten som
meddelas regeringen.bestämmelser av

ledamöter skall ordförandenhandläggning med eller fleraVid tre
jör-domare eller eftereller ha ordinarie regeringensvarit annarsvara

kammarrättslagman eller kammarrättsrâdordnande tjänstgöra som
ordjörande.tillika vice

rotlar innehas lagfarna domare§ Målen fördelas pá13 som avcny
fördelningenbestämmande. Grunderna förenligt kammarrättens av

kammarrätten.arbetsordning förmålen skall ianges en
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13 d § Beslut 13 §i fattas kollegium bestårettny som avses c av som
presidenten och minst fyra kammarrättens ordinarie domareav av

vilka väljs samtliga sådana domare plenum.i Presidenten ärav
ordförande plenum och kollegium.i

15 § länsrätt finnsI lagman, administrativ chef förären en som
länsrätten, och, regeringen inte bestämmer eller fleraannat,om en

de länsrätterrådmän. I regeringen bestämmer skall det ocksåsom
finnas eller flera chefsrådmän.en

chefsrádman och rådmän skall lagfarna.Lagmän, Dessavara
domare skall ordinarie dedomare, har förordnatsintevara om som
vikarie bestämd tid.på

16 § får efter beslut regeringen indeladLänsrätt i avdelningar.av vara
avdelning består ordförande minstEn och rádmän. Ord-tvåav en

förande lagmannen eller chefsrådman. Ordföranden leder ochär en
arbetetövervakar avdelningen.på

Om särskild sammansättning vidlänsrätt behandling målav av om
fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen
1979:1152.

31 § Enligt 11 kap. 5 § regeringsformen ordinarie domareutnämnsny
Kammarrättslagmän efterregeringen. anmälan. Detsammautnämnsav

gäller lagmännen de länsrätterna. Andra lagmän,i störstatre
chefsrädmän och kammarrättsråd efter förslag nämndutnämns av en

flesta ledamöter skall eller ha domare.varit ordinarievars vara
Oavsett den allmänna pensionsäldern har haruppnåtts,om en

ordinarie domare kvarstå anställningen till månadsskiftetirätt att
han fyller 67 kan medge han kvarstårinnan år. Regeringen ocksåatt

därefter längst till dess han Adler 70 det behövligtår, ärmen om av
organisatoriska skäl.

32 § ordinarie domare skyldig utföra arbetsuppgifternaEn är attny
motsvarande eller högre domartjänst vid den domstol där hani ären

anställd.
rådman skyldig tillfälligt ledamotEn tjänstgöra iär att som en

eller hovrätt vid sådan handläggningtingsrätt där flera lagfarna
domare deltar. Sådan tjänstgöringsskyldigheti hovrätt gäller ocksåen

kammarrättsråd.för

33 § beslutar ledighet för regeringsråden.Regeringsrättenny om
beslutar ledighet från ordinarie domar-tjänstRegeringen iom

kammarrätt eller länsrätt för tidsperiod längre år.är än etten som
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Regeringen fár föreskriva sådan ledighet beslut deti särskildautanom
fallet.

Vikariat på tjänst ordinarie domare kammarrätti eller länsrättsom
längre tidsperiod ar tillsättsän regeringen.som avser en ett av

Om beviljande ledighet och förordnande vikarie i förövrigtav av
lagfaren domare kammarrätti eller länsrätt meddelas bestämmelser av
regeringen.

34 § Ytterligare föreskrifter ordinarie domare finns lageniny om
1994:261 jidlmalctsanställning.om
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2 Kommentar

Regeringsformen1

kapitlet indelatsregeringsformen hari kap.till ändringar llutkastetI
förvaltning ochRättskipning,i delar:underrubrikermed tre gemen-

bestämmelser.samma
bestämmelsestycket tagitsandrahar§I 4 ett genomensom

normgivningsbefogen-regeringensvid sidandomstolarna,vilken av
bemyndigasregeringsformen,i 8 kap.bestämmelsernaenligtheter att

praktiken innebärorganisation. Iföreskrifter sinmeddela om
karaktärarbetsordningar och derasdomstolarnasbestämmelserna att

regeringsformen.utgångpunkt isinnormer gesav
9 §delstycke förts denförsta§ harTill 5 nyttett somavsom

Bestämmelsen har,domare.beträffandeutnämningsmaktenreglerar
endastavseende pågällande lydelse,paragrafen i dessliksom nu

falletinte,bestämmelsen medger ärordinarie domare. Den somnya
beträffande tjänsterutnämningsmaktsindelegerarregeringendag,i att

myndighet.underordnadtillordinarie domaresom
behovrättskipningsuppgift strukits. Någotordet§ har8I av en

interättskipningsuppgifterriksdagensbestämmelse några synesom
kvarstå.

delanledninggjorts ikonsekvensändringar§ har9 attI avav en
tillbestämmelsen flyttats 5

Rättegângsbalken2.3

bestämmelser iförts vissaRB harrättegångsbalkenkap.I 1-4
särskiltbedömtsdomstolsinstruktionernaolikafrån dehuvudsak som

ochdomstolarnasstärkasyfte främstlagfästas iviktiga böra attatt
fårskissenutfördaställning. Densjälvständigadomarnas enses som

vissa iföra"domarlagtankenillustration till hur att uppgenom en
organisation ochdomstolarnasbestämmelsergällandedag om

ändringarnagestalta sigkan tänkasställningrättsligadomarnas om
ordningenhuvudsak inte rubbatiVi harlagstiftning.befintligigörs
lagenoch denanställningoffentliglagendenmed omnyaomnya

möjligade tänkta,delförtVi har intefullmaktsanställning. ut aven
olika avsnittidiskuteratsoch domaredomstolarregler avsomomnya
framtidaskullebetydelsefullSärskiltövervägandena. meraen

skulleDärdomförhetsreglernai lagregleringdetaljerad vara.av
skärpas.kunnai dömandetmedverkanordinarie domareskravet på
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1 kap.

2 §I har det principiella kravet de fasta domartjänsterna vidatt
tingsrätt skall ha ordinarie innehavare angivits. Vidare har de
administrativa ledningsuppgifterna inom domstolen markerats. Detta
skall i belysning de reglerna i 10 § kollektivt besluts-ses av nya om
fattande i centrala administrativa frågor.

I 3 § har den grundläggande domförhetsregeln i tvistemål skärpts.a
En utveckladän domförhetsregel borde sikt kunna föras hitmera
från 21 § tingsrättsinstruktionen.

Vi avstår från för närvarande i 3 b § något utkastatt presentera
beträffande domsförhetsreglerna i brottmål.

Bestämmelsen i 7 § rotelindelning och grunderna för målfördel-om
ning ihar utkastet inte preciserats Genomnärmare. den klargörs i allt
fall detta frågorär bestäms domstolen. Grundernaatt försom av
målfördelningen skall ske arbetsordning, dvs. i formgenom en av
normer.

10 §I klargörs sedan frågorde behandlas i §7 skall be-att som
kollegialt.stämmas

2 kap.

Förslagen fordrar inte någon kommentar här hänvisning kan skeutan
till vad anförts beträffande ändringar i 1 kap.som

3 kap.

I 4 § första stycket finns erinran bestämmelsen i 11 kap. l §en om
regeringsformen ledamöter Högsta domstolen ordinarieatt ärom av
domare.

I andra stycket görs markering ordförandens administrativaen av
chefskap. I sista stycket Högsta domstolen för tillfälligattanges
tjänstgöring förordnar för justitieråd.ersättare

I 8 § markeras förekomsten Högsta domstolens kansli ochett attav
kanslichefen arbetsledning.utövar

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ har principiella utgångspunktsamma
förslagen beträffande 1 kap. 7 och 10 §§.som

4 kap.

Genom bestämmelsen i 2 § första stycket regleras utnämningsför-
farandets grunder. Vissa tjänster omfattas anmälningsför-som av
farandet En bestämmelse tjänsteförslagsnämndsanges. ges om en
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frågan domartjänstersammansättning och beredningsfunktion i om
utlysningsförfarandet. Till andra stycket har frånomfattassom av

1991 möjlighet för ordinarieförordningen den 28 november om
efter förtskvarstå i anställning pensionsåldern grundernadomare att

kvarstå i anställningen efterför regleringen domarens rätt attav
jämför avsnitt 3.4 i övervägandena.uppnådd pensionsålder,

dit från § lagen fullmaktsan-Bestämmelsen i 3 § har flyttats 14 om
ställning.

ledighet ochvissa grundläggande bestämmelser§ harI 4 om
självamöjligheterna för domstolarnavikariat förts in. För öka attatt

föreslås regeringen skall tillsättatidsbegränsade vikariatfrågorlösa att
tid i dagvikariat längre årendast sådana än ett mot sexavsersom

månader.
fullmakts-finns bestämmelser i lagen§ erinras detI 4 att oma om

iordinarie bestämmelser dengäller för domare. Deanställning som
fullmaktsanställningtjänstemän medgenerellt samtligalagen som avser

föras till rättegångsbalken.beträffande domarebör inte över

förvaltningsdomstolar2.4 allmännaLagen om

beträffande förslagen tilltidskäl inte förtskommentar harNågon utav
iSamtliga ändringar har sin motsvarigheti denna lag.ändringar

författnings-hänvisas därför tilli rättegångsbalken. Detändringarna
2.3.kommentaren under
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