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Till
Statsrådet föroch chefen

Justitiedepartementet

kommitté medbeslut den regeringenGenom 29 juni 1995 tillkallade en
organisatoriska strukturen inomuppdrag dengöraatt översynen av

domstolsväsendet Dir. 1995:102.
för Justitiedepartementet,oktober förordnade chefenDen 27 1995

till ord-Laila Bertil Hübinettestatsrådet Freivalds, generaldirektören
leda-förordnadeskommittén.förande i november 1995Den 24 som

i kommitténmöter

riksdagsledamoten Kia Andreasson mp,
Claesadvokaten Beyer fp

riksdagsledamoten sAnn-Marie Fagerström
riksdagsledamoten Erik sPer Granström
politiske sekreteraren Hellman sJan
kommunalrådet Ulla-Britt sJohansson
socionomen Aina Jonsson s
kamreren Veronica cJonsson
riksdagsledamoten Göran sMagnusson
jurkand. Helena Streiffert kd
rådmannen Ove Svensson v
hovrättsrådet Krister Thelin m

hovrätts-i kommittén27 oktober 1995 sakkunnigaDen utsågs som
departe-ochpresidenten Hans-ErikBo Broomé, lagmannen Jonasson

lagmannenmentsrâdet Carina november 1995Stävberg den 29samt
kammarrättspresidenten BjörnochKjell Persson den februari 199615

Orrhede.
den de-Nordblom, 15Som Bertilutsågs den oktober27experter

Björlin,chefsjuristen Görancember l995 Billum, advokatenSusanne



byråsekreteraren Meijt Cederdahl, hov-lagmannen Sigurd Heuman,
rättspresidenten Anna-Karin riksåklagaren SolveigLundin, biträdande
Riberdahl, rådmannen Katarina Wingqvist Ekholm och polisinten-

Årestad-Rosbergdenten Eva april lagmannen Janåkeden 1samt
Kvennberg och den 6 februari departementsrådet Stefan Rubenson och

Ängrno.departementssekreteraren Helén
Den 1 september 1996 chefsjuristen Billumentledigades Susanne

från sitt uppdrag och den april departementssekreteraren Helén22
Ängmo och utsågs departementssekreteraren BredbergMaria
Pettersson att expert.vara

Bertil Nordblom har arbetat på heltid för kommittén under tiden den
november 1995l 15 Kvennberg under tidenapril 1998 och Janåke-

maj 1996den 1 31 januari 1997.-
sekreterareTill förordnades den augusti 1995 hovrättsassessom15

Staffan Lind, den 27 oktober hovrättsrådet Birgitta Holmgren,1995
decemberden 11 1995 kammarrättsassessom och denSusanne Bagge

september30 1996 hovrättsassessorn StaffanTorbjörn Nordenson.
Lind entledigades den december och den 715 1995 Susanne Bagge
januari 1997.

Kommittén har antagit Domstolskommitté.1995 årsnamnet
Den 20 1997 ñck kommittén tilläggsdirektiv avseende under-mars

rättsorganisationen Dir. återkallade1997:50 och den 26 rege-mars
kommitténsringen uppdrag domstolsväsendets organisa-rörande yttre

Dir.tion 1998:22.
Härmed får kommittén betänkandet ochöverlämna Domaren

Beredningsorganisationen utbildning och arbetsfördelning.-

Reservation har avlämnats Kia Andreasson mp.av

Särskilt yttrande har lämnats Meijt Cederdahl.av

Utredningsarbetet härmed avslutat.är
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Sammanfattning

denursprungligen göra översynuppdrag attKommitténs or-avenvar
förslagfickSamtidigtdomstolsväsendet.inomstrukturenganisatoriska

berednings-arbetedomstolarnasorganiseraolikapålämnas sätt att
Arbetetdomarutbildning.ochnotarie-reformeradpåorganisation samt en

domstolsväsendet. En över-påhelhetssynutifrånbedrivasskulle en
pådomstolarmellansamverkanståndpunkt sammagripande att envar

utvecklas.skullenivå
tillslutligenuppdragkommitténsbegränsadestilläggsdirektivGenom

ochnotarie-tillberedningsorganisation samtdomstolarnasfrågorna om
kunnadirektivenenligtskalldomstolarnaArbetet idomarutbildningen.

frångåskanbemanningochrotelstrukturnuvarandesåorganiseras att t.ex.
utformad på sättintebehöverberedningsorganisationen sammaoch vara

bör kunnadenochdomstolarallaeller i anpassasalla instansersig ivare
måltyper.efter olika

dethaftutredningsarbetefor sittutgångspunktharKommittén som
effek-ochrättssäkertpådomstolsväsendet, ettförmålet attövergripande
reglerEuropakonventionensochRegeringsformensmål.tivt avgörasätt

självklaradärför varitharsjälvständighetdomstolarnasochdomarnasom
grundprinciper.

dedomstolsväsendet,påhelhetssyndenockså haftKommittén har som
helhetssynbegreppetutgångspunkt. Idirektivenursprungliga somanger,

allmännadeochdomstolarnaallmännadelagt bl.a.kommitténhar att
närmandesådantvarandra. Ettförasförvaltningsdomstolama bör närmare

förochkompetensdomstolspersonalensforbådeeffekterflera positivahar
rättsutvecklingen.

tjänardenkommitténkonstaterar attnotarieutbildningengällerdetNär
juristerdeoch församhälletbåde förvärdefulldenochsyftenflera äratt

ellergenomförtsreformerOlikanotariemeritering.erbjuds somsom
sådantarbetsuppgifter på sätt attettnotariernasdock ändratplaneras har

allmännavid deNotariernabörutbildningen övervägas.förändring aven
bered-medarbetasjälvständigtutsträckningbör idomstolarna större mer

iNotariernadomskrivning.medochrättsutredningarmål, medningen av
uppgifter. Förmed dessa attarbetahuvudsakligenredantorde gelänsrätt

juri-olikaochdomstolsväsendetkunskapbredarenotariema omomen
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diska ämnesområden bör de också få möjlighet till utbildning vid både
tingsrätt och länsrätt. Samtliga notarier kan emellertid inte dennages
möjlighet. Kommittén föreslår ställeti vissa paket-tjänster" inrättasatt
och utbildningstiden förlängs med månader, tillatt två år ochsex sex
månader. Förlängningen utbildningstiden enligt kommittén nöd-ärav
vändig för tjänstgöring i både tingsrätt och länsrättatt skall goden ge en
utbildning. Eftersom notarieutbildningen förbas mångaär en gemensam
juristyrken föreslås förlängning utbildningstiden för de notarierävenen av

meriterar sig vid endast den domstolskategorien. Kommitténsom ena
det bör ankomma på Domstolsverket efteratt samråd medattanser

respektive domstol besluta vilka notarieanställningar bör kombi-som vara
nationsanställningar och hur lång tjänstgöringstiden skall vid respek-vara
tive domstol. Det bör emellertid finnas föreskrift den minstaatten om
tjänstgöringstiden skall tio månader.vara

Den egentliga domarutbildningen består dagi obligatoriskatreav
aspirantutbildning, underrättstjänstgöring ochmoment adjunktion. Den-

mellanting mellanär sluten domarbana ochett domarrekry-öppenen en
tering. Kommittén har frågan förändring rekryteringenövervägt om en av
till domaryrket, för inte vägande skäl bör ifrångåstannat att utanmen man

för Sverige traditionell ordning visat sig fungera tillfredsställande.en som
Domarutbildningen i dess nuvarande form fyller väl sin funktion att

praktiskt domstolsarbete och förebilder lära yrkesroll.genom utgenom en
sådanEn domarbana skulle i och för sig kunna kombineras med meren

rekrytering tillöppen domaryrket tidsbegränsa anställningenattgenom
inom domstolsväsendet. Kommittén dock anställ-starka skälattanser ur
ningstrygghetssynpunkt och därigenom rekryteringsskäl talaräven av

lösning.sådan draFör till sig jurister frånemot andra verksamhets-atten
för nå rimligt jämn könsfördelning och föratt juristerävengrenar, atten

med invandrarbakgrund finnasskall representerade bland domarna bör det
likväl finnas ökad öppenhet.strävan moten en

Kommittén vidare utbildningen domare bör ske för till-att attanser av
godose domstolarnas framtida behov ordinarie domare. Behovetav av
föredragande i överstiger dock f.n. dettaöverrätt behov. Kommittén
föreslår därför aspiranttiden med ettårig tidsbegränsadatt ersätts en
anställning notarie i de övriga obligatoriskaöverrätt, attsom men

i domarutbildningen behålls. Efter notarietiden imomenten skallöverrätt
ansökan kunna bli fiskal.göras Om notarienatt antagenen antasom som

fiskal skall han först genomgå teoretisk kurs månad försom atten om en
sedan föredragande under månader inom det rättskipningsområdevara sex

Ävenhan inte varit verksam inom under tiden överrättsnotarie.som som
den fortsatta domarutbildningen föreslås omfatta rättskipning i både
förvaltningsmål, tvistemål och brottmål. För möjliggöra sådanatt en
fördjupad utbildning på underrättsnivå föreslås tiden här förlängs tillatt
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månader.tjänstgöringstid börmånader. Minstatvåår ochtvå vara sex
utbildningenfördjupningettårigskalldärefterAdjunktionen avvara en

eller kammarrätt.i hovrättoch därför ske antingen
kommitténs förslagmedblirdomarutbildningenförtidentotalaDen

mellan antaletuppståskallobalansintemånader. Föroch niofyra år att en
förriktlinjerdomare börordinarieoch behovetordinarie domareicke av

centralt.beslutasdomarutbildningentillskallhur många antassom
utbildnings-utredahaft uppdragiför inteoch sigKommittén har i att

fiskals-efterutbildningteoretiskinledandeFörslagetfrågorna. enom
utbildnings-uttalakommitténlikväl föranlett atthar attantagningen

fråganbehandlabörutredningsådanutredas.bör Engenerelltfrågorna om
deleller vissbedriver,Domstolsverketutbildningsverksamhetden av

domarutbildningen iförinledande kursendenmedsamordnasbördenna,
dom-personal inomallforutbildningmedDomstolsakademisärskilden

stolsväsendet.
utgångspunktenharberedningsorganisationengällerdärefterdetNär

skallarbetsorganisationenochrenodlasdomarrollen skall attvarit varaatt
rättsväsendetssådanskallBeredningsorganisationen attflexibel. vara

iskall liggadömandettyngdpunkten iocheffektivtutnyttjasresurser
måttkvantitativaochkvalitativabådeiEffektivitetenförsta instans.

till kompe-från domarnaöverförsarbetsuppgiftervissaförutsätter enatt
forökad tidfår domarna ägnaattPå dettaberedningsorganisation. sätttent

domstolarna.arbetet ikvalificeradedetsig
hjälpaskall kunnafiskalemakommitténföreslår attFör tingsrätterna

anställningarochmålensvårarede attberedningenmedtill somav
väljafrihetdärefter habörDomstolama attfår inrättas.beredningsjurister

möjlighetEn är attskallberedningsorganisationen sammansatt.hur vara
s.k.idomareordinariefleraellerochfiskalknyta enenensamman

också dömer iberedningsarbete,utför visstfiskalenstorrotel där egnamen
sköter be-beredningsjuristeranställamöjlighetmål. En är att somannan

haväljakunnabörSlutligen attrotlar.målenredningen tret.ex. manav
domstol-beredningsorganisationvilkenOavsettfler notarier.något som

Samt-domstolssekreterama.tillskedelegeringutökadbörväljer enarna
vidhartingsrätti prövatsberedningsorganisationenförmodeller enliga

därefteroch utvär-vid tingsrätterniogenomförtsförsöksverksamhet som
bilagaredovisad ifinnsUtvärderingeninitiativ.kommitténspåderats

effektivanordnaförutsättningarredandetfinns attVid länsrätterna en
beredningsjurister,föredragandefastamedberedningsorganisation

endasthärföreslårKommittén attdomstolssekreterare.ochnotarier
varjeochnotariemeriterade attskallhuvudregelföredragandena varasom

fiskalemaföreslåsSlutligenhandläggare. atttvåbör havanligenrotel som
storrotel.idomareordinariemedtillsammanshuvudregel arbetar enen
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Den arbetsfördelningen mellan de olika personalkategoriemanärmare
diskuteras. Målarbetet förkan sådan diskussion huvudsaki indelas ien
.förberedande handläggning och i egentligt dömande. Generellt bör möj-
ligheterna i underrätt delegera arbetsuppgifter förberedande slag tillatt av
notarier, beredningsjurister och domstolssekreterare utvidgas. Vissa
åtgärder förberedelsearbeteti sköts emellertid bäst den eller de domareav

skall målet. det gäller det egentligaNär dömandet i underrättavgörasom
bör det utarbetas riktlinjer för vilka måltyper inte bör handläggassom av
ñskaler. Vidare bör det, på förstadgas länsrätt, i tingsrättsätt som numera
ske särskild enskiltprövning varje mål delegeras till förnotarieen av som
avgörande. Det bör inte vissa beslut registreringskaraktärövervägas om av

innebär mål skulle delegeraskunna till domstolssekrete-att avgörs,som
Uppgiften rättsutredningar och skriva dom led denigöra äratt att ettrare.

dömande verksamheten, inte i första behöver utförasomgångsom en av
domaren personligen. uppgifter bör utsträckningDessa i kunnastörre
utföras notarier och beredningsjurister fall fiskaler.i vissasamtav av

mellaninstans bör finnasI det möjlighet delegera den förbe-atten
redande handläggningen till möjlighet för domstols-överrättsnotarier. En

föredrasekreterare enklare börvissa mål ocksåatt övervägas.
Kommitténs förslag vad gäller arbetsfördelningen domstols-gör att

instruktionema behöver Då delegeringsmöjlighetema hängeröver.ses
med utbildningsfrågorna utredning frågorbör dessa ske isamman en av

sammanhang.ett
Eftersom kommittén dömande uppgifter bådebör ingå iatt nota-anser

rieutbildningen och i domarutbildningen och då föreslår bered-den att
ningsjurister bör få vissa mål, har kommittén Europa-avgöra prövat om
konventionens krav på självständiga domare innebär anställningsskyd-att
det för dessa personalkategorier behöver stärkas. Europakonventionens
krav innebär domarna skall oavhängiga regeringsmakten vadatt vara av
gäller enskilda avgöranden och skyddade frånuppsägning domar-mot
anställningen. Garantin för domare både ordinarie ickeoch ordinarieatt -
domare skall regeringsmaktenoavhängiga vad gäller enskildavara av-
avgöranden finns regeringsfomien. återfinnsi också skyddet forDär
ordinarie domare skiljande från tjänsten i särskilt uppräk-änmot ett annat
nade fall. Icke ordinarie domare däremot har anställningsskyddett som

vad gäller på den övriga arbetsmarknaden. Den avgörandemotsvarar som
skillnaden det skydd ordinarie domare har i anställningen imot ärsom
praktiken endast icke ordinarie kandomare arbetsbrist.sägasatt upp p.g.a.
En sådan uppsägningsgrund kan enligt kommitténs förenasmening inte
med kraven på självständig domarkår. har därför föreslagitKommitténen

icke ordinarie domare skallinte kunna arbetsbrist.att sägas p.g.a.upp
Regleringen detta föreslås i rättegångsbalken och lagen allmännaiav om
förvaltningsdomstolar. Vidare föreslås förstärkt anställningsskydd förett
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uttryck-införsdetföreslås ocksåberedningsjurister. Det attnotarier och
notariersochberedningsjuristersdomares,ordinarieickereglerliga om

dömande.
ekonomiskadenberäkningarvissaslutligen gjortharKommittén av
berednings-förstärktinnebärTeoretisktförslagen.olikaefekten de enav

dockKommittén attbesparingar.kan vissaorganisation göra anseratt man
domstolsväsendettillåterforasbörbesparingdenna genommerparten av

kvalitets-fordomstolarnaanvändasfårinbesparade enatt avresurser
för detidfårdomarna överbl.a.verksamheten, attihöjning mergenom

allhoshöjskompetensenocharbetsuppgifterna att perso-svårare genom
nal.

mp.AndreassonKiahar lämnatsReservation av
Cederdahl.Meijtlämnatsyttrande harSärskilt av
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Författningsförslag

rättegångsbalkeniändringtill lagFörslag om

rättegångsbalkenfrågaföreskrivs igenom om
lydelse,följandeskall harättegångsbalkenochkap. 2 4dels 4att
följande§paragraf kap. 34införasskalldetdels avatt nyen

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

domareOmkap.4

2§

kap.i lDomare,kap.i lDomare, avsessomavsessom
kap. 4 §eller 3kap. 3 §22§eller kap. 4§ 3kap. 32 2

ochordinariestycket,första ärförsta stycket, utnämns rege-av
Omregeringen.utnämnsringen. or-av

föreskrifterfinnsdomaredinarie
fullmakts-1994:261lageni om

anställning.
fårhovrättochI tingsrätt

fullgörasdomareuppgifter som
domare,ordinarieickeäven av

tillmed hänsynbehövsdetom
domare,tillutbildningbehovet av

förstärkning.ellervikariat avav
och notarierBeredningsjurister

utsträckningbegränsadfår ut-i
uppgifterdömande i tings-föra

be-domare,ordinarieIckerätt.

Senaste 1819lydelse 1991 :
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redningsjurister och notarier
skall lagarna.vara

3§2

Upphävd Lag 1964:646. Grundläggande anställning
icke ordinarie domare gäl-som

ler tills vidare. frågaI om an-
ställningens upphörande gäller

§ lagen33 198280 om an-
ställningsskydd och vad som
föreskrivs ordinarie domareom

§ lagen7 1994:261i full-om
maktsanställning. Icke ordinarie
domare kan skiljas fråni övrigt
anställningen endast de iom

fall har olämp-visat sigannat
liga fullgöra domaruppgüter.att

4

Om beviljande ledighet Domstol förordnarav om en
och förordnande vikarie för icke ordinarie domares tjänstgö-av
lagfaren domare hovrätt eller vidi domstol enligtring vad som
underrätt meddelas bestämmel- krävs för verksamheten inom

regeringen. domstolsväsendet, för domarut-ser av
bildningen eller för önskemålet

undvika domaren skiljsatt att
från grundanställningen. En icke
ordinarie domare får för-inte
flyttas till anställning änannan
vid domstol.

Denna lag träder i kraft den

:Upphävd lag 1964:646genom
3Senastelydelse 1974:573
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1971:289lagenändringtill lagFörslag omavom

förvaltningsdomstolarallmänna

för-allmänna1971:289lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
valtningsdomstolar

§§,23betecknas 21skall att21nuvarande 19dels att --
och 25 att24 samtbetecknasskalloch 29nuvarande 28

betecknas 28skallnuvarande 30 §
upphöraskall26 §nuvarande attförerubrikendels närmastatt

gälla,
skall ha20och19deoch19 §förerubrikendels närmast nyaatt

lydelse.följ ande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande -

domareOmkam-bestämmelserVissa m.m.om
länsrättochmarrätt

§19

10iDomare avsessom
ochordinarie§§och 15 ut-är

ordi-Omregeringen.nämns av
föreskrifter ifinnsdomarenarie

jirllmakts-1994:261lagen om
anställning.

fåroch kammarrättlänsrättI
fullgörasdomareuppgifter som

domare,ordinarieickeäven av
tillhänsynmedbehövsdetom

do-tillutbildningbehovet av
för-ellervikariat avavmare,
ochBeredningsjuristerstärkning.

begränsadfår i ut-notarier
dömandeutförasträckning upp-

ordinarieIckelänsrätt.gifter i
ochberedningsjuristerdomare,

lagarna.skallnotarier vara



22 örfattningsförslagF SOU 1998:88

20§

För icke ordinarie domare i
allmän förvaltningsdomstol
gäller bestämmelserna kap.4 3i
och §§4 rättegångsbalken.

Denna lag träder krafti den
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1994:260ändring i lagentill lagFörslag omom

anställningoffentlig

offentlig1994:260lagenfrågaföreskrivs iHärigenom an-omom
lydelse.följandeskall ha§ställning latt

tillämpningsområdeLagens

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§1

hosarbetstagareföreskriftersärskildafinnslagdennaI om
myndigheter,och dessriksdagen

regeringen,undermyndigheterna
myndigheter,och desskyrkomötet

försäkringskassoma.de allmänna
föreskrifterSärskildaföreskrifterSärskilda ar-omom ar-

förstaibetstagareförstaibetstagare avsessomavsessom
lagenockså ifinns2stycketlagenockså ifinnsstycket 2

fullmaktsanställ-1994:261fullmaktsanställ-1994:261 omom
rättegångsbalken.ochning ining.

kraft deniträderlagDenna
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INLEDNINGI

Utredningsuppdragetl

innefattadeuppdrag översynursprungliga göraKommitténs att aven
översynendomstolsväsendet.strukturen inomorganisatoriskaden

domstolarnas,påkravenökandeutgångspunkt i demedskulle göras
allt svå-handläggaförmågaochkompetensunderrättemas,främst att

domstolsväsendet.inomrationaliseringarpåi kravenmål samtrare
domstolsväsendet. Enpåutifrån helhetssynskulle bedrivasArbetet en

pådomstolarmellansamverkanståndpunktövergripande att envar
ansågsdetingickuppdragetutvecklas.skulle Inivå att, omsamma
främstförberedningsorganisationbehandla fråganlämpligt, om en ny

reformerad notarie-tillprincipförslagochunderrättema ettatt enavge
s.l7-l8.102,domarutbildning Dir. 1995:och

vilkaenligt1997tilläggsdirektiv den 20utfärdadeRegeringen mars
domstolar-organiseraolikatillförslagkommittén lämna sätt attskall

rotelstrukturnuvarandeberedningsorganisation därarbete t.ex.nas
behöver inteberedningsorganisationsådanfrångås. Enbemanningoch

alla dom-eller ialla instansersig iutformad på sätt varesammavara
4.1997:50,måltyper Dir.olikaefterbör kunnastolar och den s.anpassas

kommitténsbegränsades1998tilläggsdirektiv den 26Genom mars
dom-frågornautredadirektiventidigaretill enligt deuppdrag att om

domarutbildningen.notarie- ochberedningsorganisationstolarnas samt
1998:22.Dir.juni 1998den 30skall redovisasuppdragDetta senast

bilaga lihelheti sinåtergestilläggsdirektivenochDirektiven -
be-uteslutits. DenhärdockhardirektivenursprungligaBilagan till de

reformer.genomfördaochutredningsarbeteårshandlar senare
kommittéertill samtligadirektivgäller regeringensutredningenFör

regionalpolitiska kon-redovisningangåendesärskilda utredareoch av
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sekvenser Dir. 1992:50, offentliga åtaganden Dir.att prövaom
1994:23 redovisa jämställdhetspolitiska konsekvensersamt attom
Dir. 1994:124. frågorDessa behandlas kapiteli VII.

Utredningen skulle samråda med Domstolsverket, Riksåklagaren
och Rikspolisstyrelsen de delari deras intressen. Utredningenrörsom
skulle också samråda med Hovrättsprocessutredningen Ju 1993:04 i
de frågor har beröringspunkter med den utredningens arbete samtsom
med Miljöbalksutredningen M 1993:04. Kommittén har uppfattat
direktiven så samrådsskyldigheten endast gäller utformningenatt av
den organisationen.yttre
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Utredningsarbetet2

vidKommittén har 18Arbetet inleddes i januari 1996. sammanträtt
sammanträden hållits med detillfällen. har regelbundnaDärutöver

utredningsuppdraget, bl.a.delarnasakkunniga i kommittén. olikaDe av
domarutbildningen, harberedningsorganisationen notarie- ochsamt

under ledningbedrivits fem olika arbetsgrupper, ochi av enenvar
för de frågorsakkunnig eller ordförande. Arbetsgruppenexpert som

ÖvrigaBroomé.aktuella har letts hovrättspresidentenhär Boärsom av
Cederdahl,Meijt lagmännenledamöter har varit byråsekreteraren

departementsrådet CarinaSigurd och Janåke Kvennberg,Heuman
Ekholm. arbets-Katarina Wingqvist DennaStävberg rådmannensamt

tillfällen.har vid 7sammanträttgrupp
beredningsorganisationenKommittén har för arbetet med genom-

arbetstid.fort rörande underrättsdomarnasstatistisk undersökningen
underrätts-avseendegenomförtsVidare har enkätundersökningen
Undersök-uppfattning och kvalitet i arbetet.domamas arbetstidom

betänkandet.bilagor tillningarna beskrivs inärmare
medförsöksverksamhetvidarePå kommitténs initiativ har enen

vid nio tingsrätten För-förändrad beredningsorganisation bedrivits
hovrättslagrnannen Göranutvärderatssöksverksamheten har av

i bilagaEwerlöf. Utvärderingen i helhet redovisassin
underlagredovisas inhämtathar för de delarKommittén som nu

justitiedeparte-medförhållanden kontakterrörande utländska genom
domare ieller enskildaolika kommittéeri olika länder,menten

respektive land.
promemoriaJustitiedepartementetsKommittén har sig överyttrat

utredning För-i Skåne länMiljödomstolarna och länspolismästarens
slag till organisation.en ny

överlämnat vissaför kännedom till kommitténRegeringen har
och organisationer.olika från myndigheterbeslut skrivelsersamt

från myndigheter,olika skrifterhar vidare radKommittén mottagit en
mottagitsmaterialoch allmänhet.kommuner, organisationer Det som

domstolsorganisationen.övervägande denhar till del avsett yttreen
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2.1 Följ den tilläggsdirektiven den 26av

1998mars

till reforrnerad utbildningKommitténs uppdrag lämna förslag iatt en
domstolarna och till förändrad beredningsorganisation ursprung-en var
ligen direkt kopplat huvuduppdraget utarbeta struktur förtill att en ny
det domstolsväsendet.svenska

från början beredningsorgani-Kommittén har också redan ansett att
sambandsationen i underrättema har så med domstolsorgani-näraett

principförslag denna del borde utarbetas. Berednings-sationen iatt ett
antalet domare ochorganisationens utformning påverkar behovet av

vilken storlek domstolarna kommer ha vid organi-därmed direkt att en
samband mellan domstolssationsförändring. Vidare finns det ett en

Bered-storlek möjligheterna anordna den inre organisationen.och att
domarutbildningen hänger slut-ningsorganisationen och notarie- och

frågorligen på sådant kommittén ansåg dessasättett att attsamman
borde Kommitténs uppfattning,utredas i sammanhang. när-ettett att

domstolsorganisationema på sikt värdefullt,mande mellan de båda är
ocksåpåverkar domarutbildningen.

Även framför allt skulleutredningsuppdraget inledningsvis avseom
organisationen inriktades således utredningsarbetet tidigtden yttre

också den i domstolarna, och påpå inre organisationen, arbetssättet
förstKommittén fannutbildningen notarier och domare. att manav

frågor skulle lösasmåste bilda sig uppfattning hur dessa innanen om
kundeslutlig ställning till den organisatoriska strukturen Dentas.en

debegränsning kommitténs uppdrag skett senastesom genomav
påverkat övervägandenadirektiven har därför inte på avgörande sättett

eller beredningsorganisa-sig notarie- och domarutbildningenom vare
gäller det redan tidigt stod klarttionen. särskiltDetta att ett re-som

föränd-domstolsväsende hur långtgåendeorganiserat skulle oavsett-
antallandet beståringar gjorde komma i vissa delar ettatt av avman -

arbetsorganisation måstesmå domstolar. Förslaget till förändraden
direktiven, kunnadärför, utformats isåsom uppdraget även anpassas

till olika domstolar.stora
kundefrån vittomfattandeEftersom kommitténs uppdrag början var

och beredningsorganisa-utredningen beträffande utbildningsfrågoma
detaljer, färdigt förslagtionen så djupgående helt, i allainte att ettvara

inriktning förkunde ville emellertidutarbetas. Kommittén ge en en
och domar-förändrad arbetsorganisation och reformerad notarie-en

förfogandeutbildning. kommittén haft till sittDen korta tid attnusom
medförtfärdigställa sina denna del har någonöverväganden i att ytter-

tilläggs-ligare fördjupning har varit möjlig sedanutredningen inteav
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framför alltrörandeåterstårutredningsarbetedirektiven Det somgavs.
förord-personalgruppermellan olikarelationenberäkningar samtav

Huvuddelenslutföras pådärförningsändringar måste sätt.annat av
Domstolsverket.överlämnas tilltordedetta arbete kunna
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BAKGRUND

Organisationen3

organisationDomstolsväsendets3.1 yttre

domstolarnaDe allmänna

ochhovrättertingsrätter,domstolarna består 96allmännaDe sexav
domstolen.Högsta

domstolar medfrånstorlek, alltivarierar mycketTingsrättema
Stockholms tings-till denfor endast domarearbetsunderlag största,en

befolkningsmässigaochhistoriskamed omkring 90 domare. Avrätt,
medanlandetdelarnade södraskäl domstolarna iligger tätt av-av

finnstingsrättsortemaNorrland.stånden kan avsevärda i Förutomvara
tillfälligthardär tingsrättdvs.med tingsställen,det 35 orterorter en

verksamhet.dömande
uppgifterdomstolarnasde allmännainskränkte sigUrsprungligen

brott-ochmedborgareenskildadöma i tvister mellan avgöratill attatt
huvuduppgiften. Ut-alltjämtbrottmålmål. tvistemål ochAtt äravgöra

offentligvissdömande uppgifter har tingsrätternasina utövaattöver
fastighets-allaför registerInskrivningsmyndighetemakontroll. över

Bouppteclcnings-fastigheter.rörandeförvärv andra förhållandenoch
bouppteckningar ochregistrerarinnebär tingsrätternaverksamheten att
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beskattningsmyndigheter. Vi skall emellertid enligt direktiven utgåär
från dessa s.k. sidofunktioner flyttaskommer från tingsrättema.att att

Vid sidan tvistemål och brottmål finns det vissa måltyperav som
tingsrättema i särskild sammansättning, fastighetsdomstols-avgörs av

mål och från och med den miljömål. Fastighetsdom-januari 1999l
stolar finns vid 27 tingsrätter och miljödomstolar kommer inrättasatt

femvid tingsrätter.

De allmänna förvaltningsdomstolama

de allmänna förvaltningsdomstolama har skettFramväxten motav
bakgrund efterkrigstidens Tillväxten detsamhällsutveckling.av av om-

offentligrättsligaråde samhällslivet regleras den lag-genomav som
stiftningen för de allmännahar skapat den särskilda organisationen
förvaltningsdomstolama. sköttesFörvaltningsrättskipningen tidigare av
länsstyrelserna möjlighet till bl.a. regeringen.med överklaga Ge-att

reformer1970-talets tillskapades domstolssystem heltärettnom som
parallellt med de allmänna domstolarnas.

allmänna förvaltningsdomstolama består länsrätter, fyraDe 23av
kammarrätter och Regeringsrätten.

dömer mängd olika måltyper, cirka hu-Länsrättema i 400,en som
vudsakligen överklagande myndighets beslut. exempelSomavser av
kan skattemål, mål rörande tvångsomhändertagande,socialanämnas
psykiatrimål, socialförsäkringsmål Huvuddelenbiståndsmål och av
länsrättemas mål handläggs tväpartsprocess.numera som en

Arbetsorganisationen3.2

domstolarna framgårVilka personalkategorier skall finnas vid avsom
förvaltningsdom-rättegångsbalken och lagen 1971:289 allmännaom

skall såledesstolar. Vid underrätterna, tingsrätt och länsrätt, t.ex.
finnas kanlagman, eller flera rådmän kansli. Underrättsamt ett varaen

flera chefsrådmän.avdelningsindelad och finnas ellerdet kan även en
Ordförande för underrättsavdelning lagman eller chefs-antingenären
rådman.

rådhovrätt och kammarrätt skall finnas president, lagmän ochI
hovrättsråd kaniniarrättsråd. domstolar skallrespektive Dessa vara
delade flera ordförande för avdelningi två eller avdelningar och är
lagman falloch i vissa president.

finns justitieråd respektiveI Högsta domstolen och Regeringsrätten
Ävenordförande.regeringsråd. råden domstolensEtt attutsesav vara
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de högsta domstolarna avdelningarindelade i med ordförandeär en
chef för respektive avdelning.som

såväl rättegångsbalken lagen allmänna förvaltnings-Av som om
domstolar framgår indirekt skall finnas andradet personalkategorieratt
vid domstolarna uttryckligen i lagtexten. bådeIän omnämnssom
underrätt och mellaninstans finns det således icke ordinarie domare,
både sådana genomgår utbildning och sådana slutfört sinsom en som
utbildning inte fått fast domaranställning. Vidare stadgasännumen en
det för de olika fårinstanserna beredningen mål skeatt av av annan
tjänsteman vid domstolen har tillräcklig lcunskap och erfarenhet.som

tjänsteman dels domstolssekreterare, delsAnnan vid underrättär nota-
rier och fiskaler ñskalsaspiranter.vid hovrätt och kammarrätt och Så-
väl notarier aspiranter utbildning vid domstolarna eftergenomgårsom
avlagd jur.kand.examen. Notarietjänstgöringen sker vid underrätt och
omfattar två års tjänstgöring. Aspiranttjänstgöringen ingår i domar-
utbildningen. omfattar nio månader vid antingen hovrätt ellerDen en

kammarrätt. Om överrättstjänstgöringen godkänns följer minst åretten
vid underrätt domare. Därefter avslutas utbildningen med ad-som en
junktionstjänstgöring i under månader.nio Behörig sökaöverrätt att
aspiranttj förvärvatänstgöring endast den notariemeritering.är som

Beredningsorganisationen vid de högsta domstolarna skiljer frånsig
de övriga domstolarnas. målenFör beredningen i dessa domstolarav
finns revisionssekreterare respektive regeringsrättsselcreterare. Dessa är
i allmänhet fullständigtoch har för beredningenettassessorer ansvar

föredrasmålen. När målen klara för avgörande de sekreterarnaärav av
för ledamöterna.

nämnda deltarFörutom personalkategorier nämndemän i dennu
dömande verksamheten de högstai samtliga domstolar in-utom

framför alltNämndemän deltar vid de allmänna domstolarnastanserna.
brottmål familjemål förvaltningsdomstolamai och och vid de allmänna
förstai instans huvudregel måltyper. Vid underrätti samtliga ärsom

antalet nämndemän regel två.och i överrätttresom
för inkomna mål fördelas påGemensamt samtliga domstolar är att

rotlar. förestås underrätt hovrätt ochVarje rotel domare. iI samtav en
kammarrätt förestås dvs.rotlarna antingen ordinarie domare, råd-av

hovrättsråd och och länsrätts-kammarrättsråd eller tings-män, av
fiskaler ochi adjungerade ledamöter. Vid underrättöverrättsamt
mellaninstans finns också vikarierar rotelinne-assessorer som som
havare eller förstärkning. domstolarnaRotelansvaret i de högstasom
vilar föredragandenapå Till roteln oftasti beredningsorganisationen. är
knuten, i underrätt och ellerdomstolsselcreterare notarie proto-en en
kollförare och i sekreterare och fiskal eller fiskals-överrätt en en

Ävenaspirant. i de högsta finns domstolssekreterare;domstolarna I
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uppgifterlänsrätterna finns handläggare med i nota-stort somsamma
rien, knutna till rotlama.

be-övergripande för målenRotelinnehavaren har det ansvaret att
framgått kan vissa arbets-reds och inom rimlig tid. Somavgörs ovan

utför arbetsuppgifternauppgifter delegeras till personal, dåsomannan
dömer notarierna påunder På motsvarande sätt egeteget ansvaransvar.

enklare mål.i vissa
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4 Utgångspunkter

Såväl domstolarnas inre arbetsorganisation domamas arbetsupp-som
gifter måste bakgrund domstolarnas roll i samhället och denmotses av
konstitutionella domstolarnasärställning och har.domarna Som en
bakgrund till kommitténs överväganden därför redogörelselämnas en
för vilka regler i regeringsformen domstolsväsendet och förstyrsom
de konventionsåtaganden har direkt betydelse för de frågorsom en som
ingår i utredningsuppdraget. Vidare redogörs för förändringarvissa i
samhället påverkar domstolarnas arbete såsom målutvecklingensom
och IT-tekániken. kort redogörelse lämnas också för den helhetssynEn
kommittén har haft på ursprungliga uppdragsitt och inverkar påsom
den utformning framför allt domarutbildningen kommitténav som
föreslår.

4.1 Regeringsformen Sverigesoch

konventionsåtaganden

Vadl rättskipningär

regeringsformenI stadgas för rättskipningen finns domstolar ochatt
för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltnings-
myndigheter, kap. 8 § regeringsformen. egentlig definitionl Någon av
vad rättskipning finns emellertid förarbetena tillinte. grund-Iärsom
lagen uttalade departementschefen dock följande prop. 1973:90 s.
233:

Enligt terrninolo i benämns domstolarnas dömande verk-gängse medanrättskipning förvaltningsmyndigheternas uppgifteretsam
brukar förvaltning. uppfattningDet enligt min inteäranges vara
meningsfullt i inledningskapitel söka karak-RF:satt närmarege en
teristik den roll dessa olika samhällsor spelar. Jagav som an -föreslår därför förevarandei aragraf fast förendast slas rätt-att attochskipningen finns domstolar för den offentliga förvaltningen
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
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uppgift frågorDomstolsutredningen, hade till utreda vilkaatt somsom
eftersom regerings-konstateradeborde förbehållas domstolarna, att,

arbetsuppgifterför för vilkaformen ledninginte någon gränsernager
domstolarnavadskall utgångspunkten bördomstolarna ha, vara

anförde utredningenuppgifter. Sammanfattningsvisfaktiskt har för att
mellantill domstolsprövning rättstvisterden enskilde bör ha rätt av

enligtdet allmännamellan enskilda ochenskilda, vid vissa tvister som
enskildasinnefatta prövningde europeiskapraxis i avorganen anses
för brott,det gäller anklagelserrättigheter och skyldigheter,civila när

betydelse-för enskilde särskiltandra denfrihetsberövanden vissasamt
Domstolsutredningen framhöllskatt.frågor, frågorfulla t.ex. om

till dedomstolsväsendetsvidare det angelägetäratt att resurserspara
särskilda kompetensdomstolarnaskvalificerade frågor kräversom

SOU ff..1991:106, 47s.
Även frågan innebördenbehandladeårs domarutredning1993 om

innebörden be-uttaladerättskipning. Utredningenbegreppet att avav
väsentligenanvänds Sverige,rättskipning, så det i är attgreppet som
enskildamellan intressenopartiskt rättsliga tvisterobjektivt och avgöra

döma ienskilt och allmänt intresseeller mellan intresse attsamtett ett
inskränkningar eller eljest in-mål allvarligabrottmål och i rörsom

Utredningenfrihet eller integritet.den enskildes personligai ut-grepp
och tillbakablickande.statisk Ividare sådan definitiontalade äratt en

dvs. vilken rollbörvad rättskipningstället bör söka vara,man ange
samhället SOUbör spela irättskipandedomstolarna organsom

f..1994:99, 38s.
huvudfunktionframhållerDomarutredningen är attatt processens

fårmateriella lagen maxi-denändamålen, syftet, bakombidra till att
skerindividuella planet dettagenomslag i samhället. På detmalt

konfliktlösning, reparationrättsskydd,den enskilde beredsattgenom
ochhandlingsdirigering, styrningallmänna planetoch på det genom

rolldomstolarnas ikommerframtidsperspektivprevention. I ett
talarfaktorer ifinns raddetSverige öka. Enligt utredningenatt somen

framför allthar ibetydelse domstolarnadenna riktning. Den större
rikt-domstolarna.de nationella Ikommer påverkaEuropa att samma

Utredningenför domstolarna.talar det växande politiska intressetning
tillräckligaellerfinns ideologisk basdet inte längreuttalar att ensen

ochheltäckande tillsyns-anförtroekonomiska generelltattresurser
myndigheter.kommunalastatliga ochkontrolluppgifter till särskilda

ochdel de tillsyns-Domstolarna därvid kommakan överatt ta aven
monopoloffentligtföremål förkontrolluppgifter tidigare varitsom

ienskilda och organisationerskeeller dominans. Detta kan attgenom
yrkanden ersättning,domstol medomfattning vänder sig tillstörre om

privaträttsliga tvisterMålunderlaget förförbud eller ändringsåtgärder.
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sedanutveckling skettff.a.a. Denökar därmed 48 soms.
den riktningockså iredovisats gårbetänkandedomarutredningens som

pekat på.domarutredningen

självständighetDomstolarnas4.1.2

rättssäkertpådomstolsväsendetförövergripande målet är ettDet att
1997/98,betänkandeJustitieutskottetsmåleffektivtoch avgörasätt

reglerfinnsregeringsformen43. att garanteraIJuU:l, som avsers.
liggerrättssäker. iDetskallverksamhetdomstolarnaskravet att vara

tillställninguppdragkommitténsföroch för sig inte inom att taramen
Domamtredning,årsjfr 1993eller ej,tillräckligadessa regler ärom
regeringsformensredogörelsen förföljande1994:99, 213. DenSOU s

korresponderande reglerna i Europa-med dessaoch för deregler
bakgrund.tilldärför endastsyftarkonventionen att enge

få.domstolsorganisationensjälva ärregeringsformenReglerna i om
dom-allmännadomstolen högstaföreskrivs Högsta ärkap. 1 §I ll att

förvaltningsdomstol. Beträffande dom-högstaRegeringsrättenstol och
huvud-påkravföreskrivs endasti övrigt attstolsorganisationen ett
ordina-skall finnasdetochkap. 4lag, lldragen regleras attgenom

kap. §domare, ll l 3rie st.
däreftermarkerassärställningDomstolarnas och domamas genom

myndighet,ingenregeringsformenkap. 2 §föreskriften i 11 att
detskall döma idomstolfår bestämma hurheller riksdagen, en-en

rättsregel iskall tillämpaövrigtdomstol ihurskilda fallet eller enen
får skiljasdomarereglerna i 5 §ochsärskilt fall närett enomgenom

dettakapitel VI iibehandlasreglerna närmarefrån tjänsten. De senare
betänkande.

korresponderardomstolsväsendetregeringsformenReglerna i om
tillträdesigåtagitförpliktelser Sverigeinternationellamed de genom
konven-Europeiskatill dentillträdetkonventioner. Genomtill olika

grund-och derättigheternamänskligaskydd för deangåendetionen
sigförbunditSverigeharEuropakonventionen, attläggande frihetema,

prövningfördomstolaropartiskaoavhängiga ochtillhandahålla av
för brottanklagelserskyldigheterrättigheter ochcivilatvister samtom

FN-konventionenfinns iåtagandenMotsvarande6 punktatt. om
artikel och 15. Kon-14rättigheterna,politiskaochde medborgerliga

förfarandetoch pådomstolenpåkrav bådeställer vissaventionema
iaktuell delibåda konventionema ärEftersom de stortinför denna. nu

januaridensedan 1Europakonventionenöverensstämmande och då
redogörelsen i1994:1219, kommersvensk lag SFSgäller1995 som

behandla denna.fortsättningen endast att
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Europakonventionen söker bestämmelserna i artikel 6 attgenom
frågor särskild betydelse för den enskilde kan bli före-garantera att av

mål för prövning inför domstol och prövningen sker under särskildaatt
rättssäkerhetsgarantier. Domstolen skall således oberoende ochvara
opartisk och ha inrättats enligt lag. Förfarandet skall korrekt ochvara
rättvist den enskilde och prövningen skall ske inom skälig tid. För-mot
farandet skall vidare huvudregel muntligt och domensom vara av-
kunnas offentligt. brottmålNär det gäller föreskrivs vissa ytterligare
krav, bl.a. den åtalats för brott skall ha få tillräcklig tidatt rätt attsom
och möjlighet förbereda försvar,sitt försvara sig personligenrättatt att
eller ombud förhöra vittnen åberopasrätt attsamt motgenom som
honom och få vittnen inkallade och förhörda.att

Europakonventionens rättssäkerhetskrav särskild betydelse vidär av
domstolarnas arbetsformer. På grundval artikelöversyn 6 ien av av

Europakonventionen har Europarådet också den oktober13 1994 anta-
git rekommendation till medlemsstaterna avseende domarnas själv-en
ständighet, Nr R 94 Enligt rekommendationen12. bör alla nödvän-
diga medlemsstaterna för försvararespektera, be-ochsteg tas attav
främja domarnas självständighet. När det gäller arbetsorganisationen
uttalas denna skall sådan domarna kan arbeta effektivt, bl.a.att attvara

tillräckligt tillsätts ochantal domare tillhanda-att ettgenom genom
hållande lämplig förutbildning domarna tillräckligt med biträ-samtav
despersonal och hjälpmedel. Vidare bör icke-juridiska göromål över-
föras från domarna till andra personer.

Även FN:s Basic Principles the of Judiciary,Independence theon
vid den FN-kongressensjunde förhindrande brottantogssom om av

och behandlingen brottslingar behandlar frågani Milano 1985,av om
domares självständighet. Enligt skall bl.a. domarnasprinciperna själv-
ständighet antingen i konstitutionen eller i lag.garanteras statenav
Staten skall till det finns tillräckliga medel så domarnaäven att attse
på kan utföra sina göromål.rätt sätt

Konventionsbestämmelsema domstolsprövningen skall ske inomatt
skälig tid innefattar vidare krav på domstolarna skall ha tillräck-ett att
liga för sin verksamhet också arbetsorganisationenattresurser men
skall effektiv. Europadomstolen har flerai avgöranden tagit ställ-vara
ning till hur "skälig tid" skall beräknas. bedöma innebördenFör att av
begreppet skälig tid har domstolen sig olika kriterier. Måletsanvänt av

betydelsesärskilda karaktär har därvid varit av

4Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, uppl., 168 ff.5 s.
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samhälletFörändringar i4.2 m.m.

Målutvecklingen4.2. l

berordomstolarnaarbetsbelastningen ibetydelse förMâlutvecklingens
målstrukturen. Bådadelsinkomna mål,faktorer, dels antalettvåav

domsto-arbetsrationalisering ipå behovetfaktorerna inverkar av en
lama.

målAntalet inkomna

tiden.alltid varierat Etttill domstolarna harinkomna mål överAntalet
antalet till tings-år skett ipåexempel de svängningarär senaresom

ökade antalet1993åren 1990inkomna mål. Under t.ex.rättema -
ansökningar med drygt 61tvistemål exklusive procentgemensamma

Varia-medminska 23följande åren, 1994 1997,för de procent.att -
drygt tjugobrottrnålen har sigvad gällertionema procent,rört om

Tillflera orsaker.mål harantalet inkomnaFörändringarnabilaga 4. av
konjunkturläget. tydligtEttmånmålmängden i vissbörjan styrs aven

tvistemåldomstolarnaallmännaökningen i deexempel denär stora av
socialtjänstlagen undermål enligtforvaltningsdomstolarnaoch i av

brottsutvecklingen.naturligtvis1990-talet. Andra faktorerbörjan ärav
lagstift-förändringar iockså olikaemellertidMålmängden styrs av

ningen.

Målstruktur

antal målendast detpåverkar intelagstiftningenFörändringar i som
svåra ellerdvs. hurmålstrukturen,till domstolarnakommer utan även

lagstiftnings-olikahar igenerellkomplicerade målen En strävanär.
målfrån domstolarna. Demålenärenden föra de enklarevarit att som

arbetskrävande.ochkvar därmed de ärär är tyngre mersom
reglernareformeringenförseelser ochAvlqiminalisering vissa avav

exempel på dennautfärdasstrafföreläggande får strävanför attärnär
Andrakomplicerade målen.domstolarnas till de merresurserspara
börjarmålhanteringkronofogdemyndigheternasexempel är somav

läns-förts tillkörkortsmålenbetalningsförelägganden och somsom
styrelserna.
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inriktningEn i lagstiftning förlägga tyngdpunkten iär attannan ny
rättskipningen till första instans. nedflyttning mål frånDen kammar-av

till slutförtslänsrätt med omfattande krav på prövnings-rätt ettsom nu
tillstånd i kammarrätt dock exempel på detta harinte endastär ett utan
också inneburit länsrätterna fått helthar och kompli-att en annan mer
cerad målstruktur tidigare.än

Målstrukturen påverkas samhällsutvecklingen utanför detäven av
egentliga rättsväsendet. Förändringar samhället skapar behovi i sig ett

lagstiftning för komplexi-måltyper. Samtidigtav ny som genererar nya
lagstiftningstelcnik ramlagari samhället med sig med ochteten en

generalklausuler medför ökande behov domstolsprövning.ettsom av
Sveriges medlemskap har också inneburit helti EU rätts-att ett nytt

införlivats alltförmed det svenska. Tidsperioden kortär ännusystem
för med säkerhet skall kunna bedöma den påverkan dettaatt man
kommer verksamhet. allmänt kan dockha på domstolarnas Rentatt

framförprincipen företräde nationell lagstift-EG-rättenssägas att om
rättslig miljö medning innebär Sverige inträtt i delvisatt en ny gemen-

beslutad lagstiftning på många områden och medsamt gemensamma
institutioner. domstolarna handskas medFörutom kommer mate-att att
riellt regler förändras dessa kontinuerligt Europadomsto-genomnya
lens rättskapande verksamhet. Svårighetema kommer delvis ligga iatt

finnasfölja rättsutveckling, samtidigt det kommerdenna att ettatt som
löstbehov studier hur andra länder någonkomparativagöraattav av

fråga.viss
domstolarnaskan för de allmännaFörändringarna i målstrukturen

förhandlingstiden. Undertill viss del utvecklingenmätas avgenom
förförhandlingstiden i tingsrättperioden 1993/94 1997 ökade således-

för brottmålen med 21tvistemålens del med och29 procent.procent
Även förhandlingstid flera dagar ökadeandelen mål med mar-en om

förkant. förhandlingstiden tviste-För hovrättemas del ökningen ivar
målens för brottmålens del 30del 23 och procentprocent

möjlighet påDomstolsverkets årsredovisning 1997. Motsvarande att
för-målstrukturen förenkelt konstatera förändringar irelativt sättett

valtningsdomstolama saknas.
liksom verk-arbetsbörda påverkas slutligen också,Domstolarnas

det statsfmansiella lägetsamheten inom andra samhällsområden, av
gäller detoch förändrad på statsförvaltningen. När det stats-enav syn

finansiella fåttläget har domstolarna under främst åren 1994 1995-
domstolar-vidkännas anslagsminskningar. Besparingar har eftersom-

verksamhet fått minskningpersonalintensivär göras avnas genom-
antalet föredragande domstolssekreterare. delnotarier, och En av
denna minskning förklaras dels införandetkan också ettatt avav
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delsmålhanteringssystem rationaliserat arbetet i domstolarna, av en
minskad måltillströmning.

myndigheternaekonomiska styrningSamtidigt har regeringens av -
Resultat-till mål- och resultatstyming.också domstolarna ändrats en-

måste fråganinnebär domstolarnastyrningen ägnaävenatt om resurs-
särskiltdetanvändningen uppmärksamhet, något görstor ange-som
skillnad frånarbetsformer. Tillläget domstolarnasöveratt se

domstolarnas möjligheterforvaltningsmyndigheterna dockär att utan
mål och resultat begränsade.lagändringar påverka

mål troligenkonstatera antalet inkomnaSammantaget kan attman
Målstrukturentiden.fortsättningen kommer varierai överäven att

med ökade inslag interna-kommer fortsätta blidock att att tyngre av
domstolarna, for kunnaförhållandetionell sistnämnda görrätt. attatt

förmålen, måste skapabemästra de komplicerade utrymmemer
kräver derasuppgifter verkligenkoncentrera på dedomarna sigatt som

kompetens.

betydelseInformationsteknikens4.2.2

för olika teknikerinfoirnati0nsteknik,är samlingsbegreppdvs.IT, ett
ochöverföraanvänds för skapa, lagra, bearbeta, presenteraattsom

obegränsadbild. Tekniken innebär i detljud, och närmastetext en
obero-och organisationermellan individermöjlighet till samverkan

för-geografiska avstånd.information och Denende mängden gerav
förstrukturema,för grundläggande förändringar iutsättningar t.ex.

kan glest be-decentralisering och distansarbete. Därigenom även
de tekniska innova-samhällsservicefolkade områden utanges en som

hade varit möjlig.tioncrna inte
decenniet och kan-under detIT-utveckling skettDen senastesom
radikalt ändratsåledes påske framför allt under år har sättettsenare

Särskiltorganisationsstrukturema.förutsättningarna för de vanliga
där uppdel-organisationernabeträffande de virtuellatydligt detär

betydelse.förlorar i Dessaoch periferi successivtningen i centrum
nätverk binderfastafungerar eller mindreorganisationer somsom mer

kringkompetensermed olikaeller enpersoner gruppersamman
verksamhetsidé.gemensam

utveck-utanför den tekniskaståDomstolarna bör naturligtvis inte
domstolarnas organi-ha för inrelingen. Vilken påverkan den kommer

läggs fastövergripande målemellertid beroende desation är somav
Åtgärder1995/96:l25,har iför domstolsväsendet. Regeringen prop.

informationsteknik, 14,för bredda och utveckla användningenatt s.av
uttalat
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utvecklingen på dettahar inte något egenvärde i sig.IT Aven om-
behov hos individ ochråde relateras till grundläggandemåste sam-

därför bli delIT-området måstehälle. inomInsatsema en av en
ochsamhällsutvecklin vi önskarsammanhållen vilkenvision om

ordning läggsmål i demokratisunderordnas de ipandeöver som
därförbehöver ingenfast för olika samhäl sområden. SverigeDet är

skilda samhällsområ-IT-politik politik förfristående statlig utan en
informations- och kunskaden på bästa sätt tar ssam-som vara

kring påskapa insatserna T-om-hällets möjligheter. För att sams
användningen och utveck-dock målrådet behövs örgemensamma

lingen IT.av

domstolsväsendet framför alltpåverkatHittills har teknikutvecklingen
detta avseende harunderlätta arbetet i domstolarna internt. Iattgenom

teknikinförande skett i tvåarbetet med ett etapper.
textbehand-0rd- ochinförandetförsta harDen avsettetappen av

och installe-utvecklandetmedan andralingssystem den avsettetappen
MÅHSMÅHS. finnsrandet målhanteringssystem,ett numeraav

samtliga länsrätter Länsrätten iårsskiftet 1997/98 installerat vid utom
utvecklings-SamtidigtStockholms län och vid tingsrätter.35 ettsom

målhanterings-utvecklasför förbättraarbete pågår ettsystemetatt
domstolarsamtligaför Vidare äräven överrättema.system numera

med denkommunikationsnät, Domnät,anslutna till domstolsväsendets
innebär, och många harinformation dettatillgång till juridisk som

förutvecklingsarbeteSlutligen pågårmöjlighet använda ette-post.att
för rättsväsendet,informationssystemet RI.lämna det nuvarandeatt

förenklingar ochmedförtmålarbetet harInförandet IT-stöd iav
ord- ochGenomframför domstolssekreterarna.rationaliseringar för allt

ochskrivarbetet försvunnittextbehandlingssystemen har det mesta av
Rationalise-underlättats.målarbetetmålhanteringssystemet hargenom

till viss del realiseratsmålarbetet harIT-stödet iringsvinstema genom
för dom-dimensioneringsberäkningarnaDomstolsverket vidattgenom

rationaliseringseffekt på kansli-procentuellstolarna räknat med vissen
domstols-minskat antaletdomstolarnavilket resulterat isidan, att

uppsägningar.sekreterare, i vissa fall genom
Även för ratio-utnyttjatsframför allt harteknikutvecklingen attom

fått alltocksåarbete har dennalisera domstolssekreteramas störreen
ha direkt till-möjlighetenbetydelse för domarpersonalen. Genom att
lagförarbetentillolika frågor, tillgångtill aktuell information igång

ärenderegister lik-mål- ochrättskällor och tilloch andra gemensamma
i rättskipningen.ökar kvalitetentill andra myndigheters registersom

med hjälpförhandlingargenomföraockså möjligheterIT öppnar att
bild-med hjälpdomstolsförhandlingarvideoteknik. Frågan avav om

Domstolsförfaran-ljudöverföring nyligen Ds 1997:7,och har utretts
deltarde iförbättringar. Huvudregelndet, Förslag till att personer som
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domstolsförhandling fysiskt närvarande föreslås bibe-skallen vara
tvistemål, åklagare och mål-hållen uppmjukad så iatt partermen

och konkursärendensägande i brottmål, domstolsärenden iiparter
medverka förhandlingarm.fl. skall ha möjlighet ivittnensamt att

ljudöverföring.bild- ochgenom
medföraframtidSlutligen kan IT-utvecklingen inom att etten snar

kan utvecklas. Genomlångtgående samarbete mellan olika domstolar
mål-avstånd kan utnyttjaoberoendeär ett gemensamtatt manman av

målen förberedas och iför omlottning låtahanteringssystem att utan
tilldomstol denfall också personal vidvissa änavgöras en annanav

grad gäller detta förvalt-från särskilt högvilket målen början korn in. I
skriftliginslagetningsdomstolama med det dominerande process.av

fördelarnadomstolarna skulle dock kunna utnyttjaOckså de allmänna
förhandlingarnaförutsättersamarbete, det kanskemed även attett om

särskilt påtagliga iGeografiska begränsningar,hålls på domstolsorten.
förväntasframgent minskasbefolkat land vårt, kanglestett genomsom

IT-utvecklingen.

Riksrevisionsverkets4.2.3 rapport
Domstolsväsendet

Riksrevisionsverket RRV ifebruariden 13 1997Regeringen gav
domstolsväsendet.inomgranska fördelningenuppdrag att av resurser

ochnuvarande organisationvidare med utgångspunkt iskulleRRV
effektivtförarbetsformer identifiera väsentliga hinder resursutnytt-ett

redovisats i RRVsdomstolsväsendet. Uppdraget harjande inom rap-
hinderochresursfördelningssystemDomstolsväsendet;1997:48port

effektivt resursutnyttjande.för ett
beak-uppdragresultatet RRVskommitténs direktiv skallEnligt av

Dir. 1997:50,domstolsorganisationvid utformningentas s.av en ny
Även omfattar den organi-uppdrag inte längre5. kommitténs yttreom

be-beakta de delar RRVsdet naturligtsationen rapportär att somav
domstolarna.arbetsorganisationen idomarutbildningen ochhandlar

domstolschefemauttalargäller domarutbildningen RRVdetNär att
tillfälletförbehovpersonalstyrkan till dethar svårt att somanpassa
intedomarbanantillråder vid domstolarna. Rekryteringen styrs av

föreslår natio-RRVdomstolarnas behov budgetsituationen. attutan av
eller hov-Domstolsverketochnella utbildningsplatser inrättas att

utbildningsplatsema.därefter fördelarrättema
pekar påarbetsorganisationen RRVdet därefter gällerNär att

domstolsväsendetsdomarrollen bör renodlas bl.a. eftersom domarna är
förstadärför koncentreras på iuppgifter bördyraste Domarnasresurs.
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hand den dömande bör enligt skeverksamheten. RRVDetta genom en
ökad arbetsuppgifter första hand "rättskunnig"delegering till i per-av

har erfarenhet"sonal och till sådana domstolssekreterare "långsom
a.a. 41.s.

domstolarna.Vidare berör beredningsorganisationen i RRVRRV
förberedningsorganisationendet viktigt förstärkaär attatt attanser

fler mål för närvarande.domarna på sikt skall kunna Ut-avgöra än
medfört minskat behovvecklingen IT-området har enligtinom RRV ett

be-andelen "rättsutbi1dade" i domstolarnadomstolssekreterare ochav
höver sannolikt ökas a.a. 43.s.

renodling4.3 Begreppet

domstolsväsendet framför allthar gällerrenodling detBegreppet när
domstolarnas verksam-två betydelser. hari Denanvänts avsett attena

rättskip-brukar kallashet skall renodlas till vad i egentlig meningsom
verksamhet harrenodling domstolarnasning. Frågan utrettsom en av

domstolarnaUtredningen uttaladebl.a. Domstolsutredningen. ärattav
beslutsfattare juridiska frågor.samhällets kvalificerade i Det ärmest

till de frågordärför domstolsväsendetsangeläget att resurser somspara
Enligtsärskilda juridiska SOU 1991:106.kräver deras kompetens

sidofunktioner-också utgå från de s.k.direktiven har kommittén att att
flyttas till andra myndigheter. Fråganvid tingsrätterna skall attomna

från dom-föra inskrivningsverksamheten bortboupptecknings- och
för justitiedepartementet.stolarna närvarande inomövervägs

domstolarnas arbetsorga-andra betydelsen renodlingDen av avser
för be-framför alltnisation. har begreppet renodlingHär använts att

arbetsuppgifter. Så bordeskriva önskvärd utveckling domamasaven
domarrollen skerenodlingenligt den s.k. idéskissen Ds 1989:2 en av

bör sigefter den domaren framför alltprincipen avgöraägna attatt
medanmed detta, övrigakvalificerade frågor sambandmål och åt i

till personal.delegerasarbetsuppgifter så långt möjligt bör annansom
frånutgåursprungliga direktivenKommittén har också enligt de att

9. dettaförändrad domarroll Dir. 1995:102, Ioch renodlad s.en mer
domarrollen måsterenodlingenligger enligt kommitténs mening att av

och opartisktuppgift självständigtbakgrund domarens attmotses av
domaruppgiften sker,Med den förändringrättsstaten.värna somavom

internationaliseringen imed lagstiftningsteknik och medmodern
rättskapande rollförstärktdömandet, kommer domarna haatt somen

SOU 1994:99,ställer krav på självständigheten i dömandethögreän s.
uppgiftsådanfullgöra208. domarna skall ha möjlighetFör att att en

ochArbetsfördelningen mellan domarnamåste deras arbete renodlas.
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kanarbetsinsatsdomarnassådärför utformaspersonal måsteövrig att
ikomplicerade frågornamål och på depåinriktas avgöra sam-att mer

delegeras.börarbetsuppgifterOvrigamed detta.band

Helhetssyn4.4

helhetssynmedinnefattadeuppdragursprungliga attKommitténs en
domstolsväsendet Dir.förorganisationtillförslaglämna ett nyen

därförÖversynen skulleorganisationsstrukturenl.1995:102, avs.
behandlaocksåskullede små tingsrätternapåinriktas utanendastinte

ochkammarrätterochhovrätterlänsrätter,ochtingsrätterfrågan hur
organisa-fastaresamarbeta iskulle kunnadomstolarnahögstadeäven

1995:102, 15.former Dir.toriska s.
främstsåledesdirektivenuttryckt ifinnshelhetssynDen avsersom

varandra. Etttilldomstolsorganisationernabådadenärmandeett av
mel-personalrörlighetökadpåkravdirektivensuttryck för detta är en

lämp-sigdet visarförslag,påochslagolikadomstolar attlan omav
ochnotarie-samordnadellerpåskall lämnasligt, gemensamen

10.1995:102,Dir.ñskalsutbildning s.
frågornasamband meddiskuterat ikommitténhelhetssynDen om

närmandeendastemellertid inte etthandlarorganisationsstrukturen om
Även ochandravarandra.tilldomstolsorganisationernabådade merav

deOmnämnda ifinnsocksåutgångspunkter,övergripande ur-som
överväganden. Dom-kommitténsingått ihardirektiven,sprungliga

påkravuppfylla högakandetorganiseratsåskallstolsväsendet attvara
domstolspersonalen. Kra-hosoch kompetensrättskipningenkvalitet i

opartiskaochoavhängigainnebärrättskipningenkvalitet i attpåvet
fullgörtidrimligoch inomrättssäkertför sättdomstolar på parternaett

på kompetenskravhögabl.a.uppnåsuppgifter. attDettasina genom
tillförsäkrasdomstolarnaochdomstolspersonalen attpåställs genom

dessaBådauppgifter.sinafullgöraför kunnatillräckliga attresurser
domstols-hosKompetensenhängerför kvalitetmedel nära samman.

utbildningenmedsambandomedelbartharpersonalen avt.ex. ett
till-skallvadFråganpersonal.övrigochdomare varaansessomom

iarbetsorganisationeninredenhuravhängigräckliga är avresurser
domarupp-domarutbildningens,utformas, dvs.domstolarna även av

förtjänarutformning. Det attberedningsorganisationensochgiftens
sidakvantitativa ärverksamhetensdömandedenmedanpåpekas, att

betydligtverksamhetenpåkvalitetsaspektermätbar,lätt meraär
kommitténsocksåspelarsvårfângade. Härochmångdimensionella

domstols-bådademellannärmanderörandeöverväganden ett
utnyttjandebättremöjliggörnärmandein. ettEttorganisationerna av



46 Bakgrund SOU 1998:88

personalresurserna förutsättningar för personal-att störregenom ge en
rörlighet mellan domstolar olika slag. Kommittén har dock funnitav

närmande mellan domstolsorganisationemaatt ett inte endast skulle ge
effektivitetshöjning domstolsverksamheten. Det skulle fåen ävenav

andra positiva effekter.
allmännaDe domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

har successivt utvecklats till domstolar alltmer liknar varandra.som
Den organisatoriska strukturen ensartad. Efter införandetär numera av

tvåpartsförfarande förvaltningsdomstolamaiett har också de processu-
ella reglerna förts varandra. Denna utvecklingnärmare har nått ettnu
skede där det framstår naturligt underlätta fortsatt utveck-attsom en
ling i riktning.samma

Ett närmande ökar domamas kompetens och främjar rättsutveck-
Åtskilligalingen. processuella frågor desamma i de bådaär numera

domstolsslagen. Domare från den organisationen kan därför tillgo-ena
dogöra sig erfarenheter och dra de diskussioner förts ochnytta av som
de lösningar valts inom den andra organisationen. Detta betyder isom
sin frågorna kan lösas med utgångspunkttur iatt vidare perspektivett
och med mindre risk för låsningar hämmar rättsutvecklingen.som
Domarna får också utblick bredare juridiskt fält.över Dettaett ären en
kompetenshöjning medför effekterpositiva olika slag, intesom av
minst för rättsutvecklingen. Samtidigt ökar förutsättningarna för att

fråga blir löst på i de olika domstolsorganisatio-sättsamma samma
nema.

När det gäller den rättsutveckling följer Sveriges medlem-som av
skap i ochEU den ökade intemationaliseringen i övrigt ligger det ett

värde i kunskapsutbytestort och likartat på de frågorett synsättett som
utvecklingen upphov till.ger

Ett nännande mellan domstolsorganisationema också angelägetär
synvinkel. Under tid har alltmera uppmärk-ur en annan senare man

domstolarnas roll i samhället, och det vanlig uppfattningsammat är en
den följd influensemaatt från andra delar Europasom en av av- -

kommer få allt betydelse. Detta påverkar domamasatt större också
roll. delEn upplever detta något positivt. Andra försnarastsom varnar

det kan medföra frågor borde lösasatt demokratiskt valdaatt som av
politiska församlingar i stället kommer domstolar.avgörasatt av
Oavsett vilken ståndpunkt intar i denna diskussion visar denman
vikten vi har självständiga domstolar och domareatt med-ärav som

sin roll och sitt ökandevetna dettaI avseende finns detom ansvar.
ingen skillnad mellan domstolar och domare i de båda olika domstols-
organisationema. Det angelägetär utvecklartvärtom att synsättettman
på dessa frågor kan allmänt. delDetta någotaccepteras ärsom en av

kan kallas domarkultur. Begreppet svårdeñnierat, kanärsom men man



Bakgrund 47SOU 1998:88

påtill ochförhållningssätthandlarfrämstdetkonstatera att synenom
frågabåde ifrågor rätt-etiskaoch pårättsprincipergrundläggande om

omfattarlanddomare ialladomarrollen.och Att ettskipningen en
förutsebar-förbetydelseoch harnaturligtdomarkultur ärgemensam

domar-fåMöjlighetenrättstillämpningen. attheten i gemensamen
båda slagenvarandra de rätt-naturligtviskultur närmarestörre avär

organisatoriskt.stårskipning rent
dearbetsplatsattraktivså attdomstolarnabörSlutligen vara en

utveck-vidminstgäller intedomare. Dettavill blibästa juristema en
samhället. Deroll iviktigarefårdomstolarnainnebärling att ensom

medstimulerandespännande ochdettyckermänniskor ärflesta att nya
arbets-olikamellanväxlamöjligheterhararbetsuppgifter. attAtt man

möj-Medattraktivt.arbetetalltså någotuppgifter gör enär merasom
ochförvaltningsrättskipningmellanenkelt växlaför domarnalighet att

attrak-förutsättningardomstolarnas attbörrättskipning envaraannan
ocksåblirmöjlighetersådanaMedöka.för domarearbetsplatstiv
rutin-såarbetsuppgifternauppleverdomarnamindrerisken att som
för allnaturligtvisMotsvarande gällerroller.i sinastelnarartade deatt

domstolsväsendet.personal inomövrig
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DOMARUTBILDNINGENIH

Inledning5

domstolarvåraviddomarutbildningengenomgårDe sompersoner
avgörande,förmålberedningmedobetydlig delintetillarbetar aven

först,nödvändigtdärförDet attochunderrätt ärbåde i överrätt.
utformning,domarutbildningenstillställningprincipiellt,åtminstone ta

behandlas.utformningberedningsorganisationensfråganinnan om
till denbliförkravnotariemeritering antagenattEftersom är ett

delnotariemeriteringenbehandlasdomarutbildningenegentliga som en
utbildningennuvarande ärdenför hurredogörsInledningsvisdenna.av

bak-Sombeträffande denna.utredningarför tidigareutformad och en
utvecklatsdomareordinarieickeantaletför hurvidaregrund redogörs

följerSlutligenutreddesdomarutbildningen senast.frågansedan om
domarutbildningen.ochbeträffande notarie-övervägandekommitténs
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Bakgrund6

ochdomarutbildningNuvarande6.1

domarkarriär

kapitel II,ibeskrivitsöversiktligttidigareharDomarutbildningen
BAKGRUND.

domstolarnade allmännaidomarkarriärenochDomarutbildningen
principi överensstäm-förvaltningsdomstolarna ärallmännaoch de
aspiranttjänstgöring imedinledsutbildningenegentligamande. Den en

aspirantskall är attnågonförförutsättning antasEn attöverrätt. som
vidnotariemeriteringförvärvatochkand.jur.harhan un-examenen

derrätt.
1990:469.notarieförordningenregleras iNotarietjänstgöringen

bådaellereller länsrätttingsrättfullgöras ikanNotarietjänstgöringen
måna-högstdockfårprövningsärskildEfterdomstolar.slagen sexav

Notarie-tillgodoräknas.arbetsgivarehostjänstgöringders annanen
fullgjorttillfredsställande sättpådenförvärvasmeritering ettsomav

domargöromâl iutförtnotarienförutsätteränstgöring. Dettanotarietj att
tillsättsnotarierTjänsternadomstolsinstruktionema.medenlighet som

sidomeriter.ochexamensbetygsökandesdeDomstolsverket efterav
domarutbildningen,egentligavidtar dennotariemeriteringenEfter

fiskals-aspiranttjänstgöring,obligatoriskabestår moment:treavsom
adjunktion ioch överrätt.underrättitjänstgöring

ñskalsaspiranter. Antag-antagningbeslutarVarje överrätt avom
notariemeriteringen,vitsord frånochexamensbetygpågrundasningen

referensermuntligavanligeninfordrasskriftliga betyg. Dessutomdvs.
anställningsintervjuer.och hålls

beredningenmedarbetarhuvudsakligenEftersom aspiranterna av
tillgängligaförinomrekryteringen,föredragningmål och styrs ramen

föredra-föredragande. Förbehov attmedel, överrättemas varaavav
fullgjordintekand.jur.formellt endastkrävsgande i överrätt examen,
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notarietjänstgöring, 19 hovrättsinstruktionen§ 1996:379 och 19 §
kammarrättsinstruktionen 1996:3 80.

Aspiranttjänstgöringen provanställning ochär pågår i nio-tolven
månader. Arbetet innefattar bereda förmål avgörande, kommuni-att

handlingar, rättsutredningar, förslaggöra till dom ochsättacera upp
beslut föredra mål inför domstolens ledamöter och förasamt protokoll
vid förhandlingar. Utbildningsinslaget i arbetet består dels i själva ar-
betsuppgifterna, dels i vägledning från äldre fiskaler, referenter och
andra ledamöter. Många anordnar dessutom särskilda kurseröverrätter
i olika ämnen.

Innan aspiranten har tjänstgjort i år skallöverrätten prövningett en
ske denne skall förordnas till fiskal. Minimitiden för aspiranttidenom

nio månader.är
Fiskalen skall i princip så möjligt efter fiskalsförordnan-snart som
fullgöradet sitt underrättsår, dvs. tjänstgöra länsrätts- eller tings-som

fiskal prop. 1989/90:79, SFS 1990:461. förordnandeEtt i underrätt
meddelas och får endast meddelasöverrätten hovrätts- eller kam-av
marrättsfiskal, dvs. det fordras godkänd aspiranttjänstgöring. Etten
förordnande tingsñskal får också meddelas den under minstsom som

månader har utfört hovrättsfiskals arbetsuppgifter och harsex en som
vunnit tillräcklig erfarenhet tjänstgöring i allmän domstol. Mot-av
svarande bestämmelse finns för länsrättsñskal.

Underrättstjänstgöringen skall pågå under minst år 40 hov-§ett
rättsinstruktionen och kammarrättsinstruktionen,40 § 1996:379 380.-
Som huvudregel skall fiskalen då ha rotel. Eftersom tjänst-en egen
göringen led i domarutbildningen skall tilldelningenär arbets-ett av
uppgifter efter ñskalens erfarenhet tjänstgöring i domstol.anpassas av
Sådana arbetsuppgifter kräver särskild erfarenhet skall inte tillde-som
las fiskal ll § tingsrättsinstruktionen och § länsrättsinstruk-10en
tionen, 1996:381 382. Lagmannen skall vidare till fiskalema iattse-
sin tjänstgöring får allsidig och utvecklande utbildning och vits-en ge
ord deras tjänstgöring 5 § tingsrättsinstruktionenöver och 4 § läns-
rättsinstruktionen.

Förutom den utbildning sker vid domstolarna fiska-genomgårsom
lerna Domstolsverket centralt anordnade kurser.av

Det sista i domarutbildningen adjunktionen imomentet är överrätt.
Adjunktionstiden i nio månader. Under den tiden fiska-tjänstgörvarar
len ledamot under tf.överrätten och skallnamnetsom av av assessor
normalt ha för rotel. Efter prövning tjänst-ansvaret en egen en av
göringen meddelas förordnandeett som assessor.

De obligatoriska domarutbildningenitre uppgår såledesmomenten
totalt till två och halvt år. Avsikten efter fullgjordett är att assessorema
domarutbildning skall bredda erfarenhetsin tjänstgöring utanförgenom
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olikaibetonatshartjänstgöringsådanVärdetdomstolama. av
Många101989/90:79, assessorersammanhang; t.ex. s.prop.se

kommit-iverk,statligaregeringskansliet, iinomocksåtjänstgör t.ex.
advokat-eller prövarinstansernahögstadeföredragande itéer, som

åklagaryrket.eller
förstärk-tidfor äråtminstonevanligt enDet attävenär assessorer
formellttjänstgöring ärSådandomstolarna.ivikariatsresursochnings-

tjänstgöringsskyldiga utan-och ärfiskalermöjlig att assessorergenom
tjänstgöraskyldig attär somHovrättsassessorför den överrätten.egna

ledamoti tingsrätt,rådmanellerlagman somrevisionssekreterare, som
hy-århögstunder samttill etthörhanden somhovrätt äni annanen

skyldigövrigtiocksåmånader. En ärhögstunderresrâd assessorsex
skyldighovrättsfiskal attärEntingsrätt.domaruppgifter iutföraatt en

fiskal iellerrådmanlagman,ochhovrättsassessortjänstgöra somsom
bestämmel-Motsvarande§§.4746hovrättsinstruktionentingsrätt -

kammarrättsñskalochkammarrättsassessorförfinnsser
§§.4645kammarrättsinstruktionen -

behandlingtidigareDomarbanans6.2

ivarithardomarkarriären stortochdomarutbildningennuvarandeDen
dockharutredningar utrettstatligaFleratid.långunderoförändrad

domarkarriären.ochutformningdomarutbildningens omfrågan om
uppkomnatidpunkterskildavidföranlettsoftaharUtredningarna av

ordi-ickeantaletmellandisproportiongälltdessaOfta harproblem. en
redogörelsefullständigFördomare.ordinarieochdomarenarie meren

be-domarutredningsårstill 1972hänvisaskanutredningaräldreför
ff.591974:96,SOUdomarbana,tänkande En s.öppnare

domarutredningårs1972

domar-hurövervägauppdragbl.a. i atthadedomarutredningårs1972
domar-önskemål atttillgodoseförutformas omskulle attkarriären

domstols-samhällsområden änandrafrånerfarenhetertillfördeskåren
inommöjligt attdet knappast ramenfannUtredningen attväsendet. var

relativtänåstadkomma annatdomarkarriärenslutnaprincipiför den
ställetiföreslogUtredningenf..135a.a.förändringarbegränsade s.

behölls, ut-i överrättdomarutbildningen mengrundläggandedenatt
An-underrätt.imånadermånader,ochärtillsträcktes sexett varavsex

eftermotsvarande sättpådärefter,skulle somdomstolarnaiställningen
finnasdockskulletjänsterordinarieIckeupphöra.notariemeriteringen,
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för fiskaler i underrätt, i hovrätt och kammarrätt förassessorer samt
revisionssekreterare i Högsta domstolen och regeringsrättssekreterare i
Regeringsrätten. Fiskals- och assessorstjänstema avsedda för vika-var
riats- och förstärkningsändamål. Utredningen ansåg det angeläget att
antalet sådana tjänster begränsades.

De genomgått domarutbildningen söka sigsom till andraantogs
juridiska verksamhetsområden. förutsattesDet Vidare departemen-att

skulle inrättaten särskilda tjänster för kommittésekreterare.t.ex.
Adjunktionstjänstgöringen föreslogs avskaffad därför utbild-att

ningstiden eftersom den inte erbjöd någon fortsatt anställning borde- -hållas kort.
Rekryteringen domare skulle ske bland dels dem genomgåttav som

grundutbildningen, dels dem därefter innehaft icke ordinariesom en
tjänst, dels dem saknade erfarenhet domstolsarbete.som av

Utredningens förslag kritiserades under remissbehandlingen. Fram-
för allt drabbade kritiken förslaget aspiranten inte skulle beredasatt
fortsatt tjänstgöring inom domstolarna efter genomgången utbildning.
Även avskaffandet adjunktionen kritiserades, eftersom denna ansågsav

de värdefullaett inslagen domarutbildningen.ivara av Remiss-mer
kritiken inriktade sig på de framtidaäven domarna skulleatt ha alltför
kort och inaktuell erfarenhet domstolsarbete innan de utnämndes tillav
domare. Den samlade kritiken ledde till regeringen inte föreslogatt
utredningens modell för genomförande.

Domstolsverkets "avhopparrapport"

I mitten 1980-talet uppstod svårigheter för överrättemaav att
rekrytera kvalificerade fiskalsaspiranter samtidigt antalet ickesom or-
dinarie domare lämnade domarbanan ökade. Regeringen uppdrogsom

Domstolsverket utreda orsaken till ochatt omfattningen avhoppenav
från domarbanan.

Resultatet analysen redovisades i DV Rapport 1987:1. Iav rapport-
påvisades antalet aspirantansökningaratt hadeen minskat med om-

kring 40 mellan årenprocent 1981 och 1986. Under period för-samma
dubblades antalet avhopp från domarbanan. Det minskade antalet aspi-
rantansökningar hade visst sambandett med antalet notarier mins-att
kats i underrätterna. Någon enskild faktor orsak till antaletattsom av-
hopp ökat fann inte. En inverkan hade dock de restriktivaman mer
reglerna tjänstledighet för ñskaler infördes 1985. Underom 1984som

beräkningarhade vidare presenterats befordringsutsiktema inomattom
domarbanan försämrats och den nyligen påbörjatatt sin domar-som
karriär kunde får på ordinarievänta domartjänst i 20 30 år.en -
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domarutredningårs1987

beslutriksdagens"avhopparrapport" samt nyaomDomstolsverkets
tillleddetjänsterstatligatillsättningvidmeritvärderingenförregler av

utredaresärskildtillsättabeslötregeringen enatt
hurbl.a.undersökaforEklundhClaes attchefsjustitieombudsmannen
di-framtiden. Iibordedomarrekryteringen utochdomarkarriären se

utredarendepartementschefen attuttalade1987:36Dir.rektiven
ledstjärnor:följandevägledasborde av

ochyrkeskunnigasjälvständiga,medskall bemannasdomstolarVåra
kravställdahögtbaraintetillgodosekanomdömesgilla domare, som

effekti-också intressetoch servicesnabbhet utanrättssäkerhet, avpå
medhushållningochvitet resurserna.

mångatillräckligtdragningskraftsådan atthamåsteDomaryrket en
domstolarna.tillsöker sigjuristerskickliga

densåutformat atturvalsförfarandet måste avellerTillsättnings- vara
lämpad får tjänsten.sökandede är mestsom

eller extern-karriärgångeniinslagbör genomDomarkåren genom
håll.olikafrånimpulserocherfarenhetertillförasrekrytering

starkt intresse attnuvarande ettdet systemetsinomredan ram,Det är,
ochutbildning pröv-inslagenobligatoriskadetillköernalösa avupp

obligatoriskanuvarandedenågraövervägasbörning. Det även avom
avskaffas.elleravkortaskanolägenhet t.o.m.allvarliginslagen utan

vidare:uttaladeDepartementschefen

domarrekryteringfriheltframstårutgångspunkterdessaFrån en
övrigt.ieffektivitetenochrättssäkerhetenforbådeäventyrligsom Jagtradition.svenskocksåstrider motheltsådant öppet systernEtt

Utredarenframkomlig väg.alternativetdetbetraktar inte som en välnivåervilkaoch påomfattningvilken somidock övervägabör
frågaikommakunnabördomarutbildningmeriterade jurister utan

domartjför änster.

iinslagenobligatoriskadetillframkorn treutredaren attsärskildeDen
Dessaundvaras.kundede intevärdefullaså attdomarutbildningen var

minimi-kornde motsvaraså atttideni attdock koncentrerasborde
förstärk-ochvikariats-Denobligatoriskt moment.varjeförtidema

påläggasskulleñskalerutfördestidigareningstjänstgöring avsom
antaletmedanminskasskulletingsfiskalstjänsterAntaletassessorerna.

ordinarieantalYtterligareutökas. ettskullehovrättiadjunktionsplatser
förtjänstledighetReglernadärför inrättas.borderådmanstjänster om

bli generösare.föreslogsdomareordinarieochordinarieickebåde
allvarligt intres-domarutbildningVälmeriterade jurister varutan som
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serade domaryrket och bedömdes kunna komma ifråga för så-av som
dan tjänst föreslogs kunna förordnas till adjungerad ledamot i överrätt.

Förslagen genomfördes den julil 1990 prop. 1989/90:79.

års1993 domarutredning

1993 års domarutredning hade uppdrag kartlägga behovetattsom av
stärka domarnas ställning och läggaatt fram förslag till inriktning av
fortsatt utredningsarbeteett avseende dessa frågor.översyn Ut-en av

redningen hade således inte utreda domarbanan sådan,att togsom men
ändå frågan till diskussion.upp

Domarutredningen framhöll mycket domarrollenatt inte låter sigav
fångas i teoretiska framställningar måste kontinuerligt formasutan

förebilder och praktiskt domstolsarbete. denMot bakgrundengenom
fann utredningen det viktigt varjeatt generation domare kännerattvar
sitt for hålla diskussionen domaryrketsatt ideal och prin-ansvar om
ciper levande. I domarrollen måste det därför ingå domaren haratt ett

för domarutbildningen och för på andra stödjaansvar att sätt en ny
generation domare i deras yrkesroll SOU 1994:99 f..207s.
Domarutredningen framhöll vidare a.a. 209 ff.s

Uppfattningama domarbanan går i delEn ställer sigsär.om..bakom den nuvarande ordningen och den inrymmer viktigaattanser
inte kan undvaras förmoment god domar-att garanterasom en

rekrytering. Andra däremot dagens domarbana förenadatt ärmenar
med sådana problem inte kan lösas för nuvarandesom inom ramen

och refonndiskussionensystem måsteatt sin utgångspunkt i dettata
förhållande...
Många jurister tjänstgör icke ordinarie domareyngre som som..eller tjänstlediga för olikaär uppdrag med på sinetc. storser oroframtid domaryrket. Antalet domartjänster räcker, såvitt kan1 nubedömas, inte för alla tillhör domarbanan...som nu
Vi det nödvändi det hosär domstolarnaatt möjlig-t attanser ges
heter grundläggan domarutbildning.att Den utbildningenen e
skall så utformad den för rövning denatt utrymmevara attger betydelseav
enskilde uppfyller vissa minimikrav för erhål-ärsom av
landet domartjänst framtiden.i Det också viktigt dom-ärav en att
stolarna förblir arbetsplats där äldre domare för vidare sinaen
yrkeserfarenheter till generation domare. Det kommeren yngre

finnas behoväven antal ickeatt ordinarie domare förett vissaettav
måltyper och beslutsfonner i fall för överskådlig tidsamt vart nu-för vikariatstjänstgöring. Denna bör naturliggrupp ses som en re--loyteringskälla till tjänst ordinarie domare iäven ett systernsom
med domarbana.öp Men hovrätternas och kammarrättemasen åskalernare
behov från tid till får inte hittills heltav annan som vara
styrande för rekryteringen till sådan icke ordinarie do-en grupp

fårDet inte heller alltför cket domare anli-styramare. attm yn e
för offentliga uppdrag.tas Detta talar ör öratt överväga attman

till viss del bemanna beredningsorganisationen i efteröverrättema
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domar-ordinarieickedeochjuristemasDetandra principer. yngre
olikamellanflyttningarkravet på orterfrågaförhållanden i omnas frågaocksådärmedförenade ärproblemoch de är somensom

uppmärksamhet.fordrar

notarieutbildningenbeträffandevidareuttaladeDomarutredningen
a.a., 211:s.

skildaförmeriteringpraktiskgenerellNotarieutbildningen som en
kand.avlä jur.demFlerutredas.ocksåbörjuristyrken gersomav

utbildning.sågenomgåfåborde hadagi rätt attän anenexamen försvårigheterskapasnotarieplatserfåmednuvarandeMed system
Kanskejuristyrken.olikatillträde tillvinnajuristermånga attun a densyftenför detillräcklignotarieutbildningortadförkan varaen ifter pådomstolarnasminstintenärvarande har,för uppom
amtidenomfattning. Iminska ikommerområdenrättsvårdens att

fådomstolsväsendetinomkarriärönskardock debör göra ensom
tingstjänstgöring.längre

utvecklingårsSenare6.3

farhågorframfördesinfördesdomarutbildningenförkortadedenNär
intepåskulle öka sättdomareordinarie ettickeför antalet varsomatt

fis-omvandlades vissakonsekvenssådanundvikaönskvärt. För att en
ickebehövde behovetDärigenområdmanstjänster.tillkalstjänster av

antaletökningnågonmedförainteunderrättemadomare iordinarie av
medfördeföredragandebehovhovrätt. Hovrätternasföredragande i av

föredragningsskyldig-åladesmångavid överrätteradjunkterna enatt
iadjunkternaredan påviladeföredragningsskyldighetSådanhet.

kammarrättema.
mångaalltförundvikaförinfördes attförändringar attdeTrots som

månads-vidfinns detrekryterasbehövaskulleordinarie domareicke
ickedvs.domarbanan,påtotalt 2021mars/april 1998,skiftet personer

ellerdomstolarna äritjänstgörantingendomareordinarie somsom
i deföredragandeellerverksamhetförantingenänstlediga somannan

bilagadomstolarna,högsta se
19841973,för årsiffrormotsvarandemedjämförasskallAntalet

DV Rapport023respektive 1106719, 1nämligen nroch 1988,
viddomarbananfrån samtavhoppenochtillRekryteringen1987:1,

uppgickdomareordinarieickeantaletdåapril/maj 1997månadsskiftet
framgårsiffrornaöverrätterna. Avfråninhämtadeuppgiftertill 1881

iöverråttemaökat, dettahar attordinarie domare trotsantalet ickeatt
Aspirant-aspiranter.fårelativtanställtbudgetlägeansträngtett

återigen1997,ochvårensedandärefter,harantagningama sommaren
tillgodoseförlösningarandrasamtidigt attsökerVissaökat. Överrätter
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behovet föredragande, visstidsförordna juristert.ex. attav genom som
fullgjort notariemeritering.

Antalet icke ordinarie domare bör jämföras med hur många ordi-
narie domaranställningar årligen tillsätts de olikai domstolarna.som

Under åren 1993 1997 utlystes år i genomsnitt i tingsrätt 10per-
anställningar lagman, chefsrådman4 och 37 rådman.som som som

siffrorMotsvarande i länsrätt 2 och Genomsnittsåldern förvar
utnämning till rådman i tingsrätt åren 1993 1996, 43,7, 44,3, 38,4var -
respektive och41,1 i länsrätt, 42, 47,1, respektive44 48,1.

Genomsnittligt utlystes under åren 1993 1997 år cirka 7per an--
ställningar hovrättsråd, tillika vice ordförande, och anställningar9som

hovrättsråd. Under tid utlystes anställningar kam-2som samma som
marrättsråd, tillika ordförande,vice och anställningar kammar-2 som
rättsråd. När det gäller vice ordförandetjänstema demmerpartenvar av

tillsattes redan ordinarie domare.som
frånBortsett lagmansanställningarna utlyses således år 57per an-

ställningar på rådsnivå de allmänna domstolarnainom och tretton an-
Ävenställningar inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. för-om

hållandena inom de allmänna förvaltningsdomstolama varit präglade
förändringarna instansordningen tyder uppgifterna på allvarligav av en

obalans med för desvårigheter domarna framtideni fåstora attyngre
ordinarie domartjänst.en
Samtidigt har möjligheterna andra anställningar dagensmedatt

arbetsmarknad tidvis mindre.varit Domstolsverket har under följden
år undersökt hur demånga icke ordinarie domarna lämnarav av som

domarbanan. Antalet icke ordinarie domare lämnade domarbanansom
uppgick år till för därefter1990 86 sjunka de följande åren. Antaletatt

har entledigats under åren 1995 uppgick respektive år till1997som -
72, 68 och 47, och från från79 31 36 hovrätt 25, 37 och 43samt
kammarrätt. hälften de entledigade övergickKnappt till privatav
tjänst.

6.4 Domarutbildningen i andra länder

I Västeuropa rekryteras domare huvudsakligen efter två model-en av
ler. Enligt den modellen finns det inte någon domarutbildning utanena
domarna rekryteras från kretsar välmeriterade advokater och andraav
jurister. Så fallet i och England. Enligt den andraNorgeär t.ex.
modellen finns domarkarriär, dvs. domarutbildning inom dom-en en
stolarna, från vilken huvuddelen domarna rekryteras. Exempel påav
denna modell hämta från Danmark, Finland,Sverige,är attsenare
Island, Tyskland och Frankrike. Nederländerna bådaI existerar de mo-
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från juristerrekryterashälften domarnasida vid sida;dellerna utan-av
domarutbild-genomgåtthälften från demför domstolarna och ensom

ning.
vanligendomarutbildning harharländer inte ett systemDe ensom

ordinarievarefter dedeltidpådomaretjänstgördär jurister som
England,förgällerfrån denna Dettarekryterasdomarna t.ex.grupp.

ochNederländerna Norge.

Danmark

tjänstgörfrån demrekryterasdomarnade danskaHuvuddelen somav
ochdommerfuldmxktige/retsassessorerordinarie domare,ickesom

ingår dettjänstgöringdeIJustitiedepartementet.itjänstemän senares
Dommerfuldmaektigedommerfuldmaektige. avgördeltidarbetaatt som

brottmål.tvistemål ochbyretemascirka 40 % av
Justitie-sker idommerfuldmzektige/retsassessorerAnställning som
departe-både itjänstgöraskyldighetoch innebärdepartementet att

styrelser.statligaoch vissaäklagannyndighetemadomstolarna,mentet,
ordinariefår de tjänsterNormalttidsbegränsade.inteTjänsterna är som

och vidare-i första instans, Byret,tjänstgöringefter viss tidsdomare
ytterligare tjänst-instans,vanligen andraLandsretutbildning i samt

ordinariedock antaletår hardomstolsväsendet. Pågöring inom senare
dommerfuldmaektigeantaletfärredomaranställningar varit än som

sådan tjänst.berättigade tillvarit
övrigamotsvarandeanställs påDommerfuldmzektige sätt som

skyddnågothar således inte uppsäg-Danmark.i De mottjänstemän
änstgöringsställe.förflyttning tillellerning annat

behandladesanställningsskydddomamasicke ordinarieDe av
Höjesteretjfr. nedan.april 1994Danmark dom den 18i iHöjesteret

Europakonventionenmedförenligttvivel det attuttalade visst varom
bl.a. denmakt.dömande Motutövadeanställningsskyddutanpersoner

Domstols-kommission,Justitiedepartementetbakgrunden engav
siktemednödvändiga lagändringarföreslå attuppgiftudvalget, i att

oavhängig-domaresordinarierörande ickeeventuella tvivelundanröja
het.

domstols-berörbl.a.betänkande,Domstolsudvalgets ävenI som
idomarutbildningenochdomarerekryteringadministrationen, av

2961319Betaenkningbetaenlcning,DomstolsudvalgetsDanmark s.nr.
anställningsskyddordinarie domareickeff., föreslås alla ettatt ges

särskilti vissafrån tjänstenskiljasdemskyddar utommot att an-som
kandomareordinariefall därdeförutomfall, såsomgivna även-

domstols-fortsattlämpliga förde intefrån tjänstskiljas sin äratt-
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endast påskall kunna skeskiljande från tjänsten intetjänstgöring. Ett
Beslutoch rationaliseringar.besparingargrund nödvändiga attomav
fattasskall vidare endast kunna Denicke ordinarie domareavskeda av

skalldomareföreslås icke ordinarieKlagorätten. SlutligenSärskilda att
fordet behövstjänstgöringsställe endastskyldiga byta ut-att omvara

domstolarnaresursutnyttjande vidfor rationelltbildningen eller ett
omorganisa-domare, vidför ordinariemotsvarandepå sättsamt, som
föreslås fat-tjänstgöringsställeanställning och byteBesluttion. avom

förflytt-Domstolsstyrelsen. Beslutden föreslagnacentralttas omav
Klagorätten.SärskildaDenskall kunnaning överprövas av

för till-gällaanställningsskydd föreslåsBestämmelserna ävenom
förordnade domare.fälligt

Domstolsudvalgetsgrundvalpåhar utarbetatspropositionEn av
Folketinget.och förelagtsremissbehandlatsharbetaenkning och denna
lagförslagetkommer1998Danmark den llgrund nyvalet iPå marsav

förrän under hösten 1998.behandlastroligen intedock att

Finland

tjänst-domarutbildning. I tingsrätternaformellFinland har inte någon
önskaruppgifter.dömande Deunder år med bl.a.notariergör ett som

notarietiden sökaefterdomstolsväsendet kanfortsätta karriären i en
extraordi-inledningsvistjänsterföredragandetjänst i Dessa äröverrätt.

tjänst-anställningar.övergå i fasta Denefter årför någranära att som
anställningellersöka långtidsvikariatföredragande kangjort somsom

underrättende tjänstgör ihar under tidenordinarie domare. Dessaextra
ordinarie domarna.anställningsskydd desomsamma

januari 1998denhar 28Domarkommissionen,kommission,En av-
domarutbildningen. Kom-behandlarbl.a.betänkandeettgett som

helt ellerpraktik antingenettårigskall haföreslårmissionen att enman
eller tingsrätten.länsrättendelvis i hovrätten,

Tyskland

Tyskland. Dendomarutbildning iegentligfinns någoninteDet som
denna tidUnderår.för prövotiddomare anställsönskar bli treomen

det finnsuppgifter, dockdömandeutförafår domaraspirantema att un-
får tjänstgöraförvaltningsdomare intefamiljemål ochfördantag att

tjänsteåret.det förstaunderensamdomaresom
sådan domaresker tills vidare. En"provdomare"Anställningen som

motsvarandepåformellt oavhängigprövotiden inte sättunderär som
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grundlags-någothar provdomare intedomare. Såledesordinarie en
entledigandekande första två årenUnderskydd uppsägning. ettmot

har med tjänstensådanaandra grunderfrån ske påtjänsten änäven som
från endastskiljas tjänstenprovdomareEfter två år kangöra.att omen

fjärdeEfterdomaranställning.ordinarieolämplig förhan visar sig en
skål. Tidigaredisciplinäraendastentledigande skeåret kan ett av
efter årsdomaretill ordinarieprovdomareutnämndes treen

på-provtjänstgöringenfem efter detefter årochtjänstgöring, senast
anställninglämplig för fortsattsighade visat rättbörjats den attsom

grundtill åklagare. Påellertill domarekräva utnämning antingen aven
inte alladomstolar harträffat tyskabesparingskrav ävenatt prov-

fort-har då fåtttid.anställning inom denna Defåkunnat någondomare
förflyttnings-denna tidunderuppgifter,utföra dömande ärsätta men

skyldiga.
Även frågan detdebatt iförekommitTyskland har det äri omen

självständiga domarepåkravEuropakonventionensförenligt med att
uppgifter seutför dömandeordinarie domartillde inte utnämntssom

nedan.

Frankrike

Frankrike. juristerUngaordinarie domare inågra ickefinns inteDet
och teoretiskdärefter praktiskfårdomare.direkt Deanställs ensom

halvt år.två ochUtbildningstidendomarskola.vidutbildning är etten
uppgifter.dömandede någratid fullgör inteUnder denna

Nederländerna

Nederländerna. Denbli domare imöjligheterfinns tvåDet att ena
juristefter tjänstgöringskerrekryteringmöjligheten är somsomen

först för tjänst-juristerdessaområden. Vanligenandrainom utnämns
dag vecka.på deltid domare,göring en persom

domarutbildning.genomgå sexårigandra möjlighetenDen är att en
anställd meddomaraspirantenutbildningsårenförstaUnder de ärtre

tjänst-årettårsförordnanden. Efter varjetidsbegränsade avgörs om
Under dennaskallförordnandefortsattsådangöringen varit att ett ges.

uppgifter under direktutföra dömandeendastfår domaraspirantentid
avkunnas iavgörandenSamtligaerfaren domare.överinseende av en

övervakandeden domarens namn.
domaraspirantendomarutbildning anställsEfter årstre som

kanAnställningenskyddad anställning.därmedoch fårtjänsteman en
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lämplig för fort-upphöra domaraspiranten inteendast bringas äratt om
anställning.satt

utbildningsåret tjänstgör domaraspiranternaoch med det fjärdeFrån
domstol.dock endast kollegialordinarie vanligen iicke domare,som

helhet godkänns skerförutsättning domarutbildningenUnder att som
domare.utnämning till ordinarieen

det Hollandbli domare tjänstgör idem siktar påUtöver att casom
domare.från andra samhällssektorer,"fredsdomare", jurister2 000 som

Norge

domarutbildning iegentlig Norge. Personerfinns någonDet inte som
dom-praktik kan anställas ihar några årsjur.kand.examen ochavlagt

tidUnder dennatidsbegränsad period två år.stolarna under treomen -
finns vad gälleruppgifter. begränsningdömande En vissfår de utföra

medföra straffkan högrefår målbrottmål. inteDe änavgöra sexsom
önskar domstols-cxpropriationsmâl. sådanDeår och normalt inte som

domstolschefen. Anställningen betraktaspraktik anställs som enav
Anställningsskyddet dettillfällig.utbildning och är motsvarar som

för övrigt.gäller tjänstemän i
finns det tillfälligtdomstolarnapraktiserar idemFörutom ut-som

arbetsbelastningen ifördet behövsdomare.nämnda Dessa närutnämns
anställningsskyddsjukdom. domaresdomstolarna eller vid Dessa

från anställ-kan skiljasämbetsmännens. intede norska Demotsvarar
lagstöd.ningen utan

för-frågan detupplyst i Norge ärDet övervägerävenär att omman
domstolarnas6 påEuropakonventionens krav ienligt med art. oav-

dömandedomare utföricke ordinariesjälvständighethängighet och att
uppgifter.

England

verk-bland redandomare uteslutanderekryterasframgått tidigareSom
domarutnämningfråga förför komma ijurister. Kraven att ensamma

utnämnd till Lord Justicebliolika for de olika instanserna. För attär
vidbarristerårs erfarenhetof Lords krävs tiodomare vid House som

bli domare iHighdomare i Court. FörHigh ellerCourt attäratt man
vid Higherfarenhet barristerårsHigh antingen tioCourt krävs som

två år.Circuit judge i FördistriktsdomareCourt eller varit attatt man
från ellerbarrister Crownerfarenhetbli Circuit judge krävs tio års som

förstatvistemålsdomstol i instans,ellerbrottmåls-County Courts
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ellerMagistrates Courtsavgöranden äröverprövar även att manav
bar-vanligendeltidsdomare eller Court,Recorder i Crown County en

uppgifter heltid under år.innehaft dömande pårister eller har andra tre
har god erfarenhettill domare inteinte någonVanligen utses som

Lord Chan-infonnationshäfte utgivetdeltidsdomare. Enligt ett avsom
god träningdomarutbildningen dettacellor angående är somm.m. en

för utnämningsbeslutet.dessutom underlagett gottger
dvs.cirka Magistrates,finns det 30 000 LayjuristdomamaUtöver

brottmål ochhuvudsakligen mindrehandläggerlekmannadomare som
tvistemål.

skiljer sigolikaför domarna i de instansernaAnställningsskyddet
skiljas frånkanoch domare i Supreme Courtnågot åt. LordsLaw

harparlamentet.båda karnrarna i Dettaendast besluttjänsten avgenom
Övriga och andrainfördes domareförfarandet år 1701.inte hänt sedan

frånolämplighet skiljas tjänstengrunddomstolstjänstemän kan på av
gäller domare har dettaChancellor. Vadbeslut Lordett en-genom av

gånger.dast förekommit två
distrikt ochieller County Courti Crown CourtDomare utnämns ett

domstolar det distriktet.vid alla itjänstgöraskyldigaär att
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överväganden; notariemeriteringen7

skall möjlighet tillKommittén föreslår notarietjänstgöringenatt ge
föreslåsförvaltningsmål och allmänna mål. Därförutbildning i både

utbildning både tingsrätt"paket-tjänster" med iinrättandet vissaav
och i länsrätt.

till två år och månader.Utbildningstiden bör förlängas sex
utbildningen börutformningenDen övervägas ytter-närmare av

ligare.

domarutbildningen inleds praktikengrundläggande iDen nota-genom
förändras måsterieutbildningen. Frågan utbildningen behöver sesom

bakgrund de syften notariemeriteringen har.mot av
till denNotarieutbildningen praktiskt komplementkan ettses som

vid högskolorna. givetvisteoretiska juristutbildningen Den germera
frågor också juridiska.ökade kunskaper praktiska ii rentmen

värdefullt blivande advokater,Från samhällets sida detär ävenatt
utbildningfår möjlighet genomgååklagare och andra jurister att en

förutsättningargod kännedom domstolarna och desom ger en om
pådessa har för arbete. bidrar till skapasitt Det att gemensam synen

förs samhället.rättssamhället, "rättskultur" vidare iochrätten somen
utbildning adekvata ochanförtro för derasGenom notariemaatt

domareinblick i arbetetansvarsfulla arbetsuppgifter somsom ger en
skickliga ju-kan lockablir domstolarna attraktiva arbetsplatser som

för fortsatt arbete. notarierrister söka till domstolarna Desigatt som
fått goddomstolsväsendet harfortsatt anställninginte önskar inom en

olika samhällssektorer.kan till inom mångautbildning nyttasom vara
åklagare och advokat.påtagligt för yrken,Detta särskilt vissaär t.ex.
utföra arbetet bradessa det svårtFör yrkeskategorier kan att utanvara

ha domstolserfarenhet.att
kvalifi-nödvändigt meddomarrollen detFör renodling är enen av

uppgifterbestår jurister.cerad beredningsorganisation Deävensom av
endast rutin-behöver avlastas består intedomaren ett meravsom

helt okompliceratberedande mål, också intemässigt utanav av



66 Domarutbildningen 1998:88SOU

beslutsfattande, domskrivning och dömande irättsutredningar,av
juristutbildning.behöver handläggare medenklare mål. Domstolarna

främjas också de juristerrenodling domarrollenEn attgenomav
godapartsombud vid domstolarna haruppträder ellerpartersomsom

kunskaper domstolsarbetet.om
angelägetflera syften och detsåledesNotarieutbildningen tjänar är

jfr tingsrättsinstruk-och utvecklande 6 §utbildningen allsidigäratt
dock ändratgenomförts eller planeras harReformertionen. somsom

förändringsådantarbetsuppgifter pånotariernas sättett att aven
förts bortsidoñmktioner har redanFlerautbildningen bör övervägas.

ochbortförande bouppteclmings-från dettingsrättema. Genom av
försvinnerutgå fråninskrivningsverksamheten kommittén har attsom

Motsvarande hararbetsuppgifter.ytterligare del notariemasen av
efterkörkortsmåleninträffat i länsrätterna att merparten avgenom
målfrån länsrättema. Dessainstansordningsreforrnen försvunnit

god övning iofta självständigt notarier ochhandlades attgav enav
därmed både iNotarieutbildningen harmuntliga förhandlingar.leda

själv-omfatta betydligt mindreoch kommittingsrätt i länsrätt att av
beslutsfattande tidigare.ständigt än

emellertidredan i dag har gårarbetsuppgifter notariemaDe attsom
allmännanotarieutbildningen i deförändringutvidga. naturligEn av

omfattning själv-i ochsåledes notariemadomstolarna störreär att mer
rättsutredningar ochmål, medmed beredningenständigt arbetar av

huvudsakligentorde redanLänsrättsnotariemamed domskrivning.
arbeta med dessa uppgifter.

domstolsväsendetkunskapskall få bredarenotariemaFör att omen
kommittén ocksåämnesområden de enligtjuridiska böroch olikaom

och länsrätt.omfattar både tingsrättfå möjlighet till utbildning som
rättskip-mellan olikanotarietjänstgöringenFördelningen typer avav

allmänna mål ökaroch rättskipning iförvaltningsrättskipningning --
för-också på siktdomstolsväsendetkunskapernainte bara utan gerom

ocksåpersonalrörlighet.för Detutsättningar är ett mot attstörre stegen
utvecklatsSåsomvarandra.föra domstolsorganisationerna närmare

förutsätt-önskvärt ochkommitténs meningtidigare detta enligtär en
skall kunna utvecklasför domstolarnaning motatt en gemensam

jfr avsnitt 4.4.på rättsutvecklingen,ochdomarkultur synen gemensam
notarieutbild-sådan breddningdärförförsta frågaEn är avenom

måsteför alla notarier. Frågangenomföra generelltmöjligningen är att
cirka anställningarfinns 550besvaras bakgrund det 1997attmot av
oförändrad utbildnings-länsrätt. Medi tingsrätt och 190 inotariesom

förutsätts tjänstgöra ilänsrättsnotariematid skulle detta innebära, om
skulle få möjlighetendastlänsrätt år, tingsrättsnotarierna attattett

utbildningstider i länsrättSådär cirka fyra månader. kortatjänstgöra i
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kan inte behov kvalificeradeDomstolamas juristhand-accepteras. av
läggare skulle inte tillgodoses, fall länsrätt.i inte i Utbildningenvart
skulle heller den fördjupade kunskap domstolarnainte är ettge om som

syftena med domarhållnotarieutbildningen. har från ocksåDetav
framhållits det slutet utbildningstiden notariearbets-äratt mot av som
kraften värdefull.är mestsom

därförbör undersökas det går bredda utbildningen tillDet attom
tjänstgöring både och länsrätt delsi tingsrätt i utnyttja denattgenom
utbildningstid försvinner inskrivnings- och bouppteck-attsom genom
ningsverksamheten förs från domstolarna, dels förlänga notarietiden
något.

tid för för och bouppteck-Den åtgår notarier inskrivnings-som
uppgifterningsverksamheten torde, med ledning domstolarnasav om

årsarbetskrafter för budgetåret kunna beräknas till cirkaanvända 1997,
Även dömandet förmånader. också det självständiga notariertre om

minskat, blir inte för utvidgning notarieutbildningenutrymmet en av
tillräckligt.till måltyper sammantagetnya

förlängningVad återstår notarietiden. Enöverväga ärattsom en av
förlängning får inte så den alltför mycket minskar antaldetstor attvara
jurister för närvarande erbjuds notariemeritering. Det värdesom en

utbildningen allmänt ha för många yrken utanför dom-som anses
stolarna medförakan jurister notarieutbildning har svårtatt utan att
vinna inträde på juristarbetsmarknaden. Justitieutskottet har också ut-
talat det får ha betydande värde praktiskt verksammaatt ett attanses
jurister har fullgjort notarietj änstgöring. minst har detta, enligtInte ut-
skottet, betydelse för kvaliteten på det juridiska arbetet inom denstor
offentliga förvaltningen. därförUtskottet har uttalat det angelägetäratt

bibehållande möjligtmed kvalitetslcraven, så många juristeratt, av som
bereds tillfälle ankommatill notarietjänstgöring och det får påatt rege-
ringen vidta lämpliga åtgärder med anledning vad utskottetatt av an-
fört 1995/96, JuU8, 10.s.

ÅrUnder 1996/97 utexaminerades knappt jurister. 1997950 an-
ställdes tyder på något tredjedel390 notarier. Detta änattsom mer en

dem avlägger jurkandexamen får notarietjänst.av som en en
farhågor finns notarieutbildning harTrots de juristeratt utansom

få genomfördsvårt arbete visar undersökning JUSEKettatt en av
hösten fått1996 vintern dem inte har1997 77att procent av som-

fått Uppgifter frånnotariemeritering har andra anställningar. JUSEK
september finnsdet 1997 204 genomgåttatt nota-om sompersoner,

rietjänstgöring, arbetslösa tyder också på det interegistrerade attsom
för närvarande för få utbildas. Siffran varit relativtnotarier harär som
oförändrad under några år. Domstolarna behöver därför inte just ökanu
antalet notarier utbildas for tillgodose arbetsmarknadatt utan-som en
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medarbetsmarknaden juristerför domstolarna. Skulle behovet på av
notarie-finansiering ytterligaresådan utbildning Öka bör extern aven

platser övervägas.
praktik underfinns behovfråga detEn är ett av merannan om

kom-det enligtdet finns sådant behovjuristutbildningen. Om ärett
tillgodoses påmitténs mening något bör sätt änannat genom ensom

sökauppdragnotarieplatser Kommitténsutökning antalet är att enav
för demkvalitetennotarieutbildningen höjerreformering somsomav

sådan utbildning.genomgår en
den bakgrundenfår bl.a.notarieutbildningenförlängningEn motav

utbildningstidenspå grundrisk för notarier,inte innebära att aven
för-arbetsmarknadenpåfullföljer denna eller lägetlängd, inte att, om

Kommitténrekrytera notarier.ändras, skapas problemdet attatt anser
med må-förlänga notarietidenlämplig avvägning kan att sexvaraen

färretotalt drygt 150skulle innebärasådan förlängningnader. En att
årligendvs. cirka notarierunder två-årsperiod, 75anställsnotarier en

tillår. Minskningen1997 anställs varjeför närvarandede 390av som
tilldock faktorutbildningstidenförlängningföljd är somenen avav

följande rörande bered-förslag detkommitténs idelViss uppvägs av
i tings-Beredningsorganisationenjfr avsnittningsorganisationen; ll,

för notariemeriteringen.Konsekvenseroch avsnitt 18,rätt
medutbildningstiden med månaderförlängningEn ger nu-sexav

för tingsrättsnotariemamöjlighetnotarieplatservarande antal att
därtjänstgörlänsrättsnotariemamånader i länsrätt,tjänstgöra i omsex

emellertidlänsrättutbildningstider iheller sådanaår.i Inteett enger
länsrättsnotariema.ellerför sig tingsrätts-godtagbar utbildning vare

Även för kort kan arbets-alltid kanutbildningettårig inte ansesom en
länsrättsnotarier tjänst-bygga på allai länsrätt inteorganisationen att

framkomligdärför intedär endast år. Det väg attärgör ett genom enen
bredda utbild-notarietiden generelltmånaders förlängning avsex

domstolsslagen.till de bådaningen
länsrättutbildning både imöjlighet tillreelländå erbjudaFör att en

kombinationsanställ-anordnas vissabör ställetoch i tingsrätt det i
Anställningarnaoch tingsrätt.förlagda både till länsrättningar ärom

till enderaförlagdutbildningentyngdpunkten ibör utformas så äratt
vidförsta handi"paket-tjänster" kan inrättasdomstolarna. Sådanaav

Även vid andrafinns påoch länsrätterde tingsrätter orter.sammasom
kombinationsanställningar inrättas.dock Vissadomstolar kan

till både tingsrättutbildningensådan breddningföljdEn avenav
kombinationsanställ-för fallutbildningstiden ioch länsrätt är att vart

medgerförlängningförlängas månader. Enbör medningarna ensex
Efter-domstol.vid respektiveutbildningenbibehållen hög kvalitet på

juristkarriärerbas för olikanotariemeriteringen är gemensamensom
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enbart vidskerbör utbildningstiden lika lång denoavsett enomvara
Utbildningstiden bör där-sker vid två domstolar.domstol eller denom

utbildas,färre notarier kommerför, det innebäräven attatt gene-om
månader.rellt förlängas med sex

efter samråd med respek-Domstolsverketpåbör ankommaDet att
bör kombi-notarieanställningarbesluta vilkative domstolar som vara

vidskalltjänstgöringstidennationsanställningar hur långoch vara
regleringdärvid behövsfråga detrespektive domstol. En är avenom

respektiveförvaltningsdömandeutbildningstiden ihur lång bör vara
tillräckligforskapa garanti"allmänt dömande". För att ut-att enen

bör deträttskipningsområderespektivebildning inom genom enges
i tingsrättföreskrivas utbildningennotarieförordningenreglering i att

utbildnings-tredjedelomfatta minstlänsrätt skallrespektive i aven
månader.tiden, dvs. tio

vid både länsrätterbjudas utbildningkanEftersom inte alla notarier
för tillkrav antagningutbildning intebör sådanoch tingsrätt ettvara

inriktningen dockmening börEnligt kommitténsdomarbanan. attvara
antaletFrågornamöjligt inrättas."paket-tjänster"så många omsom

möjlighetbibehållandet denochkombinationsanställningar somav
hosdel notariemeriteringenredan finns fullgöraatt en annanen avnu

jfrytterligare,domstolsväsendet börinomarbetsgivare övervägasän
samlade kon-Därvid bör deunder avsnitt 2.1.vad häromsagtssom

och bered-till notarieutbildningförslagkommitténssekvenserna av
nedan, kapitel VII.ningsorganisation beaktas, se

uppställning.följandesammanfattas enligtKommitténs förslag kan

Notariemeritering
förslagKommitténsNuvarande utbildning

och mån.Två årTvå år sex

eller TingsrättTingsrättTingsrätt
ellerocheller
LänsrättLänsrättLänsrätt

domstolarnavarderamån. vidMinst 10 av

hosMöjlighet till utbildningMöjlighet till utbildning hos annan
ytterligarebörarbetsgivarearbetsgivare, mån. övervägasannan sex
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överväganden; domarutbildningen8

tidsbegränsadmedaspiranttidenKommittén föreslår ersättsatt en
obligato-de övrigaföredragande itjänstgöring överrätt attmensom

förMinimitidemabehålls.domarutbildningenriska imomenten
förlängs.varje moment

förvaltnings-både iomfatta rättskipningDomarutbildningen skall
till-skall syfta tillUtbildningenbrottmål.tvistemål ochmål, att

Riktlinjerdomare.ordinarieframtida behovdomstolarnasgodose av
skall där-respektive böraspiranterför hur många överrätt antasom

centralt.för beslutas

domarutbildningensförUtgångspunkter8.1

utfonnning

domaryrkettillRekryteringenl

fö-har varitutformningdomarutbildningensFrågan den egentligaom
utred-tillfällen tidigare. Denöverväganden vid fleraremål för senaste

domarutredning.1993 årsdomarutbildningenberördeningen varsom
do-utbildningnödvändigt medUtredningen uttalade detatt avenvar

yrkesrollen inteskäl bl.a.anfördedomstolarna ochvid attsommare
formaskontinuerligtstudier måsteteoretiskakan läras utanut genom

där-Utredningen ansågdomstolsarbete.förebilder och praktisktgenom
grundläggande rekryte-detbör finnas kvarför domarbanaatt somen

Samtidigt ansågdomartjänsterna.for de ordinarieringsunderlaget ut-
domarbefatming-ordinarietill derekryteringsunderlagetredningen att

skesuccessivt ochframfådetta måstebör breddas, växaattmenarna
remissinstansemaff.. Flertalet2321994:99,på lång sikt SOU avs.

finnas kvar.börfonn,idomarbana,ansåg också än öppnareatt omen
blivandefördomstoldomarutbildning igrundläggandeVärdet av en
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domare framhölls. Endast nuvaranderemissinstanser ansågett attpar
domarkarriär avskaffasprincip bör Ds Remissamman-i 1995:17,
ställning.

Även frågankommittén har bör haövervägt öppenen re-om man
krytering till domaryrket eller eller mindre sluten domar-om en mer
bana bör behållas. Vilket väljs påverkar domarutbild-alternativ som
ningens utformning.

domarnahelt rekrytering till domaryrket innebärEn öppen att
hämtas från andra juristyrken, såsomtill domarbefattningama direkt

naturligtvisadvokat, åklagare och rättsvetenskapsman. utesluterDetta
innebärinte bibehålls. sluten domarbananotarietjänstgöringen Enatt

däremot endast fått domarutbildning i domstolarnajurister haratt som
och därefter haft domstolsväsendet kanhar sin tjänstgöring inomsom
bli domare. finns såväl för domarrekryte-Det goda öppenargument en
ring för sluten domarbana.som en mer

kan domare hämtas blandVid domarrekrytering juristeröppenen
framstående inom andra juristyrken och harredan visat sig som ensom

yrkeserfarenhet. Därmed tillförs domstolarna impulser och kun-god
från juristfunktioner. inte harskaper flera olika Genom sär-att man en

risken för domare påskild karriär för domare minskar visstatt ett sta-
förhållande till äldre kolleger ellerdium alltför följsamhet ivisar stor

otillbörlig lyhördhet för signaler från de utnämnande organen.
särskild borgarsluten domarrekrytering med domarbanaEn enmer

utbildning, träning,å andra sidan för professionalitet i yrket, genom
erfarenhet. främjar också enhetligrutin och uppbyggnad Den enav

föras äldre domaredomarkultur. traditioner kan vidareGoda attgenom
för godaförebilder för generationer. Riskernatjänar attsom yngre

uttalade.krafter förlorade för andra juristyrken inte sågår är
domarrekrytering säll-form ochrenodlad slutenI öppenär en en

Även sker finnsländer där domarrekryteringi de öppensynta. somen
formoch flertalet länder har någonregel särskilda urvalskriterier, av

England rekryterasutbildning för blivande domare.och träning I t.ex.
och utnämningdomarna uteslutande från barristers och solicitors, en

domare påtill ordinarie domare förutsätter tidigare tjänstgöring som
särskild domar-deltid eller liknande länder harpå tjänst. I som enen

från domar-karriär vanligen andra jurister helt uteslutnainteär
tjänsterna.

for-betecknas sluten. Någotsvenska domarbanan brukarDen som
finns emellertid inte för utnämningmellt krav jur.kand.examenutöver

också andra detill ordinarie domare. högsta domstolarna harI de än
fullständigtill domstolarna och genomgåttvarit knutna ensom som

domarutbildning till domare, såväl advokater och åklagareutnämnts
domstolar förekommer det dockrättsvetenskapsmän. övrigaI en-som



SOU 1998:88 Domarutbildningen 73

dast undantagsvis jurister inte anställda domstols-inomäratt som
väsendet eller fullgjort helainte har domarutbildningen utnämnssom
till ordinarie domare jfr f..SOU 1994:99, 112s.

Domstolarna tillförs emellertid detta i betydande omfattningtrots
erfarenheter från samhällslivet utanför domstolarna impulser frånoch
skilda verksamhetsfält. domare förvärvarMånga under lång tidunga

från andra tjänstledighet, främstmeriter juristarbeten under i allmän
tjänst. Således 1998 de 202 icke ordinarie domarna 664 ledigalär av
för utanför dominerandetjänstgöring domstolsväsendet. orsakenDen

lagstiftningarbete med i departementen, i kommittéer och bi-var som
lagstiftningsarbete fårträde särskilda utredare. Sådan erfarenhet av

sakkunskapvärde. på vissaDen rätts-stort storanses vara av ger en
områden och bred samhällsorientering. dömande verksamhetenDenen
drar fördel detta dessa återvänder till domstolarna.jurister Ettnärav av

syftena domarrekrytering tillgodoses häri-de främsta med öppenen
genom.

därmedsvenska domarbanan kan mellantingDen sägas ettvara
domarut-mellan sluten domarbana och domarrekrytering:öppenenen

relcryteringsbasen tillbildningen den huvudsakliga domaryrket,utgör
domarutbildning finnsnågot formellt krav på genomgången intemen

därefter bibe-och de har genomgått domarutbildningen medärsom -
utanför dom-hållen domaranställning ofta under lång tid verksamma-

rekrytering till domaryrket naturligtvisstolarna. Andra modeller för är
deni och för sig tänkbara, kan inte säkert ärsäga attman enamen

har funnit vägandeöverlägsen den andra. Kommittén inteatt utanman
fun-traditionell ordning visat sigskäl gå ifrån för Sverigebör somen

också tagittillfredsställande. Riksdagen har så 1989sent somgera
utformning samband med införandetställning till domarbanans i av en

1989/90:79,domarutbildningavkoitad och sammanhållen prop.
hellerkommittén förutsätter knappastJuU25, rslq. 193. Direktiven till

kursändring.överväganden någon radikalom
heltståndpunkt föreslåTill stöd för kommitténs inte öppenatt en

fram-anförts följandedomarrekrytering bör, vad tidigare,utöver som
hållas.

praktiskt dom-fyller väl funktionDomarutbildningen sin att genom
iförebilder lära yrkesroll.stolsarbete och För ävenattutgenom en

fortsättningen tillgodose detta syfte bör domarutbildningen inte vara
Efteralltför två-tre år behövs. dennakort. läroperiod på minstEn pe-

riod skulle det kunna låta anställningen i domstolsväsen-övervägas att
tidsbegränsatdet Formellt detta skeupphöra. kan att mangenom

anställningen inom domstolsväsendet.
för efter notarieutbildningtidsbegränsa anställningen denAtt som

domarutbildningoch aspiranttjänstgöring eller liknande genomgår en
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fastarbetsrättsliga principer lagts iskulle emellertid strida demot som
tidsbegränsadtillåtsanställningsskydd. Därlagen 1982:80 an-enom

särskildaarbetsuppgiftemasmotiveratställning endast det är avom
arbeteeller för visstförvid anställning vissbeskaffenhet, säsong om

provanställning.feriearbete eller förpraktikarbete,det vikariat,avser
anställ-1994:373anställningsförordningenenligtVidare får 9 § en

tidpunkt bl.a.till visstills vidare längsttill tid ellerbegränsas vissning
tidsbestämd aspirant-föreskriven,anställs förarbetstagaren enom

falldessamyndigheten. Utöverutbildning vidutbildning eller annan
förekommavisstidsanställningkan s.k. överenskommen utan att

tidsbegränsningen.arbetsgivaren motiverar
anställ-skäl frånockså starkafanndomarutredning1987 års att

tidsbegränsalång tidunderningsskyddssynpunkt talade attmot en an-
tidsbegränsadefullgjortredan harförutsätterställning att mansom

aspirantutbildning SOUochnotariemeriteringformanställningar i av
121.1988:53, s.

Även anställningstrygghetssyn-starka skälkommittén att uranser
aspiranttiden inte tids-domstol efteranställningen iforpunkt talar att

också rekryte-anställning talartidsbegränsadbegränsas. Mot en
förutsätter nämligenanställningtidsbegränsadringsskäl. En att samt-

efteryrken för relativttill andrasöker sigordinarie domareliga icke att
finns mångadomarbanan. Riskentilllång eventuellt återvändatid att

tillframfullföljer utbildningendomare inteicke ordinarie assessors-
fast anställ-fåmöjlighetforordnandet, varje attutan tar meren annan,

framför allt blanddomarutbildningen,Benägenheten genomgåning. att
domstolarnalämnartroligende främsta skulle Dejuristerna, avta. som

eller intefullföljt domarutbildningendevisserligenkan oavsett om --
skickliga juristerlockadomaranställningarordinarie Attsöka senare.

tillbakasigi yrkeslivet sökarelativtandra yrkesområdeninom att sent
bo-kanskeyrkesinriktning ochdärmed bytatill domstolarna och även

sak.bli någon lätttorde dock intesättningsort
kunnaskulledomarrekryteringenbredda attEtt sättannat att vara

ochdomarutbildningentillradikalt både minska antagningen vägra
håll.och pålagstiftningsarbetettjänstledighet för tjänst, i annatannan

försjunka, ochskulle dåicke ordinarie domare sö-Antalet utrymmet
juristernade skickligasteförmåkande utifrån öka. Svårigheten att

dock kvarstå.skullesöka domartjänsterutanför domstolsväsendet att
domarutbildningensminskasäkerligenskulle ocksåEtt sådant system

kvarbeträffande demattraktionskraft. skulle dessutom, ärMan som
andra erfarenhe-frånfrämja avskämqningdomstolsväsendet,inom en

domarbana.medstrid med syftenai direkt öppenter, ett en meraav
Även prin-förändringförordar någonsåledes intekommittén avom

kommitténtill dennarekryteringenför domarbanan ochciperna anser -
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liksom 1993 års domarutredning det bör firmas tillatt strävanen-
ökad öppenhet rekryteringeni till de ordinarie domartjänsterna. Detta
gäller alla ordinarie domaranställningar. Beträffande de högsta domar-
tjänstema har justitieutskottet uttalat sig för parlamentariskatt ut-en
redning tillsätts med uppgift rekryteringen till dessa.överatt se
Utgångspunkten bör enligt utskottet säkerställa allsidigattvara en
rekrytering där erfarenheter från lagstiftande, dömande,t.ex. rätts-
vetenskaplig och praktisk verksamhet beaktas 1997/98:JuU24, f..4s.
En ökad öppenhet i rekryteringen till samtliga domaranställningar kan
ske på olika Genom domaryrket attraktivt kan godasätt. görsatt mer
jurister utanför domstolsväsendet lockas söka domartjänster. Dettaatt
kan åstadkommas de reformer kommittén föreslår ochgenom som som
syftar till renodling domamppgiftema, breddning denen av en genom
möjlighet till dömande i både tvistemål, brottmål förvaltningsmåloch

utbildning och förbättrad vidareutbildning.som en gemensam ger en
kan också kommitténsDet enligt mening befogat någotattvara vara
återhållsam med tjänstledigheter för ordinarieicke domare föränmer

närvarande. Därigenom minskar trängseln på domarbanan till förgagn
rekryteringen jurister domaraspiranter och äldreav unga som av
jurister från andra yrken till ordinarie domaranställningar. Samtidigt
bör ansträngningarna frånöka sida låta icke ordinarieöverrätternas att
domare under någon period med tjänstledighet arbeta inom
advokatväsendet. gäller åklagarverksamhet, härDetsamma ärmen
svårigheterna mindre.

En öppenhet i domarrekryteringen har också aspekt än atten annan
domstolsväsendet skall dra till frånsig jurister andra verksamhets-

Kommittén tänker här på dels önskemålet rimligt jämngrenar. om en
könsfördelning, dels önskemålet jurister med invandrarbak-ävenatt
grund finns representerade bland domarna.

Vad gäller könsfördelningen cirka 80 de ordinarieär procent av
domarna och cirka 60 de icke ordinarie domarna kvin-män procent av

Domstolsverkets årsredovisning Siffrorna innebär1997. attnor an-
delen kvinnor bland de ordinarie domarna kommer öka. Föratt att
kvinnorna också verkligen skall nå chefsbefatlningar föroch intres-att

för domarbanan skall upprätthållas bland båda könen krävs dockset
aktiva insatser. detNär gäller presidenter och lagmän i underrätt är
nämligen totalt vid ingången endast1998 nio 129av av personer
kvinnor, dvs. drygt uppgift börEn intresseraprocent. attsex vara
kvinnliga domare för chefsutbildning och på olika andraäven sättatt
underlätta för kvinnor bli chefer. finns inom det statligtDetatt
reglerade området också möjlighet förtjänst och skicklighetutöveratt
beakta andra sakliga grunder med allmännaäven stämmer överenssom
arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska
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jämställd-Beträffande1994:373.anställningsförordningen,mål §4
frågagradskillnad idenbör kunnahetsintresset gäller det väga överatt

sökande olikamellanföreliggaskicklighet kanförtjänst och avsomom
lika prop.också inte helt,kvalifikationerna ikön är sett,stortnär om

f..1989/90:79 12s.
medjuristeröppenhet,andra frågangäller den ävendetNär attom

först kon-måstedomarkåren,representerade iinvandrarbakgrund är
lagfarenkrav pårättegångsbalken stadgarkap. §1 att4 ettattstateras

statistikocksåsaknasmedborgare. Det översvenskdomare skall vara
invandrarbakgrund. kanhar Detdomarkårenihur många sompersoner

medbefolkning in-Sverigesandelendock konstateras att, trots att av
inklusive utländ-dessatilloch barnvandrarbakgrund, dvs. invandrare

deendast 10-12tilluppgår 18adoptivbarn,ska procentprocent, av
Arbetsgivarverketsbakgrundsådanharhögsta statstjänstemännen

fjärdehar troligenfemton årmångfald. OmKulturellbroschyr var
naturligtvisdetbakgrunden bördeninvandrarbakgrund. Motsvensk

domar-väljerinvandrarbakgrundmedeftersträvas ävenatt personer
kate-motverkardomarnablandsådanadet finnsyrket. Att enpersoner

stödersamhället ochsvenskaönskvärd i detintegoriklyvning ärsom
sida.befolkningsgruppers Ettfrån allaför domstolarnaförtroendeett

för kunnaskulle i och siginvandrarbakgrundmedantal domarestörre
dockskulle dettakommitténs meningEnligtkvotering.uppnås genom

börskillnad inte upprätt-markerasolyckligt. Därigenom somenvara
medvetenoch anställningvid rekryteringbörhållas. Däremot varaman

frågakommitténs meningenligtproblemet. Det är mer enannarsom
förjuridik,studerabakgrundolikamedstimulera ungdomar attattom

representativitet inomför bättremarkenberedadettapå sättatt en
domstolsväsendet.

Övriga utgångspunkter8.1.2

kom-domarrelcryteringenangåendeframförtsvadUtöver ansersom
måsteutgångspunktergrundläggandedet finns vissamittén att som

hardessaNågradomarutbildningen.utformningenbeaktas vid avav
do-till 1987 årsdirektivendepartementschefen isammanfattats av

ledstjärnabördirektivenimarutredning; Som nämns varaense ovan.
ochyrkeskunnigasjälvständiga,medskall bemannasdomstolarnaatt

ställda kravbara högttillgodose intekandomare,omdömesgilla som
effekti-också intressetservicesnabbhet ochrättssäkerhet,på utan av

vidareDomaryrket måsteoch hushållning medvitet vararesursema.
utvecklatsskickliga juristerdet lockarattraktivt så samt,att ovan,som

håll.från olikaoch impulsertillfälle till erfarenheterdetså att ger
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teoretiskdels medharställas på domaresåledes börkravDe ensom
egenskaper.personligameddelsskicklighetoch praktisk göra,att mer

formmed någonnödvändigtdetsäkerställa dessa kravFör äratt av
naturligtviskriterier. Detuppfyller vissadomare ärprövning attav en

detutbildningstiden,under ärprövningennödvändigtinte görsatt men
skerdennatillförlitligtblirprövningenresultatettroligt att ommerav

kollegialadenutbildningsperiod. Genom sammansätt-under längreen
bedömning denförförutsättningarnavidningen äröverrätterna aven

vid underrätterna. Pröv-domarutbildning bättregenomgår änensom
lämplig fordomarutbildninggenomgår är attdenningen att ensomav

därför läggas pådomare bör överrätterna.bli ordinarieframtideni
skall ligga idömandettyngdpunkten iutgångspunktEn är attannan

döman-kvalificeradedetdärför eftersträvasförsta Det börinstans. att
sådanordinarie domare. Enutförsnärvarandeforgraddet i högre än av

do-genomgårför demarbetsuppgifternaminskarförändring ensom
målen.beredninggodökar behovetSamtidigtmarutbildning. avenav

demutföraskunnaberedningenmål börallt svårareFramför i somav
till bättrebidrarordningsådandomarutbildning. Engenomgår en

domarrollen.renodlingytterligaretillochutbildning aven
enligteffekterpositivautvecklat vilkatidigareKommittén har som

ochdomstolarnaallmännamellan denärrnandemeningkommitténs ett
medföra.skulle Enforvaltningsdomstolarnade allmänna mer samman-

skulledenbådemotiverasdomstolsorganisation atthållen engeav
kanpersonalresursemaochkompetenshöjningochkvalitets- attav

Även skekommerinteintegration atteffektivt.utnyttjas om enmer
enligtutbildningeninnebär detframtid,längreieller ligger atten

tvistemålbådeomfatta dömande iochbreddasbörkommitténs mening
sidan.andraförvaltningsmål åsidan ochbrottmål åoch ena

arbetskraftdenberoendeoch underrätterBåde ärÖverrätter somav
Samtidigtdomarutbildningen antag-genomgår utgör. styrsde som

budgetutrymmevilket överrätternadomarutbildningentillningen av
domaresordinarieför ickegäller dettautsträckning ävenhar. vissI

tid tillfråndetSystemetvid underrätterna. gör atttjänstgöring annan
behovetochordinarie domareickeantaletobalans mellanuppstår en

rekryteringssynpunkt.negativtnågotordinarie domare, är ursomav
sigdomstol säga etttill attockså letthar tvungenDet settatt uppen

antalstörre assessorer.
anställningsskydddetfråganaktualiseratharUppsägningama om

Europakonventionenuppfyller de kravdomare haricke ordinarie
följandedetkommer iKommitténdomare.oavhängighet förpåställer

ordinarieickeanställningsskydd förförstärktföreslåkapitel VI ettatt
ordi-mellan ickeskall skapasobalansinte återigendomare. För att en

förslag intekommitténsmeddomareoch ordinariedomarenarie som
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kan lösas uppsägningar, måste utgångspunkten för domar-genom
utbildningens utformning endast utbilda det antal juristerattvara som
täcker domstolarnas behov ordinarie domare.av

8.2 utformningenDen närmare av

domarutbildningen

Den nuvarande domarutbildningen innehåller efter inledande tjänst-en
göring i ytterligare obligatoriskatvå underrättsåretöverrätt, moment,
och adjunktionstjänstgöringen. Skälen för fortsättningen be-iävenatt
hålla de domarutbildningen,i med vidareutbildningtre momenten en

innehåller självständigt dömande i både underrätt och haröverrätt,som
utvecklats 1987 domarutredning SOUårs 1988:53, 114:av s.

Vi alla dessa sådan värde de också i fort-äratt moment attanser av
sättningen bör kvar obligatoriska inslag domarutbild-ivara som
ningen....Det torde denuteslutet bort grundläg andeatt tavara
utbildningstiden i domarasFör irants lämp ighetöverrätten. att en

självständig och omdömesgill domare verk igen skall kunnasom
krävs också med dömande påpjrövas ett moment eget ansvar.

nderrättstjänstgörmgen torde därmed heller kunnainte avvaras.Återstår adjunktionen. tjänstgöring emellertidDenna viär som..redo för obestridligen hänseenden.värde i örsla-Fortnyss 15172 av era
års domarutredning adjunktionens avskaffandeget av om

också mycket stark kritik under remissbehandlingen. Också imötte
samband med arbete har domstolsväsendetvårt många inomröster
höjts adjunktionen avskaffas. minska de nackde-Ett sättattmot att
lar ligger behålla de förai äratt atttre momentensom samman
tjänstgöringen föredragande i och adjunktionstjänst-överrättensom

öringen kommer direkt efter varandra.dessa i tidenatt momentsa
ordning skulle medföra fördelar familjesocialocksåenna ur syn-

punkt fall förlai de där och underrättstjänstgöringen döverrätts- ärtillfrecñ-till skilda sådan ordning emellertidEn inteärorter
ställande. utbildnin skulleOm inleds med överrättstjänstgöringen
det medföra den för edömningen domaraspirantens lämplig-att av

forehet domare så viktiga adunktionen låg i tiden underrätts-som skuiletjänst Samtidigt den slutliga rövningen av en per-
lämplighet domare överlåtas därpå errätten trotssons som un man

allt har mindre förutsättningar följa den tilltänkte domarensatt ar-
bete i kollegialt svårigheter talarSammaän överrätt.sammansatten

låta utbi dningen, och därmed den inledande bedömningenattemot
lämplighet för domaryrket, börja underrätt.iav en persons

finner,Kommittén bakgrund ställningstagandet det måstemot attav
ske prövning i domaraspirants lämplighet, devarjeöverrätt atten av
skäl års domarutredning anförde för behålla obligato-1987 deattsom
riska domarutbildningen böri alltjämt så starka deärmomenten att
behållas huvudsakligen nuvarande utformning.i sin
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utvecklasdock, kommerföredragandeBehovet i överrätt är somav
Berednings-balans och avsnitt 13domarbana iavsnitt 8.3 Ensenare

förbehövsvadkammarrätt,i hovrätt ochorganisationen större än som
domaranställning-till de ordinarierekryteringbehovetatt motsvara av

föreslåden delenför idärförKommittén har attattstannatarna.
hovrättöverrättsnotarie i antingentidaspiranttiden medersätts somen

de arbets-innehållaböröverrättsnotarieTideneller kammarrätt. som
målförberedelseutförs aspirantema:daguppgifter redan i avavsom
för-avfattandemål,föredragningrättsutredningar,och ärenden, avav

förhandlingar.vid muntligaprotokollföringavgöranden ochslag till
ansökaönskar kunnasåöverrättsnotariedenEfter år skallett som

vidbör kunnaAnsökantill domarbanan. görasbli antagenattom
kommerden,nödvändigt att ut-samtliga Det är attöverrätter. som

specialisering antingenönskemålinnehållernedan,vecklas ett om en
förvaltningsrätt-eller pådomstolarnaallmännainom depå rättskipning

mellan deefter samråddärefterAntagningsbeslutet måsteskipning. -
Malmö ochoch ipåfinnsoch kammarrätterhovrätter ortersammasom

Sundsvallrespektive ii Göteborgmedefter samrådUmeå överrättema
de enskildafattas överrättema.av-

innefattadomarbanan kommertillnågonBeslutet attatt anta en
ochför domarbananlämplighetsökandesden ettförsta prövning av

behöverfiskalerför hur mångaRiktlinjerñskal.förordnande somsom
Domstolsverket. Atteventuelltcentralt,måste bestämmasantas an-av

centralt hängerbör beslutasvarje årskallfiskalertalet antas sam-som
domarutbildningenfler till ändet intemed vikten antasatt somavman

bör utredas iBeslutsformernadomstolarna.inom ettbehovetmotsvarar
sammanhang.senare

anord-centraltmedinledasutbildningenantagningen börEfter en
omfattafall börimånadunderteoretisk utbildningnad vartsomen

Även materiellvissoch domslcrivning.frågor,domaretiska processrätt
"domstolsskola",vidbör skeUtbildningenkunna ingå.skullerätt seen

Domstolsakademi.avsnitt
rörlighetframtidentill i störresäkerställa möjligheternaFör att en

förvaltnings-ochsidantvistemål åochbrottmålmellan dömande i ena
meddärefter fortsättautbildningenbörandra sidanrättskipning å sex

saknaröverrättsnotarienrättskipningsområdedetmånader inom er-
kammar-inomantalet avdelningariSkillnadernafarenhet i överrätt.av

till-varjeviddomstolarna interespektive hovrättema gör atträtterna
verkarriktningñskaler.antal I atthafälle kommer att sammasamma

vidordinarie domarebetydligt flerkommer behövasframtidendet i att
balans. Före-domarbana idomstolarna, avsnitt 8.3 Ende allmänna se

tillgodosesutsträckningvarierandedärför idragandebehovet måste
Vid kammar-beredningsjuristereventuellaochmed överrättsnotarier
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kommer föredragandebehoveträtterna från tid till tillatt storannan en
del täckas fiskaler redan antagits till domarbanan på den all-av som

sidan. nödvändigDetta konsekvens kommitténsmänna är strävanen av
så långt möjligt finna lösning med domarutbild-att en en gemensam

ning samtidigt antalet icke ordinarie domare inte väsentligt fårsom
detöverstiga framtida ordinariebehovet domare. effekt-De positivaav

domarutbildning och utvecklats i avsnitt 4.4,er en gemensam ger som
En helhetssyn, och vikten motverka obalans mellan ordi-ickeattav en
narie domare och ordinarie domare motiverar enligt kommitténs
mening detta.

förhållandetDet hovrätter och kammarrätter inte finns allapåatt
innebär vissa överrättsnotarier efteröverrättsorter antagningen tillatt

domarbanan kommer byta tjänstgöringsort. Enligttvungnaatt attvara
kommitténs mening detta olyckligt. För kunna haär att en gemensam
domarutbildning det dock nödvändigt längeså dom-är överrättemas
kretsar inte samordnas. underlätta förFör dem antagitsatt som som
fiskaler bör därför tillerkännasdessa kunna särskild ersättning för
flyttkostnader eller for dubbel bosättning. Vidare kommittén attanser
det bör utredas inte kammarrättsverksamhet skulle kunna förläggasom
till Umeå respektive Malmö. sådan förändringEn skulle på sikt kunna
medföra nämiande mellan de allmänna domstolarna och de all-ett

förvaltningsdomstolarna. förFörutsättningarna denmänna gemen-
domarutbildningen skulle då väsentligt underlättas.samma

Efter fiskalsgodkännandet och föredragandetjänstgöring undersom
månader vid hovrätt eller kammarrättantingen bör utbildningensex

fortsätta med dömandeövning i självständigt i underrätt. själv-Deten
dömandetständiga bör kombineras med fiskalen fullgör särskiltatt

kvalificerade förberedelseuppgifter utföroch rättsutredningar och viss
domskrivning åt ordinarie domare samtidigt hand-utsesen som som
ledare under utbildningstiden i underrätt.

ökadFör personalrörlighet det kommitténs meningär ävenatten
underrättstiden bör innefatta förvaltningsmål,dömande i tvistemål och
brottmål. Utbildningstiden i underrätt fiskal bör därför förlängas.som
Som framgår det följandei kommer behovet domare arbetarav som
med tvistemål och brottmål vida överstiga behovet domareatt av som
arbetar med förvaltningsmål. Så länge domstolarna arbetar med en
specialisering inom respektive rättskipningsområde måste därför mer-

underrättsplatsema dömande i brottmål och tvistemål.parten av avse
fördelning efterEn det antal ordinarie domare kan förutses behö-som
medför fiskalsplatser85 tingsfiskaler skulle behövas i tingsrättattvas

Ävenoch ñskalsplatser35 länsrättsfiskaler i länsrätt. utbild-om
ningstiden förlängs till blir utbildningstidentvå år i länsrätt för tings-
fiskalerna alltför kort.
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betydelsegrundläggande attdetfinnerkommitténEftersom avvara
måsteoch länsrättbåde tingsrättomfattarunderrättutbildningstiden i

förläng-Redannågot.ytterligareförlängasdärförutbildningstiden en
utbild-fördelamöjlighetmånader attoch två-tretvå årtillning ger en

utbildningenpåkvalitetskravettillgodoserpåningstiden sättett som
obligato-dendärförföreslårKommitténdomstol. attrespektiveinom

och detmånaderoch tvåårtill två attförlängsunderrättvidtidenriska
må-domstolrespektivevidutbildningstidminstaföreskrivs sexomen

förårlänsrätti ärtjänstgöringen ettdåförutsättsnader. Det att
Tjänstgöringentingsfiskalema.förmånaderochlänsrättsfiskalema sex

måna-åttaår ochförhållande ettvid sådant attkommeri tingsrätt vara
länsrätts-förmånadertvåochårochtingsfiskalemaför ettder

fiskalerna.
iadjunktion överrätt.följabörunderrättstjänstgöringenEfter en

närvarande, tjänstgöraförliksomfiskalen,adjunktionstiden börUnder
detbörrotel. Härutöverförochledamot överrätten enansvaraavsom

rotelinnehavvid sidaninslag ettförekommakunnaövergångsvis avav
mål.svåraiföredragningarkvalificerademer

utbildningstid börår. Dennaböradjunktionentid för ettMinsta vara
tillförläggasdärföroch börutbildningenfördjupning an-avvara en

Medanställd.fiskalendär ärden kammarrättellerhovrättdentingen
rättskipnings-respektiveinomdomareordinariebehovettillhänsyn av
vid hovrätts-finnasutbildningsplatserflertalet attkommerområde

avdelningarna.
påprövningen, sättslutligadenskallslutadjunktionstidensEfter
anställ-för fortsattlämpligdomaraspiranten ärdag,sker i göras av om

Prövningendömande.självständigtochdomstolsväsendetinomning
fullgörs.adjunktionstidendärdenbör ske överrättav

prin-skisserademedkommerdomarutbildningenförMinimitiden
överrättsnotarie,årmånader ettoch niofyra år enciper somatt vara

ochföredragande, två årmånaderutbildning,teoretiskmånads somsex
förslagKommitténsadjunkt.årochunderrättmånader itvå ett som
måna-ochmed två årförlängs treutbildningstidensåledesinnebär att

tillförläggasi dagdeltill änkommer störreTjänstgöringender. att en
skallattraktionskrafteninteassessorsförordnandet. För attföretiden

försämringlönemässiginnebärintedettaviktigtminska det attär en
grund-detVidaredomarutbildning. ärgenomgårför dem avensom

bör ärmångahur antasplaneringenbetydelse nog-läggande att somav
verkligendomarbanan motsvararpåbörjarantaldetsä att somgrann

domare.ordinariebehovet av
såpåobalans sättuppståråterigenintedetsäkerställaFör att enatt

finnasdet dessutombördomarbanantillrekryterasalltför många enatt
obligatoriskaför detidernaolikadegällerdetflexibilitet mo-viss när
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En möjlighet bör också finnasmenten. utbildningstidenatt tillanpassa
vad kan behövas för tillgodose kravet på godatt utbildningsom en
inom respektive rättskipningsområde. Utvecklingen bör fortlöpande
följas så inte tiden for domarutbildningenatt utsträcks på orimligtett
sätt.

sådan fortlöpandeEn uppföljning utvecklingen bör också kunnaav
underlag för den planering utbildningenett enligt kom-vara av som

mitténs mening bör ske redan vid antagningen till domarbanan. Efter-
behovet ordinarie domare inom respektive rättskipningsområdesom av

olika och då utbildningenär enligt kommitténs förslagstort kommer att
ha tyngdpunkten förlagd till ettdera rättskipningsområdena bör,av som
anförts tidigare, den vill fiskalbli redan i ansökningen till domar-som
banan önskemål specialisering. Grundanställningen bör enligtange om
fiskalens önskemål ske antingen hovrätti eller kammarrätt. Den över-

anställt ñskalenrätt bör därefter, i samråd med de domstolarsom som
berörs, planera utbildningstiden i fall fram till assessorsförordnan-vart
det. sådanEn planläggning måste flexibel och kunnavara anpassas
efter inträffade förhållanden. Inte minst bör domaraspirantensenare
fram till adjunktionen ha möjlighet ändra inriktning på sin utbild-att
ning.

Den fördelningen utbildningsplatsernärmare mellan hovrätt ochav
kammarrätt bör jfrövervägas avsnitt 2.1, Följdennärmare, tilläggs-av
direktiven den 26 1998.mars

8.3 En domarbana i balans

För tillskapa domarbana främst tillgodoseratt domstolarnasen som
behov rekrytera ordinarie domare måste bedömningatt görasav en av
antalet domaranställningar kan förväntas bli tillsatta år. Vidattsom per
denna bedömning måste hänsyn till åldersstrukturen inom domar-tas
kåren. viss ledningEn kan hämtas från uppgifter huräven mångaom
domare har anställts under år.som senare

detNär gäller åldersstrukturen dei allmänna domstolarna dennavar
den 31 december 1997 sådan 19 de ordinarie domarnaatt procent av
beräknades år65 inom fem år. Vid de allmänna förvaltningsdom-vara
stolarna motsvarande tal 22 Domstolsverkets årsredovis-procentvar
ning 1997. Uppgiften för ordinarie domare inkluderar chefs-även
domaranställningama. Med utgångspunkt i antalet anställda ordinarie
domare 1996 skulle detta femunder år innebära 127 anställningar vid
tingsrätter och hovrätter inkl. hyresnämnder och 50 anställningar vid
länsrätter och kammarrätter. Om lika många anställningar skulle ut-
lysas varje år skulle detta innebära rekryteringsbehov drygt 35ett av
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Domstolsverket gåttharberäkningmotsvarandeårligen. Förpersoner
Med2007.1998bl.a. årenunderpensionsavgångarantaletigenom -

pensionsavgångarantaletår,pensionsålder på 65 äriutgångspunkt en
dom-allmännavid de273sammanlagtundersökta årendeunder

30totaltdvs.förvaltningsdomstolama,de allmännavidochstolarna 33
årligen.anställningar

årendeunderdetmedjämföras senasteSiffertalen bör att genom-
exklu-dvs.rådsnivå,pådomareordinarietillsatts 55harårsnittligt per

och vicechefsrådmänlagmän,chefsdomaranställningarsamtligasive
pensionsavgångarberäknadeantaletmellanSkillnadenordförande.

anställ-vissaförklarasdeltill viss attkananställningaroch tillsatta av
domare.ordinarieredan ärmedtillsattsharningar sompersoner

ordinarierekryteringsbehovetenbartfrånutgångspunktMed av
antalnuvarandemedskullepensionsavgångarföljdtill or-domare av

Efter-år.varjedomaraspiranter antas30 35endastdinarie domare, -
detkandennalämnardomarbanantilldedelviss antassomavensom

kommitvälSedanrekrytering. systemetså lågmedrimligtinte envara
minskaavhopp kommerantalet attdock troligtdet avse-balans atti är

domare,färdigutbildadeantaltilllikvälmåste ettattHänsyn tasvärt.
verksamheterandratillsigsökererfarenhet,bredda sinförfrämst att

domstolsorganisationen. Dessutomtillåtervänderdärefter inteoch
domstolarnalämnardomareordinarieantaltillhänsynmåste att etttas

aspi-cirka 60rekryteringEnålderspensionering.skälandra än avav
domareordinarie ettantalnuvarandetorde medår vararanter per

frånavhoppdefinitivaantaletpåbyggerBeräkningen attantal.lagom
förbättradförslagkommitténstillmed hänsynbl.a.domarbanan, om en

ochför domarnaarbetsvillkor ettmed bättreberedningsorganisation
halveras.idomare,ordinarieickeför stortanställningsskyddförbättrat

faktorersådanamedtroligennämligenhängeravhoppAntalet samman
arbetsmarknadenmedochlönevillkorocharbets-domarnas m.m.som

lämnardomareordinarieickeantaletSkulleför jurister.övrigt somi
beräk-måsteantagitshärpåförändras sätt ändomarbanan annat som

alltjusterasocksåmåsteBeräkningamahärefter.justerasningarna
sigvisarberedningsorganisationförbättradeffekternaeftersom av en

domare.ordinariebehovminskatmed ett av
domar-iobligatoriskade momentenförföreslåsde tiderMed som

innebäraårligen attdomaraspiranter60rekryteringskullebanan aven
cirka 120.tilluppgåbehöverunderrättfiskalsplatser iantalet
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8.4 Assessorernas tjänstgöring
Kommittén det meritvärderingssystematt infördes efter för-anser som
slag l987 års domarutredning bör bibehållas. Detta innebär bl.a.av att
det knutet särskiltär meritvärde till kvalificeradett tjänstgöring utanför
domstolarna. sådanEn tjänstgöring medverkar till breddningen av
domarnas erfarenheter, något tillför domstolsväsendet vidgadesom
kunskaper.

Meritvärderingssystemet innebär emellertid det bör tillför-även att
säkras dem genomgått domarutbildning också få tillfälleattsom atten
bredda sin yrkeserfarenhet. Här bör särskilt vila påett över-ansvar

skapa kontakterrättema mellanatt presumtiva arbetsgivare och icke
ordinarie domare. Genom planering från sida,överrättemasen men
också inom de organisationer normalt sysselsätter börsom assessorer,
på sikt förutsebarhetstörre skapas för tjänstgöringen assessorernas
efter assessorsförordnandet.

Assessorernas anspråk på yrkesverksamhet utanför domstolsväsen-
det tillgodoses till del inom regeringskansliet och kommittéväsen-stor
det. Under år 1995 tjänstgjorde omkring 500 inom regerings-assessor
kansliet och kommittéväsendet. Sveriges förestående ordförandeskap i
Europaunionens råd kommer innebära tillfälligt ökat behovatt ett av
icke ordinarie domare i utredningar initieras från svenskt håll.som
Även inom andra delar den offentliga förvaltningen behövs ickeav
ordinarie domare.

Den domarbana kommittén förordar innebär antaletattsom assesso-
kommer minska. Som följd detta kommeratt andelenrer en av assesso-

kan erbjudas tjänstgöring utanför domstolarna öka. Fråganrer som att
därförär det antal kommer utbildassnarare attom assessorer som

kommer kunna tillgodose behovdet ickeatt ordinarie domareav som
finns dels inom domstolsväsendet, dels inom olika delar statsför-av
valtningen.

Frågan hänger med vid Vilken ålder attsamman ut-man anser en
Ävennämning till ordinarie domare bör ske. tiderna för utbild-om

ningen förlängs kommer de flesta icke ordinarie domare förordnasatt
vid omkring trettio års ålder. En utnämning till ordina-som assessorer

rie domare bör normalt inte ske vid så låg ålder. förtroendetFör till
domstolsväsendet det viktär ordinarie domare har både livserfa-attav
renhet och mognad. Genomsnittsåldem för utnämning till ordinarieen
domare i rådsklassen i dag drygt år.är 40 Om detta rikt-sätts ettsom
märke har omkring tio år på sig för erfarenhetersamlaatten assessor

skilda verksamheter.av
En viss del kommer under denna tid i fortsätt-ävenav assessorerna

ningen Ävenbehövas vikariats- och förstärkningsresurs.att desom
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tillfälligaförnågra permanentdaghar idomstolarna assessorerstörsta
special-användaskunnaocksåbörarbetsuppgifter. Assessorema som

eller kunnamålsvårareellerför störreföredragande i överrättema
uppgifter. Merpartenadministrativa assessorerför vissa avanlitas

verksamhetsområden utan-andrainombehövasemellertidkommer att
domstolsväsendet.för

kommerutbildaderedan ärde enmedSammantaget somassessorer
ickebehovdettäckaårligenaspiranter attcirka 60 avantagning om

längeSåverksamhetsområden.olikainomfinnsdomareordinarie som
domare utnämnsordinarieantaletdvs.balans,i när somdomarbanan är

antalkalkyleratvisstmedaspirantantagningarna ett av-motsvarar
Genomskapas.underskotteller attnågotvarken över-kommerhopp,

efterskall,årvarjeaspirantantagningarantaletförslagkommitténs att
bestäm-föreligga,kanbehovvilket antasanalys somavnoggrannen
domar-kännetecknardagiryckighetdenmotverkascentralt sommas

banan.
icketjänstledigaantaletutvecklingenböranalyssådanVid aven

domarbananbalans idenFörstuderas.också somdomareordinarie
domareordinarieickeantaletviktdetförespråkar attkommittén är av

alltförökatillåtsdomstolsväsendet inteutanförsysselsattaärsom
föl-därförmåstetjänstledighetförreglernaTillämpningenmycket. av

förrestriktiv närva-ännågottillämpningenbörMöjligenjas. mervara
ökas.fall inteidomareordinarieicke vartantalettotaladetsårande att

ordinarietilltillträdeförgenomsnittsåldemblikanFöljden attannars
för hög.blirdomaranställning

följandeisammanfattaskandomarutbildningtillförslagKommitténs
uppställning.

Domarutbildningen
förslagKommitténsordningNuvarande

mån.12Överrättsnotariemån.129Aspirant -
kammarrättelleri hovrättkammarrätthovrätt elleri

FiskalsantagningsgodkännandeiskalF
mån.1kursTeoretisk
mån.6Föredragande

hovrättellerkammarrätti
mån.år 22i tingsrättunderrätt,Fiskal imån.12underrätt, iFiskal i

tidMinstalänsrätt.och i sexlänsrätttingsrätt resp.
domstolvarderamån i

mån.12Adjunktmån.9Adjunkt
kammarrättellerhovrättikammarrätti hovrätt resp.

AssessorsgodkännandeAssessorsgodkännande
mån.år 94tidMinstamån.62tidMinsta
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Domstolsakademi9

akademisärskildinrättandefråganföreslårKommittén enatt avom
medsamband attutreds idomstolsväsendetinomutbildningenför

domstolarna övervägs.vidpersonalallförutbildningsfrågoma

förslaglämnauppdragkommitténs attforinominteliggerDet ramen
utfonnas.skalldomstolarnavidpersonalenförutbildningenhurtill

medinledasskalltill domareutbildningen enförslagKommitténs att
generelltskälfinnsdet attintefråganlikvälväckerkursteoretisk om

utbildningsfrågoma.utreda
huvud-skerdomstolspersonalentilldagiutbildningDen gessom

olikatillhandahöll iDomstolsverketregi.Domstolsverketsisakligen
utbild-femdrygtellerutbildningsdagar,28.000under 1997kurser

Siffertaletfrivilligt.kursernaDeltagandet i äranställd.ningsdagar per
tiogenomsnitti avsatte1995årstatsanställdamedjämförasbör att

1997:57.SOUpersonalutvecklingforåretdagar om
utbildnings-behandlatDomstolsväsendetiharRRV rapporten

satsningökad45-46. RRV attdomstolarna eninomfrågorna anser
domstolsväscndet.inomgenomförasmåstekompetensutvecklingpå

påkravställsdetuteslutet, attbördet inteocksåuttalarRRV att vara
obligatorisk kompetens-formnågongenomgådomareordinarie att av

domarkarriären.delarellerhelaunderutveckling av
uppdragfått i1998förregleringsbrevetiocksåharDomstolsverket

utbild-framdomstolarnaför tamed ensamråd representanteriatt
kompetensutvecklingbreddadochutvidgadtillsyftarningsplan ensom

obliga-inslagutökatinnehållabör ettPlanendomstolsanställda. avav
Uppdragetpersonalkategorier.flertaletförkompetensutvecklingtorisk

haruppdragetfullgöra1999. För1 attdenredovisasskall senast mars
domare,ordinariefor enarbetsgrupper,bildatDomstolsverket tre en

personal.övrigforochdomareordinarieför icke en
utbildningsfrågoma.rörandeutredningsarbetesåledespågårDet ett

Enligtvidgas.bordeutredningsarbetetdetinteifrågasättaskanDet om
utbildningsverksamhet Dom-dennämligenbordemeningkommitténs

denmedsamordnasdenna,delvissellerbedriver,stolsverket av
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inledande kursen för domarutbildningen i särskild "Domstols-en
akademi" med utbildning för all personal inom domstolsväsendet.

Till särskild skola kunde knytas lärarresurser från universiteten.en
Vissa kurserna för bl.a. ordinarieäven domare skulle kunnaav göras
obligatoriska. Det torde nämligen allmänt känt det i trängdaattvara
arbetslagen kan svårt prioritera utbildning.attvara

En domstolsakademi borde tillhandahålla kurseräven för domstols-
sekreterare. Redan i dag sker viss regional utbildning dennaen av per-
sonalgrupp bl.a.i grundläggande juridik. Sådan utbildning har med
framgång tillhandahållits alla domstolssekreterama vid överrättema.
För generell kompetenshöjning borde dessa kurser hållasen åter-
kommande.

Kommittén föreslår frågan inrättandeatt särskild dom-om av en
stolsakademi blir föremål för ytterligare överväganden i samband med

utbildningsfrågornaatt i utreds. Eftersom fråganstort om
arbetsfördelningen vid domstolarna hänger med vilkensamman
utbildning domstolspersonalen har bör samtidigt deövervägas
förändringar domstolsinstmktionema nödvändigaär till följdav som

kommitténs förslag i det följande, avsnitt V Arbetsfördelningen.av se
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BEREDNINGSORGANISA-IV

UNDERRÄTT OCHTIONEN I

MELLANINSTANS

Inledningl O

domstolarnaberedningsorganisationen i ärför attUtgångspunkten
skallarbetsorganisationenrenodlas ochdomarrollen skall att vara

sådanskall rättsväsen-Beredningsorganisationen attflexibel. vara
tyngdpunkten iförutsättereffektivt.utnyttjas Detta attdets resurser

utgångspunkt ärförsta instans. En attskall ligga idömandet annan
skall förasdomstolsorganisationema närmareparallellade båda var-

personalrörlighetökadskedetta bl.a. börochandra att engenom
rättskipning.olikauppgifter ocholikamellan typer av

organiseraolikatillförslaglämna sättuppdrag attKommitténs är att
Beredningsorganisa-beredningsorganisation.arbetedomstolarnas

alla instan-sig iutformad påbehöver inte sätttionen varesammavara
mål-olikaefterkunnabördomstolar och denallaeller i anpassasser

1997:50, 4.Dir.typer s.
beredningsorganisa-till hurförslaglämnaKommitténs uppdrag att

frågor:allt tvåframförinnefattardomstolarolikautformas ikantionen
rationellfördomstolarnaidet behövspersonalkategoriervilka en
dettaskall ha. Iarbetsuppgifter dessavilkaarbetsorganisation och av-

arbetsfördel-medan denfrågan,förstnämnda närmareberörs densnitt
ochdomaremellanArbetsfördelningenbehandlas i avsnitt V,ningen

personal.övrig
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bådaDe frågor beredningsorganisationen upphov till ärsom ger
dock svåra särskilja. ställningFör till vilka personalkategorieratt att ta

behövs måste ha uppfattning hur arbetsorganisationensom man en om
utformad i dag och vilken förändring behövsär denna. tings-Isom av

och länsrättsavsnitten beskrivs därför försträtts- översiktligt arbets-
organisationen i respektive domstol. därefterFör vilken be-avgöraatt
redningsorganisation ändamålsenlig, dvs. vilka föränd-är mestsom
ringar behöver genomföras, har kommittén tagit del de olikasom av
projekt med förändrad beredningsorganisation tidigare bedri-en som
vits domstolarna.vid På kommitténs initiativ har också försöksverk-en
samhet med olika beredningsorganisation bedrivits vid niotyper av
tingsrätter. olikaDe projekten och försöksverksamheten finns be-
skrivna i bilaga En utvärdering försöksverksamheten finns bi-iav
laga

Kommittén har vidare för sina överväganden rörande berednings-
organisationen haft följ ande utgångspunkter.

Beredningsorganisationen skall sådan domarrollen kanattvara ren-
odlas. Eftersom renodling domarrollen främst har medgöraatten av
vilka arbetsuppgifter domarna skall ha behandlas detta inärmaresom
kapitel angående arbetsfördelningen.V Redan här bör det dock kon-

renodling skall innebära ordinarie domare framförstateras att atten en
allt sig dömande uppgifter och vissa kvalificeradeägnar rent mer
arbetsuppgifter avseende målens beredning. Andra beredningsåtgärder
bör delegeras till andra jurister och till domstolssekreterare.

delegeringFör skall medföra förändring domarnasatt en en av
arbetsuppgifter måste delegerade arbetsuppgifter utföras under eget

för delegerade arbetsuppgifterAnsvaret har på regeringensansvar.
uppdrag Domstolsverket och därefter behandlats iutretts av prop.
1991/92:100 bil 3 Departementschefen uttalade12 här tankenatts.
bakom renodlingen domarrollen skulle förfelas deninteav om som
utför den delegerade arbetsuppgiften också för den. Denansvarar som
förordnar delegering, normalt domstolschefen, för attom ansvarar per-

fråga har tillräckligi kunskap och erfarenhet. Rotelinnehavarensonen
har underställd personal tydliga instruktioner, lämpligiatt attge om-
fattning följa givna förordnanden och ingripa någon inteattupp om
fullgör uppgiftersina tillfredsställande.

Förutom från renodlad domarroll har kommittén frånutgåatt atten
beredningsorganisationen skall flexibel. behöver såledesDen intevara

utfonnad på alla ellersig i instanser i alla dom-sättvara samma vare
stolar och börden kunna efter måltyperolika Dir. 1997:50,anpassas s.
4. Flexibiliteten i arbetsorganisationen bör innebära domstolarna,att
med beaktande kraven på kvalitet i verksamheten och renodlingav en

domarrollen, skall kunna organisera beredningen målen på olikaav av
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anordnas efter uppgiftemassamtidigt beredningen skall kunnasätt som
kvalificerad beredningsvårhetsgrad, dvs. svårare mål kräver änmeren

fråga skall behandlas iframförallt denna"vardagsmålen". Det är som
detta avsnitt.

beredningsorganisation måsteutfominingenVid utöver enav en
efter olikaanpassningsbartdomarroll arbetssättrenodlad och ärett som

ligga förstadömandet bör iförhållanden tyngdpunkten ibeaktas att
skallökad omfattningdömandet i underrätt iinstans. innebärDetta att

utförasbehöver dockAllt dömande inteskötas ordinarie domare. avav
Även finnas målframtiden kommer detordinarie domare. i att som

självständigt handlägga.utbildninglämpar för jurister undersig att
domstolsorgani-utgångspunkthar slutligen haftKommittén attsom

bl.a. inrättandetföras varandraskallsationema närmare avgenom
domarutbildning. Perso-för och"pakettjänster" notarier en gemensam

också, någon inte-beredningsorganisationen börnalen inom även om
allmänna förvaltnings-domstolarna och demellan de allmännagration

frivilligtframtiden,eller ligger idomstolarna inte sker genom sam-
för-rättskipning:tillfälle till växling mellan olikaarbete få typer aven

brottmål.valtningsmål, tvistemål och
ñskalerdet följande endastordinarie betecknas iicke domareSom

och assessorer.
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Beredningsorganisationen il l

tingsrätt

för sigökad tiddomarnaarbetsorganisation ägnaeffektiv attEn ger
vissaförutsätterdomstolarna. Dettakvalificerade arbetet i attdet

beredningsorganisation.kompetentöverförs tillarbetsuppgifter en
medhjälpa tillskall kunnafiskalernadärförKommittén föreslår att

berednings-anställningarochsvårare målberedningen att somav
be-välja hurha möjlighetDomstolama börfår inrättas.jurister att

med berednings-skallredningsorganisationen sammansatt,vara
storrotlar skall inrättas. Oav-s.k.ocheller fler notarier,jurister om

till dom-delegering skeutökadväljs börmodellvilkensett ensom
stolssekreterarna.

arbetsorganisationNuvarande1.1l

tings-iberedningsorganisationenbestårframgått det tidigareSom av
Domstolsselcreteramanotarier. ärochdomstolssekreterarerätt avav

knutnadvs.rotelsekreterare,indelade ärvid de flesta tingsrätter som
indelade pånormaltnotariemamotsvaranderotel. Påtill viss sätt ären

protokollförare.rättsbildadeickefinnsVid tingsrätternarotlar. även
domstolssekrete-gårrotlama, lottats,fördelats påmålinkomnaNär

därvidförekommertingsrätterdem. Vid mångavanligen igenomraren
tillförslagmedbeslutsblankettfyller idomstolssekreterarenatt en

och tidigarepersonaliainförskaffautfärda stämning,beslut, attt.ex.
beslutsblankett överlämnasmedAktenförsvarareakter, förordna m.m.

beslutsblan-och signerardennagår igenomtill rotelinnehavaren som
beslutstextstämplar medsiganvänderAndra tingsrätterketten. somav

akten,förekommerrotelinnehavaren. Detunder även attskrivs se-av
förrotelinnehavarendirekt tilllämnasdan målet registrerats, genom-

de förbe-självständigtdärefterverkställerDomstolssekreterarengång.
beslut ieller debeslutsblankettenpåupptagitsredelseåtgärder som
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stämpelfonn skrivits under eller fattats rotelinnehava-som annars av
ren.

I utbildningssyfte lämnas akten ofta först till förnotarien genom-
gång vilka förberedelseâtgärder skall vidtas. Notarien biträderav som

med protokollföring och rättsutredningar.även
Förberedelsen i tvistemål skiljer frånsig förberedelsen i brottmål

bl.a. det färre förberedande beslut kräver verkställig-ärattgenom som
het expediering. Tvistemålsförberedelsen kräver dock fler juri-genom
diska överväganden har direkt betydelse för målets avgörande.som en
Inslaget muntlig förberedelse och valet mellan sådan och skriftligav
förberedelse kan föravgörande målets omloppstid och för kvali-vara

dömandet.i forberedelseformBeslut fattas denteten domareom av
för tvistemålet.som ansvarar

Olika11.2 beredningsorganisationtyper av

förberedelsearbetetEftersom hel del arbetstid för rotelinne-upptar en
havaren står det klart utformningen beredningsorganisationenatt av
inverkar direkt på de ordinarie domarnas arbetsbörda eller med andra
0rd har direkt betydelse för hur många ordinarie domare be-en som
hövs för inkommande mål och för utföra andraavgöra domar-att att
arbetsuppgifter.

Med utgångspunkt i de personalkategorier dag finns vidi dom-som
stolarna kan beredningsorganisationen utformas på skilda Ettsätt.
alternativ utvidga möjligheterna delegera till domstolsselcrete-är att att

och i ökad omfattning utnyttja förnotariema rättsutredningar,attrare
domskrivning En möjlighet kombinera detta medär att attm.m. annan
till varje rotel knyta fiskal, tillsammans med notariema ochen som
domstolssekreterarna har för beredningen målen ochansvaret av som
samtidigt sköter visst dömande själv, dvs. skulle skapa rotel-man en
STUPP-

Om förändring sker personalkategorierna vid domstolarna kanen av
möjligheten knyta särskildaäven juristhandläggare till domstolarnaatt

övervägas.
det följandeI lämnas redogörelse för olika alternativa bered-en

ningsorganisationer. harDessa vid den försöksverksamhetprövats som
bedrivits vid nio tingsrätter och beskrivs i bilagorna 7-8.närmaresom
Som underlag för bedömningen har också legat den undersökning av
domarnas arbetstid redovisas i bilagasom
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ochtill domstolssekreterareDelegering1.2.1l

notarier

till delegeringframförts möjligheternaVid skilda tillfällen har att av
till-utnyttjasdomstolssekreterare intearbetsuppgifter målarbetet tilli

bedrivitsarbetsorganisationräckligt. Olika projekt med somen ny
förändra arbets-syftat tillframför alltdomstolarna har ocksåinom att

Vaddomstolssekreterarna.ochmellan rotelinnehavamafördelningen
domarnautgångspunkt imedhuvudsakligen diskuterats attär,som

förberedel-delegeringmål,förhandlingar ochskall leda avgöra aven
delegeraförförutsättningarnaockså viktigtsearbetet. Det attär att

kvalificeradedeochutvecklas vidareytterligare arbetsuppgifter att
förahar medredanuppgifter domstolssekreterama proto-att t.ex.som

utnyttjas.domenutforma vissa delarkoll och av
förutsättning-undersökningbörkommitténs meningEnligt aven

domstolssekreteraretilldelegeringytterligare utvidgningför avarna en
inrättandeutredningdensamband medske i av enom

förebildEfterföreslår avsnittkommittén i"Domstolsakademi" som
Österrike personallåtaoch kanfrån Tyskland överväga att somman

inriktadutbildninggenomgådomstolsarbetehar erfarenhetgod enav
för sådanBehörighetskravetförberedelsearbete domstolarna.ipå en

och/ellerdomstolsarbeteerfarenhetutbildning kunde antingen avvara
gymnasieutbildning.

syftarmålarbetetarbetsuppgifterna iomfördelningVid somaven
beaktas vissalikvälmåste dettill domstolssekreteraretill delegering att

lämp-överväganden intejuridiskakräver ärförberedelseåtgärder som
uppmärk-Vidare måstepersonal.rättsbildaddelegera till ickeliga att

fårolika målförberedelsenunderfattasbeslutvissaatt avsomsammas
ingå iskallmaterialdetbetydelse för kvalitetendirekt un-somaven

lämpligabeslut kan inteSådanaavgörandet målet.derlaget för ansesav
delegera.att
Även såledesdetutvidgas kommerområdetdelegerbara attdetom

rotelansvaretinnebärförberedelsearbetet. Dettadelarendast attavse av
rotelinnehavaren.fortsättningsvis måste vila påäven

arbetsorganisa-skisserademed denbakgrund domarnaMot attav
för-underbeslutfatta mångaskullealltså i fortsättningentionen även

redanmånga tingsrätterbeaktandemålen och medberedelsen attavav
ochdatorstödbl.a.arbetsorganisationhar rationaliserat sin an-genom

rationali-kan denbeslutsstämplar,ellervändandet beslutsblanketterav
domstolssekrete-delegering tillpåseringseffekt bygger endast ensom

dom-domare ibehovetförändraavgörandeinte på något sätt avrare
personalfördelar. Denändå andraarbetssätt harstolarna. sådantEtt
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finns och den kunskap de har utnyttjas och fortlöpandesom genom
utbildningsinsatser kan det delegerbara området komma förändras.att

En arbetsorganisation där möjligheterna till delegering till dom-en
stolssekreterarna därför,utnyttjas bör för domarna skall fleravlastasatt
arbetsuppgifter, kombineras fall med bättrei utnyttjandevart ett av
notariema. Notarierna kommer, verksamheten inslcrivnings-vidnär
myndigheterna och bouppteckningsverksamheten förs frånbort tings-

ha möjlighet omfattningi sig åt rättsutred-rättema, större ägnaatt att
ningar och domskrivning. bör också i omfattning förDe större än när-
varande kunna delta förberedelsearbeteti med målen. Således bör för-
beredelsen framför allt "vardagsmålen" kunna delegeras till notarierav

har tjänstgjort tid domstol.viss vid En sådan utvidgning detsom av
delegerbara området kommer behandlas nedan. Vidare böratt nota-
riema omfattningi ökad kunna utforma förslag till domar.

rationaliseringseffektenNär arbetssätt bygger påettav som en
delegering till beaktasnotarier beräknas måste det det åtgår vissatt en
tid for rotelinnehavaren utbilda notariema. arbetslättnadDenatt som
uppstår har erfarenhetnotarien viss dessa arbetsuppgifternär av upp-

sannolikt den arbetstid dessförinnan måste åtvägs ägnas ut-av som
bildning. För notariema skall kunna bidra till renodla domar-att att
rollen därför flermåste notarier finnas beredningsorganisationeni än
för närvarande. lämplig dimensionering kanEn notarieratt trevara
biträder två rotlar.

1.2.2 Rotelgruppl

arbetsorganisationEn med nuvarandei överensstämmerstortsom men
med utökade möjligheter delegera till notarier och domstolssekrete-att

medför rotelinnehavaren fortfarande skulle behöva ganskaägnaattrare
mycket tid för olikaigenom mål och lämna instruktioneratt nya om
arbetsuppgifter. Därför kvalificeradbör inte be-övervägaman om en
redningsorganisation bör utformas på avlastarsätt änett mersom
rotelinnehavarna från förberedelsearbete.

En möjlighet höja kvalifikationslcraven beredningsorgani-påär att
sationen samtidigt möjligheter till delegering till dom-utökadesom
stolsselqeterare och tänkbarnotarier utnyttjas. sådan organisationEn

knyta ordinarie domare, fiskal, två notarierär att samman en en en -
och två domstolssekreterare naturligtvisi rotelgrupp. kanManen en-

ha fler ordinarie domare flerasamarbetar i eller rotel-även som en
med flera fiskaler.grupper

Avsikten med rotelgrupp dömandet i kvalificerade målär atten mer
förbehålls den ordinarie domaren, fiskalen dömermedan och notarien
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i mindre kvalificerade Fiskalens dömande utökasmål. uppgifter kan
allteftersom dennes erfarenhet ökar. förberedelsearbetet,Merparten av
innefattande nödvändiga rättsutredningar, domskrivning kanäven samt
utföras fiskalen, domstolssekreteraren.notarien ochav

Arbetsfördelningen domstolsselcreterareni övrigt bygger på ävenatt
tilldelas kvalificerade uppgifter och rotelgruppen samarbetar påatt ett
flexibelt kräver rotelinnehavaren samord-på sigDettasätt. att tar ett
ningsansvar för arbetet på roteln.

skisserade beredningsorganisationen har den fördelenDen att
domarrollen renodlas samtidigt det kvalificerade dömandetsom mer
förbehålls Notarieutbildningen får, med ökadden ordinarie domaren.

bättre kvalitet.tyngdpunkt vid rättsutredningar och domskrivning, en
tillvara.Möjligheter till delegering till domstolssekreterarna kan tas

förutsätter IT-stöd målarbetet där informationenSystemet iett gott om
tillgänglig för alla rotelgruppen.roteln inomär

Nackdelen med organisationsforrnen den för fungera nöd-är att att
antalet fiskaler underrätt och därmedvändiggör i aspirant-ävenatt -

efter behovantalet domstolarnas berednings-i överrätt avavpassas-
efter behovet ordinarie domare. Arbetsorganisa-personal och inte av
den domstolar, kräva kraftigtionen skulle, införs i samtliga ut-om en

fiskalsplatser eller förlängningökning antalet i underrätt en avav
underrättstiden fiskal.som

l 1.2.3 Beredningsjurist

till domarbananundvika alltför många jurister rekryterasFör ärattatt
beredningsñlnktionenmöjlig lösning i stället för låta den påatt, atten

inriktade ingå led i domarbanan, inrättajuristens tjänstgöring ettsom
anställningar för beredningsjurister. Anställningarna kan antingenvara
tidsbegränsade eller förordnanden tills vidare.avse

skulle med ordinarie domare,rotel kunna bemannasEn enen
beredningsjurist, domstolssekreterare. kunnanotarie och För atten en

notariemeriterad.leda förberedelsearbetet bör beredningsjuristen vara
utföraBeredningsjuristen nuvarande reglering, behöriginte, medär att

kommitténdömande uppgifter. utvecklas nedanSom kommer att anser
individuellinte detta rimligt. Beredningsjuristen bör efter envara

lämplighetsprövning få behörighet målkunna avgöraatt somsamma
Efter-tingsrättsinstruktionen.tingsnotarie kan få enligt 2019en -

skulle arbets-notarierna behöriga dessa målavgöraäven är attsom
belastningen ändå beredningsjurist kan skötainte bli större än att en
förberedelsearbetet skulle naturligtpå i fall rotlar. Det attvart tre vara
knyta dessa rotlar till "samarbetsgrupp".en
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skallkrav beredningsjuristenuppställer påOm ett att varaman
målen fatta de flestahan kunnanotariemeriterad, bör i merparten av

för de komplice-förberedande ochbesluten i brottmål attansvara mer
rotelinnehavaren förföreläggsoch tvistemålenrade brottmålen

ochdomstolssekreterarenvidare bådegranskning. Tanken nota-är att
förberedelsearbetet. Bered-iskall biträda beredningsjuristenrien

rättsutredningar ochbiträda medskall vidareningsjuristen och notarien
protokoll-bådanödvändiggör tjänstgördomskrivning, vilket att som

föraframtiden kunnaskall iförare. Också domstolssekreterare även
domförslag.protokoll avfatta vissaoch

domstolarfiskalema, vid demålen skullekompliceradedeFör mer
rättsutredningarför förberedelsearbete,där finns, kunna anlitassådana

mål såledesFiskalen skulle i dessaoch domskrivning. även proto-vara
bedömts lämpligt två domarebrottmål harkollförare. de fall det iI att

ledamot. Motsvarandefungerafiskalen dessutommålet, kanavgör som
kollegial sammansättning.itvistemålgäller naturligtvis i avgörssom

beredningsjuristermedarbetsorganisationFördelen med är atten
samtidigtuppnåsdomar-rollen kanrenodlingen attgenomsom man,av

under några år,vid domstolenförutsätts tjänstgöraberedningsjuristema
arbetet.vinner kontinuitet ien

kan flexibelberedningsorganisationenfördel görasEn är attannan
målen Bered-kompliceradeefter huroch den kanatt anpassas

för förbere-fall ñskalema,förekommandeningsjuristen och i ansvarar
och domstols-notariemamålen, medandelsen de kompliceradei mer

enklare målen. Systemetförberedelsen i dehandsekreterarna har om
di-och denvisst rotelansvarförutsätter beredningsjuristen har ettatt

till.han knuten Detfunktionen de rotlararbetsledande pårekta är
arbetsfördel-och förenskilda rotelnför denövergripande ansvaret

rotelinnehavaren.påskulle fortfarande vilavid denna dockningen
överföra det totalaheltför kunnaskulle i och sigDet övervägas att

förenatdocksådantberedningsjuristen.rotelansvaret till Ett ärsystem
fördomareRotelinnehavaren harmed vissa nackdelar. ansvaret attsom

förberedandemellan deSambandetkorrektmålen på sätt.avgörs ett
förenahelt gårdet inteavgörandet målenåtgärderna och gör attattav

sannoliktocksåRotelansvaret bidrarrotelansvar.med ett system utan
skulle likvälberedningsjuristMedtill effektivitetsvinster i arbetet. en

gäller arbetsinsats.vadbli relativt begränsatrotelansvaret
huvudsakligen bestårberedningsorganisationenGenom att an-av

efterdennakansidan domarutbildningenställningar vid anpassasav
underrättfiskaler iAntaletordinarie domare.det framtida behovet av

ñskalemamedförhållande i föreningförutsätts minska. Detta antasatt
rotlarandraförberedelsearbetet påmedutsträckning biträdai vissatt
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medför dömandet kommeri ökad omfattning ordinarieatt att utövas av
domare.

nackdel med särskilda anställningar för beredningsjuristerEn är att
det rekrytera eller i fall under några år behållakan svårt att vartvara
skickliga Eftersom nödvändigt krav skullejurister beredare. ettsom

finns det risk förberedningsjuristema notariemeriteradeärattvara en
de skickligaste söker direkt till förnotarierna sig överrättatt senare

inträde till andra återstodenpå domarbanan eller juristtjänster medan
förskulle välja tid bli beredningsjurister.att en

rekryteringen till beredningsjuristtjänstema skall underlättasFör att
bör därför beredningsjurist ha betydande merit-tjänstgöringen ettsom
värde. Meritvärdet tjänstgöring beredningsjurist i underrättsomav en

jfrbör särskilt högt det gäller anställning överrättsnotarie,närvara som
fördel behovnedan. med sådantEn överrättemasärett system att av

till domar-erfarna föredragande inte blir beroende rekryteringenav
banan.

överväganden;l 1.3

beredningsorganisationen i tingsrätt

fram-arbetstidsundersökning genomförts vid tingsrättemaAv den som
för förbere-går del domarnas arbetstid åtgår uppgifter iatt storen av

fördelsearbetet med framgår också den användsmålen. tidDet att som
förhandlingar förhållandevis Kommitténs utgångspunktkort.är att

måldomarens främsta uppgift leda förhandlingar och avgöraär attatt
utesluter inte förberedelsearbete måste utföras den domarevisstatt av

skall målet. kan dock inte rimligt domareDetavgöra attvara ensom
generellt tid för förberedelsearbete för "sitta i rätten".änägnar attmer
Kommittén det därför nödvändigt beredningsorganisationen iattanser

förändras för arbetsuppgifter skall kunnatingsrätterna domarnasatt
arbetssätt rotelkapaci-renodlas. följd sådant förändratEn är attettav

ökar.teten
försök har ocksåmed olika former beredningsorganisationEtt av

allt hösten och vårenvid nio tingsrätter under framför 1997prövats
därefter bilaga Utvärde-Försöksverksamheten har utvärderats,1998.

varit verk-ringen visar den övervägande delen de domareatt somav
i försöksverksamheten har de arbetat i organi-oavsettsamma om en-

s.k. storrotelsation med fler beredningsjurister eller inotarier, med -
harrenodla domarrollen uppnåtts.det övergripande måletansett att att

kvalificerade dömandet och för inläs-De har fått tid för detövermer
ning förarbeten, lagstiftning Därmed har också kvalitetenav ny m.m.
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arbetsresultatetpå och tillfredställelsen ökat.med det Domarnaegna
har har minskat eftersomVidare sårbarheten i verksamhetenuppgett att
de eller flera andra rotelinneha-i de flesta fall har samarbetat med en

huvudsak försöks-Också domstolssekreterama har i ansett attvare.
har för-verksamheten har Beredningsjuristerna däremotVarit positiv.

stimulerande förklarat arbetsuppgifterna har varit tillräckligtinteatt en
framförtdärför berednings-varaktig tjänstgöring Domstolarna har att

mål notarierna.juristerna få behörighetbör avgöraatt somsamma
utbildningen blivit någothåll framförtNotariema har på några att

uppgifterövertagit vissa deeftersom beredningsjuristemasämre av
vid roteln.posthanteringennormalt har handnotariema t.ex.om,som

entydigt olika bered-utvärderingen framgår såledesAv att typer av
renodla domarrollen. Utvärderingenningsorganisation kan bidra till att

ingått försöksverk-visar målavverkningen på de rotlar iockså att som
förändra beredningsorgani-väsentliga medsamheten har ökat. Det att

formemellertid effektiviteten iintesationen i tingsrätt är att av en
stället effektivite-Avgörande ihögre avverkningstakt blir ärstörre. att
tid för det kvalifice-fårkvalitativa mått kan öka.i Domarnaten mer

kvalificerade dömandet. På detrade förberedelsearbetet och för det
tyngdpunkten dömandet kommerdomarrollen, och irenodlas attsättet

förändrad berednings-första instans.i utsträckning ligga i Enstörre
antalet ordinariekomma innebäraorganisation kan på sikt också attatt

domare minskas.
enskilda domstolenanordnas vid denberedningsorganisationenHur

Kommitténsdomstols förutsättningar.beroende respektiveär upp-av
skall kunnadrag beredningsorganisationenbygger också på ut-att

olikaolika storlek.formas till domstolar Deden kanså att avanpassas
beskrivitsutforma beredningsorganisationenalternativ att ovansom

uppfyller detta krav.
fler såledesrotlar ellerdomstolarna med åtta tiodeI ärstörsta -

särskilda be-eller medförutsättningarna arbeta med rotelgrupperatt
harförutsätterredningsjurister goda. sådant arbetssättEtt att ut-man

fiskal i bered-medför knyta rotlar iatt engrupper,rymme samman
och med be-fall två rotlariningsorganisationen i vart engrupper om
sådant arbetssättredningsjurist rotlar. Genomi cirka etttregrupper om

rotelenskildlilla arbetsenhetminskas sårbarheten i den utgör.som en
Även möjlighet tillämpadock hade medelstora domstolarna bör att

Berednings-beredningsjurister.med rotelgrupper ellerarbetssättett
utformas medrotlar fårdomstolar med endastorganisationen i sex

haalltid möjligtdomstol intehänsyn till det vid sådan är attatt en
väljs, det endastmed beredningsjuristerfiskaler och alternativetatt, om

kommer finnas två juristhandläggare.att
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förutsättningar arbeta särskiltbör haallra minsta domstolarnaDe att
med flerför domstolssekreterama ochmed kompetenshöjning nota-en

för närvarande.rier än
enskilda domstolen väljerdenVilken beredningsorganisation som

Även andradomstolens storlek.beroendeemellertid inte endastär av
fördomstolar, och förutsättningarnaskiftar mellan olikaförhållanden

landet.desamma i helaolika personalgrupper interekrytering till är
vid dom-förändra arbetssättetförutsättningar fördetGenom attatt ges

för arbetamöjlighet alla domstolardettastolarna skapas atttrots en
tidigare dettaframgått detrenodlad domarroll. Sommed äraven mer

effektivtverksamhetenskall bedrivanödvändigt för domstolarnaatt
för alla personal-arbetsplatserskall attraktivaoch för deatt somvara

verksamhetsansvarig detdomstolschefenharHär ytterstasomgrupper.
ansvaret.

arbetsorgani-domstolschefen välja sådanvilar således påDet att en
effektivså denvid domstolenverksamhetensation ärattsom gagnar
skänkaskälig tid ochgäller målen inombåde det avgöra attnär att en

domstolschefenpåmåste det liggahög kvalitet. Vidareavgörandena en
förändradförsämrasnotarieutbildningen intebevaka attatt genom en

får lämpligpersonalgrupperoch övrigaberedningsorganisation att en
arbetsuppgifter.utbildning för sina

olika dom-desamma vid deEftersom förutsättningarna inte är
föreskriva arbetsorgani-författningdet lämpligt istolarna inte attär att

vid alla tingsrätter. Där-skall utformad på visstsationen sättettvara
olikaden erbjudersådanförfattningsregleringenmåste attemot vara

böravsnittberedningsorganisationen; V. Detmöjligheter anordnaatt se
verksamheten och bl.a.följaDomstolsverketankomma på att upp-

mellan olikafinnasrelation det börvilken antalsmässigmärksamma
rekommenda-utarbetadomstolarvid olikapersonalgrupper attsamt

kommitténs förslag inteavsikten medhärför. Eftersom ärtioner att
särskildbörnotariemeriteringerbjudsantal juristerminska det som

verkningamafråga.åt denna Deuppmärksamhet ägnas sammantagna
notarieutbildning ochförlängdförslag tillkommitténs nyenenav

redovisas iutbildasför det antal notarierberedningsorganisation som
avsnitt VII.

utvecklapå möjligheternavill kommittén pekaSlutligen ettattav
medorganisationdomstolar. Isamarbete mellan olikanära enmer

kunnasådant samarbetemeddomstolar skullemånga små ut-ettman
beredningsorganisation.effektivför anordnanyttja IT-systemen att en

skallde"distans"skulle kunna beredas på avgöras.Målen oavsett var
mellan tingsrätterbarasamarbete kunna ske inteVidare bör utanett

gäller notarie-Förslagen vadochmellan tingsrätter länsrätter.även
sådantnödvändiggöroch domarutbildningenmeriteringen ett sam-
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arbete. Samarbetet bör dock enligt kommitténs mening kunna utvidgas
övrig personal på skulle fådetta möjlighetatt även sätt attavse som

höja sin kompetens arbeta med andra målornrâden deatt ängenom
ordinarie.

l 1.3.1 Effektivitetsvinster

Det svårt exakt beräkna hur del domarnas arbetstidär att stormer av
kan frigöras förbättrad arbetsorganisation. Utvärde-som genom en

ringen försöksverksamheten visar dock effektiv berednings-attav en
organisation för både kvalitetshöjning arbetet ochutrymmeger en av
för målavverkning. Tidigare försök arbeta föränd-medstörre atten en
rad beredningsorganisation har visat den tid kan frigöras frånatt som
rotelinnehavama kan beräknas uppgå till cirka 20 25 procent av-
arbetstiden försöksverksamheten i Malmö, bilaga 7. försöks-Den
verksamhet bedrivits visar dock inte några entydiga resultat.som nu
De tingsrätter arbetat med storrotlar arbetsvinsten till alltsom anger
från omkring 50 till de25 tingsrätterAv arbetatprocent procent. som
med beredningsjurister har någon arbetslättnaden endast visatattangett
sig i tvistemålshanteringen och där uppgått till cirka 50 Andraprocent.
har effektivitetshöjning 15 20angett procent.en om -

Av den arbetstidsundersökning kommittén genomfört framgårsom
22 tingsrättsdomamas arbetstid förberedelse-åtatt procent ägnasav

arbete och 32,3 rättsutredningar och domskrivning. Deprocent
arbetsuppgifter vilka del skulle kunna omfördelas uppgår såledesav en
totalt till 54 domarnas arbetstid. Långt ifrån all denna tidprocent av
kan frigöras vissa dessa uppgifter sådana domarna självaär attav-
måste utföra dem medan andra sådana de medför del kontroll-är att en
arbete andra har utfört dem. tillMed hänsyn resultatetäven ut-om av
värderingen försöksverksamheten och till arbetstidsundersökningenav
borde förändraddock arbetsorganisation kunna genomsnittligten anses
frigöra omkring 25 rotelinnehavares arbetstid. Omprocent av en
effektivitetsvinsten skall användas för minska den ordinarie domar-att
kåren skulle denna, eftersom viss tid rotelinnehavarnas arbetstidaven
åtgår för sidofunktioner, kunna reduceras med omkring femtedel,en
dvs. 20 Kommittén dock denna bespa-procent. att merpartenanser av
ring bör tillgodogöras inbesparade får användasattgenom resurser av
domstolarna för kvalitetshöjning i verksamheten, bl.a. atten genom
domarna får tid for de svårare arbetsuppgifterna ochövermer genom

kompetensen höjs hos all personal.att
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Beredningsorganisation i länsrätt12

förutsättningarredan i daglänsrättBeredningsorganisationen i ger
arbeteteffektiviseraytterligaredomarroll.för renodlad För atten

notarie-skallföredragandena regelkommitténföreslår att varasom
två handläggare.bör ha minstrotel vanligenvarjemeriterade och att

ordinariemedarbeta tillsammanshuvudregelFiskalema bör ensom
storrotel.domare i en

arbetsorganisationNuvarande12.1

notarieri länsrättberedningsorganisationenbestårLiksom i tingsrätt av
föredragandesärskildafinnsdomstolssekreterare.och Dessutom som

för avgörande.föredrar målbl.a. förbereder och
sedan länsrättema,funnitslänsrätterna harFöredragande i genom

domstolar. Läns-självständigalänsrättsrefonnen inrättades1979, som
massärende-målantalmedspeciella målstruktur ett storträttemas av

handläggarelänsdomstolamasbehöllmotiveradekaraktär att somman
juristutbildaderegel intepersonalkategori. Dessasärskild var somen

Domstolsverketuppgiftenligts.l23. har,1977:80 NumeraSOU som
jurist-föredragandenafrån länsrätterna, 77inhämtat procent enav

intedocknotariemeriterade. De ärutbildning och 44 ärnästan procent
mål.självständigtbehöriga avgöraatt

den i tings-iArbetsorganisationen i länsrätt stortmotsvarar annars
dessa.fördelas påmålenrotlar ochsåledes indelad iPersonalen ärrätt.

Även och lämnarmålenigenomdomstolssekreterarnalänsrätt gåri
behövskommuniceringkompletteringar. Denbehövligaförslag på som

föredragande. målIellerrotelnotariendärefterbeslutas omenavav
missbrukareomhändertagandeomhändertagande barn och avunga,av

frågabesluten iinledandevanligen defattas dockpsykiatrimåloch i
rotelinnehavaren.kommunicering avom

därefter för beredningenföredragandenaNotarierna och avansvarar
dom-upprättandeochrättsutredningarprotokollföring,målen, för av



104 Beredningsorganisationen underrätt nzellaninstansochi SOU 1998:88

förslag. föredrar målen och till domarDe sina förslag eller beslut under
sammanträden där nämndemän deltar.

Utöver det vanliga kansliarbetet för domstolssekreterama i viss
utsträckning protokoll och domförslag i enklare mål.sätter upp

Den skriftliga har vid länsrätterna möjliggjort långtprocessen en
gående arbetsfördelning mellan de olika hand-personalgruppema med
läggare förbereder målen. Vid de idéseminarier genomfördessom som

Domstolsverket under eftervåren 1996 uppdrag i reglerings-ettav
brevet för budgetåret framfördes1995/96 också från länsrätterna att
arbetet inom gällande regelverk bedrevs så effektivt möjligt. Vidsom
utvärderingar arbetsorganisationen Domstolsverket 1994, Dnrav

arbetsuppgifter1489-1991 har bedömts i alla deäven att stort sett som
möjliga delegera från domarna har överförts till personal.är att annan

domstolarnas utredningsskyldighetDetta måste bakgrundmotses av
enligt förvaltningsprocesslagen, innebär skall8 § vilken domstolenatt
tillse beskaffenhet kräver,målet blir så dess domsto-utrett attatt som
len vid behov anvisar hur utredningen bör kompletteras och dom-att
stolen får avvisa ytterligare utredning. Utredningsskyldigheten ställer
krav den materiella processledningen, något med rotelinne-på som
havarens för försvårar ytterligare delegering.målens avgörandeansvar

Även länsrätterna själva således inte bedömer någonattom av-
förändringgörande domamas arbete kan ske ytterligareav genom ren-

odling domaruppgiften arbetsorganisationen enhetligtinteär ut-av
formad. exempel på detta antalet handläggare föredragandeEtt är att
och notarie rotel genomsnittligt vissa rotlar arbetar1,85är attper men
med både två och handläggare. domstolar har fler hand-Detre som
läggare flerrotel genomsnittet avverkar också mål domare.änper per
Uppgifter föredragandenasmålavverkning, årsarbetskrafter ochom
utbildning tyder också har föredragandepå länsrätteratt som men
där andelen avverkar färre mål,notarieutbildning hög vanligenärutan
bilaga Helt entydigt detta dock inte.år

länsrätternaEtt exempel på arbetsorganisationen vidattannat
skiftar vissa domstolar låter fiskalema förbereda svårare mål åtär att

delaordinarie domare eller låter fiska och ordinarie domareen en en
förpå rotel, dvs. tillämpar form sådan storrotel beskrivitsen en av som

tingsrätternas del.
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överväganden;2.2l

i länsrättberedningsorganisationen

bered-handläggare,denVid länsrätterna finns redan grupp av
bör införas vid de tingsrätterkommittén kunnaningsjurister, ansersom

med storrotlar. Kom-länsrätter arbetar ocksåså önskar. Vissasom
effektiv arbetsorganisa-förutsättningarna förmittén därför att enanser

skillnader finns iföreligger vid länsrättema. Detion redan som
föreslås be-reformerlänsrätterna och dearbetsorganisationen vid som

förändringar.ändå vissa Iträffande domarbanan motiverar samma
gäller framför allt skatte-finns vadriktning talar de målbalanser som

Domstolsverkets årsredovisningsocialförsäkringsmålenochmålen
1997.

delsgällerlänsrätternaarbetsorganisation mellanSkillnaderna i
bakgrund,föredragandenasrotel, delsföredragande/notarierantalet per

förberedelsearbete.förñskalema visstdels användningen av
arbetstids-framgår denhandläggare rotelVad gäller antalet avper

hand-hargenomfört domarekommitténundersökning att ensomen
arbetstid förberedelser,åtdrygt sin rätts-läggare 55ägnar procent av

med två handläggaredomareoch domskrivning. Enutredningar
arbetsuppgifter cirka 48motsvarandeföredragande/notarie ägnar

drygt 36handläggareoch domare medsin arbetstid treprocent enav
hand-för ytterligaremellan kostnadernaavvägningEnprocent. en

enligt kom-domarnas arbete ledereffektiviseringläggare och aven
regel börrotelantalet handläggaretill slutsatsenmittén att somper

givnamöjlighet inomdock finnasfall måstei två. Det attvart envara
lämpligtfall dettarotel i defler handläggarebudgetramar ha är merper

den enskilda länsrätten.förhållandena vidmed hänsyn till
notarie-börföredragandenagäller frågan,därefterdetNär varaom

Instansordningsre-bedömning.kommittén följandemeriterade, gör
blivit be-målstrukturendel inneburitformen har för länsrättemas att

skyldighetmyndigheternasriktning hartydligt I atttyngre. om-samma
harföredragandenas kompetensverkat. påbeslut Kravensinapröva

förberedelsearbeterotelinnehavamakunna avlastadärmed ökat. För att
och föredrag-domskrivningrättsutredningar,måloch uppsättning av -

juristutbildade. Dettaregelbör föredragandenaningar ute-varasom-
kompetens-dagpå sker idomstolssekreteraresluter inte sättatt genom

bör dockHuvudinriktningenföredragande.fungerautveckling kan som
bland demrekryterasvid vakanserföredragandenaatt somvara

förhöjdanotariemeriterade. Denochjuristutbildninggenomgått ärsom
förhållandetdetföredragandena kan ocksåhoskompetensen uppväga

fullgörakunnaframtiden kommerlänsrättsnotarierna ivissa attatt av
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sin notariemeritering tjänstgöring både i tingsrätt och i länsrätt.genom
Vissa därmed erfarna dag.notariema kommer mindre iänattav vara

kravet juristutbildning notariemeritering uppnåsGenom på och
också överensstämmelse med den föreslåsarbetsorganisationen som
för tingsrättemas del. möjlighet inteDet även övervägaattger om
föredragandena "notariemål". Enligt kom-bör få möjlighet avgöraatt

får före-mitténs mening bör ordning där vissa mål avgöras aven
anförtsdragandena underlätta relqyteringen. På motsvarande sätt som

för tingsrättemas del kan det inte heller rimligt attvara en
för-notariemeriterad fortsätter i domstolen skalljurist sitt arbetesom

lora mål. föredragande notarie-sin behörighet De äravgöraatt som
meriterade bör därför få motsvarande behörighet notariema. Försom

med bör de benämnassamstämmighet tingsrättsorganisationenen
beredningsjurister.

slutligen gäller förändringarna domarbanan innebär deVad i att
fiskaler skall tid både länsrätt och tingsrätt.samtliga tjänstgöra ien

utbildning de fiskalemaDetta ställer krav på den behöver. Genom att
inledningsvis får mål ordinarie domare ochsätta attupp en genom
de ökad omfattning får arbeta får handledningi i storrotel de goden
under underrättstjänsgöringen. medför det denSamtidigt ordinarieatt
domarens målen. Eftersom detarbete kan koncentreras till de svårare
endast kommer finnas behov cirka fiskalsplatser i länsrätt35att ett av
minskas dömandet icke ordinarie domare.även av

förändringar beredningsorganisation kom-De länsrättemasav som
genomföras således något utökat antal hand-mittén bör är ettanser

läggare för föredragandena.rotel och kompetenskrav Därutöverettper
för del, det vilar på dom-kommittén, liksom tingsrättemas attanser

stolen domstolschefen välja den arbetsorganisationoch påytterst att
effektivast både vad gäller avgjorda mål och kvaliteten iantaletärsom

rättskipningen. kan innebära väljerDetta att en annan samman-man
sättning beredningsorganisationen här förordas ellerän att manav som
låter föredragandena specialisera målområden.sig på vissa

överväganden; harberedningsrogansitionen i tingsrättI avsnitt 11.3
kommittén ochpekat på samarbete mellan länsrätter tingsrätterettatt

förslagen och domarutbild-nödvändig följd rörande notarie-är en av
Även också börningen. här bör framhållas sådant samarbetedet att ett

kompetensutvecklingövrig personal så de får möjlighet tillattavse en
tillarbetsuppgifter. sådant samarbete bidrarbyte Ett attettgenom av

de båda domstolsslagen till varandra.närma
Slutligen bör det också för länsrättemas del ankomma på Dom-

stolsverket, med på antalet utbildningsplatser för notarier,tankeatt
följa för fortlöpande rekommendationerverksamheten lämnaattnoga
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vilken relation finnas mellan olika personal-antalsmässig börom som
vid domstolar olika storlek.grupper av

Effektivitetsvinster12.2. l

harAntalet inkomna mål till länsrätterna och deras målavverlcning
Tidigare avgjordes det årligen snittminskat betydligt de åren. isenaste

demål/rådmansrotel med två handläggare. På grundl 000 senasteav
föränd-förändringar, bl.a. instansordning för körkortsmål,årens ändrad

medflyttning från kammarrättema, ökatrad taxeringsprocess, målav
inverkan, har antaletantal muntliga förhandlingar och EG-rättens

kanavgjorda minskat till hälften. Målavverkningenmål nästan antas
ligga denna nivå vid rotlar har blandad sammansättningkvar på som en

föredragandemåltyper dagens bemanning motsvarande 1,85ochav
eller årsarbetslcrafter enligt tidrapporteringen januari-notarier l,67
september 1997 och rotelsekreterare.en

kunna öka med cirka tioUppskattningsvis skulle målavverkningen
till handläggarebemanningen rådmansrotel ökar tvåprocent perom

notariemeriterad.årsarbetskrafter och beredningsjuristenräknat i ärom
beredningsjuristens dömande kanNotariens och motsvaraantas en

mål efter behörighetsreglemasnotaries räknat antalet dei även nya
påkommer delainförande eftersom de båda personalkategoriema att

kanför och antalet målde mål f.n. lämpliga notariema somansessom
marginellt.delegeras troligen inte kommer öka änatt annat

kunnaslag skulle målavverkningenMed bemanning dettaen av
ordi-beroendet dömande ickeantalet inkomna mål ochmotsvara avav
läns-rådman vidnarie domare minskar. Antalet anställningar som

rimlig fördel-dock behöva öka för skallskullerättema att enman
ochoch icke ordinarie domare. Härigenomning mellan ordinarie

antaldetunder utbildning skallantalet ñskaler motsvaraattgenom
minskardet framtida behovet domarekan tänkas behövas för avsom

ordinarieickeförvaltningsdomstoldömandet isammantaget av
domare.
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hovrättiBeredningsorganisationenl 3

och kammarrätt

mellan-iavdelningföredragandeantaletföreslårKommittén att per
överrättsnotarier, hovrätts-anställningarochökasinstans att som

börAnställningamainrättas.kammarrättsnotarie,respektivenotarie
Aspiranttjänst-vidare.tillstid ellervisspåantingenskekunna

mellaninstans.inotarietjänstgöringbörgöringen ersättas enav

mellaninstansiFöredragande13.1

Inledning13 l
.

berednings-hurÄven utgångspunkt fördel börför överrättemas en
alltframföreffektivitetssträvan,anordnasskallorganisationen vara en

utförashuvudsakligenbörmålenBeredningenkvaliteten.gällervad av
arbetsuppgifterdelegeradeVidare börordinarie domare.andra änav

utföras på eget ansvar.
mellaninstansernaviddetfinnstidigaredetframgåttSåsom enav

ochñskalsaspiranterfiskaler,bestårberedningsorganisation avsom
författningsregleringdenfinns ocksåhuvudsakIdomstolssekreterare.

kapitel Vdomarroll,renodladmedmöjligt arbetadet att segör ensom
nedan.

demdelemellertid tillbestårBeredningsorganisationen stor somav
idärförblirarbetetorganiseradomarutbildning. Sättetgenomgår atten

Överrätternadomarbanan. ärpårekryteringslägetberoendegradhög av
ochbudgetsituationunderrätternasdel beroendetill vissdessutom av

med.arbetaväljerdessaarbetsorganisationden att
ordi-ickeanställainteväljalägenträngdakan iUnderrätterna att

förstärkningsinsatser.fördemanvändaeller intedomarenarie att
påberedningsorganisationsinanordnaväljaunderrättkanVidare atten
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sådant det finnsinteett sätt för icke ordinarieatt domare.utrymme
Enligt kommitténs förslag till beredningsorganisation detta självaiär
verket möjlighet domstolarna bör ha. Om de icke ordinarieen som
domarna inte kan sysselsättas i underrättema fortsätter emellertid löne-
kostnadema för dem belasta mellaninstansema.att Om arbetsmarkna-
den inte sådan de icke ordinarieär domarna kan sökaatt anställningar
utanför domstolsväsendet, får mellaninstansema minskatett utrymme
för rekrytera föredragande. Därmed föredragandeuppgifteratt måste
och vissa beredande uppgifter i ökad omfattning utföras de ickeav

Ävenordinarie domarna i mellaninstansema. fiskaler fullgjortom som
sin underrättstjänstgöring och i viss utsträckning förutsättsassessorer
föredra mål, det inte lämpligt behovetär föredragande iatt storav
omfattning tillgodoses på detta sätt.

Det inte heller lämpligt arbetsorganisationenär vid domstolarnaatt
faktorer utanför domstolarnasstyrs kontroll, framföryttre alltav egen

inte då mellaninstansema samtidigt har behov fler föredragandeett av
kan tillgodosesän med endast fiskalsaspiranter, jfrsom ovan ang. en

domarbana i balans, avsnitt 8.3. Möjligheten arbeta medatt en mer
renodlad domarroll helt beroende föredragandepersonalenär att ärav
tillräckligt dimensionerad. Med krav på prövningstillstånd för vissaett
måltyper i hovrätt och med den förändring införts för kammarrättsom
med krav på prövningstillståndett i samtliga måltyper harnästan
behovet föredragande dessutom ökat.av

Vid mellaninstansema finns det maj 1998 56 ordinarie avdel-
ningar, hovrättsavdelningar35 och kammarrättsavdelningar21 Totalt
arbetar 40 avdelningar med ledamöter, ll avdelningar med sjusex
ledamöter femoch avdelningar med åtta ledamöter. Enligt överrätter-

organisationsplaner skall det finnas två föredragande vidnas treegna -
de avdelningar har sju ledamöter, medan åttamannaavdel-som sex -
ningarna arbetar med fyra fiskaler. Detta innebär vid oföränd-tre en-
rad arbetsorganisation behov rekrytera omkring föredra-130ett attav
gande år förutsatt varje föredragande år.att Förstannar ett attper
domarbanan skall i balans behövs dock endast rekryteringvara en av
omkring 60 årligen. Om utgångspunkten domarutbild-är attpersoner
ningen skall inledas med aspiranttid år innebär dettaett atten om mer-

mellaninstansemas avdelningarparten måste tillgodose sitt behovav
föredragande med andra dem genomgår domar-änav personer som en

utbildning.
Det behov föredragande finns fiskaler och fiskals-utöverav som

aspiranter kan tillgodoses med antingen fasta föredragande eller med
föredragande anställs för viss tid. börKravet i båda fallensom vara en
fullgjord notariemeritering. Oavsett anställningen sker tills vidareom
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dvs. hovrätts-överrättsnotariebeteckningentid kaneller på viss
kammarrättsnotarie användas.respektive

demskulleöverrättsnotarieförArbetsuppgifterna motsvara somen
därförb1.a.kan övervägasDetfiskalsaspiranter.ochñskalerutförs av

inotariemeritering överrätt.aspiranttiden bör ersättas av enom

överrättsnotarierTillsvidareanställda13. l

ikontinuitetvinneranställningarfastafördel med är attEn enman
kunskapocherfarenhetvinnerföredragandenaocharbetet genomatt

ochdomstolarnavideffektivitetenBådetids arbete.längre ren-en
Öka.därmed kunnaskulledomarrollenodlingen av

medframför allthartillsvidareanställningmedNackdelarna en
före-skickliga juristertillräckligtrekryteramöjligheterna somatt

dragande.
utformningnuvarandebehålls i sinaspiranttjänstgöringenOm

anställsdomarbanan. Dedirekt tillnotariervissakommer att antas som
kompetenta.mindreuppfatta sigdåkanöverrättsnotarier somsom

haÄven skulle sär-överrättsnotarie etttjänstgöring ansessomom en
ochoffentligadenbådeanställningar inomför andrameritvärdeskilt

direktdomarbanantillgåttdedet troligtsektornden privata är att som
arbetsmarknadenOm äranställningar.sådanatillfå företrädeskulle

anställningartillrekryterasvårtvidarekan detgod för jurister attvara
karriärgång.forminnehåller någoninte avsom

aspiran-samtligalåtakarriärgångmöjliggöra attEtt sätt att voreen
skulleMellaninstansemaöverrättsnotarier.frånrekryteraster gruppen

fore-enskildedenunderlag för avgörasynnerligenfå attgott omett
Ettdomstolen.inomutbildningför fortsattsiglämpardraganden

endastföredragandetillsvidareanställdamedsådant varavsystern,
fåemellertid kunnaskulledomarutbildning,forskullevissa antas en

föredragande.rekryteringenföreffekternegativa av

överrättsnotarierVisstidsanställda13. l

tillgodoseskanmellaninstansemavid ävenFöredragandebehovet
tidsperiod,begränsad ettföranställs t.ex.föredragandeatt engenom

fastamedordningarbeteterfarenhetochkontinuitetår. Den som enav
förlorad.måndärmed i vissgårinnebäröverrättsnotarier

det kanställetvisstidsanställning imed är attFördelen varaen
förut-Eftersomperiod.för kortareföredraganderekryteralättare att en

blir dettidsbestämdanställningen ärfrån börjanredansättningen är att
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naturligt utgå från flertalet fåratt sökaatt sig till andra arbetsgivare
efter anställningsperiodens slut. En tjänstgöring där de flesta endast
arbetar bestämd tidsperiod har därmed förutsättningarstörreen att
framstå särskild merit vid ansökan till andra tjänster.som en

En möjlighet skulle kunna behålla aspirantantagning vidattvara en
sidan de visstidsförordnade föredragandena. Nackdelen medom ett
sådant kan de skickligastesystem notariernaatt aspi-antasvara som

medan övriga blirnotarier föredragande.ranter kanDet emellertid med
sådan ordning bli ganska svårt rekrytera goda föredragande. Tillatten

undvikande detta skulle samtliga fiskaler kunna rekryterasav ur
överrättsnotarier.gruppen

överväganden;13.2

beredningsorganisationen i hovrätt och
kammarrätt

Fördelarna med inrätta anställningar fasta föredragandeatt isom
mellaninstans kontinuitet och erfarenhet arbeteti måste vägasen- -

rekryteringen goda föredragandemot att kan bli besvärlig. Oavsettav
samtliga aspiranter rekryteras från fasta föredragande ellerom gruppen

behåller aspirantantagning vid sidan de fasta före-om man en om
dragandena kan de inte för domarutbildning känna sigantassom en
utpekade. Redan risken härför kan försvåra rekryteringen.

Kommittén det därför ändamålsenligt inrättaattanser vara mer
anställningar för överrättsnotarier på viss tid. Sådana visstidsanställ-
ningar för utbildning får inrättas enligt 9 § tredje punkten anställnings-
förordningen 1994:373. Anställningstiden bör inte alltför lång.vara

lämpligEn avvägning år.är ett
För rekryteringen till anställningarnaatt överrättsnotarie skallsom

underlättas ytterligare, bör de önskar genomgå domarutbildningsom en
efter ansökan rekryteras från denna Tiden överrättsnotariegrupp. som
bör då aspiranttjänstgöringen.ersätta Mellaninstansernas behov av
föredragande med viss erfarenhet hela notarietiden bör fullgörasgör att
i antingen hovrätt eller kammarrätt. Eftersom domarutbildningen bör
omfatta båda rättskipningsomrâdena bör, tidigare utvecklatssom
avsnitt 8.2, överrättsnotarien efter antagning till domarbanan fullgöra

månader inom det rättskipningsområde han saknar erfarenhet isex av
mellaninstans.

Då majoriteten överrättsnotariema skulle lämna domstolarnaav
efter fullgjord meritering finns det inte någon risk för möjlig-större att
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vissaendastdärigenomförsämras attföredraganderekryteraheterna att
domarbanan.tillföredragande antas

förmöjlighetenanledning stänganågonemellertid attintefinnsDet
Sådanavidare.föredragande tillsanställaönskarde överrätter som

domstolarnaförVärdefullamycketföredragande kan tvärtom vara
helt sättkanoch de annatkunskaper ettocherfarenhetersinagenom

Även före-sådanverksamheten.ikontinuitetenförstånotarier enän
domarbanan.tillrekryterasbör kunnadragande

också kunnaföredragande börerfarnabehovMellaninstansernas av
itjänstgörunderrättfrånberedningsj uristertillgodoses attgenom

förellertillfälligtantingenföredragande, merenmellaninstans som
anställning.fast

mångahuroberoendeblirberedningsorganisationenEftersom av
flerintebör övervägadomarbananförbehövs omjurister mansom

skulle kunna attriktmärkeEttavdelning.behövs varaföredragande per
före-fallibehövermellaninstans vart treisjumanna-avdelningsex-en

utbild-fler kanbliravdelningföredragandenadragande. Genom att per
ytterligaremellaninstansiledamöternafårSamtidigtöka.ningsinslaget

mål.förtid avgöraatt

Effektivitetsvinster13.2. l

genomfördesvid hovrättemaarbetstidenundersökningden somAv av
framgårHovrättsprocessutredningen attuppdragpåStatskontoret avav

norrnalarbetstid attöverstiger enhovrättemavid menarbetstiden en
påkvalitetenmednöjdalikväl inte ärhovrättsdomamaandelstor av

erfarenhet sätt attär ettmedföredragande störreFlerarbete.sitt
förhållande.dettamedtillkomma rätta

tidledamöterna,förtid frigörsinnebär somföredragande attFler
fannArbetstidsundersökningenverksamhet.dömandeåtkan ägnas

skulleendasthovrättsarbetetdelegering iytterligareemellertid att en
Bilaga 40,1995:124,SOUcirka tio s.effekter, procentmarginellage

domareordinarieantaletÄven gällervadbesparingseffekten464. om
med inrätt-ochföredragandeflerinförandemedbegränsad ettär av

nöd-reformenöverrättsnotarier äranställningarsärskildaande somav
rekryteringsbeho-medbalansidomarbana ärfåförvändig att somen

domare.ordinarievet av
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ARBETSFÖRDELNINGENv
OCHDOMAREMELLAN

PERSONALOVRIG

Bakgrund14

Inledning14.1

förslaglämnauppdragkommitténs attframhållitsharkapitel IV attVid
frågor:innefattar tvåberedningsorganisationenanordnaolikapå sätt att

denoch närmaredomstolarnaibehövsdetpersonalkategoriervilka
personal-fråganharkapitel IVIdessa.mellanarbetsfördelningen om

habördomstolarnaföreslagitshar attbehandlats. Därkategorierna
imål,beredningförnotariemeriterade juristeranställa avmöjlighet att

dettaIöverrättsnotarier.och i överrättberedningsjuristerunderrätt
personalkate-mellanarbetsfördelningenfrågandiskuterasavsnitt om

författnings-dessocharbetsorganisationendendvs.goriema, närmare
reglering.mässiga

iarbetsorganisationförändraddiskussionenförCentralt om en
ellerdomarrollrenodladbegreppetinnebördendomstolarna är enav

ochdomareförbehållasskalluppgifter somvilkaordandramed som
målarbetetuppgifter ipersonal. De somtilllämnasbörinte över annan

vilkaföreskrifterdagidomare omförbehållas avgränsasbör genom
personal.tilldelegeraskandomstolarnauppgifter inom annansom

medåtgärderolikaendastframgårrättegångsbalken attAv t.ex.
frånutgåtthar attMandomaren.ellervidtasskallmålen rättenav

domare, ävenordinarieutförasskullehuvudsakligen mendömandet av
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från vikarie skulle kunna förordnas, jfratt kap. rättegångsbalken.4 4 §
Inför behandlingen 1941 processkommissionens förslag till rätte-av
gångsbalk redogjordes för departementschefens uttalande i tidigare
lagstiftningsärende beträffande underrätterna, handläggningenatt av
rättegångsmålen borde i så utsträckning möjligt förbehållasstor som
den ordinarie domaren. bordeDenne å andra sidan helt frigöras från
bestyr, för den egentliga rättsvården underordnadsom var av mera
betydelse. Handhavandet expeditionsgöromålen borde överflyttasav
till sekreterare ung. motsvarande nuvarande tingsfiskaler,en som
under hade förestå det egentliga kansliarbetet.eget Denneattansvar
skulle kunna vikariera för häradshövdingen. Ytterligare behov av
juridiskt biträde skulle tillgodoses notarier SOU f..1941:7, 342genom s.

Processlagberedningen uttalade bestämmelser dom-närmareatt om
stols kansli de där anställda befattningshavama och derassamt
åligganden skulle meddelas Kungl. Maj a.a. 400. praktikenIav s.
dras också mellan egentliga domaruppgiftergränsen och delegerbara
uppgifter de olika bestämmelserna delegering i domstols-genom om
instruktionerna.

För uttryckligt lagstöd för regeringen utfärda före-att ett attge
skrifter delegering uppgifter i målarbetet till domstolssekre-om av

i tingsrätterna och länsrätterna infördes denterama l juli be-1993
stämmelser detta i rättegångsbalken, kapl 3 och lageniom e
1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar, 18 § tredje stycket.om
Motsvarande bestämmelse hade redan tidigare funnits för hovrätternas
del, kap.2 4 § rättegångsbalken, och for kammarrättemas del, 12 §
lagen allmänna förvaltningsdomstolar.om

förarbetenaI uttalade departementschefen det angelägetäratt att
domarna i möjliga utsträckning får sig denstörsta dömandeägna
verksamheten. En rationell arbetsfördelning kräver därför för-olikaatt
beredande arbetsuppgifter i möjliga omfattning utförsstörsta av annan
personal prop. 1992/93:2l3, 16. Vidare uttalade departements-s.
chefen det inte något hindrar uppgifter kravatt är ställerattsom som
på vissa juridiska kunskaper delegeras till kanslipersonal. Beredande
åtgärder i det egentliga målarbetet har normalt rättsliga inslag som
erfaren kanslipersonal kan hantera. Däremot bör det inte komma frågai

delegera uppgifter kräver juridiska kunskaper. åsyf-att Härstörresom
inte enbart juridiskt komplicerade frågor också frågortas iutan som

och för sig inte nödvändigtvis rättsligt komplicerade där frå-är men
sådan de bör förbehållas lagfarenär domare a.a. 20.art attgorna av en s.

I propositionen uttalades vidare med beredning mål inteatt av avses
uppgiften expediera domar eller talan dom elleratt prövaatt motom en

beslut fullföljts inom tid. uppgifterett Dessa hade redan tidigarerätt
delegerats till domstolssekreterare, vad gäller rättidsprövning vid
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1996.julildenförordningsändringarförstdockunderrättema genom
målinnebäruppgifter attallauteslutsmål ävenberedningFrån somav

tillvidareframhölls atts.19. Detmål,avskrivandeocksåavgörs, a.a.av
bevis-avvisningochbeslutinterimistiskahörinte avberedningmåls

381943jfrtvångsmedel, NJAbesluthelleroch inte s.ning om
delegeringslag-det iframhöllÄven domarutredning attårs1993

bere-fleraiverksamheten steg:indelningmarkerasstiftningen aven
beredandekanslipersonal,utföraskan upp-uppgifterdande avsom

287.1994:99,SOUuppgifter,dömandeochlagfarenhetfordrar s.gifter som
uppgifteridomarsysslornadärefter indeladeDomarutredningen

ickeuppgifter ävenochdomareordinarieutförasskall somavsom
utföra.kanordinarie domare

f289a.a.Domarutredningenuttaladedomarsyssloma s.Beträffande
förhandlingarledadomarsyssla är atticentrala momentenDe en utformningdessochdomenför...Ansvaretdomar.avkunnaoch

domaren.vilar på
upEgifter storärvissainrymmertvistemåli av.iörberedelsen som

förtalar syste-rättssäkerhetss attoch därförbetydelse parterna
domareordinariedet ärsådant ytterstpå sätt attutformas enettmet före-blikanfrågasådaneventuellt atthar ansvaret, engenomsom interi-formerolikafrämsthärViöverprövning. avförmål avser skrift-både itvistemåliförberedelsebeslut. Imistiska övrigt synes icke-anförtrosutsträckningbetydandeikunnaformmuntligochlig

detviktigt ärhurbetonassamtidigtdockbörDetordinarie domare.
grundenläggerberedningförföremålblirtidigtmål somenatt ett förriktning atttalar i motsattavgörandet. Dettaslutligaför det

förbörocksåavgörandetförhar svaraansvaretdomare somsamma
beredningen.

ochtvångsmedelanvändningocksåsakensiligger attnatur avDet
måsteberedningmålsunder enfrihetsberövande somett sesom uppgifter rörsådanabörInriktningen att somdomarsyssla. vara

domareordinarieskötasskallhäktningfrihetsberövanden av
andraochstämningsansökningarinkomnakontrollen....Aven av principiellt attinitierasmål sevilka varaskrivelser osssynesgenom dele-förfinnsdetvi utrymmedomarsyssla. Här attmenarensom bådeframhöll närmareDomarutredningen attgationsordningar. en

verksamhetenhurfråganmåsteanalyspraktisk görasochrättsli av
beredandein idelaskanmåltyperolikaoch idomstolarikahos o någraangivitendastutredningenochuppgifterdömande attoch

domar-Vissautredningenuttalade attVidarepå frågan. avaspekter
sådanEndomare.ordinarieicketilldelegeraskunnabörsysslorna
andramuntlig. Avenochskriftligbådeförberedelsen,uppgift är
hand-kontrollsåsommålen,beredningenunder avuppgifter av

Domar-delegeras.kunnaböranhängigmål örs,varigenomlingar
dendeörandein systemdock eng-avvisade ett somutredningen av

heltställerochinomarbetaramerikanske domaren somelske oc domstolens avgö-införde kommerinnanmålenpåkravandra att
före-ländersådanaförhandling. Iförförbereddaskallrande vara liggernågotförhandlingarna,vidadvokattvånofta somligger

itionema.svenskadefrånlångt tra
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14.2 Gällande rätt

De nuvarande uppgifterna for beredningsorganisationen åavgränsas
sidan bestämmelserna i rättegångsbalkenena och förvaltnings-av

processlagen 1971:291 vilka åtgärder skall utförasom rättensom av
och å andra sidan föreskrifter vilka åtgärder i och för sigav om som
ankommer på kanrätten delegeras.men som

I rättegångsbalken förvaltningsprocesslagenoch endastsägs att
olika åtgärder skall vidtas Vadrätten. med följerrättenav som avses av
reglerna domförhet för de olika domstolarna. Huvudregelnom t.ex.om
tingsrätts domförhet finns i kap.l 3 § rättegångsbalken, enligt vilken
tingsrätt, inte föreskrivet,är skall beståannat lagfarenom av en
domare. Föreskriften både förberedande handläggning ochavser av-
görande mål.av

Reglerna lagfarna domare återfinns bl.a. i kap.4 rättegångs-om
balken och lageni 1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar.om
Dessa regler dock endast ordinarie domare. Bestämmelseravser om
icke ordinarie domares tjänstgöring har i stället meddelats i domstols-
instruktionerna förordningen 1996:379 med hovrättsinstruktion, för-
ordningen 1996:381 med tingsrättsinstruktion, förordningen
1996:380 med kammarrättsinstrulçtion och förordningen 1996:382
med länsrättsinstruktion.

Vid tillkomsten rättegångsbalken överlämnades det tillav rege-
ringen arbetsfördelningenatt avgöra mellan ordinarie domare, icke
ordinarie domare och kanslipersonal. I l992/93:2l3 10 ut-prop.
talas följande:

Ursprungligen torde tanken ha varit sådana uppgifteratt somankommer på skulle fårätten utföras endast lagfarencpersonal.avEn domsagostadga från 1943 kan tolkas på detta Ettsätt. omsago-biträde fick enli denna endast skötat stämpelbeläggningen och
liknande göromå. Frå den icke rättsbildade personalensan om
arbetsuppgifter behand ades därefter i betänkande angåendeett
vissa anisations- och tjänstgöringsfrågor vid domstolarna SOUor
1946:57 dettaI uttalades, det unktenatt rationelljuridiisur s av en.arbetsfördelning önskvärt utbildadeatt ivore t personerförsta hand anlitades för uppgifter där deras utbildning verk-var avlig betydelse och arbetet i övrigtatt i möjliga utsträckningstörsta
överlåts på domsagobiträden 66 Utredningens försla innebar

bl.a. kallelser ochatt delgivning skulle ombesörjas iträden.avRegeringen gick dock längre och införde i domsagostad ävenan enlighet för domstolsbiträdenmö expediera domar ochatt eslut SFS
19 7:911. De uppgifter därmed kunde delegeras sådanasom varankom på rätten.som
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bestäm-de reglerförendastredogörelseföljande lämnasdet somI en
de-lämnasSåledesdomstolarna.imålarbetetiarbetsfördelningenmer

framställningen.utanfördomstolsärendengällervadlegeringen

notariersochdomaresordinarieIcke14.2.1

uppgifter
ñskaler.ochallmänhetiräknasdomareordinarieickeTill assessorer

detmål. Ide avgördomareordinarie närickefungerarNotarier som
godkändaendastdomareordinarieickemeddockföljande avses

ocheller överrätt,underrättide tjänstgör assessorer.fiskaler, oavsett om
fiskalsaspiran-domares,ordinarieickebestämmelserNärmare om

olikadeiregeringenutfärdatshartjänstgöringnotariersoch avters
reglerbehandlasskallhär baraEftersom somdomstolsinstruktionema.

bestämmelserendastkommerberedningsorganisationen, omberör
berö-fiskaler itill överrätt attunderrättinotariertill samtdelegering

behörighet attallmänhetihariFiskalsaspiranter överrätt sammaras.
redo-varförñskalergodkändauppgifterberedande enutföra som

lämnaskommeruppgifter attfiskalsaspirantemasförgörelse även -
ordi-ickeintedefinition är attkommitténsmedde somanseäven om

avgörandeförmåldelegeramöjlighetenOckså avattdomare.narie
behandlas.kommernotarie att

Underrätt

4lagfama. Avpåkravrättegångsbalkens attomfattas varaNotarier av
föreskrivafårregeringenframgår omrättegångsbalken att§kap. 1

Så-domarämbete.utövandeförövrigtivillkorochkunskapsprov av
be-Motsvarandetingsrättsinstruktionen.ifinnsföreskrifterdana

länsrättsinstruk-iutfärdadefinnslänsrättinotarierförstämmelser
tionen.

och 18i 16återfinnstingsnotarietilldelegeringBestämmelser -om
länsrättsinstruktionen.2319tingsrättsinstruktionen samt21 -

förberedandedengällervaduppgifterdelsbehandlarBestämmelserna
mål.vissanotarier avgöraförmöjligheten attdelshandläggningen,

§i 16behandlashandläggningenförberedandedenDelegering av
före-Därlänsrättsinstruktionen.19 §respektivetingsrättsinstruktionen

ochnotariertilldelegeraskanberedandeåtgärder artvissaskrivs att av
Regleringenerfarenhet.ochkunskaptillräckligharanställdaandra som

arbets-denEftersom rördomstolssekreterare.såledesomfattar även
kommerdomstolssekreterareutförsframför allt enuppgifter avsom
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redogörelse lämnas i följandeatt avsnitt under Domstolsselcreteramas
arbetsuppgifter. börHär dock det pågårnämnas försöksverksam-att en
het vid vissa tingsrätter med utvidgad delegering förberedelse-en av
arbetet; bilaga 7-8. Enligt 6 § förordningen 1997:139 försöks-se om
verksamhet vid vissa tingsrätter får sålunda lagmannen förordna
beredningsjurister jurister anställs för beredningsändamål ochsom
tingsnotarier har tjänstgjort minst år i vidare omfattningettsom att, än

i tingsrättsinstruktionen, på vidtasom åtgärderanges föreget ansvar
beredningen mål och ärenden. Ett förordnande får dock inteav avse
följande beslut:

avvisning ombud, biträden eller försvarare,om av
i frågor intervention,om
i frågor ställande säkerhet för rättegångskostnader,om av
i frågor i 15 kap. rättegångsbalken eller i be-som avses en annanstämmelse interimistiskt beslut,om
i fråga i 24 kap.28 rättegångsbalken,som avses -inhämtande personutredning iom än l § lagenav annan som avses
%l199l:2041särskild personutredning i brottmål och 25 §om m.m.vårdsförordningen 1983:250,

avvisning bevisning eller begäran inhämtandeom utred-av om av
ning,

förelä gande enligt kap.42 15 § rättegångsbalken,om förorånande medlare eller sakkunnigom när inteav parterna är
ense,

10.att döma viten eller andra påföljder förut underlåtenhet följaatt ett
föreläggande,

11.om hämtning, eller
12.i frågor inhibition.om

För länsrättemas del förekommer också fiskaler deltar i bered-att
ningen mål och föredrar dessa för den domare harav att avgörasom
dem. I Domstolsverkets allmänna råd för arbetsordning för länsrätt
föreskrivs också svårare mål på lagmannensatt eller chefsrådmansen
rotel i begränsad utsträckning kan föredras länsrättsñskal DVFSav en
1997:4, B 57.

Delegering dömande uppgifter möjliggörs 19 20av genom -
tingsrättsinstruktionen och 20 22 länsrättsinstruktionen.-

Vid tingsrätt får notarie efter års tjänstgöring handläggaett vissa
mål brott förrör vilket inte stadgat svårareär straff böter,som vissaän
konkursärenden, ansökningar äktenskapsskillnad ochgemensamma om
otvistiga ärenden hålla förberedelser i målsamt penningfordranom
med efterföljande förenklad huvudförhandling, dock inte s.k. FT-mål.
Under förutsättning notarien har tillräckligatt erfarenhet får lag-

det finns särskilda skäl, notarie förordnandenmannen, hand-om attge
lägga dessa måltyper hanäven eller hon inte uppfyller kravet påom
minsta tjänstgöringstid. Vidare kan notarie tjänstgjort minsten ettsom
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omfattningdomargöromål vidareiutföra änfå förordnandeår att som
notariemål.uppräkningeni avanges

handefter år påmotsvarandefår påLänsrättsnotarie sätt ett egen
kör-körkort,återkallelsemålb1.a.vissa måltyper,handlägga avom

studiemedelåterbetalningmåltraktorkort,kortstillstånd eller avom
frågorangående vissamålbistånd,socialtstudielån, måloch avom

yrkasvadvärdetdärinkomstbeskattningenbetydelse för somav
där sakenmålbasbeloppet ärhälftenöverstigeruppenbart inte samtav

förord-fåb1.a.i länsrättettårsbehörig notariekanuppenbar. Vidare en
måluppbördsförfattningama,enligtmålvissahandlägganande omatt

ackumule-inkomstskatt påstatligmålutländsk skatt,avräkning omav
därtaxeringsfrågormålförseningsavgiftmålrad inkomst, samt omom

tings-ikr. Påhögst 000uppgår till 5 sättändringsyrkandet samma som
måltyperdessahandläggaförordnandefåi länsrättkan notarie atträtt

Också itjänstgöringstid.påuppfyller kraveteller hon intehanäven om
förordnandetjänstgöringstidefter års attkan notarielänsrätt ett

uppräk-ivadomfattningdomaruppgifter i vidare änutföra som anges
notariemål.ningen av

krav påallmäntgällerlänsrättsnotariersåväl tingsrätts- ettFör som
hand-förordnandefåförlämpligheterfarenhet och atttillräcklig att

målfår tingsrätt inteförordnande iärenden.mål eller Ettlägga avse
kräverorsaknågonellereller svåravidlyftigaär annansom avsom

enkelskallmålenlänsrätterfarenhet. Isärskild att vara avanges
rotelinnehavarengälleri tingsrättmåltyperbeskaffenhet. vissaFör att
beskaffenhetsådanmålet attsärskilt fallför ärskall varje pröva avom

varjeskallprövningSådan görasnotarie.handläggasdet kan avav en
notariedelta dåallmänhetskall iNämndemänmål länsrätt.enskilt i en

mål.avgör

och kammarrättHovrätt

idomstolssekreterareochfiskalsaspiranterñskaler,deltarI överrätt
åtgärderframgårrättegångsbalkenkap. 4 § attberedning. 2målens Av
lagfarenutförasmål fårberedandetendast ett enavavavsersom

förbe-de börslagsådantde inteeller, atti hovrätten ärdomare avom
harhovrättenitjänstemanlagfama domare,hållas somen annanav

dettabestämmelsererfarenhet. Närmarekunskap ochtillräcklig om
regeringen.meddelas av

rotelinnehavarenföreskrivshovrättsinstruktionen16 § attI svarar
berednings-vidtafårdennemålen ochberedningenför att ensamav

förordnafårhovrättVidare föreskrivsundantag.åtgärder med vissa att
kunskaptillräckligharanställdellerfiskal, ñskalsaspirant somannan
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och erfarenhet, på vidta sådana åtgärder för beredningatt eget ansvar
mål rotelinnehavare får vidta Efter hovrättens för-av som en ensam.

ordnande har rotelinnehavaren därefter möjlighet beslut iatt genom
varj enskilt mål, med undantag mål där någon berövad friheten,äre av
överlämna beredningen till fiskal eller fiskalsaspirant eller tillen en

Ävendomstolssekreterare. generellt delegeringsförordnandeutan ett
skall fiskaler, aspiranter och andra förordnas till det hjälpa till medsom
beredningen målen och ärendena 17 hovrättsinstruktionen.§av

När det föredragninggäller mål föreskrivs denna skallatt görasav
fiskal, rotelinnehavaren elleraspirant, någon lagfarenärav annan som

och hovrätten 19 § hovrättsinstruktionen.utsettsom
I 12 § lagen allmänna förvaltningsdomstolar föreskrivs åt-attom

gärder endast beredande mål får utföras lagfarenettsom avser av av en
ledamot i kammarrätten eller, de inte sådant deslag börär attom av
förbehållas lagfarna ledamöter, tjänsteman i kammarrättenav en annan

har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelsersom om
detta meddelas regeringen. kammarrättsinstruktionenI föreskrivs attav
kammarrättsfiskaler, kammarrättsñskalsaspiranter och andra för-som
ordnas till det skall biträda med beredningen målen enligt de anvis-av
ningar och i den omfattning kammarrätten bestämmer vidaresamtsom

mål föredras fiskal eller aspirant eller, i den omfattningatt av som
kammarrätten bestämmer, rotelinnehavaren eller någonav annan som

lagfaren och kammarrätten harär utsett.som
Bestämmelser motsvarande dem i hovrättsinstruktionen delege-om

ring beredningsåtgärder saknas i kammarrättsinstruktionen. Vissaav
särskilt angivna åtgärder får dock delegeras, jfr kammar-17 18-
rättsinstruktionen.

14.2.2 Domstolssekreteramas uppgifter

Underrätt

Som framgått deltar domstolssekreterare vid beredningenävenovan av
mål för avgörande. Ursprungligen de arbetsuppgifter kundevar som
delegeras till dem mycket begränsade. Efter hand har de utvidgats
betydligt. förstaI hand har det varit inom de s.k. sidofunktionema som
delegering har förekommit.

Enligt 1 kap. rättegångsbalken3 § tredjeoch 18 § stycket lagene
allmänna förvaltningsdomstolar får åtgärder endastom som avser

beredandet mål och inte sådant slag de förbehållasbörär attav som av
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vid hardomstolenlagfarna domare utföras tjänsteman somannanav en
dettaerfarenhet. bestämmelserkunskap ochtillräcklig Närmare om

meddelas regeringen.av
tingsrättsinstruktionen och 19 §finnsSådana bestämmelser i 16 §

dessadelegeras enligtuppgifter kanlänsrättsinstruktionen. De som
och verkställahandlingarframför alltregler attatt ta emot expe-avser

lagfaren fattat.domaredieringar beslut som enav
föreskrivstingsrättsinstruktionen16 §I t.ex.:

anställda, harandratingsnotarier ochfår förordnaLagmannen som
andeutföra följkunska erfarenhet, påtillräcklig att egetansvar

beslutatlag domareutfär stämning sedangöromål: l omarenen
uppgifter sambandieller domarensfullgörastämning,2 rättens

före-kallelser,edieraunderteckna ochde givningar, 3med ex
underteckna4andra medde anden,förordnanden ochlägiganden, uppgifterochkungörelserunderrättelser,expediera skrivelser,oc

medsambandskall utfärda eller ieller domarenrätten av esom
häktningsframstä ningar 6beslut, 5domar eller tata emot m.m.

ocheller besluttingsrättens domaröverklaganden rövaemot av
allet,såtidhar kommit in iöverklagandet ärrätt samt, omom

förordna tolk och 8 i denföranlederdetta 7vidta de åtgärder som
utföra andra arbetsupp-lagmannen bestämmerutsträckning som

utförasförfattning måsteellergifter enligt laginte avannansom
någon lagfaren.ärsom

dockmotsvarande bestämmelser,innehållerlänsrättsinstruktionen19 §
iinledande slcriftväxlingendenfinns delegeradet möjlighet ävenattatt

skrift innebärkommunikationen denmålen, således ettattäven somav
mål anhängiggörs.

olika formerförsöksverksamhet medVid de hartingsrätter som en
domstolssekrete-förordnalagmannenberedningsorganisation kanav

väcktsbrottmål där talanutfärda stämning ipåatt eget avansvarrare
faderskap ochmåläktenskapsmål och iutfärda stämning iåklagare, om

föräldrabalken, beslutaunderhåll enligtvårdnad, ochumgänge om
kungörelse-ochblodundersölcningersättning för blodprovstagning,

mål-till vittne,ersättningbesluta förskott pådelgivning samt om
frågorFörordnande får inteoch tolk. ärsägande, sakkunnig somavse

särskildorsak krävernågoneller svåra elleromfattande annansom av
erfarenhet.

Hovrätt och kammarrätt

Även expedi-framför alltmöjlighet delegeravid finnsöverrättema att
framgår hovrättenhovrättsinstruktionentionella göromål. 18 §Av att

och erfarenhet,kunskaphar tillräckligfår förordna anställda, attsom
på eget ansvar
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dagböcker,1 Föra 2 i den utsträckning hovrätten bestämmer sköta
sadan skri tväxling följer föreskrifter i lagar eller andra för-som av
fattningar 3 underteckna och ediera kallelser, föreläggandenex a.
och andra meddelanden föror nanden rättshjälpsbiträde, mål-av
sägandebiträde, offentligt biträde och offentlig försvarare, beslutc.

ersonutredning och läkarintyg begäran yttrande frånsamtom om
frivardsmyndighet,4 fullgöra hovrättens uppgifter i samband med
delgivningar, expediera domar, beslut, protokoll och andra hand-
lingar, 6 föra de anteckningar rättshjälpskostnader harom som
föreskrivits, 7 utfärda lagalcraft- och diariebevis, 8 fullgöra u p-
lglifterenligt förordningen statliga myndi heters services l iom -och avgiftsförordningen, förvalta förs9 ottskassaet samt eta a

förskott och ersättningar allmänna medel till vittnen,ut parter,av
sakkunni mfl., 10 överklaganden hovrättens domarta emota av
eller bes och överklagandet har kommit in tidiröva rättut om

vidta föranleder,så allet, de åtgärder detta llärsamt, om som
fullgöra uppgifter enligt förordningen mål1996:271 och ären-om
den allmän domstol det gälleri underrättelser och anteckninnär ar

felsända skrivelser, 12 ombesörja irenovationer målen och 3om
förordna tolk.

bestämmelse för kammarrätterna finnsMotsvarande i 18 § kammar-
rättsinstruktionen.

framgåttSom vid redogörelsen för de icke ordinarie domamasovan
arbetsuppgifter medger rättegångsbalken och lagen allmänna för-om
valtningsdomstolar vidare åtgärder beredningen målenatt som avser av
delegeras till domstolssekreterare, kap.2 4 § rättegångsbalkenäven
och sjunde lagen förvaltningsdomstolar.12 § stycket allmännaom
Enligt hovrättsinstruktionen kan således efter17 § rotelinnehavaren -

generellt förordnande från hovrätten besluta berednings-ett att-
åtgärder denne får besluta får utföras domstols-ävensom ensam av
sekreterare. sådant förordnande får förordnande ellerEtt dock inte avse
byte rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde ellerav
offentlig försvarare och heller eller förord-inte beviljande rättshjälpav
nande personutredning brottmål.iom

Kammarrättsinstruktionen bestämmelsersaknar i dele-stort sett om
gering jfrberedande åtgärder; kammarrättsinstruktionen.17 18av -



domare personalmellan 125och övrigArbetsfördelningenSOU 1998:88

övervägandenl 5

egentligtoch ihandläggningförberedandeindelas ikanMålarbetet
dömande.

förbere-denarbetsuppgifter idelegeraMöjligheten i underrätt att
domstols-ochberedningsjuristernotarier,tillhandläggningendande

utvidgas.börsekreterare
börunderrättuppgifterna idömandeegentligagäller dedetNär

handläggasbörintemåltyperför vilkautarbetasriktlinjer avsom
särskildskeoch länsrätt,både i tingsrättbör det,fiskaler. Vidare en

förnotarietilldelegeras avgö-enskilt målVarjeprövning somav
beslut registre-vissadelegerakunnarande. börDet övervägas att av

domstolssekreterare.tillmålinnebärringskaraktär avgörs,attsom
förbere-dendelegeramöjlighetdet finnasbörmellaninstans attI

Delegerings-överrättsnotarier.tillhandläggningendande även
imotsvarandepåbör utformas sättkammarrättmöjligheterna i som

föredra vissadomstolssekreterareförmöjlighet atthovrätt. En
mål börenklare övervägas.

Inledning15.1

handlägg-förberedandedels denbestårvid tingsrätternaArbetet av
dvs.dömandet,egentligadels detavgörande,målsinförningen ett av
delsavgörande,målsinförförhandlingarledaochmål ettavgöra attatt
ellerförberedelsesighänföras tillkanuppgifter intevissa varesomav

Från sist-rättidsprövningar.ochdomarexpeditiondömande, tex. av
Uppgifternaföljande. rätts-det görauppgifter bortses inämnda att

nedan.särskiltberörasdom kommerskrivaochutredningar attatt
handläggningenförberedandekan denförtydligandenEfter dessa

och sådanajuristkompetenskräveruppgifterin i sådanadelas som
Domarutred-Somkandomstolssekreterare avgöra.uppgifter ävensom
delegerings-bakomuppdelningen liggerdet denpåpekatningen är som
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lagstiftningen SOU 1994:99, 287. De uppgifter kräver jurist-s. som
kompetens kan i indelas sådanasin i bör förbehållas domaretur som
och sådana kan delegeras till notarier eller beredningsjurister.som

Det egentliga dömandet kan också indelas olikai undergrupper, dels
sådana mål endast ordinarie domare bör dels sådana målavgöra,som

icke ordinarie kandomare och slutligenäven sådana målavgörasom
kan eller beredningsjurister.notarieravgörassom av

Indelningen de olika uppgifterna i målarbetet illustrerasav av
följ ande uppställning:

Målarbetet
Förberedande Egentligt dömande
handläggning
Uppg. Uppg. MålUppg. Mål icke Målsom som som som

inte kräver endast ord. domare notariersom som
bör for- notarier jurist- ord. domare kan mil. kanavgöra
behållas m.fl. kan kompetens bör avgöra avgöra
domare utföra

Uppdelningen arbetsuppgifterna i egentligt dömande och förbere-av
dande handläggning inte tillräcklig för besvara frågan vilkaär att upp-
gifter förbehållasbör domare och vilka kan delegeras tillsom som
andra personalgrupper. grundläggandeDen utgångspunkten för arbetet
i domstolarna, alla uppgifter skall utföras på rättssäkertatt sätt, görett

delarvissa den förberedande handläggningenäven i målarbetetatt av
förbehållasmåste den domare skall det särskilda målet. Iavgörasom

arbetet domare ligger nämligen barainte mål,avgöraatt ävenutansom
ha för den förberedande handläggningen leder fram tillatt ett attansvar
korrekt avgörande. Många beslut under förberedelsen bestämmerett

vilket underlag skall ligga till grund för avgörandet och harsom en
direkt inverkan på kvaliteten i arbetet. Andra beslut kräver kvalifice-
rade juridiska överväganden eller betydelse förär stor parterna.av

Framställningen nedan kommer söka fastställa för vilkaatt ramar
uppgifter i målarbetet kan utföras de olika personalgruppema.som av
Avsikten inte i detalj vilken kompetens det bör krävas förär att ange

vissa slags mål eller för fatta enskilda beslut.avgöra Den ingå-att att
ende analys detta lcräver bör ske i sammanhang, jfr vad sägsannat som
under avsnitt 2.1. följandeDet riktlinjer förär närmast att se som en
sådan analys. diskussion kommerEn dock föras frågani denatt om
författningsreglering finns tillräcklig för domstolarnaär attsom ge
möjlighet arbeta med utvecklad beredningsorganisation.att en mer

Slutligen framhållasbör syftet med söka vilkaatt avgränsaatt upp-
gifter domstolsarbeteti kan fullgöras de skilda personal-som av
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sökabibehållande rättssäkerhetslcravetunderär attytterst avgrupperna
kvalificeraduppgift skall utförasinteeffektiva arbetsformer. En av mer

renodlasdomarrollen skallHäri liggernödvändigt.personal attän
andrasamtidigtarbetsuppgifterdelegering vissa per-somavgenom en

arbetssättarbetsuppgifter.utvecklande Genomfårsonalgrupper ett som
godmöjliggörochkompetenspersonalgruppstill varjetar ensomvara

arbetsplatser.domstolarna attraktivablirkompetensutveckling som
ökar.alla nivåerRekryteringsmöjligheterna på

Övervägandena fördärefter skemåstearbetsorganisationenrörande
varje instans.

Underrätt15.2

handläggningFörberedande5.2. ll

delas in ihandläggningenförberedandedentidigare kanframgåttSom
förbe-uppgifter bördvs.juristkompetens,kräveruppgifter somsom
bered-ochtill notarierdelegeraskansådanahållas domare, och som

ochjuristkompetenslcräveruppgifter interespektiveningsjurister, som
vadanalyspersonal. Utan ändelegeras till närmarekan enannansom

vilkadetaljeratdetgår intemöjlighär göra attär att angemersom
dom-personalgrupp vidrespektiveförberedelsearbetetuppgifter i som

dock vissabörkonstateratsinledningsvisutföra.stolarna kan Som
underutredningfortsattinriktningenförkunna av enangesramar

reformarbetet.
kräverförberedelsenarbetsuppgifter igäller deförstdetNär som

mellan vadkunna drasskulle det gräns ävendomarkompetens somen
ordinarieickevadrespektivedomareordinarieförbehållasbör en

inriktningenfanndomarutredningårsbör 1993 attdomare t.ex.göra.
ordinarieskall skötasfrihetsberövandenbeslutborde att avomvara

alltförinföradetemellertidKommitténdomare. attatt envoreanser
skallalltidbeslutvissagenerellt bestämmalångtgående reglering attatt

denställetUtgångspunkten bör idomare. attordinariefattas varaav
förberedel-beslut underdeockså fattarmålhandläggerdomare ettsom

delegeras.eller börkanoch intekräver juristkompetens somsen som
mellan definnasbörkommitténinnebär denDetta gränsatt ansersom

måldeochordinarie domare ävenmål bör avgöras ensomenavsom
förbehövskompetensvilkenkommerfiskal kan avgöra att styra som

Egentligtnedan underförberedelsen,beslut underfatta vissaatt se
förbestämdföreslår någonkommittén inte gränsEftersomdömande.
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vilka mål bör kunna handlägga innebär detta också detatten assessor
inte heller kommer finnas någon särskild för vilka förberedel-att gräns
seåtgärder kan komma vidta.attsom en assessor

dettaI sammanhang bör något beröras frågan börom om vem som
sköta förberedelsen i tvistemål. 1993 års domarutredning anförde i
denna fråga SOU 1994:99, 289:s.

Särskilt förberedelsen i tvistemål inrymmer vissa ifter ärrättssäkerhetsskåupp som
betydelse for och där förtalarstor parterna attav

utformas sådant detsystemet ordinariesättett äratt ytterstpa en
domare har eventuellt sådan fråga kanansvaret, attsom genom en
bli föremål for överprövning. Vi här främst olika fonneravser av
interimistiska beslut. övrigtI förberedelsen i tvistemål både isynes
skriftlig och muntlig form kunna i betydande utsträckning anförtros
icke ordinarie domare. bör kunnaDessa förliknin sverksam-utöva
het friaremed och aktivare processledning den de ordi-änen er
narie domare skulle ha målet slutligt. bör dockDetprövaattsom
samtidigt betonas hur viktigt det mål tidigt blir föremål förär att ett

beredning lägger grunden för det slutliga avgörandet. Dettaen som
talar i förriktning domare har förmotsatt att ansvaretsamma som
avgörandet också bör för beredningen.svara

Samma fråga beträffande näringslivstvister behandlades Skiljedoms-av
utredningen SOU 1995:65 f.:144s.

Schematiskt kan åtgärder under förberedelsensäga attman som
innefattar materiell processledning ställer så krav på domarensstora
skicklighet Specialisten anm. å närin slivstvister eller någonatt

ordinarie domare på avde ningen ha för åt-ör ansvaretannan
gärderna. gällerDet den viktiga inledande anslcningent.ex. av
stämningsansökningen och hållande muntlig för eredelse. ...Detav

viktigt målen konsekventär avgörande sak.i Förut-att styrs ettmot
sättningarna för sådan styrning bäst enda domare harären om en

för målet från det talan väcks till måletansvaret att avgörs.

Starka skäl talar enligt kommitténs förmening förberedelsen i deatt
komplicerade målen, såsom näringslivstvister, leds dent.ex.mer av

domare for målet. Utredningen målet detattsom ansvarar av gagnas av
denne leder den muntliga förberedelsen.är dessa målI bör docksom

beredande personal kunna delta i förberedelsearbetet både med rätts-
utredningar, protokollslqivning och sådana sammanfattningart.ex. av
målet i 42 kap. 16 § rättegångsbalken. särskiltI svåra målsom avses
kan det lämpligt använda ñskaler för dessa uppgifter.attvara

I andra tvistemål, normalt skall domare däravgöras tresom av men
sakfrågorna enklare, kan delegering ske både den inledandeär en av
förberedelsen och ledningen den muntliga förberedelsen. Efter-av av

det i dessa mål inte går med generella kriterier vadattsom ange som
kan delegeras till icke ordinarie domare för handläggning respektive i
vilka mål notarie eller beredningsjurist kan leda förberedelse-en en
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arbetet bedömning denmåste det ske i varje enskilt fallen av som
för målet.ansvarar

renodling domarrollen det viktigt den delFör är att aven av annars
förberedelsearbetet förvaltnings-i både brottmål och tvistemål isamt
mål, kräver juristkompetens, i utsträckning kan delegeras.störresom

endast föra arbetsuppgifter från domarna denDet är attgenom som
effekt kommittén alla får tideftersträvar kan uppnås, domareatt mer
for uppgifterna.de kvalificerade först då begreppetDet är som
"renodling får verkligdomarrollen" innebörd.av en

förberedelsearbetet bådeGenerellt bör således delegering ien av
omfattning förbrottmål och tvistemål kunna ske till notarier i större än

förberedelse-närvarande. bör också finnas möjlighet delegeraDet att
arbetet till beredningsjurister.

och beredningsjuristema bör således självständigt, till-Notarierna
domstolssekreterare, kunna ha hand beredningenmed avsammans om

de mål rättsfrågan eller bevisfrågande enklare målen, dvs. där varken
komplicerad. Beredningsjuristen bör, med den något längre erfaren-är

heten domstolsarbete, kunna för de svårare målen före-attav ansvara
läggs rotelinnehavaren för granskning. flertalet mål skulle sådantI ett
arbetssätt innebära rotelinnehavaren behöver granska deinteatt
enskilda förrän inför förhandlingen inför avgörandet.målen eller Detta
medför del kommer föras till bered-rotelansvaret överatt atten av

jfr bör härningsorganisationen, avsnitt ll.2.3, Beredningsjurist. Det
framhållas med ökade möjligheter delegeraarbetsorganisationatt atten

för-till och beredningsjurister inte får innebära uppgifter inotarier att
beredelsearbetet utförs domstolssekreterarna flyttas tillsom nu av

och beredningsjurister.notarier
delegeringsmöjligheter skulle och för sig,Ett arbetssätt med ökade i

finns dom-vad gäller notarier, möjligt med den reglering isomvara
tingsrättsinstruktionenstolsinstruktionema. Enligt 20 § tredje punkten

således notarie vidoch 22 § andra punkten länsrättsinstmktionen kan
särskilda förordnas utföra domargöromål vidare omfattningskäl iatt

uttryckligen instruktionerna. bestämmelseri Dessaän synessom anges
placering främst behandla frågan delegeringsin attgenom om en

härmål eller den delegeringärenden. För markeraavgöra att att som
tillåsyftas förberedelsearbetet och för medge delegeringattavser en

försöksför-särskilda bör därför efter denberedningsjurister mönster av
notarie efter vissordning gäller vid vissa tingsrätter föreskrivas attsom

vidta åtgärder förtids tjänstgöring och beredningsjurist bör kunna ett
bör kunnamåls beredning. Eftersom inte samtliga förberedelsebeslut

får dele-delegeras samtidigt särskilt åtgärder intemåste vissaattanges
Delegeringsbestämmelsen för och beredningsjuristtingsnotariegeras.
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bör kunna utformas enligt försöksförordningen;6 § avsnittse ovan
Gällande 14.2.1.rätt,

Vilka beslut bör i länsrätt måste bli föremål förundantas ytter-som
ligare överväganden; nedan. innebär bestämmelsernaDetta attse om
den förberedande både ochhandläggningen i tingsrätts- länsrätts-

förändras.instruktionerna måste
arbetsuppgifter förbere-När det slutligen gäller de i målarbetet av

dande inte kräver juristkompetens bör det vad kanart anges somsom
Ävendelegeras. kan den försöksförordning gäller vid vissahär som

tingsrätter förebild; avsnitt Gällande l4.2.2.kunna tjäna rätt,som se
skulle innebära de "kataloger" uppgifter kan delegerasDetta att av som

och finns fall bör kompletteras medi tingsrättsinstruktionen i vartsom
försöksförordningen.de arbetsuppgifter finns angivna i För7 §som

del den beredande handläggningenlänsrättemas del kan storen av
skriftväxling första punktendelegeras, vad gäller beslut 19 §t.ex. om

här skelänsrättsinstruktionen. utvidgning bör dock kunnaEn även av
uppgifter i försöksförordningen.vissa de 7 § En närmarenämnsav som

delegerbara området bör i samband med denanalys det skeav
"Domstolsakademi" kommitténutredning inrättandeom av en som

föreslår. delegeringsmöjligheternaEnligt kommitténs mening hänger
utbildningsfrågoma.mednära samman

vadfinns således anledning domstolsinstruktionemaDet överatt se
förberedandegäller de möjligheterna till delegering åtgärder.olika av

vill peka vid sådan kanske inteKommittén på det översyn äratt en
finnskataloger uppräkningarnödvändigt bygga deatt ut som avav
tidenuppgifter. sådan lagstiftningsteknik meddelegerbara En ettger

rambestäm-regelverk. möjlighet stället haoöverskådliga En iär att en
förförsöksförordningenmotsvarandemelse på isättsom anger som-

föreslås beträffande demberedningsjurister ochnotarier och som ovan
får domstolssekreterare.beredande uppgifter delegeras till Det äratt-

inteingripande åtgärdernödvändigt därefter särskilt vissaatt attange
falletrotelinnehavaren i det enskildafår delegeras. Naturligtvis måste

till arbetsfördelningen blir lämplig.attse

dömandeEgentligtl5.2.2

dömandet kan utförasdet framgått det egentligatidigare harAv att av
och Somsåväl domare icke ordinarie domare notarier.ordinarie som
beredningsjuristerkommer framgå nedan kan det även övervägas attatt

Även egentliga dömandetfär behörighet mål. detvissaavgöraatt om
iarbetsuppgift juristkompetens kan det kommabör krävaär en som
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registreringskaraktär,fråga frågor innebärdelegera vissa attatt somav
mål domstolssekreterare.tillavgörs,

gränsdragningen mellan vilka mål bördet först gällerNär som av-
ordinarievilka mål ickeordinarie domare och ävengöras som enav

utgångspunktenoch fiskal kan bördomare dvs. avgöra, varaassessor
domare.skall förbehållas ordinarie Av-det kvalificerade dömandetatt

kvalificerat detskall såmellan vadgränsningen attsom anses vara
emellertid helt lätt Enkräver ordinarie domare inte göra.är att na-en

ochhjälp straffskalorallmän domstol kan dras medturlig igräns av
värdetförvaltningsdomstol kan utgångspunktentvistevärden. I avvara

nackdeluppräkning måltyper.ändringsyrkandet eller vissa Enen av
domare respektiveför Vilka mål ordinariemed sådana fasta gränser en

blir stelt.får Deticke ordinarie domare avgöra är taratt systemeten
straffskala eller tvistevärdevad gällerhänsyn till mål,inte äratt som

enkla ochomfattande, bedörrmingsmässigt kanellerallvarliga vara
okomplicerade.

för arbets-rättssäkerhetssynpunkter bör vägledandeDe som vara
ändåstyrka för vissa riktlinjeremellertid medorganisationen talar att

fall fiskaler.får Dessabör finnas för vilka mål i äravgöras vartsom av
för ordinarie domartjänsterslutligt godkända sökainte utanatt

domstolarna led iarbetar också iarbetar under prövning. De ettsom en
kräver.erfarenhet vissa måltyper Detutbildning och saknar den som

innefattarför verksamheten ochdomstolschefen har ensomansvar
domarutbildning integenomgårskyldighet övervaka denattatt som en

hänsyn till sinhan klarar medtilldelas mål svårare änär avsom
verksförordningenmålets karaktär i sig 6 §erfarenhet och till

tingsrättsinstruktionenandra stycket och §1995:1332, § 12l1 samt
därförlänsrättsinstruktionen bör komp-och10 § andra stycket 11 §

börnormalt intemåltyperletteras med uppräkning vissa somen av
handläggas fiskaler.av

vilka mål-detaljerad genomgångKommittén att avmeranser en
refonn-fortsattafiskaler bör ske i detbör handläggasintetyper avsom

målundantadock allmän domstolarbetet. inriktning kan iEn attvara
två år eller däröverlindrigaste straffetangående brott för vilket det är

sexualbrott,allvarligadråp, våldtäkt och andraexempelvis mord,
tvåmedföra fängelse iandra brott kannarkotikabrott, antasgrovt som

Dispositivaangående vårdnad tvistiga.år eller och mål ärsommer
fiskal.heller handläggastvistemål värden bör interör större av ensom

beloppuppgår tillkan riktvärde tvistevärdetHär ettattett somvara
femtonöverstiger basbelopp.

förvaltningsdomstol inte börallmänpå mål vidExempel som
enligt lagenomhändertagandefiskal målhandläggas rörärav som

föräldra-vårdbestämmelserl990:52 med särskilda unga,avom
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balksmål, tvångsåtgärder beskattningsförfarandeti och psykiatrimål.
På motsvarande allmän domstol bör dras vidi ävensätt gränssom en
mål betydande värden. Mål taxeringsprocessenirör rör ettsom som
värde till belopp femton basbelopp böruppgår överstigerettsom som
därför normalt fiskal.inte handläggas av en

Enligt riktlinjerna för vilka fiskalkommitténs mening bör mål en
börinte handlägga emellertid inte absoluta. undvikaFör ettattvara

alltför stelt arbetssätt domstolschefen ha möjlighet efterbör att en
låta fiskal handlägga mål omfattas undantagen.prövning etten som av

Vid bådesådan prövning bör det ingå bedömning fiskalensen en av
individuella förmåga handlägga det enskilda måletsmålet ochatt av

fiskals handläggaDärvid måste det beaktas behörighetart. att atten
mål bör kunna successivt under utbildningstiden. Vidare börutvidgas
det påpekas fiskal får behörigheti detta sammanhang att atten som

fatta beslut förbe-handlägga visst mål bör kunna samtliga de underett
redelsen hör till målet, således beslut eventuella tvångs-ävensom om

förberedande handläggningen.medel, under Dense ovan
fiskal handlägga harför vilka mål bör härDe gränser en som

visserligenbör inte tillämpas för icke ordi-Dessa ärangetts assessorer.
förklaratsnarie domare, har efter prövning slutligen behörigamen en

erfarenhetsöka domartjänster. Många har också långatt assessorer en
bör ställetdömande verksamhet. Enligt kommitténs mening det iav

finnas allmän innebörd vid tjänstgöring iregel atten av en assessor
eller får handlägga särskilt omfattandelänsrätt tingsrätt inte mål ärsom

fall till dom-eller svåra. bör åligga i tveksammaDet attassessom
stolschefen ickehänskjuta frågan, visst mål kan avgörasettom av en
ordinarie domare.

mål har kom-Vad därefter gäller notariers behörighet avgöraatt
finnsfunnit denna behållas. imittén tidigare bör De gränseratt som

länsrättsinstruktionerna för behörighettingsrätts- och notariemas att
fungeratmål har erfarenhetsmässi väl.avgöra

efter instansordningsreformen intebakgrund länsrätternaMot attav
då det ilängre handlägger mål massärendekaraktär och numeraav

flertalet för sakpröv-måltyper finns krav på prövningstillståndett en
målkammarrätt har behörighetning i länsrättsnotariernas avgöraatt

den februari förändrats 1997:1118, Utgångs-1998 SFS1 se ovan.
förbehållasbeskaffenhet börpunkten mål inte enkelär äratt avsom

kunna fådomare. skall efter viss tids tjänstgöringNotarie ett gene-en
enkel beskaffenhet.rellt förordnande vissa målkunna avgöraatt av

beträffandeDärefter skall det prövning rotelinnehavarenske en av
Inrikt-enskilt mål det lämpligt notarie.Varje så avgörasäratt att av

deleger-således uppstramning detningen ändringarna vissär avav en
bara området.
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medilänsrättsinstruktionenBestämmelserna i överensstämmer stort
Äventingsrättsinstruktionen. tings-motsvarande bestämmelser i

förordnande påfå generellthar möjligheträttsnotarier egetattatt ett
elleromfattandeoch ärenden intehandlägga målvissa ärsomansvar

Endast i några särskiltsakkunskap.kräver särskildsvåra eller an-som
skall ske prövninguttryckligen detfall dockgivna att en avanges

hand-sådant det kansärskilda måletdetrotelinnehavaren är attatt
kommittén anförtbakgrund vadläggas notarie. Mot attomavav en

det ioch dåligga första instansrättskipningen skall ityngdpunkten i
för prövning i hov-prövningstillståndpånotariemålen finns kravett en

fårmålvilkaske tingsrättuppstramning ibör viss ävenrätt, somaven
imeningenligt kommitténsSåledes bör dettill notarie. ävendelegeras

skall skedetuttryckligensamtliga måltypertingsrätt i att enanges
börvilka måldelegeras.varje mål Förprövning att somangesomav

dom-bådaanvändas uttryckssätt ibör därvidkunna delegeras samma
enkel beskaffenhet".skallmålet "avstolsinstruktionerna, attt.ex. vara

låtabör det kunnamening ävenEnligt kommitténs övervägas att
till notarier.delegerasmål kansådanaberedningsjurister avgöra som

underoch har därmednotariemeriteradskallberedningsjuiistEn vara
notariemål. Förhaft behörighetnotaiietjänstgöringsin avgöra attatt

låtanotariemeriterade jurister börrekryteraöka möjligheterna att man
rim-kan intebehörighet. Detbehålla dennaberedningsjuristema vara

endast påförloradmål skall gåvissabehörighetenligt avgöraattatt
bered-särskiltavslutad,notarieutbildningengrundden äratt som

mångaerfarenhetförvärvatförväntas hakan änningsjuristema avmer
skallBeredningsjuristenbehörighet.dömandede harnotarier som

beredningsorga-iarbetsledare för bl.a. notariernaockså kunna vara en
möjlighet delegerabestämmelseinnebärnisationen. attDetta att omen

ochtingsrätts-inarbetas iberedningsjurist måsteuppgifter tilldömande
länsrättsinstrulctionema.

detutgångspunktkommitténsdetframgått tidigare attSom är
målenklarevissaförbehållas domareskallegentliga dömandet attmen

hindrar inteberedningsjurister. Detochtill notarier attkan delegeras
registrerings-medjämställafrågordet finns vissa ärnärmast attsom

till kansli-delegeringmål därinnebäråtgärder, avgörs,att enmen som
efterdomgällerskulle kunna Detpersonal övervägas. t.ex. gemensam

efter åter-målavskrivningäktenskapsslcillnad ochansökan avom
harskall Detavskrivningen intedär andra frågor avgöras.kallelse, än

delegeraskanfrågorsådanaflera tillfällen diskuteratstidigare vid om
äktenskaps-ansökandet gällertill kanslipersonal. När omgemensam

ställer sådanaanfört måltypendepartementschefen bl.a.skillnad har att
lämpligtdet intebeslutsfattarenkompetens hoskrav på juridisk äratt

l99l/92:100,domstolssekreterare Prop.avgörandena tilldelegeraatt
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bilaga 12. Kommittén tiden kan inne påatt att nytts. anser nu vara
dessa frågor.överväga

15.3 Mellaninstans

Frågan söka vilka uppgifter bör utföras ledamöternaavgöraatt som av
i mellaninstans och vilka kan delegeras till andra personalgruppersom
har inte betydelse för renodlingen domarrollen mellan-isamma av
instans i underrätt. betydandeEn del målen bereds redansom av av

personal ochdomare efter föredragning för dessa.än avgörsannan en
Utslagsgivande för renodlingen domarrollen i mellaninstans ärav
därför framför allt tillgången på beredande personal god. Dettaatt är
har tidigare behandlats vid övervägandena beträffande berednings-
organisationen i mellaninstans, avsnitt Behovet beredande13.2. av per-
sonal kan endastinte tillgodoses med dem genomgår domar-som en
utbildning. Kommittén har därför föreslagit notarietjänstgöringatt en
införs i mellaninstans och denna skall aspiranttjänstgöringen.ersättaatt
Sådana överrättsnotarier skall tjänstgöra år i antingen hovrätt ellerett
kammarrätt.

detta detTrots naturligtvis betydelse för arbetet domare iär av som
mellaninstans söka arbetsformer där mycketså möjligt denatt som av
förberedande handläggningen kan delegeras för självständig handlägg-
ning andra personalgrupper ledamöterna.änav

örberedelseåtgärderF får i mellaninstans vidtas antingen ellertreav
fyra domare på avdelning, rotelinnehavaren elleren ensam annan per-
sonal. I hovrätt får således den beredande handläggningen, som an-
kommer på rotelinnehavaren förordnandeprincipielltettensam, genom
delegeras till fiskal, fiskalsaspirant eller domstolssekreterare. Dom-
stolssekreterarna får dock fattainte vissa särskilt beslut, såsomangivna
förordnande eller byte offentlig försvarare mfl. partsbiträden, be-av
viljande rättshjälp förordnandeoch personutredning i brottmål.av av
Delegeringen mål eller däreftervisst ärende sker be-ett ettav genom
slut rotelinnehavaren enskilt fall.i varje Motsvarande delegerings-av
möjlighet saknas för kammarrätt. både hovrätt och kammarrättFör
skall emellertid ñskaler, fiskalsaspiranter och förordnas tillandra som
det i övrigt hjälpa till med beredningen målen och ärendena 17av
hovrätts- och kammarrättsinstruktionen.

författningsreglering finnsDen för hovrätt med långtgåendesom
delegeringsmöjligheter enligt kommitténs förmening tillräckligär att
medge renodling ledamöternas arbetsuppgifter. Hovrättsinstruk-en av
tionen måste dock kompletteras med möjlighet på motsvarandeatten
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och domstolsselcreterarefiskalsaspiranter,fiskalergäller försätt som
överrättsnotarier.tillförberedande handläggningendelegera den

motsvarande delege-det införasbördet gäller kammarrättNär
fiskalsaspiranter,till ñskalerhovrättringsmöjligheter i över-som

bör undantasVilka beslutdomstolssekreterare.rättsnotarier och som
föremål för ytterligareblibehörighet bördomstolssekreteramasfrån

utredning.
domstolssekre-utvecklingmöjlighet tillytterligareFör att avenge

möjlighetdemarbetsuppgifter bör det övervägas attäventeramas ge
för detta 19lagfarenhetnärvarande krävs detföredra mål. Förvissaatt

kammarrättsinstruktionen.hovrätts- och

domskrivningochRättsutredningar15.4

led deniskriva domrättsutredningar ochUppgiften är ettattgöraatt
utförasomgångförstabehöver inte idömande verksamheten avenmen

delsärskilja;Arbetsuppgifterna svårapersonligen.domaren är att en av
med domskrivningen. Domarnaofta sambandutförs irättsutredningen

drygtuppgifter, 30arbetstid för dessadel sinanvänder också stor aven
viss delavlastningbilaga Enoch länsrätt,i tingsrättprocent avenav

domar-betydande delsåledes innebärauppgifter skulledessa att aven
domar-renodlingytterligareförfrigörasarbetskraften kunde aven

rollen.
förändringnaturligtalathar tidigareKommittén nota-att avenom

medarbetaomfattningnotariema ilåtarieutbildningen störreär att
avsnittNotarieutbildningen,och domskrivning,rättsutredningarbl.a.

bered-bådeVidare böravsnitt 11.2.1.Beredningsorganisationen,och
arbetsuppgifter,dessafiskaler hautsträckningoch vissningsjurister i

utformningenoch Denavsnitt ll.2.3Beredningsjurist, närmare av
Även börmellaninstansi överrätts-avsnitt 8.2.domarutbildningen,

ide redanrättsutredningardefiskaler, förutomoch godkändanotarier
till domar.skriva förslagutsträckningutför, ökaddag i

och pårättsutredningarpåi dag lägger attdomarnaAll den tid som
föreftersom de ändå attfrigörs dock inteskriva dom ytterst ansvarar

fall delöverföra iVärdetkorrekt.uppgifter utförsdessa vartatt enav
emellertidskriva domochrättsutredningar äruppgiften attgöraattav

ochnotarier"renodlingseffekt". Utbildningentillinte begränsat aven
och förbättrasfördjupasochbåde i underrättfiskaler överrätt genom en

arbetsuppgifter. Detutföra sådanafå ärunder handledningövning att
domskrivning iochrättsutredningarmeningkommitténssåledes att

utesluterñskaler. Dettanotarier ochutförasomfattning skallökad av
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inte, tidigare i avsnitt 11.2.3, domstolssekreterarna iomnämnts attsom
viss omfattning deltar domskrivningen.i
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ANSTÄLLNINGSSKYDDVI

ordinarie domaresIcke16

självständighet och

Europakonventionen 6art.

anställ-beredningsjuristersnotariers ochIcke ordinarie domares,
Europakonventionens krav påbakgrundningsskydd bör, mot av

stärkas.självständiga domare,

kravEuropakonventionensInledning16.1 -

enligt 6art.

kraft den januari 1995trädde i 1Genom lag SFS 1994:1219 som
mänskligaangående skydd för deskall Europeiska konventionen

Europakonventionengrundläggande frihetemarättigheterna och de
svensk lag.gälla som

civiladet gällerkonventionens 6Enligt prövaär när attart. envar,
berättigad tillbrott,eller anklagelse förrättigheter och skyldigheter

ochinfor oavhängigskälig tid,opartisk och offentlig rättegång inom en
opartisk domstol.

definierade konventionstextenartikeln inte iiBegreppen är närmare
InnebördenEuropadomstolens praxis.fått innebördhar sinutan genom

anklagelse för brottochrättigheter och skyldigheterbegreppet civilaav
rättsfall. kom-flertal Försåledes blivit föremål för prövning ihar ett

behövs för dö-anställningsskyddöverväganden detmitténs somom
framförbetydelsemande personal innebörden dessa begreppär avav
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allt för frågan det bör anställningsskydd förövervägas ävenettom no-
tarier m.fl. kan komma mål ingripandemindreavgöra ärattsom som
för den enskilde.

det gäller civila rättigheter kanske räcker konstateraNär det med att
det skall reell och mellan enskildasig seriös tvistatt röra om en perso-
eller mellan enskild och myndighet, gällertvistenattner en person en

rättighet har grund i den nationella och dennasin rätten atten som
rättighet kan karakteriseras rättighet.civil Därmed har t.ex.som en

till sociala förmåner så generellt falla underrätten ansettsgott art.som
6 Danelius, Mänskliga rättigheter ff.Hans i europeisk praxis, 125s.
Vidare frågantorde återkallelse körkort attom vara anse som enav
fråga civil rättighet.om en

mål gälla anklagelse för brott skall detFör skall röraettatt anses en
straffprocessuellt förfarande syftar tillsig avgöraattettom som om en

fall fastställa påföljden förskyldig till brott och i såär attettperson
detta se härom och det följande Danelius, Mänskliga rättigheter,Hans
upplaga 146 ff.. har inte någon betydelse det nationella5:1, Det oms.

fråga straffrättslig anklagelse.det Denrättsystemet ärattanser om en
nationella handlingen bildar dockbeteckning brotträttens ettav som

förutgångspunkt den bedömning Europadomstolen gör.
det framför allt förDärutöver två kriterier användsär attsom

förstafråga anklagelse för brott. gärningensDetavgöra är ärom om en
dvs. gämingen innefattar överträdelse kan begåsart, som avom en

förbud.helst och velat införa allmäntvilken Ommot ettvem som man
däremot överträdelsen gäller förhållningsregler för vissen per-grupp

oftamed särskild ställning och särskilda skyldigheter har densoner
betraktats utanfördisciplinär förseelse faller Detart.som en som
andra frihetsberövandekriteriet den reaktion kan följa. Omär ensom
påföljd kommer fråga faller överträdelsen regel underi art.som

det gäller bagatellartade förseelser har många länder,När mer
liksom Sverige, avkriminaliserat och påföljdemaantingen dem ersatt

förmed administrativa eller dem till föremål enklaresanktioner gjort
förfaranden förekomma ordningsbot och iendast böter kan t.ex.när

fall strafförelägganden.vissa
betydelse för förfaranden skallbedömningen sådanaAv ävenom

anklagelse Europadomstolens avgörande iför brottutgöra är ettanses
Öztürk.mål Tyskland trafikförseelseEMD Målet avsåg73,mot en

tysk betraktades ord-enligt inte brotträtt ett utansom som som en
ningsförseelse. fråga ankla-Domstolen fann dettatrots att var om en

för vidgelse brott. Europadomstolen fäste någon betydelse detinte
låga straffvärdet eller boten kunde följa på gämingen,den låga som

det fråga belagtsavgörande det gärningutan attvar var om en som
med påföljd bestraffande. denavsedd både avskräckande och Iatt vara
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danska till m.fl.kommentaren Europakonventionen Per Lorenzon Den
Europaeiske Menneskeretskonvention, 192 har med anledning1994, s.

parkeringsavgifterEuropadomstolens avgörande ocksåansetts attav
jfrtills vidare bör bedömas så de omfattas dock nedanatt art.av

under rättsfall det mål anhängigt DanmarkNordiska är motom som
for mänskliga rättigheternavid den Europeiska kommissionen de

angående parkeringsförseelse.en
domstolen skalloavhängighet och opartiskhet innebärpåKravet att

påverkas ovidkommande omständigheter.handla objektivt och inte av
till utesluta möjligheten obehörigOavhängighetskravet syftar att av

opartiskhet syftar det i domstolen intemedan kravet på påpåverkan att
framförfår finnas eller benägenhetnågon önskan att partgynna en en

europeisk praxis, 1997,Danelius, Mänskliga rättigheter iHansannan
ff..151s.

framgåroch opartiskhet detdet gäller kraven på oavhängighetNär
vikt vidEuropadomstolens domstolen fästerpraxis ut-att vem somav

finnsforordnandetiden vilka garantier detdomare, hur lång är,nämner
sådan inte baraotillbörlig påverkan och vid domstolen ärattmot som

Campbell och ell,utåt framstår oavhängig Foavhängig ävenutan som
80.EMD

innebördenframgår vidare Europadomstolens praxisDet att avav
skall både oavhängigaoavhängighetslcravet domarei 6 ärart. att vara

skyddadeavgöranden ochregeringsmakten det gäller enskildanärav
Europadomstolens domarfrån domaranställningen jfruppsägningmot

oktober Sramek,Campell och Fell, 80, 28 198429 juni 1984, EMD
Enligt domapril Belios, 132.och 1988, EMDEMD 84 29 aven

krav påapril ställs dock inte någotdanska Höjesteret den 199418 att
betaznkning,lagfást Domstolsudvalgetsoavsättligheten skall vara

265.Betaankning 1319 s.nr.
ff.a.a. 173till Europakonventionenden danska kommentarenI s.

ställa någottordeockså Europakonventionen visserligen inteuttalas att
vidviktläggerdomarna oavsättliga,absolut krav på störreär utanatt

nämnvärdförekommer i någonpraktiken inteuppsägningar iatt
omfattning.

åtagande enligt Europa-tidigare tillgodoses SverigesberörtsSom
stad-regeringsformen varikap.konventionen bl.a. ll 2 §6art. genom
dom-riksdagen, får bestämma hurmyndighet, helleringenatt engas

skall till-domstol i övrigtdöma det enskilda fallet eller hurstol skall i
dom-särskilt fall. Principenlämpa rättsregel i garanteraattett avseren

detoavhängigasjälvständighet innebär domarnastolarnas och är näratt
do-med ordinarieavgöranden. Regeln kompletterasgäller enskilda att

skiljas från tjänstenskyddadeenligt grundlagen annatär mot attmare
grund sådant brottpensionsålder, sjukdom och påvid uppnåddän av



140 Anställningsskydd 1998:88SOU

eller eller åsidosättande visartjänsteåliggandegrovt upprepat av som
uppenbar olämplighet inneha domartjänst. do-Vidare ordinarieäratt

inte skyldig flytta till jämställd domartjänstatt änannatmare annan
det påkallas organisatoriska uppfyllsskäl. ordinarie domareFörom av

således Europakonventionens krav på oavsättlighet.
Regeringsformen ställer dock inte frånsett de högsta instansema- -

något krav pâ endast ordinarie domare får utföra dömandeatt upp-
gifter. Vid domstol skall visserligen finnas ordinarie domare, ickemen
ordinarie domares ställning berörs grundlagen. detinte i Att över-
huvudtaget finns domstolarna framgårordinarie domare iänannat en-
dast indirekt be-4 kap. § rättegångsbalken där det heter4 attav om
viljande ledighet och förordnande vikarie för lagfaren domare iav av
hovrätt eller underrätt meddelas bestämmelser Sådanaregeringenav
bestämmelser har utfärdats i bl.a. domstolsinstruktionema. Någon sär-
reglering icke ordinarie domares anställningsskydd finns Ickeinte.av
ordinarie domare har således, i till de ordinarie domarna,motsats en-
dast det skydd och förflyttning allmänt gälleruppsägning påmot som
den svenska arbetsmarknaden. Likväl utför icke ordinarie domare
dömande uppgifter ochbåde i underrätt och i mellaninstans utgör en
betydande del den svenska domarkåren.av

talan Sverige har den Europeiska kommissionen för deI moten
mänskliga rättigheterna den februari tagit ställning till det8 1973 om
strider artikel hovrättEuropakonventionen, Svea i avgö-mot att ett
rande hovrättsfiskaler. denna del avvisadesbestod bl.a. två Talan iav

manifestly illfounded:som

judges do benefit from the protectionthat assistanttrue not
Swedishholders of judgeships by of theiven to permanent

satisñed thatonstitution. the Commission assistantHowever,
judges belong the udicial profession and when givento

ofin theassignments eit in District Court Courtas a e er a or
tional likeeal, in ful ependence. theyAp in Inact cases may,ordinary exe

bycivil dismissed their employmentbeservants, om
lies thedecision of the of Appeal but eal thenCourt toan ap

CommissionSupreme Administrative Court Moreover, notest e--- whichthat the applicant suggested valid groundhas again not any
concemedwould show that the assistant judgestwo notwere

finds that equally clearimpartial in his The Commissioncase.
that there violation of thisArt 6 in respect.was no

framgår bygger avgörandet till ordinarie domareSom del på ickeatten
endast undantagsvis beslut, vid föroch sådana tidpunktensägs attupp

Avgörandet torde fåavgörandet, kunde överklagas till Regeringsrätten.
ökad från aprilbetydelse efter det Arbetsdomstolen dom den 24iatt en

godkänt grund1996 antal kammarrättsassessorer påatt ett sagts avupp
arbetsbrist. utlösande faktorn för beslutetDen sägaatt upp assessorerna
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minskahade måstmedförde kammarrättenmedelsbristdock attsomvar
uttalade bl.a.Arbetsdomstolenorganisation.sin

be-1011993domen AD ärbl.a. iarbetsdomstolen uttalatSom nr
samlings-anställningsskyddssammanhangarbetsbrist ieppet en

alltidingalundaocholika situationermängd ärföreteclming en
arbetsuppgifter försaknaskonkret meningdet imedliktydigt att en

arbetsgiva-byggerAnställningsskyddslagen attarbetstagare
..... .. och börundvika fristä ningarsöka över-skallmångörligasteiren

verk-genomföra olikamöjligheterståendetill budsalla attväga
behöverarbetstagare sägassamhetsförändringar attutan uppm.m.

bl.a. denuttalats iemellertid, harkandetta gjortsHar nysssom
ifrågasättasprincip inteibedömningarbetsgivarensnämnda domen,

arbetsbristformgrund isakligprövningendomstol vid avomavav
föreligger.

hardomare inteordinariepå icke ettbekräftelseinnebär attDetta en
arbets-gäller påallmäntfrån vadavvikeranställningsskydd somsom

där-hardömandeordinarie domamasde ickeFråganmarknaden. om
därför skemåstegenomgångdager. Ennågotkommit imed annanen

såväl notarierföranställningsforrnemareglerde rör somsomav
frågan Euro-analysbörVidare görasfiskaler och omavenassessorer.

icke ordina-föranställningsformemainnebär6pakonventionen attart.
kommitténsmåsteSlutligenförändras. övervägasmåsterie domare om

målfåskallfortsättningen samt attavgöraiförslag notarier ävenatt
anställ-medförbehörighetskall denna attberedningsjuristerockså ges

förändras.behöverpersonalkategorierför dessaningsformerna
anställnings-domareordinarieickefråganbakgrund tillSom omen

röranderättsfallredogörelse för vissainledningsvisskydd lämnas en
grannländer.nordiskaförekommit i vårafrågadenna som

rättsfallNordiska16.2

Danmark

det konven-fråganbehandlatHöjesteretredan berörtsharDet att om
domare.ordinarieickemedtionsenliga/grundlagsenliga i systemet

Deefter lagen.sigdomare harstadgar rättaDanska grundlagen attatt
mot sinförflyttaskan inteoch dedomendastkan avsättas genom

omorganisation.grundar påsigförflyttningenintevilja enom
första instansbrottmål irördeapril 1994den 18Domen ett av-som

justitie-anställd isamtidigtdommerfuldmaektig,gjorts varsomav en
intedomarengällandegjordetilltaladedepartementet. Den att oav-var
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hängig på det Europakonventionensätt kräver och därföryrkadesom
målet skulle återförvisas till förstaatt instans. Höjesteret, ogilladesom

återförvisningsyrkandet, anförde:

Bestämmelserna i grundlagen 3 och bör,64 bakgrund denmot avlagfästa, mångåriga praxis använda icke ordinarie domare, tolkasatt
så det inte utesluter dömande funktioneratt i omfattningvissatt kan

domare,utövas inte har grundla sfást skyddettav mot attsom av-
skedas eller förflyttas. Användningen ordinarie domare harav e
ökat betydligt, det finns inte tillräcklig grund för dettaattmen anse

grundlagsstridivara ocñ.....Omfattningen karaktären den bestående ordningen attav an-
vända icke ordinarie domare i förening med det mycket vida an-
ställningsområdet för anställda i Justitiedepartementet med till-
hörande institutioner och avsaknaden lagskydd uppsägningmotav
medför det tveksamt medatt är icke ordinarie domaresystemetom
kan förenligt med konventionen. Då det inte finns någon sä-anses
ker grund för fastslå konventionens räckvidd i dettaatt avseende
och då tolkning, i väsentlig ad avskär möjligheten atten som skuñle an-
vända icke ordinarie domare, få mycket pandegenom
följder för domstolsorganisationen, Höjesteret fragan börattanser
lösas lagstiftningsvägen

Höjesteret har vidare i dom den 8 1995, rörande brottmålettmars
avgjort dommerfuldmaektig uttalat:av en

Med hänsyn härtill till tidigare refererad dom och till pdraget tillu
Domstolsudval utreda frågan icke ordinarieet att omare ochom
till den osäker alltjämt består beträffande räckviddenet som av

akonventionen,Euro finner Höjesteret inte grund för uttalaatt att
lda i Justitiedepartementetanstä endast på grund anställningsför-av

hållandena avskurna från verka ickeär ordinarie domare iatt som
lfgåtátlmåli vidare omfattning följer domen den aprilän 18som av

Höjesteret ogillade denna gång yrkandet återforvisningäven tillom
första instans.

Från Danmark kan också det finnsnämnas mål angåendeatt ett en
parkeringsförseelse för närvarande handläggs vid den Europeiskasom
kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Klaganden gällandegör

Danmark brutit 6att Europakonventionen eftersom målet imot art.
första instans avgjordes icke ordinarie domare. Målet harav en
kommunicerats med Danmark, också processskrift.avgettsom en
Målet inte maj 1998 avgjort.är

Norge

Även Höjesterett har frågan det striderprövat Europakonven-motom
tionen icke ordinarie domare dömer. Frågan gällde talanatt en om er-
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domare,avgjordesMåletkommun.från och tresättning staten aven
förordnan-tidsbegränsadeefterinstansförstatvå tjänstgjorde ivarav

andra hadeoch denpensionerad domaredessaden. Den envarena av
aktuelladenförordnad itillfälligtdomstoltjänst i varmenen annan

vidfast tjänstsöktavgörandetförvid tidendomstolen och hade en
jä-ordinarie domarnaickegällande degjordedenna. Parterna att var

diskretionärtochförordnadetidsbegränsateftersom deviga statenvar
skulle förlängas. Lagmansrätten,förordnandetidenkunde avgöra om

âterförvisningyrkandetogilladeinstämde,vilken Höjesterettmed om
anförde följande.ochinstanstill första

pensio-användningenochdomareicke ordinariemedSystemet av
förhållanden och behovetbudgetmässigabottnar inerade domare av

kano.dyl. Detsjukdomgrund arbetstoppar,extrahälp på an-av
omfattandeinvändningaroch andraonstitutionella mot ettföras

pensionerade domare,ochordinarie domarebåde ickebruk menav
för värderingenavgörandekan knapinvändningarsådana ast vara

aktuellabåde denighet.....dug Avenenskilda domarensden omav
kanförvaltningsbeslut överprövasfattatmyndigheten ett somsom
delardomaredet är statendomstol och utnämner avorgan somav

varandra.oavhängigabetraktassammanhangde i detta attär avsom
formelltbetydelseavgörandenågonvanligtvis statenattDet är utan

utnämningendomare. Avenoch den utnämnerävenär part omsom
tidsbegränsninkaraktärmed denden,tidsbegränsad kanär ensom

tidsdeförhållandesådant gör atthar intehär ett e-somvaraanses
örandenpartiskaw Dekantjänstgörande domarnagränsat avanses

ioch förhål andenatillhänvisatsdet harEuropadomstolen somav
förhållanden degälla andraFell änCampbell ochmålet somsynes

aktuellaär nu.

Island

majdomstol den 18Islands HögstaavgörandenSlutligen bör ett av
till-trafikförseelse. DenförgälldeMålet1995 omnämnas. enansvar

avkun-deneftersomgrundlagenstredhävdade domentalade motatt
dom-prövades Högstamålet,dommerfuldmaektig. Inats avsomenav

följande.uttaladesEuropakonventionenbakgrundstolen art.mot av

nödvän-detframhållaslag 92 ärårs atttill 1989förarbetenaI nr.
ordinarieickedommerfuldmaektiupprätthålla tänsterdigt att som

omargärningen.ijuristerutbildningenidomare ett avsom
kan intedommerfuldmaektigförAnställningsförhållandena en-en

förvalt-beroendesåskallhanavgöranden avsamt ansesomvara
ochtillsynunderpgifterdömandeutförakanhan intenin att uen

dockDetoch i ärämbetsdomare namn.ennesansvar av enun er
dommerfuldmaektigenutvecklat sig,raxistillrådligt, attinte som

Faktiskthäradsdomaren.utsträckningdömer i motsvaran some
oftautförochämbetsdomamade påfungerar sätt somsamma

erfaren-dock intehardenne. Dedomar äming sammasomsamma
sigunderkastatkarriär intesini börjanoch harhet sammata avo
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för domargämingen de domare avlagt ed på he-ansvar som som ender och respektera grundlasamvete Justitieministernatt kanom en.
också återkalla deras förordnande och eda dem domstols-utanavs
prövning och förvaltningen kan budgetbeslut få derasgenom an-ställning höra kortmed varsel.att Det bör därförup attansesdommerfuldmas tiges ställning, sådan den faktisk inteär,som upp-

ller grundla krav å domstolarnas oavhängighet, sådantolEasens som
enligt uropakonventionenmaste 6 oavhängigaen art. om

och opartiska domare...

Islands Högsta domstol återförvisade målet till häradsrätten för förnyad
handläggning.

16.3 Anställningsförhållanden för domare

Vid domstol skall finnas ordinarie domare, kap.11 1 § tredje stycket
regeringsformen. principI räcker det med det finns ordinarieatt en
domare vid varje domstol, dock det finns särskilda bestämmelseratt

de högsta instansema. Vilka ordinarie domare skall finnas iom som
respektive instans framgår rättegångsbalken och lagen 1971:289av

förvaltningsdomstolar, 1 kap. 2 § rättegångsbalken ocht.ex. 3 §om se
lagen allmänna förvalmingsdomstolar.om

Som redogjorts för tidigare framgår det endast indirekt rätte-av
gångsbalken det finns icke ordinarie domare i allmänatt domstol, 4se
kap. 4 § rättegångsbalken. Stadgandet saknar motsvarighet lageni om
allmän förvaltningsdomstolar. Reglerna icke ordinarie domare åter-om
finns för båda domstolsslagen domstolsinstruktionema.i Nedan redo-

för de reglergörs gäller för ordinarie respektive icke ordinariesom
domares anställningsförhållanden.

16.3.1 Ordinarie domare

Ordinarie domares anställningsförhållanden regleras dels regerings-av
formen, dels lagen 1994:260 offentlig anställning och lagenav om
1994:261 fullmaktsanställning.om

Enligt ll kap. § första5 stycket regeringsformen kan ordinarie do-
inte skiljas från tjänsten han brott elleränannatmare grovtom genom

eller åsidosättande tjänsteåliggande harupprepat visat sigav uppen-
barligen olämplig inneha tjänsten eller han har uppnåttatt gällandeom
pensionsålder eller enligt lag skyldig avgå med pension.är attannars
Justitiekanslern har i beslut den 2 oktober 1996 uttalat bestäm-ett att
melsen rimligen innefattaräven risk för andra sank-rätt att utanen -
tioner de föreskrivna i lagän är de arbetsuppgifterutöva ärsom som-
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åtgärddomstolskritiseradesbeslutförenade med tjänsten. I ensamma
fråndomareordinariebeslut omplaceraadministrativtatt ett engenom

rotelansvar itill tjänstgöringmed rotelansvartjänstgöring utan enen
inteFörfarandet ansågsdomare. överensstämmaförstärkningspool av

regeringsformen.§bestämmelsen kap. 5med ll
räknasendast för de domaregällerGrundlagsskyddet somsom

uttalades ingenregeringsformårstill 1974förarbetenaordinarie. I att
former hanunder sådanaanställddomare den attärän somannan

tillerkänner ordinarieparagrafenanställningsskyddåtnjuter det som
mening.grundlagensiordinarie domarekan räknasdomare som
tidpunktfram till vissinnehar tjänstanfördes domareVidare att somen

tillutnämndgrundlagens meningitills vidare inteeller varaanses
391.1973:90ordinarie domare prop. s.

ordinarie doma-reglerasregeringsformenibestämmelsernaUtöver
och lagenfullmaktslagenanställningsförhållanden omavavres

fullmaktsanställningEnligt § lagen3anställning.offentlig om
lagenmed fullmakt. Ianställasdomareskall ordinariefullmaktslagen

§§3 och 14disciplinförfarandetreglerasanställningoffentligom
och läkar-avstängningupphörande,anställningsfrågormedan om

fullmaktslagen.behandlas iundersökning
entledigasdomareordinariekanfullmaktslagenEnligt 6 § omen

förarbetsförmåganieller nedsättning ärförlusthan på grund avav
tillfredsställandearbetsuppgifterfullgöra sinaoförmögenframtiden att

följd inteunder två år inedsatt arbetsförmågagrundeller han på avom
sannolikttid och detunder kortareförsöksvis ärhar tjänstgjort änannat

och detytterligare år ärarbetet inomåterinträda i etthan inte kanatt
sig. Om detutveckla ärdärefter kommerarbetsförmåganhurovisst att

tillfreds-arbetsuppgifterfullgörinte sinadomaresannolikt att en
genomgåhansjukdom kangrundställande på atttvungen envaraav

arbetet. Ytterligarefrånvidarekanläkarundersökning. Han avstängas
förfarandeinledsdetföreliggeravstängningtill ettanledningar somom

skallför åtalvidtasåtgärdellerskall avskedashan attsyftar till att en
eller hanavskedandemedförakanhonomväckas antas ommot som

ansvarsnämndStatensläkarundersökning.beslutföljerinte ett om
läkarundersökning.ochavstängningavskedande,i frågorbeslutar om

Talansådana beslut.domstolsprövningtilldomare harOrdinarie rätt av
och denanslutenfackligtdomarenArbetsdomstolen ärprövas omav

vidtalanfall väcksför hans talan. Iorganisationenfackliga annat
tingsrätt.
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16.3.2 Icke ordinarie domare fiskaler och-
assessorer

För icke ordinarie domare gäller lagen offentlig anställning ochom
lagen anställningsskydd.om

Vilket anställningsskydd den enskilde arbetstagaren har beror på
anställningsformen. anställsNotarier med s.k. längsttidsförordnanden
medan fiskalsaspiranter fårnormalt tidsbestämda förordnanden. God-
kända fiskaler och förordnas tills vidare. Förordnande förassessorer
fiskaler tjänstgöra vid underrätt gäller normalt tills vidare. Förord-att
nande för tjänstgöra vid underrätt utfärdas antingenattassessor som
tidsbegränsat förordnande eller tills vidare. förekommerDärutöver för-
ordnande for pensionerade domare handlägga visst mål elleratt att

förstärka tillfälligt i underrätt eller I adjunge-överrätt. överrättannars
ibland professorer, åklagare och advokater delta vid visst målsattras

avgörande. Fiskaler förordnas adjungera i förordnasöverrättattsom
antingen tills vidare eller tidsbegränsat. förordnandeVid i underrätt är
fiskaler och särskilt beslut lediga från hovrättsanställ-utanassessorer
ningen.

anställning påEn viss tid kan normalt inte bringas upphöraatt
föreuppsägning anställningstidens utgång, andra4 § stycketgenom

anställningsskyddslagen. däremotOm avskedandeanledning elleren
motsvarande föreligger kan arbetstagaren skiljas från anställningen
med omedelbar verkan.

För anställning tills vidare, liksom vid förordnande tills vidareen
dock längst till viss tidpunkt, gäller anställningen kan upphöraatten

uppsägning eller avskedande.genom genom
En skalluppsägning sakligt grundad, § anställningsskydds-7vara

lagen. sakligBegreppet grund inte definierat. Uppsägnings-är närmare
fallen så olika och förhållandena på arbetsplatserna så varierandeär att
det inte har möjligt eller lämpligt generellt slå fast vadansetts att som
kan betraktas saklig grund prop. ff..1973:129 118 förarbe-Isom s.

till den nuvarande anställningsskyddslagen anfördes det intetena äratt
framkomlig självai lagtexten eller försökai motivenväg att atten

detaljerat beskriva i vilka fall kravet forpå saklig grund uppsäg-som
ning skall uppfyllt. måste därför anförtrosDet rättstillämp-anses
ningen ställningstaganden i konkreta fall innehåll åtatt genom ge
begreppet saklig grund för uppsägning prop. 1981/8271, s.69. För
bedömningen det föreligger saklig grund för uppsägning ärav om en

därför hänvisad till Arbetsdomstolens praxis.man
domstolensAv framgårpraxis sålunda föruppsägningatt atten

sakligt grundad skall bero antingen på arbetsbrist se be-vara ovan
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jfrförhållanden,kammarrättsassessorema eller personligapåträffande
anställningsskyddslagen.och 25fjärde stycket, 22§7även

visar Arbets-förhållandenpersonligaVad gäller uppsägning p.g.a.
anställ-ellerställningarbetstagarensvidare b1.a.domstolens praxis att

föreliggerdetpåverkar bedömningenbeskaffenhetningens enav om
grundad b1.a.sakligtuppsägningför uppsägning. Engrundsaklig anses

beskaffenhet, såsomvissbrott attanställde begården t.ex.avom
påanställde har ellerdenförtroendetpåinverkarmenligtbrottet som

Även arbetetmisskötsamhet iutåt.företagets anseende ansesannan
eller olämp-fall slarvuppsägning. Enstakaförsaklig grund avvara en

sigmåste ha visatanställdedenräckeruppträdande inteligt utan
principsjukdom ianmärkasdetSlutligen börför arbetet.olämplig att

ned-arbetstagarensför uppsägning. Förstskälinte ett omvaraanses
detväsentligstadigvarande och såarbetsförmågan attsättning ärav

betydelsearbetekan utföra någotdenneförväntaskaninte längre att av
uppl.Anställningsskydd, sjundeLurming,Larsuppsägning skekan en

247.ff. och178s.
grundas på personligadomareicke ordinarieuppsägningEn somav

Domstolsverket,personalansvarsnämnden vidbeslutasförhållanden av
Domstolsverkets. Be-förinstruktionmed1988:317förordningen§7

Arbetsdom-tvisteförhandlingarefter sedvanliga prövaskanslutet av
företräda arbetstagaren,väljerarbetstagarorganisationenstolen attom

väcks vid tingsrätt.talanattgenomannars
anställ-3 §beslutasarbetsbrist överrätten,uppsägningEn avp.g.a.

hovrättsinstruktionen. Be-jfr 30 § 71994:373,ningsförordningen p.
inträda,beslutararbetstagarorganisationen prövaskan,slutet avom

1974:371tredje stycket lagen rätte-kap. §Arbetsdomstolen, 2 2 om
förasfall kan talanarbetstvistlagen, och igången i arbetstvister annat

tingsrättvid

5 anställningfrågorhuvudregelnanställningsförordningenEnligt 3 § är att om
meddelats iföreskrifteravvikandeanställningsmyndigheten. Omprövas annanav

instruktionen§Enligt 7anställningsförordxiingen.gäller dock dessa, 2 §förordning
företrädare förvid sompersonalansvarsnämnden DVför DV prövar

anställda inomverksförordningen föri 19 §frågorarbetsgivaren/staten som anges
verksför-skäl. 19 §personligauppsägningarverksamhetsområden dvs. b1.a. av
Besluthovrättsinstruktionen.§for hovrätt, 9gäller emellertid inte attordningen -
personal-skäl tillpersonligafrågan uppsägningöverlämna avom en
hovrätts-§ 7kollegium; 30ansvarsnämnden torde fattas överrättens t.ex.seav

deträttsverlcningarsådanatroligen inteinnefattar attSådant beslutinstruktionen.
överklagas.kan

5 anställningsframgår beslutvilkahovrättsinstruktionen52 55Av upp-om-
hovrätts-§frågor enligt 30 7Sådanahovrätt.hörande fattas avgörssom av
intehovrättsinstruktionenkollegium. Eftersomhovrättens ut-instruktionen av



148 Anslällningsskydd SOU 1998:88

Ett avskedande kan ske arbetstagaren har åsidosatt sinagrovtom
åligganden arbetsgivaren. skallDet sigmot avsiktligt ellerröra om

vårdslöst förfarande inte rimligen skall behövagrovt tålas i någotsom
rättsförhållande prop. 1973:129 149. Såväl brott i tjänstens. som
utanför anställningen kan grund för avskedande. detNär gällervara en
brott i tjänsten har betraktelsesätt och lägger särskildsträngtettman
vikt vid brottet obetydligainte värden, det skett vidavsettom om upp-
repade tillfällen eller inneburit allvarligt svek det förtroendeett av som
arbetsgivaren lämnat den anställde. För brott tjänsten gällerutom att
detta kan avskedandeanledning det allvarligt skadar för-vara en om
hållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Visar brottet denatt
anställde brister i insikt det väsentliga i arbetet och med dettaom ger
uttryck för oförmågasådan fullgöra centrala åligganden i tjänst-atten

förtroendet för honom allvarligt rubbas för framtidenatt kan hanen
avskedas Lars Lunning ff..332a.a. s.

Ett avskedande beslutas Statens ansvarsnämnd, hovrätts-55 §av
Äveninstruktionen och kammarrättsinstruktionen.53 § här kan, om

arbetstagarorganisationen väljer föra talan, sådan väckas vidatt
Arbetsdomstolen. fall försI talan vid tingsrätt.annat

16.3.3 Förflyttningsskyldighet

Vad gäller förflyttningsskyldighet ordinarie domare skyddadeär mot
byta tjänsteställe andra organisatoriskaatt skäl och då endastän tillav
jämställd domaranställning. En ordinarie domare dock skyldigären att

tillfälligt tjänstgöra i domstol vid kollegial handläggning iannan
följande fall.

En rådman i tingsrätt skyldig tjänstgöra ledamotär iatt som annan
tingsrätt inom hovrättsornråde. rådmanEn i länsrätt tjänst-ärsamma
göringsskyldig i samtliga tingsrätter och hovrätter. kammarrättsrådEtt

skyldig tjänstgöra i hovrätt.är Motsvarande skyldighet saknas föratt
hovrättsråd, fullmaktslagen.14 §

Ordinarie domare förvaltningsdomstoli har således tjänst-störreen
göringsskyldighet i allmän domstol ordinarie domare i allmän dom-än

tiyckligen har behörighet fatta beslut uppsägning detatt näranger vem som om
gäller arbetsbrist torde anställningsforordningens regler behörighet förom an-
ställningsmyndigheten gälla. I sammanhanget bör påpekas § hovrätts-57att
instruktionen, beslut anställning överklagas till regeringen,attsom anger om avser
endast tillsättande "tjänst", jfr 40 § hovrättsinstruktionen i dess lydelse före den lav
juli 1996. Möjligheten överklaga beslut uppsägning regleras därmedatt ett om
endast i arbetstvistlagen.



Anställningsskydd 149SOU 1998:88

allmänmedinfördes motiverades detta attbestämmelsernastol. När
kompe-skatterättsligabehov denhakundeekobrottmålidomstol av

Bestämmelsernaförvaltningsdomstol har.allmändomare itens som
efter-förflyttningskydddomaresordinariemed motförenligaansågs

tjänstgöringstill-fånågrasigkunnaendastbedömdes röradet omsom
prop.förflyttningjämställa meddärmed inteochfallen år att enper

25.1984/852178, s.
under-itjänstgöradomareordinarieförförordnande attBeslut om

tingsrättsinstruk-§51regelmeddelas överrätten; t.ex.rätt seavsom
besväradministrativaöverklagasbeslutSådanttionen. genom

utgivnaochLagkommentararbetstvister, uppsatseriRättegången av
Överklagande sker till Dom-56.1979,föreningen,Arbetsrättsliga s.

hovrättsinstruktionen.stycketfjärde§stolsverket, 57
skyldigaochfiskaler är attbådedomare,ordinarieIcke assessorer,

itjänstgöringpågåendeavbrytaochi tingsrätttjänstgöra att enen
förordnande i hovrättenförhyresnämndeller ettatt ta emottingsrätt en

under hov-hyresnämndellerförordnande i tingsrätteller annatett en
i Högstatjänstgöraskyldigadessutom attHovrättsassessorer ärrätten.

46hovrätt,iledamotårhögstunderellerdomstolen ett annansom--
bestämmelserMotsvarande1996:379.hovrättsinstruktionen48-
kammarrätts-i 4745i kammarrättdomareordinarieför ickefinns -

saknasför kammarrättsassessordock1996:380,instruktionen att en
kammarrätti änskyldigheten tjänstgöraförtidsbegränsning att annan

till.han hörden
principidomare ärordinarieickeinnebärBestämmelserna att en

landet.helarespektive länsrätter övertjänstgöringsskyldig i tingsrätter
domareordinarieickeskiljakaninnebär detVidare överrättenatt en

föredragande idenneförordnaochuppgifternadömandefrån de som
överrätten.

itjänstgöradomareordinarieickeför attförordnandeBeslut om
jfrtingsrättsinstruktionen,4342fattasunderrätt överrätten,av -

sådantändrabeslut etttingsrättsinstruktionen, Ett attdock §47 om
innefattakunnaundantagsvis etttordetingsfiskalförförordnande en

regeringentillöverklagasDärmed kan beslutetanställning.beslut om
och 47stycketandra§enligt 46beslutEtthovrättsinstruktionen.57 §

skyldighetordinarie domaresickehovrättsinstruktionen rör§ ensom
arbetsledningsbeslut.tordetingsrättdomaruppgifter i ettutföra varaatt

rättsligpå vägangripaskan inteomplaceringbeslutsådantEtt om
anställdesför deninomliggeromplaceringenförutsatt att ramen

132.Lunning,arbetsskyldighet a.a. s.
tjänst-domareordinarieförordna ickeBeslut överrätten att somav

arbetslednings-troligeni etttjänstgöra överrätten äri underrätt attgör
innebäradäremotbeslutetSkullerättsligt.kanbeslut inte prövassom
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skiljande frånett anställningen finns möjlighet till prövning enligten
arbetstvistlagen.

överväganden6.41

l6.4.l Icke ordinarie domare fiskaler och-
assessorer

Som framgått redogörelsen tidigare ställer Europakonventionenav
krav domstolarna både oavhängigaatt och utåt framstårär som
oavhängiga. Domarna skall de ordinarie domare elleroavsett ärom-
inte oavhängiga regeringsmakten vad gäller enskildavara av av--
göranden och skyddade uppsägning från domaranställningen.mot Oav-
sättligheten behöver i och för sig inte lagfäst. falletI Campbellvara
och Fell EMD 80 uttalades det oavsättligheten delatt är en av oav-
hängigheten denna inte behöver lagreglerad,att bara denmen ärvara
"recognised in fact and that the other guaranteesnecessary are
present". Utnämningen till domare behöver inte heller för livstid. Ivara
praxis har tidsbegränsade förordnanden godtagits. falletI Campbell
och Fell EMD 80 godtogs år eller den kortare tidtre inrikes-som
ministern bestämmer. Det ansågs tidsperioden i och för sig kort,att var

detta Ävenförståeligt eftersomatt uppdraget oavlönat. imen var var
andra fall har tidsbegränsade förordnanden godtagits. De fall Europa-
domstolen har endast gälltprövat nämnder befunnits attsom vara anse

domstolar konventionensi mening. Tidsbegränsade förordnandensom
i egentliga domstolar har inte Inte heller har fråganprövats. för-om
längningar tidsbegränsade förordnanden Peer Lorenzenprövatsav
mil., Den Europaeiske Menneskeretskonvention, 1994, 173.s.

detAv tidigare framgår det finns skillnader i anställningsskyddatt
mellan ordinarie och icke ordinarie domare. En ordinarie domare kan
skiljas från tjänsten antingen han brott visat sigom p.g.a. m.m. uppen-
barligen olämplig för tjänsten, dvs. avskedandeanledning före-om en
ligger, eller på grund sjukdom. ickeEn ordinarie domare kan där-av

skiljas från tjänstenemot avskedandeanledningäven inte före-om en
ligger. Eftersom det inte finns något för godtyckligautrymme ent-
lediganden eller uppsägningar från arbetsgivarens sida, sig enligtvare
lagen offentlig anställning eller lagen anställningsskydd, denom ärom
avgörande skillnaden från anställningsskyddssynpunkt därmed att or-
dinarie domare inte kan på grundsägas arbetsbrist, it.ex.upp av sam-
band med myndighet läggs nedatt eller omorganiseras SOUen
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sådanframhållasbörarbetsbrist ävengällerdet att1992:60. När anses
budgetbeslut, inteföljd regeringenstillmyndighet,föreligga avom en

förfogande.medel tilltillräckligahar
domaresordinarieickeordinarie ochskillnad mellanEn an-annan

från do-skiljaskanordinarie domareickeställningsskydd är att en
respektivebeslut överrätt.administrativtmaruppgiften ett avgenom

anställning,frånskiljandeinnefattardetbeslut kan,sådant ettEtt om
utflödebeslutfall sådantde är ettarbetstvistlagen. Ienligt ett avprövas

rättsligangripa väg.det intetordedomstolenforarbetsledningen att
anställ-starktpåkravEuropakonventionens ettbakgrundMot av

blislutsatsenmåsteuppgifterdömandeutfördemningsskydd för som
skyddstarkaretillförsäkras attmåste motordinarie domare ettickeatt
anmärkashärdetböroch för sig attdomaruppgiften. Ifrånskiljas

iopartisk rättegångkrav påställerendastEuropakonventionen enen
Wochenschrift innebärJuristischeartikel i NeueEnligtinstans. en

själv-detdomarebestår ikonventionsbrott utanattdetta att ett som
läkaskani instansdömtkräverkonventionenständighetsskydd ensom

endastdomstol därtillöverklagamöjlighethar attatt enenmangenom
aufRichterDieLippold, R.,avgörandetdeltar idomareordinarie

Menschenrechtskonvention, NJWEuropäischendenLichtenProbe im
laborerarimligtemellertid intekan att2391. Det23831991, varas. -

vidareskulleDetinstans.skall läkas i högrekonventionsbrottmed som
domarbananutformningdentanke påmedopraktiskt, somavvara

ickeiadjunktionutesluta överrättlämplig,kommittén funnit att av
idömtdomareordinarieickemål därdealladomare iordinarie en

första instans.
anställ-starkthurinställer sigdärför ettfråga ärförstaDen som

Europakonven-förbördomareordinarie attningsskydd för icke vara
ordinarieickeklartheltuppfyllda. Detskall är attkravtionens enanses
ordinariedärde fallallaifrån sin tjänstskiljaskunnamåstedomare en

Därvidanställning. ärsinskulle mistasituationmotsvarandedomare i
stycket,förstakap. §5enligt 11bedömningdenmärka görsattatt som

skiljasfårdomareordinarieregeringsformenpunkten närförsta enom
skallbedömning görasmed dentordefrån tjänsten överensstämma som

ordinarieickeanställningsskydd när18 § lagenenligt enomom
avskedandefallenihävdasdärförkanavskedas.skall Det attdomare

för domarupp-skyddtillräckligtreglering attnuvarandeerbjuder ett
självständighet.medutförasskallgiften

ordi-ickeframgåttemellertidkanavskedandefallenUtöver ensom
kom-Eftersommisskötsamhet.grundpådomarenarie sägas avupp

vederböran-prövningmeddomarutbildningfunnitmittén att avenen
möjlighetmåstefinnas kvar,skalldomarelämplighetdes ensom -

ordinarieickeskiljaautomatikmedinträdaskall attden inteäven om -
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domare från anställning vid misskötsamhet visar bristande lämp-som
lighet för domaruppgiften kvarstå. Då Arbetsdomstolens praxis visar

den bedömningatt det föreliggergörs saklig grund försom om en upp-
sägning på grund personliga förhållanden förutsätter missköt-av en
samhet kvalificerad torde uppsägning på dennaart grundävenav vara
förenligt med tillräckligt skydd i anställningen.ett

Vad återstår därför möjlighetenövervägaatt ärsom att sägaom upp
icke ordinarie domare på grund arbetsbrist förenlig meden är Euro-av

pakonventionens krav på självständiga domare. Därvid märkaär att att
begreppet arbetsbrist täcker många olika situationer, allt från detatt
konkret saknas arbetsuppgifter till arbetsgivaren beslutaratt ned-om
skärningar verksamheten, omorganisationer och ändringar verk-av av
samhetens inriktning. Det således arbetsgivarenär med sedvanligtsom
arbetstagarinflytande förfogar arbetsbristöver skall föreligga.om anses
Ytterst det, vad gäller domstolarna,är riksdagen och regeringen som

budgetbeslut och regeringen med behörighetsin utöver hu-genom att
vuddragen, kap.ll 4 § regeringsformen besluta domstolsorgani-om
sationen, har möjlighet besluta i dessa frågor.att En sådan uppsäg-
ningsorsak till del ligger i händerna på denstor verkställandesom
makten kan svårligen förenas med kraven på självständig domarkâr.en
Reglerna särskilt anställningsskydd för domareett har justom som
funktion bl.a. skydda från ingripanden frånatt regeringen och andra
myndigheter.

Det skulle därför kunna införaövervägas regel lageniatt en om
offentlig anställning, hindrar icke ordinarie domare kanatt sägassom

på grund arbetsbrist. Denna lag syftar dock till generellupp attav vara
för alla offentliganställda. harDet därför de special-t.ex. ansetts att
regler måste gälla för fullmaktsanställda onödigt skullesom gruppen

lagen offentlig anställning.tynga undantagDe krävts har iom som
stället införts i särskild lag, fullmaktslagen prop. 1993/94:65 54.en s.

börDet också anmärkas undantag för icke ordinarieatt domareett
skulle i vilken lag sådan regel införsoavsett kräva begreppetatten- -
saklig grund definierades skälDenärmare. tidigare åberopades sesom
ovan införa legaldeñnition begreppetmot att saklig grund tordeen av
dock kvarstå. framstårDet därför mindre lämpligt sökaattsom nu en
sådan utväg.

Mycket talar i stället för i sammanhang reglera de icke ordi-att ett
narie domarnas anställningsförhållanden. Genom lagreglering skulleen
de kunna tillförsäkras den särskilda rättstrygghet bör gälla isom
anställningen för dem utför dömande uppgifter.som

En möjlig lösning låta icke ordinarieär domareatt anställas med
fullmakt efter fiskalsgodkännandet. Denna anställningsform har dock
förbehållits just ordinarie domare, högre åklagare och justitiekanslem.
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och andrasärskilda konstitutionelladessa yrkeskategorier harFör
ickeanställningstrygghet.utökad Enstarka skäl tala föransetts en

yrkeskategorier.jämställas med dessa Dedomare kan inteordinarie
bristandegrundanställningar påskiljas från sinamåste kunna även av

eller på sådanasjukdomlämplighet inte grundar sig på om-som
regeringsfonnen.ständigheter framgår ll kap. 5 §avsom

bestämmel-till hands vissadärförbör liggaDet göranärmare att av
domare.på icke ordinarietillämpligaordinarie domare ävenserna om

rättegångsbalken och i lagenbestämmelse iinarbetaGenom att omen
ickestöd foruttryckligenforvaltningsdomstolarallmänna gersom

naturligt hadet sigdomstolarnaordinarie domares tjänstgöring i attter
tillanställningsförhållanden anslutningidessassärreglering enen om

bestämmelse.sådan
förflyttningsskyldig-ordinarie domaresfråga ickeEn ärannan om

uppfylla de självständig-skallinskränkas for dehet måste att anses
Möjligheternaställer på domare.Europakonventionenhetskrav attsom

hela landetvid domstolar itjänstgöringordinarie domareålägga icke
Ådomaruppgift. andrafortsattomöjliggöramissbrukas förkan att en

ickeför tillgodosetjänstgöringsställe nödvändigtsidan byte attär ett av
det finnasVidare måsteutbildningsbehov.domaresordinarie extra

domstolarna vid arbetstopparförstärkadomararbetskraft för att m.m.
domstolar börandraskyldighet tjänstgöra idomaresIcke ordinarie att
tjänstgörings-föreskriftmed uttryckligförsesdärför behållas attmen

Tjänstgöringsskyldighe-domstol.endast föreligger iskyldighet annan
ickebl.a. bördomstolsinstruktionema;definieras ibör närmareten en

domstolarandravidskyldig tjänstgöradomare inteordinarie attvara
överrättsområdet.detinomän egna

Notarierl6.4.2

förordnande förförordnanden.tidsbegränsade Ettanställs medNotarier
tilldock längsttills vidare,fr.o.m. tidpunktnotarie viss enenen ges

förord-sådant1990:469.notarieförordningen, Ettbestämd dag 9 §
ocharbetsbristvidnotarier kannande innebär sägasävenatt p.g.a.upp

för denberoendeoch detförhållanden. Tidsbegränsningenpersonliga
det kannotariebetygetharframtida karriären notariema gör attavsom

tilluppgifteranförtro dömandedet lämpligtifrågasättas är attom
notarier.

nödvändigtemellertidframstår detnotarieutbildningenFör ettsom
självständigt.uppgiftertill utföra vissainslag den möjlighet attatt ger

framståskulle deninslag i utbildningenskulle bort dettaOm taman
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mindre attraktiv. sin skulle återverkaDetta i negativt påtur nota-som
rierekryteringen och i sin förlängning på domarrekiyteringen.även

därförDet angeläget möjligheten för notarier utföra vissaär att att
dömande uppgifter kvarstår. målDe notariema vid fårtingsrätt avgöra
torde emellertid falla begreppetinom anklagelse för brott i 6 Euro-art.
pakonventionen jfr ovan. måste därmed också haDe anställnings-ett
skydd uppfyller Europakonventionens enligtkrav Enligtart.som
kommitténs mening bör detta ske deras anställningsförord-attgenom
nanden för bestämd tid. Samma anställningsforrn bör användasges en

för länsrättsnotariema. En renodlad visstidsanställningäven kan nor-
malt inte avvecklas förtid,uppsägning i intet.ex.genom en om par-

har kommit det SOU 1993:32, s.268. anställdeDenöverensterna om
har garanti för den avtalade anställningstiden och den garantin in-en
skränks regel inte det uppstår arbetsbrist eller liknande.att t.ex.som av
Däremot kan visstidsanställning brytas i förtid, avskedande-en om en
anledning föreligger Lars Lunning, och 1996/97:16,93 f.34a.a. s. prop. s.

ytterligare förstärka självständighetskravetFör bör det i deatt nota-
riebetyg utfärdas särskild bedömningsgrund ingå medsom som en
vilken självständighet utförtnotarien sina arbetsuppgifter.

Eftersom rekryteringen notarier sker endast på grundval jur.av av
kand. betygen det Viktigt särskilt bakgrund kravet påär pröv-mot av-
ningstillstånd gällerdet notariemålen delegering till notarienär att en-

dömande uppgifter tillämpas restriktivt. dömande uppgifterDeav som
får utföranotarierna förordningsbestämmelser klart definie-är genom

rade. En delegering till notarie kräver dessutom bedömning delsen av
varj enskild notaries lämplighet för på handlägga vissaatt egete ansvar
mål och ärenden, dels varje enskilt mål eller ärende det ärattav av
sådan det kan handläggas notarie Beredningsorganisationen,art att av
kapitel IV, och Arbetsfördelningen mellan domare och övrig personal,
kapitel V. enligt bestämmelserEn prövning dessa nöd-ärnoggrann
vändig rättssäkerhetsskäl. finns dock inte något tyder påDet attav som
domstolarna delegerat dömande uppgifter till notarier i vidsträcktmer

Överklagandefrekvensenomfattning lämpligt. inte hellerän är ärsom
högre i de mål notarier.avgörssom av

16.43 Beredningsjurister

Kommittén föreslår tingsrättema, hovrätterna och kammarrättemaatt
skall ha möjlighet anställa jurister för beredning mål Bered-att av
ningsorganisationen, kapitel IV, avsnitt och 13. Vid länsrätternall
finns redan sådan personal.
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Beredningsjuristemas huvuduppgift bereda mål förskall attvara
har emellertid funnit övervägandeavgörande domare. Kommitténav

för och länsrätt bör få be-skäl tala beredningsjuristema i tingsrättatt
få förordnandenhörighet notariemål och sådanaäven avgöra attatt att

andra mål kan enligt och läns-vissa notarie tingsrätts-avgöra som
rättsinstruktionerna.

utföra dömandeberedningsjuristema skall fá behörighetOm atten
uppgifter emellertid, på motsvarandei underrätt måste de sätt som

anställningstrygghet. fall uppfyller de intenotariema, ha viss I annaten
ställer personals självstän-de krav Europakonventionen på dömande

dighet och oberoende.
endast anställa beredningsjuristermöjlighet skulle kunnaEn attvara

Eftersom visstidsanställning endastför tidsbestämd period.viss enen
ellerdetkan bringas upphöra är överensatt parterna om om enom

skulle de därmed kunnaavskedandeanledning föreligger inte sägas upp
jfrskulle tillräckligt,grund arbetsbrist. Anställningsskyddetpå varaav

anställningsform riskerar emellertid dom-sådanGenomovan. en
hellerförlora skickliga beredningsjurister. kan intestolarna Detatt vara

skall fåmed visstidsförordnanderimligt endast beredningsjuristeratt
erfarna kolleger på grundutföra dömande uppgifter samtidigt som mer

anställningsformen har denna behörighet.inteav
införadärför det nödvändigtKommittén är attatt en ny an-anser

tillsställningsform beredningsjuristema kan anställasinnebär attsom
tid deår, under vilkenvidare dock för viss period, lägstminst treen

treårsperiodenarbetsbrist. Efter detkan på grundinte attsägas upp av
förordnandemöjlighetgått till ända bör domstolarna ha ett nyttatt ge

rekom-Anställningsformen påminner den ordningår.tre somom om
avdelningschefer,verksledningspropositionen förmenderas i prop.

1986/87:99, 74.s.
skydd uppsägningEftersom anställningsformen förstärkt motettger

be-anställningsskydd börförhållande lageni till regleringen i enom
grund-Endastförordning och inte i lag.stämmelse härom kunna iges
måsterättsställningläggande bestämmelser statstjänstemännensom

med hänvisningar.ff.meddelas lag, SOU 1992:60, 123nämligen i s.se
notarieförordningendärför regleras iAnställningsformen bör kunna

behörig-få ändrad rubrik. Vidare bör1990:469, dänned bör ensom
respektivetingsrätts-heten för beredningsjuristema inarbetas i

länsrättsinstruktionen.





SOU 1998:88 157

KONSEKVENSER AVVII

FÖRSLAGEN

Ekonomiska konsekvenser17 av

förslagen

Tingsrätter17. l

Utgångspunkterll l
.

b1.a. förläng-domarbanan innebärföreslagna förändringarnaDe enav
två år.från till drygtutbildningstjänstgöringen i underrättning ettav

förväntasfiskalemas prestationerUnder det andra tjänstgöringsåret kan
samtidigt behovetökade erfarenheternaöka i takt med de avsom

härigenomosäkert någon besparinghandledning minskar. Det är om
både i allmänñskalema skulle tjänstgörakan uppnås, särskilt om

förvaltningsdomstol.domstol och allmän

beredningsorganisationNuvarande

År årsarbetskrafter 287hade notarier1997 tingsrätterna 472 varav
notariemål ochtvistemål exkl.arbetade med brottmål och gemen-

domstolssekreterarnaäktenskapsskillnad.ansökningar Avsamma om
protokollföring,årsarbetskrafter avdelade förberäknas 120 envaraca.
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arbetsuppgift i övrigt handhas Totalt fanns förnotarier. brott-som av
mål och tvistemål således sammanlagt 287 120 heltidsarbe-407 +
tande notarier och domstolssekreterare protokoll-arbetade medsom
föring. personal krävs fortsättningen för motsvarandeDenna iäven
arbetsuppgifter den föreslagna Därtilli beredningsorganisationen.
krävs personaltillskott för de beredningsuppgiftema.ett nya

Förslaget till beredningsorganisationny

Kommitténs förslag beredningsorganisation byggertill på organi-tre
förutsätt-sationsmodeller kan till tingsrättemas olikasom anpassas

följande förningar. Förslagen innebär alternativ till rotelorganisation
rotel handlägger brottmål och tvistemål.en som

Roteltyp Roteltyp Roteltyp1 2 3
ordinarie domare ordinarie domare ordinarie domareen en en
fiskal l/3 beredningsjurist 1,5 notarieen

2 notarier notarie1

beredningsorganisationen ingår också domstolssekreterareI 1-2 per
framtida arbetsfördelningenrotel. mellan och domstols-Den notarier

fråga for ochsekreterare de berörda tingsrättemaär avgöraatten
behandlas inte här.

det resursbehovet för rotelaltemativen inteI angivna de ingårtre
arbete notariemål äktenskaps-med och ansökningargemensamma om
skillnad. båda sistnämnda måltypema kan ingå i rotlamas arbets-De

konkur-uppgifter, för detta krävs särskilda Arbetet medmen resurser.
och domstolsärenden ingår heller det angivna resursbehovet.inte iser

Rationaliseringseffekter

förändrad berednings-ökad renodling domarrollenEn av genom en
syftar första hand till domstolarnas kompe-organisation i utvecklaatt

få betydelse.och kvalitet, kan ekonomisk Utanäventens men enen
förändrad motsvarandeberedningsorganisation skulle nämligen en
kompetens- kvalitetshöjning ekonomiskt tillskott.och kräva ett

föreslagna beredningsförfarandet omfördelningDet innebär en av
arbetsuppgifter frånvissa domare till beredningspersonal. Sett ur

domamas synpunkt det naturligtvis de minst kvalificerade arbets-är
uppgifterna omfordelas. kan sådan omfördel-Rent ekonomisktsom en
ning beredningsuppgifter medföra den kvalifice-vinst attav en genom
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domarna besitter, irade och därmed högre avlönade kompetens som
och därmedpersonal med lägre kompetensviss utsträckning byts mot

lägre lön.
arbetstid fördärför frigöraoch domarna kan antingenVar atten av

mål.oförändrat antal Omeller tidfler mål avgöraavgöra ettattmer
varje mål förutsättsarbetstidtotala målantalet och dendet ägnassom

färre domarearbetsfördelningenkonstant med denså krävs nyavara
för domare kanminskad lönekostnadberedningspersonal.och Enmer

bered-anställning ytterligareför finansierahärigenom användas att av
ningspersonal.

beteckningenande, användsredovisas i det följde beräkningarI som
föranvändsekonomiskabesparingar detta attutrymmeoavsett om

behålls i verk-för domstolarna ellerkostnadernaminska de totala
ieffektiviseringkvaliteten.för höja Värdetsamheten att ansesav en

fallen likvärt.båda vara
allaangelägen i tingsrätter.domarrollen likarenodlingEn ärav

minstaförstärks i deberedningspersonalenDärför föreslås ävenatt
bör däremotminskning antalet domaretingsrättema. En genom-av

antalminskattill fyra domare, eftersomföras medi tingsrätter ettupp
alltförorganisationriskerar derasdomare vid dessa tingsrätter göraatt

oförändrad medförbehållsnuvarande organisationensårbar. Om den
bespa-därför sannolikt ingenberedningsorganisationenden föreslagna

kostnadsölming. Omvissde minsta tingsrätternaring i utan snarare en
mellanför samverkanförutsättningarskapar bättredäremot enman

för-effekternatillvaratakan eventuellt bättredomstolarna ettavman
mindre tingsrättema.beredningsförfarande i deändrat även

precisionBeräkningarnas

exaktauppfattaskan skenbartberäkningarnaredovisadeDe som
naturligtvis inteförslagen. Beräkningarnaeffekter de redovisade ärav

föruppställtsoch antagandende förutsättningarexakta än sommer
beräknings-bedömningenunderlättaberäkningsarbetet. För att av

tämligenantagandenochförutsättningarresultaten redovisas dessa
följande.utförligt i det

ocksåfinnsberäkningsunderlagetosäkerhet i attEn viss genom
utvärderingenhämtats frånför hardelar underlaget beräkningarnaav

Utvärde-beredningsorganisation.medförsöksverksamheten en nyav
frånuppgifter hämtatsbygger påförsöksverksamhetenringen somav

bedöm-försiktigtid.begränsad Enmindre antal domstolar underett en
befogad.följaktligenbesparingsmöjlighetemaning ärav
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Förutsättningar för beräkningarna

Nedanstående beräkning den föreslagna beredningsorganisationensav
ekonomiska effekter bygger på följande förutsättningar.

föreslagna förändringen i beredningsorganisationen förutsättsDen-
fullt genomförd och omfattar därmed alla rotlar i tingsrätterna.vara

på kartläggningen underrättsdomamas arbetstid och för-Baserat av-
söksverksamheten beredningsförfarandemed 20 %ett nytt antas av

omfördelasdomamas tid kunna till beredningspersonal.
Samtliga fiskaler ingår i storrotlar roteltypav-
Alla då storrotlamatingsrätter har minst rotlar räknatssom sex av-

alltförberäknas använda beredningsjurist. inte skapasig För attav en
sårbar bygger beräkningarna således påberedningsorganisation att

beredningsjurister endast respektive tingsrätt hartingsrätterna har om
underlag för minst två sådana jurister.

beredningsjurister ellerTingsrätter inte har har enstaka rot-som som-
fiskaberedningsstöd beredningsjurist eller förutsättslar utan av en

organiserade enligt roteltyp dvs med notarie.1,5vara
beräknas dömande ka-nuvarande tingsrättsorganisationen haDen en-

antaletpacitet 464 rådmän räknat på heltid. I 464 ingårmotsvararsom
lagmän och fiskaler, varvid dessa båda kategorier beräknas 75avgöra

det målantal rådman på heltid i genomsnitt I% avgör.av som en
traktamentskost-kostnadsberäkningen har beaktats ochäven rese-

naderna för icke ordinarie domare.

Beräkning effekterekonomiska17.1 av

Besparingar

rådmansrotlar hade under år 1997Omräknat till tingsrätterna en orga-
högsthade domstolar mednisation med 464 rotlar. tingsrätterna 58Av

uppgicktill rådmansrotlar,fyra domare organisation Omräknatsom,en
till bered-utgångspunkt förslagettill sammanlagt 123 rotlar. En är att

besparing påinförs vid samtliga Någonningsorganisation tingsrätter.
fyrahade högstdomarsidan förutsätts inte vid de tingsrätter som

464 123 be-domare. Besparingen vid de återstående 341 rotlarna -
beräknade be-räknas till domarårslcrafter 20 341.68 % Denav

blir då 68 000.sparingen 38,7 570mkr x
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Kostnader för tillskottet beredningspersonalav

föreslagna fiskaler och därmedden organisationen skall finnas 85I ett
tvåunderlag för storrotlar roteltyp Vid varje sådan rotel krävs85

vilket behov sammanlagt notarier vidnotarier, 170ett stor-ger av
rotlama. och storrotlama har kapacitetVar motsvararav en somen

rådman ochandra rotlar med hänsyn till roteln har både1,75 att enen
1,75fiskal. storrotlama således 149 8585 lDe typ motsvarar xav

derotlar båda andra typerna.av
och tingsrättemaVid genomgång organisationen vid aven av var en

berednings-finns underlag för sammanlagthar beräknats det 37att ett
skallfrån med beredningsjuristerjurister utgår tingsrättattom man en

finns berednings-ha minst två sådana jurister. innebär detDetta att
roteltyp 2endast vid där det finns minst rotlarjurister tingsrätter sex
berednings-storrotlama frånrälmats. Antalet rotlar medefter det att

Eftersom sådan rotel har notarie krävs37 3. varjejurister lllär enx
dessutom 111 notarier.

464 de 68tingsrättsorganisationen finns 396 rotlar minushelaI
med Efterbortfaller antalet rådmansrotlar minskar 68.attgenomsom

frånrälcnat motsvarande 149 st och 2ha antalet rotlar l typatt typav
rotelst krävs rotlar Varje sådanlll i organisationen 136 typav

förinnebär sammanlagt behov 204 notarierhar notarie vilket1,5 ett av
rotlar typav

således 485 notarier 170 111Sammanlagt krävs i organisationen +
årsarbetskrafter beredningsjurister. Ii samtliga fall 37204, samt+

eller, i vissfinns 407 notarierdagens organisation ut-sammantaget
Med denprotokollföraruppgifter.domstolssekreterare medsträckning,

således tillskott 78föreslagna beredningsorganisationen krävs ett av
Kostnaden for dettaberedningsjurister.407 ochnotarier 485 37-

tkr.tkr 300personaltillskott uppgår till 30,6 250 37mkr 78 + xx

beredningsorganisationutfallSamlat ekonomiskt reformeradenav

kostnad med 30,6och ökadMed kostnadsminskning på 38,8 mkr enen
beredningsorganisa-blir besparingen med den föreslagnamkr 8,2 mkr

Beräkningarnainförd den nuvarande tingsrättsorganisationen.tionen i
och berednings-rådmän med notarier 37innebär 68 78ersättsatt

jurister.
beror särskilt påkostnadsminskningen blir förhållandevis litenAtt

någondomstolarna tillförs ökat antal notarierde mindre utanettatt
personaltill-dettaresursminskning domarsidan. Ommotsvarande på

sådomarna de mindre avlastasskott kan medföra i tingsrätterna attatt
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blir effekti-de i utsträckning kan mål från andra tingsrätterviss avgöra
den beräk-viseringen Som tidigarenaturligtvis utgörstörre. nämnts

värde väljer alter-nade lika ekonomisktbesparingen ett stort om man
för kvalitativtillföra förstärkt beredningsorganisationnativet att enen

antalet domare.förstärkning samtidigt minskarinteattgenom man

l 7.2 Länsrätter

framhålls detberedningsorganisationen länsrättutredningen iI attom
utvecklad.beredningsorganisation väl Detlänsrättemas nuvarande är

domar-för renodlingfinns emellertid ytterligarevisst utrymmeett av
bådenågot förstärkt beredningsorganisation,arbete närnas genom en

och antalet anställda.det gäller kompetensen
föredragande notarie-hälften de nuvarandeNågot mindre ärän av

generellt föredra-kompetensen inommeriterade. höjaFör att gruppen
för inneha så-notariemeriteringgande bör kravet i princip att envara

beredare läns-föredragande eller notarier idan anställning. Antalet
minst tvåså debör utökas någoträtterna att sammantaget motsvarar

bemanning med tillrotel. vissa fall kanheltidsbefattningar I uppper en
lämplig organisation.beredare roteltre vara enper

läns-förändringar intedel föreslås inte någralänsrättemasFör som
anledning ifinns därför intebeslutaredan kan Det atträttema om.nu

redovisadenna punktekonomiska effekterna påberäkningen deav
några besparingar.

och kammarrätter17.3 Hovrätter

Domarbanan

dimensio-de måsteförgrundläggande problemEtt äröverrättema att
tillhänsyn både denfiskalsaspiranter medrekryteringsin egnaavnera

domaxut-efterföljande led iföredragande och tilldomstolens behov av
bildningen.

personal-ibland inte undvikakanMed det nuvarande systemet man
domamtbildningen. Dettanågot ledbrist eller personalöverskott i av

domstolsorgani-effektivitet delmedför för minskad i någonrisk aven
bättre till-möjliggörsförslaget till domarbanasationen. Genom ett

antaletorganisationvaratagande i dagens attän genomresursernaav
under-ordinarie domare iföredragande och antalet ickei överrättema
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kan dimensioneras för Förslaget till beredningsorgani-sig.rätterna var
sation kombination såledesi i med domarbana kanöverrättema en ny
medföra besparingar och ökad effektivitet ochbåde i under-överrätter

Eftersom från tid till kansådana besparingar varierarrätter. annan,
emellertid någon kalkyl i denna del inte redovisas.

Överrätternas beredningsorganisation

Utredningsförslaget innebär bl.a. skall kunna rekryteraöverrättemaatt
jurister for berednings- och foredragningsuppgifter dennaattutan

Överrättematjänstgöring led fortsatt domarutbildning.iutgör ett en
har i och för redan möjlighet anställa sådan personal, vilketsig attnu
har skett sedan tid tillbaka vid Införandenågon några överrätterna.av

emellertid tör-personalkategori i förutsätteröverrättema ävenav en ny
ändringar domarbanan grundläggandei överrättemamomentvars

älva inte kan förändra.
den kartläggning hovrättsdomamas arbetstid redovisasI av som av

hovrättsprocessutredningen framhålls för ytterligare de-att utrymmet
legering till drygt hovrättsdomamas arbets-begränsat tioär procent av
tid SOU motsvarande också1995:124, 464. Om antar atts. man
gäller för kammarrättema skulle cirka överrättsdomarnastio procent av
arbetstid kunna frigöras förstärker beredningsorganisationen.om man

de årsarbetskrafter for ordinarie och ad-322 domare,Av assessorer
fanns och kammarrätter underjungerade ledamöter i hovrättersom

årsarbetskrafter 322 kunna frigöras vid1996 skulle därför lO%32 av
förstärkning ekonomiska värdetberedningspersonalen. Det aven av

detta har beräknats till 17,3 32 540 tkr.mkr x
innebärFörslaget till beredningsorganisation i överrättema enny

nuvarande två tillförstärkning beredningspersonalen från treca.av
organisation på förjurister, sexmannaavdelning. Medräknat enper

personaltill-närvarande överrättsavdelningar, innebär förslaget56 ett
härför beräknas till 16,8 56skott på 56 jurister. Kostnaden kan mkr x

tkr.300
be-ekonomiska utfallet ökad såledesdelegeringDet är enav en

Besparingsmöjligheterna så-sparing på 17,3 minus 16,5.0,5 mkr är
beredningsjuristerledes obetydliga, ledamöter32 55ersättsom avmen
skulle möjliggörakan detta innebära avlastning ledamöterna somen av

verksamheten. Liksom vid underrättemaviss kvalitetshöjningen av
finns förstärka beredningsorganisa-naturligtvis också alternativet att

domare.tionen i samtidigt minska antaletöverrättema utan att
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förKonsekvenser18

notariemeriteringen

och länsrätter,för finns i tingsrätternärvarandeantal notarierDet som
Antalet390 notarier.motsvarade år antagning1997omkring 740, en av

år 343.avslutade sin notariemeriteringnotarier sammavarsom
för jurister-betydelseantalet notariemeriterade harFörändringar i

antaletpåverkarde framlagda förslagenarbetsmarknad. Flera avnas
och länsrätter.notarier i tingsrätter

tillnuvarande två årfrånförlänga notariemeriteringenFörslaget att
bereds möjlighetmedför antaletoch halvt årtvå attattett sompersoner

Å andra sidanår.minskar med 70fullgöra notariemeritering perca.
ökade78 förenligt beräkningamatillskott 80 notarierskulle ett av ca
med-målberedning i tingsrättema,arbetsuppgifter samband medi av

mednotariemeriterade jurister 30.antaletföra årlig ökning caaven
medförareformemaskulle de båda föreslagnaSammantaget att an-

tillfrån 350 310minskar med omkring 40notariemeriteradetalet per
relativtbliroch länsrätt,i tingsrättblir likaår. Minskningen stor men

i länsrättema.störstsett
för antaletförslagkommitténseffekternaBeräkningen nota-avav

dom-avsnittantagandena i 17utbildas bygger pårier attomsom
med-dettaberedningsorganisation ochstolarna väljer viss atttyp aven

med tjugominskadomare teoretiskt kanför antalet ordinarieatt pro-
målmängden iförutsättningenockså påBeräkningen bygger attcent.

vidkorrektatill vidaBeräkningarna såkonstant.domstolarna attärär
arbetsuppgifter de-endast mängdarbetsmängd kan visskonstant enen

förändrasförutsättningarnaberedningsorganisation. Omtilllegeras en
antalet in-förändring itill följdgäller antalet domare,vad t.ex. enav

anställaförställetdomstolarna väljer ikommande mål, eller attattom
notarierbehovetmed notarier, kommerarbetaberedningsjurister attav

skalldomstolarnainnebär själva verketKommitténs förslag iöka. att
önskardeberedningsorganisationvilkenfrihet väljaha attstor som

utvecklingenförordathar därför ocksåmed. Kommitténarbeta att noga
erbjudsantalDomstolsverket, så detföljasmåste att personer somav

minskar.notariemeritering inte
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Övriga konsekvenser19

allaKommittén har enligt de generella direktiv regeringen givitatt,
vilkaoch särskilda utredare, beakta konsekvenserkommittéer

for jämställdhetspolitiken Dir. 1994:124,utarbetade förslag kan
brottsförebyggande arbetetregionalpolitiken Dir. 1992:50 och det

får förslag läggskommitténs mening deDir. 1996:49. Enligt som
fram inverkan på dessa områden.inte någon

utredsskall den verksamhet börKommittén vidare pröva ettvaraom som
analys bl.a. deoffentligt åtagande Dir. 1994:23 och göra en av

rättsväsendet,ekonomiska konsekvenserna. ligger i sakensDet attnatur
fördirektivet, angelägenhetockså i Deär staten.som anges en

analyserasekonomiska konsekvenserna i avsnitten 17 18.-
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FÖRFATTNINGSKOMMENTARVIII

Förslaget till20 lag ändringom av

rättegångsbalken

2 §
Varken i regeringsformen eller fullmaktsanställningi lagen finnsom
någon definition vilka domare ordinarie. första stycket harIärav som
därför domareordinarie de kap.i l 3ärangetts att rätte-som avses -
gângsbalken. Vidare har hänvisning till lagen full-gjortsen om
maktsanställning.

Nuvarande 4 § har tidigare tolkats den stöd förså notariersatt ger
och icke ordinarie domares tjänstgöring domstolarna. andrai Genom

Ävenstycket införs uttrycklig bestämmelse härom. berednings-en
juristema bör uttryckligen ordinarieMed icke domareomnämnas. av-

fiskaler och godkända för utföra dömandeDessa är attses assessorer.
uppgifter definitionenoch därför naturlig.synes

3 §
grundläggande anställningenDen icke ordinarie domare sker iav

respektive ickeBestämmelserna lagregeln innebäriöverrätt. att en
ordinarie domare skall kunnaendast skiljas från anställningen antingen
på motsvarande grunder skiljas frånordinarie domare kan sinsom en
anställning, eller grund olämplighet för domaruppgiften. Möjlig-på av
heten icke från grundanställningenordinarie domaresägaatt upp en
vid hovrätten arbetsbrist full-upphör. Hänvisningen till §7p.g.a.
maktslagen medför reglerna för ordinarie domare kan skiljasnäratt en
från anställningen kommer gälla för ordinarie domare endasticke iatt
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stycketförsta regerings-kap. §avskedandefallen, dvs. endast 11 5
formen blir tillämplig.

anställ-till lagenförhållandeParagrafen särreglering iär omen
alltanställning, ioffentliglag, liksom lagenningsskydd. ärDenna om

tillämplig också föranställning,skiljande frånorsakerna till ettutom
uttömmande be-Eftersom lagregelndomare.icke ordinarie attavser

från tjänsten måstedomare kan skiljasordinariehandla ickenär enen
föreskrivas.pensionsåldervid uppnåddavgångsskyldighet

ålderspension kunnaavgångsskyldighetenoch för sig skulleI p.g.a.
bestämmelser i dettafullmaktslagenshänvisning tillregleras engenom

möjlighetenmedhänger emellertidavseende. Reglerna härom samman
sjukdom. Enfrån anställningenfullmaktshavareskiljaatt p.g.a.en

skyldig"avskedandefallen" endastvidfullmaktshavare förutom attär
sjukdom. Reglernapensionsålder elleruppnåddavgå vid om av-p.g.a.

till reglerna i lagenkoppladesjukdom integångsskyldighet ärp.g.a.
Avgångs-förtidspensionering.försäkringallmän1962:381 omom

för fullmaktshavaredärmedvid sjukdomskyldigheten änsträngareär
icke ordinarietillräckligtbörandra arbetstagare. Detför attvara

förfarandetörtidspensionering. Sammaavgå vidskyldigadomare är att
jfr 33 §vid ålderspensionering,fall bör gällatillämpas i sådantsom

anställningsskydd.lagen om
för fortsatt tjänst-utformning med två prövningarDomarbanans

särskildnödvändigt hadomstolsväsendet, detgöring inom gör att en
grundfrån tjänsten påicke ordinarie domaremöjlighet skiljaatt aven

fullmaktsanställ-regleras i lagenandra fallolämplighet i än omsom
uppsägningsmöjlighet bör finnas kvar.dvs.ning en

alla dei fråga iolämplighet bör kunna kommauppsägningEn p.g.a.
anställ-andraförhållanden ipersonligafall där uppsägning p.g.a.en

uppsägningbörgrundad. Såledesningsförhållanden sakligt enanses
vid allvarligaochkvalificeradvid misskötsamhetkunna ske artav

Även motsvarandeundantagsvis påsjukdom skallsamarbetsproblem. -
förgrundkunnaför arbetsmarknadenövrigasätt en upp-vara ensom -

föreliggakunnabörSaklig grund för uppsägningsägning. även anses
uttryck. Så börandradomaruppgiften sigvid olämplighet för tarsom

Oförmågakunskaper.fallet det brister i juridiskakunna attvara om
ochmålhanteringeller alltför långsamleda förhandlingar ären-aven

befogad.uppsägningförhållandenden kan också gör ensomvara
anställningenfrånskiljandebör dock framhållasDet att ett p.g.a.

kangenomföras arbetstagarenbörolämplighet överhuvudtaget inte om
härom kom-arbetsuppgifter,sysselsättas med andra dömandeän se

bör såledesñskal godkännstill inte4 Enmentaren som assessorsom
sådanFrågangrundanställning fiskal.kunna ha kvar sin enomsom

arbetsuppgifter får respektivefiskals överrätt.avgöras av
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§ hovrättsinstruktionenAv 55 framgår Statens ansvarsnämnd be-att
slutar frågori disciplinansvar, âtalsanmälan och avskedande detnärom
gäller hovrättsassessorer, andra adjungerade ledamöter, hovrättsfiska-
ler och hovrättsñskalsaspiranter. Det finns inte skälnågot ändraatt
detta. liggerDet inte inom för detta betänkande vidare utredaattramen
frågan Statens ansvarsnämnds börprövning medersättas pröv-om en
ning inför domstol. frågaDenna bör utredas i försammanhangett
ordinarie och icke ordinarie domare; SOU 1994:99 iDomarense
Sverige inför framtiden ff.244s.

En uppsägning grundas på personliga förhållanden torde i dagsom
beslutas personalansvarsnämnden vid Domstolsverket. En uppsäg-av
ning grundar sig på olämplighet bör enligt kommitténs meningsom
beslutas respektive Detta bör framgå överrättsinstruk-överrätt.av av
tionerna.

Vid tvist rörande såväl avskedande uppsägning bör parternasom
enligt sedvanliga regler kunna få frågan prövad Arbetsdomstolenav

den fackliga organisationen företrädaväljer arbetstagaren ochattom
tingsrätt.annars av

4 §
För fullgöra domarutbildningen det nödvändigt icke ordinarieatt är att
domare har skyldighet flytta till domartjänst. ocksåDetatt ären annan
i framtiden nödvändigt icke ordinarie domare anlitas i domstolarnaatt
vid arbetstoppar Slutligen innefattas i uttrycket "enligt vadm.m. som
krävs för verksamheten domstolsväsendet"inom icke ordinarieatt en
domare skyldig flytta till anställning vidär att t.ex.en annan en om-
organisation. Bestämmelsen hindrar icke ordinarie domareatt en
flyttas på fortsattomöjliggör anställning inomsättrunt ett som en
domstolsväsendet.

skyldighet flyttaEn till förutomtjänst bör, vid utbild-att annan
nings- och vikariatsbehov föreligga syftet al-när är att ettm.m., som
ternativ till skiljande från grundanställningen finna lämpliga arbets-ett
uppgifter inom domstolsorganisationen, föredragande i över-t.ex. som
rätt.

Samtliga beslut förflyttning skall fattas domstolden där denom av
icke ordinarie domaren har sin grundanställning.





FörfattningskomznentarSOU 1998:88 173

Förslaget till ändring lagen21 omav

förvaltningsdomstolarallmänna

samlarättegångsbalkenförefaller logiskt efterDet mönstermest att av
inledas medoch låta dessadomare under rubrikbestämmelser enom

följaDärefter böroch icke ordinarie domare.regler ordinarieom
onödigtnämndemän och andra ledamöter. Detbestämmelser är attom

bestämmelser. Dennaha ytterligare mellanrubrik, Gemensammaen
föreslås därför upphävd.

19 §
rättegångsbalken.Paragrafen den föreslagna kap. 2 §4motsvarar

förvaltningsrättsreform bl.a. kam-års dåförarbetena till 1971I -
föreslogföre Regeringsrätteninstanssköts inmarrätterna som en -

motsvarande bestäm-kap. § rättegångsbalkenlagrådet med 4 4att en
förvaltningsdomstolar prop.införas lagen allmännamelse skulle i om

skäldock inte det fannsDepartementschefen ansåg1971:30 673. atts.
skall med-föreslcrift Kungl. Majztmed särskildbelasta lagen attatt om

förordnande vika-beviljande ledighet ochdela bestämmelser avavom
förDärmed saknas lagstöda.a.för ledamot i kammarrätt 699.rie s.

förvaltningsdom-tjänstgöring de allmännaicke ordinarie domares i
domstolsorganisationemabådaregleringen i destolarna. För göraatt

lagstöd förregellikartad, bör det införas uttrycklig nota-geren somnu
tjänstgöringberedningsjuristers och icke ordinarie domaresriers, även

förvaltningsdomstolama.i

20 §
rättegångsbalkenstilltillräckligt med hänvisningbörDet envara

för icke ordinarie domare;anställningsförhållandenabestämmelser om
och rättegångs-forfattningskommentaren till kap. 3 4i övrigt 4se

balken.
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ändringFörslaget till lag22 avom

anställningoffentliglagen om

15
v.. finnas särreglerna isista stycket bör det erinranI en om

rättegångsbalken.
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Reservation

mp.AndreassonKiaReservation av

Notarie-systemet:

tjänstgöring.två årsomfattarochunderrättvidskerNotarietjänstgöring
nyutbildadedefårverklighetenbeskrivningen. IofficielladenDet är

praktiskt arbete samtundervisningkombinationjuristerna genomaven
arbete.självständigterfarenhetperiodendelenunder den avavsenare

deeftersomtingsnotarier utgörberoendeSpeciellt tingsrätterna är av
Problemetår. närarbetskraft under är att nota-ljuristutbildad caen

deeffektivast,och ersättsarbetsuppgifterna ärlärt sigrierna avsom
debehållabehöverTingsrättemaevigioerfama notarier ström.ennya

beredningsorga-effektivbildaförkunnigaupplärda, att enpersonerna
personal föråtgår attdå detdyrtdessutomSystemetnisation. är annan

juristhand-anställdfastfaktum ingendetnotarierna attlära samtupp
finns på tingsrätterna.läggare

antaletmedbalansijuridikstuderandeantaletTidigare när var
brottmålkompliceradelikahadeinteoch tingsrätternanotarieplatser

borttagandedessutomdag planeras ettIfungerade avsystemet.som nu
bouppteck-ochinskrivningsverksamhetenrutinärenden såsomfler

notari-uppgifterfärreinnebäraskullevilket änningsverksamheten,
enligtmåsteoch dåförändrasomvärldenochOmständigheternaema.

fickförändras. Förrfungerandetidigare systemmeningmin även
ochnotarieplats ut-ansökningenbifall tilljuristerallanästan enom

ordinariesådennaförrän sägaavslutad attansågs intebildningen
krävskrävdes ochjuristarbetenandratillansökanpraktik utförts. För

domare,såsomyrkenendastdetFormelltnotariemeritering. äräven nu
kräverkronofogdemyndigheteninomoch tjänsteråklagare som

deförkrävsdetta ävenblivit kutymdet harnotariemeritering attmen
advokatkontor.för påspeciellt tjänsterjuristyrkenflesta
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dagI har antalet juridikstuderande Ökat så endast drygtatt en
tredjedel får notarieplats. Urvalet bland studenterna enbart pågörsen
betyg och inte på andra lämplighetskriterier. denI dömande
verksamheten krävs mängd olika egenskaper, inte enbart kanen som
erhållas godavia studieresultat. Eftersom ingen praktik finns under
utbildningstiden på universiteten och arbetsgivarna fortfarande vill ha
jurister med praktik de dagi kan få notariemeritering, blirsom genom
betygshetsen Denna konkurrens och betygshetsstor. präglarrena
studietiden enligt min mening kan bidra till negativa yttringar isom
form b1.a. hälsoproblem.av

Vad händer med majoriteten studenterna omkring 60 procentav
får notarieplats De utesluts från vissa yrken och fårsom en

dessutom chans vid tillsättningensämre andra tjänster, eftersom deav
notariemeriterade går före.är Det enbart ordnarärsom staten som

praktikutbildning för hela rättsväsendet den ursprungligen tänktnär var
för endast Vissa yrken. tiderI få juridikstuderande blev tings-av
meriteringen obligatorium. En majoritetett i kommitténsom attanser
det från samhällets sida värdefulltär andra jurister deävenatt än som
skall bli domare, åklagare eller kronofogde möjlighet attges en genom-

utbildning god kännedom domstolarna och deen som ger en om
förutsättningar domstolarna har för sitt arbete. Det skapar b1.a.som en

på och rättsväsendet,rätten "rättskultur" försgemensam syn en som
vidare i samhället. Det håller inte i tid då majoritetenresonemanget en

Ärde juridikstuderande hamnar utanför. det inte värdefulltav ävenatt
dessa får del vår rättskultur så fallI borde detta värdefulla utbild-av
ningsinslag naturligtvis prioriteras och ingå i grundutbildningen. Från
samhällsekonomisk synpunkt måste ifrågasättas det lämpliga i att ut-
examinera jurister inte får tillgång till vettig praktik. Kom-som en
mittén hänvisar i detta sammanhang till uppgifter från IUSEK 77att

dem inte har fåttprocent notariemeritering har fått andraav som
anställningar. Men uppgifterna framgår inte vilken anställ-typav av
ning det sig kanDet i självarör verket sig anställningarröraom. om

anknytning till juridisk verksamhet.utan uppgifternaAv framgår dock
klart och tydligt hela 23 inte får någon anställning.att procent

Kommittén föreslår notarietjänstgöringen förlängs medatt sex
månader tjänstgöringen skall möjlighet till utbildningsamt att i bådege
förvaltningsmål och allmänna mål. Med detta förslag kan inte ett ut-
ökat antal notarier vilket riksdagenantas regeringen till känna.gett
Förslaget bidrar till minskning notarier. Konsekvensernasnarare en av
visar enligt min mening efterfrågan på praktikplatser fordrar andraatt
lösningar det hittills rådande.än En nackdel med förslaget är attannan

tredjedel denna tid, minst 10 månader, ska ske i underrätten av annan
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kannotarier intedessavilket innebärhuvudsakliga,den attän ens
utbildningstid.sinarbeta av

praktikallmänochutgårnotarietjänsgöringenföreslår attJag att en
skullepraktiksystemflexiblareinförs. Ettjuridikstuderandeför de

arbetsmarknaden,påinkommerfler juristermedföra delskunna att
verksamhets-olikainomspecialiseringtillökad möjlighetdels en

dag någonhar imyndigheterdagensdelenövervägandeDen avgrenar.
skulle kunnapraktiklämpligdär ut-verksamhetjuridiskform enav

lämpliga.Även skulleorganisationerföretag ochprivataformas. vara
ökatfinnsintemationaliseringen ävenökade ettbakgrund denMot av

intematio-övrigEG-rätten,behärskar ävenjuristerbehov mensomav
obliga-införasskallutbildningendärför det inell Jag atträtt. enanser

omfattandejuridikstuderande,deförpraktiktjänstgöringtorisk sexca
fordraryrkeintresseradestuderande ettmånader. De är somavsom

utform-sådan plats. Denvälja närmaredådomstolspraktik kan en
Notariemasytterligare.börpraktiktjänstgöringen övervägasningen av
juristhand-anställdafastskai underrättemaarbetsinsats ersättas av

läggare.

Domarutbildningen

allmännaBåde deinomblivitarbetsbörda harDomstolarnas tyngre.
tillkommitdomstolarna harallmännadeochförvaltningsdomstolama

kunskaper.fördjupadekräverarbetsuppgifter somnya
Problemetdomare.och ärkanslisterbestårpersonalenfastaDen av

arbets-skötaförkategorierbådapersonal dessa attdet krävs änatt mer
domar-medtillräckligtfinns intedomstolarna. Detviduppgifterna

kansliarbetetmellanförekommerallt arbeteskötaförtjänster att som
villflera instanserdå attönskvärthellerintedömandet. Dettaoch är
döma iskallarbetsuppgifternaoch attrenodlasdomarrollen att vara

arbetskraftbehovetIdag löserutsträckning.möjliga genomstörsta man
tillpositivMiljöpartietkorttidstjänster. ärochutbildningkombineraatt

anställningartidsbegränsademedkombinationilärlingssystemet men
iutformat såfall intedettablir det idomstolarnaslutenheten ioch som

fordraseffektivitetochkontinuitetfåbranscher. Förandra att en
fort desåbytsfasta tjänster. Personerhar utpersonalerfaren somsom

ingeneffektivt. Jagintearbetsuppgifterna vetlärt sig ärhar annan
ständigtarbetskraft påbaserar sindeltill såorganisation stor nysom

fråntidmycketdetupplärningstiden krävspersonal. Under per-annan
handledaredagska idesig Domarnamåstesonal ägna varanya.som

renodlingOmdomarutbildning.iochför notarier avenpersoner
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domartjänsten ska ske krävs rutinerad personal kan bereda målsom
och i övrigt och avlasta domarna sysslor.serva

Sverige har förhållandevis domarkår. En renodling bordestoren
innebära färre domare kunde utföraatt dömande arbetesamma som
dagens domarkår, under förutsättning de fick adekvat stöd.att
Problemet detta stöd baserasär påatt genomgår allapersoner som

i den praktiska utbildningsstegenstegen leder till domaryrket. Omsom
färre domare behöver rekryteras behövs således färre aspiranter

for utbildning. Det uppkommerantagas således brist på domstols-en
jurister. Jag denna situation måste åtgärdasatt tillsvidare-anser genom
anställning jurister i domstolarna, vilket inbegriper de högreav

Det går interätterna. längre rekryteringen till domarutbild-att styra
ningen domstolarnas bedömning arbetskraftsbehov, eftersom detav av
uppstår obalans. Det angeläget klara riktlinjerär delege-atten om
ringsuppgifter utformas så beredningsorganisation kan utformas.att en

Jag alltså det krävs fasta förtjänster juristutbildadeattanser perso-
inom domstolarna för kunna bedriva effektivt arbete.att Jagettner

vidare dagens utbildning till domare skaatt utgå. Inrättandetanser av
fasta tjänster beredningsjurister biträdandet.ex. domare skasamt ut-

basen i beredningsorganisationengöra och domarutbildningen.ersätta
Dessa tjänster skall meriterande för söka domartjänster. Effek-attvara

skulle bli rörligare därten jurister kundeett olikasystem jurist-pröva
yrken i samhället och inte binda sig i den idag ganska slutna domarut-
bildningen. Inrättandet särskild akademi för utbildning inomav en
domstolsväsendet angeläget och skulleär viktigt komple-utgöra ett

till inrättandet fasta tjänster.ment kontinuerlig,En kvalificeradav
kompetensutveckling domstolsanställda leder till personalutveck-av
ling och högre kvalitet domstolarna.i

Istället föreslår kommittén domarutbildningen ska bli dubbelt såatt
lång vilket innebär 4 år och månader.9 förslag löserDetta inte de
nackdelar finns med dagens enda fördelenDen desystem. ärsom att
upplärda domaraspirantema kvar längre tid och kanstannar denutgöra
arbetskraft i beredningsorganisationen så väl behövs.som

Fördelen med fasta, tidsbegränsade tjänster notarier,ersättersom
aspiranter, fiskaler och är:assessorer

Bidrar till självständighet eftersomstörreU inte behöverpersonerna
beroende vitsord och omdömen i utsträckning devara av samma som

i utbildningsstegen.är dennaI anpassning och tillmötesgåendeär en
förutsättning för kunna gå vidare tillatt i domarkarriären.nästa steg

God tillgång till rutinerade jurister i domstolarna.U
Ett brett urval för tillsättandet domartjänsterU be-ersätterav som

hovet antal aspiranteratt anta större krävs förett domar-änav som
rekryteringen.
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såutformas atttjänstebeskrivningmedjuristtjänsterFasta somU en
beredningsjuristerarbetsuppgifter. T.ex.omväxlandeinnefattardessa

biträdande domareochnotariermotsvarande dagensbefogenhetermed
finnsUtrymmeochmotsvarande ñskalerbefogenhetermed assessorer.
såmål därallmänna ärochförvaltningsmålmellanaltemeraävenatt

möjligt.
flyttnings-ochtrygghetTillsvidareanställningar störregerG

domarutbildningeninomupphävs. Personerförskyldigheten assessorer
och detvistelseortosäkerhetenochfamiljbildaförålderi att omär
domar-fåkandeår40deförst överärdet närfaktum enäratt som

tillvaro.osäkertjänst utgör en
påutformas sättbehöver inteBeredningsorganisationer varesamma

fastaInrättandetdomstolar.allaeller iolika instansemai desig av
delegerakunnaförinstruktionernai attändringarkrävertjänster

inne-kantillsvidareanställningarFarhågomaarbetsuppgifter. attom
juristerskickligatillräckligtrekryterasvårigheter sombära att

sökandeförmeritvärdehar högttjänsternareducerasföredragande, om
domartj änster.av

speglasoch kandomstolsväsendet äriförändringar stortBehovet av
krävts.åtgärderdetilllettharutredningarantal tyvärri somett som

långt-tillräckligthellerinteDomstolskommittéårs är1995Förslagen i
den inreförändringarradikalaåsiktminenligtkrävsgående. Det av

dekunnaskadessa mötadomstolarnaiberedningsorganisationen om
domar-renodlingmål,svårareallthandläggaökande kraven avatt en

2000-talet.införarbetsmetoderrationellarollen samt
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yttrandeSärskilt

CederdahlMeijtyttrandeSärskilt av

tillmöjlighetskallnotarietjänstgöringenföreslårKommittén att ge
medföreslårmåloch allmännaförvaltningsmål samtbådeiutbildning
till-kunnaFör"paket-tjänster" inrättas. attvissahäravanledning att

notarie-föreslåsdomstolslagenbåda attiutbildningsbehovetgodose
för allamånaderochtvå årtvå år tillnuvarandefrånförlängstiden sex

notarieutbildning.genomgårsom
utbildningenviktenuppfattningkommitténs attdelarJag om-avom

mål.allmännairättskipningochforvaltningsrättskipningbådefattar
förlängas.notarietiden böruppfattningenintedelar jag attDäremot om

domstolallmänochförvaltningbådeinomutbildningenJag attanser
utbildningen.tvååriganuvarandedeninomryms

försvunnit frånsidofunktionerfleraharutredningeniSom anges
ochboupptecknings-påförslagfinns attDessutomtingsrättema.

dom-allmännadefrånbortskall förasinskrivningsverksamhetema
försvunnit.körkortsmålenharlänsrätternaVidstolarna. merparten av

oför-medgenomföraskan"paket-tjänst"meningsfullDetta gör att en
notarieutbildningenbörfallutbildningstiden. Ilängdändrad vartav

Eftersom"paket-tjänst". storfårdeandraförförlängasinte än ensom
meritbedöm-hurjagifrågasätternotarieutbildningenvidläggsvikt

"paket-hardemellankarriärenijuristerförblirningen somunga
länsrättellertingsrätt"endast" hardeochsigbakomtjänst" som
vill fort-juristerfå för de.dettabetydelse kommerVilken att somunga

domarbanankarriär inomsinsätta
viktläggsberedningsorganisation storolikaförslag tillI typer av

utbildningpåbetoningmeddock inteutbildningstid,notariernasvid
tärandeutbildninginnebärSjälvklart ävenarbetskraft. genomutan som

bered-skall intebästaverksamhetenstillmed hänsynarbete enmen
blirutbildningsplatser. Dettahand påförstaibyggasningsorganisation

sådant uppvägsmedNackdelarna systemineffektivt. ettochbåde dyrt
för-utbildningstidenökar ellerrotelnotarier attantaletinte att perav
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längs. För lägga vikt vidatt större utbildningsmomenten bör utbild-
ningstiden möjligheter tillstora rättsutredningar och domskriv-ge
ningar. Detta både verksamheten och utbildningen integynnar men ger
legitimitet for bygga verksamheten på huvudsakatt i utbildnings-upp
platser.

Basen i organisationen måste fast anställdutgöras personalav som
förstår kontinuiteten och kunskaperna kvar iatt verksamheten.stannar

Jag delar kommitténs uppfattning utökade möjligheter till dele-om
geting till domstolsselcreterare. Detta åtgärder bidragerär till attsom
höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten, eftersom det hos
denna personal finns breda kunskaper inte till fullo utnyttjas.som
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LMM

.,Kommittédirektiv. MQ-W
Domstolsväsendets organisation Dir

1995:102

regeringssammanträde denBeslut vid 29 juni 1995.

uppdragetSammanfattning av

organi-uppgift dentillkallas medkommittéEn göra översynatt aven
Översynen skalldomstolsväsendet.satoriska strukturen inom göras

främst under-ökande kraven på domstolarnas,med utgångspunkt i de
allt svårare måloch förmåga handläggakompetens samträttemas, att

förstadomstolsväsendet. Ipå rationaliseringar inomkraven etappen
domstols-organisation förförslag tillskall kommittén lämna en ny

väsendet helhet.som
det kan uppfylla högtskall såDomstolsväsendet organiserat attvara

domstols-kompetens hosställda krav på kvalitet i rättskipningen och
klaraeffektiv.skall också Förpersonalen. Organisationen attvara
sådomstolsväsendet omorganiserasnödvändigtdessa krav det attär att

hel-skall bedrivas utifrånslagkraftigare. Arbetetdomstolarna blir en
rimlig samhälls-till bl.a.domstolsväsendet. Med hänsynhetssyn på

förhållandenekonomiskademografiska ochgeografiska,service samt
belägna.skallföreslå landet domstolarnaskall utredningen i varavar

ofrånkomligt. Utredningenkommer minskaantalet tingsrätterAtt äratt
skall finnas.skall ställning till hur många överinstanseräven ta som

för utredningenövergripande utgångspunkt ärEn att samver-annan
be-skall utvecklasnivådomstolar påkan mellan olika slag sammaav

sammanslagning Högstagäller kantydligt. Vad överinstanserna av
och kammarrätterliksom hovrätterdomstolen och Regeringsrätten av

detta lämpligt.skulle finnaockså komma fråga utredningeni om
domstolsorganisationförslag tillSlutligen skall kommitténs en ny

domstols-fördet medelsbehovetsikt medföra sänkning årligapå aven
miljoner kronor.kronor 200väsendet ca miljarder med minst2,5
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Nuvarande organisation

Det svenska domstolsväsendet består huvudsakligen två parallellaav
organisationer, de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltnings-
domstolama. Vid sidan dessa finns dessutom mindre antal friståendeettav
specialdomstolar. allmänna domstolarnaDe 97 tingsrätter iutgörs av
första instans, hovrätter i andra instans och Högsta domstolensex som
slutinstans. allmännaDe förvaltningsdomstolama består länsrätter24 iav
första instans, fyra kammarrätter i andra instans och Regeringsrätten som
högsta allmänna förvaltningsdomstol. Till friståendede specialdom-
stolarna brukar räknas Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patent-
besvärsrätten. detta sammanhangI kan också de tolv hyres- och arrende-
nämnderna de egentligen förvaltnings myndigheter.nämnas, trots att är

domstolsväsendet harInom under år reformerantalett stortsenare
genomförts på både det processrättsliga och det organisatoriska området.
Vidare har förslag lagts fram ytterligare förändringar. utrednings-Detom
arbete bedrivits under år och reformerde genomförtssom senare som
redovisas i bilaga till dessa direktiv.

Problem med den nuvarande organisationen

allmännaDe domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolama består
i dag sammanlagt domstolar,133 Ungefär97 tingsrätter.av varav en
fjärdedel tingsrättema så små de inte har fast förarbetsunderlagär attav

eller två domare. Några domstolar både förstai och andraänmer en
instans å andra sidan mycket Redan det domstolarantaletär stora. stora
och deras varierande storlek skapar svårigheter det gäller admi-när att
nistrera domstolsväsendet helhet.som

De små domstolarna erbjuder i sig antal problem har behand-ett som
lats bl.a. i departementspromemorian Domstolsväsendet Organisation-
och administration framtideni Ds 1992:38, den s.k. organisations-
promemorian. detta sammanhang kanI deras sårbarhet vid sjuk-nämnas
dom och ledighet för domarpersonalen, kostnadseffektivitetannan en som
inte särskilt mindregod goda möjligheter rationalise-är omsättasamt att
ringar i kostnadsminslcxiingar. Möjligheterna omfördela personalatt
mellan olika arbetsuppgifter vid skiftningar i arbetsbördan ocksåär sämre
i med många små domstolar. Små domstolar har allmänhetiett system

hellerinte lika administrativgod bärkraft vilka kan ha ellerstörre,som en
ibland flera anställda har till särskild skötauppgift de administra-attsom
tiva uppgifterna. kan innebära f°arDetta lagmannen mycket tid åtägnaatt
administrativa rutinärenden, ibland förfångtill för frågor verkligensom
kräver chefens medverkan. De minsta domstolarna har också sämre
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praktiska förutsättningar de följa den rättsutvecklingän större att som
följ bl.a. den ökade intemationaliseringen.er av

Tingsrättema ojämnt spridda landet. Problemet kan med vissär över en
förenkling deuttryckas så ligger mycket i landets södra ochtätt tätt-att
befolkade delar medan de ligger glest i antalet tingsrätterDet ärstoranorr.

följd långtgående efter god lokal anknytning i döman-strävanen av en en
det tingsrätt. ocksåi Denna har inneburit det i utsträckningsträvan att stor

i landets delar de allra minsta tingsrättema finns. uttryckEttär norra som
för efter lokal anknytning i dömandet också de tingsställensträvan är som
många tingsrätter har utanför sin kansliort och där förhandlingar, främst i
brottmål, regelbundenhet. för-med viss Vissa tingsställen iäger ärrum
hållande till utnyttjandet oproportionerligt dyra drift.i

Även ekonomisk finns det nackdelarsynvinkel medrent stortettur en
antal mycket små domstolar. Kostnaden domarrotel vid dessa ärper
betydligt högre vid enheter kan utnyttja loka-personalen,än större som
lerna och effektivareutrustningen på sätt.ett

genomgående lokaliserade tillLänsrätterna landets residensstäderär
och har länet domkrets. Generellt uppvisar länsrätterna intesettsom

organisatoriska problem tingsrättema.samma som
Hovrätterna och kammarrättema kan heller berördainte sägas vara av

den finnasproblem kan vid de minsta tingsrättema. Etttyp av som
vikande målunderlag och förenklade handläggningsrutiner dockinnebär

det kan övertalighet personal och därmed problem frånuppståatt av
effektivitetssynpunkt.

det gäller de domstolarna domstolens storlek leda tillNär kanstörsta
viss tungroddhet. ibland medfört svårigheteradministrativ Detta har när
det gällt omfördela personal vid ändringar arbetsbördan.iatt

önskvärt med utvecklad främst administrativ ochDet vore en per-mer
sonell samverkan mellan tingsrätter och hovrätter och kammar-länsrätter,

respektive mellan domstolen och Regeringsrätten.Högsta Denrätter,
mednuvarande organisationsstrukturen försvårar detta redan i och att

antalet kraftigt. förekommer ocksådomstolar varje slag varierar så Detav
distriktsindel-på sina håll bristande samordning mellan åklagarväsendets

onödigtning och domkretsar, vissa fall medförtingsrätternas vilket i
hinder verksamheten.i

Ekonomiska och budgetmässiga förutsättningar

verksamhet kostnadseffektivt. statligaDet krävs statlig bedrivs Deatt
finanserna medger inte ytterligare medel tillförs verksamheten.att

omfattande utgiftsminskningar för få ned detTvärtom måste ske att
statliga budgetunderskottet. därför angeläget alla möjligheterDet är att tas
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till rationalisera årsverksamheten inom rättsväsendet. 1995Iattvara
budgetproposition prop. bil. bet. 1994/95:JuU15, rskr.1994/952100,
1994/95:255 framhålls särskilt bl.a. arbets- och organisationsformeratt
måste och förbättras och samordningen mellan myndigheternaomprövas
förbättras stärkas. Målet för detta reformarbete minskadeoch är att trots

skallrättssäkerheten och rättstryggheten stärkas och rätts-attresurser
väsendets skall utnyttjas effektivare.resurser

medbudgetpropositionen skall rättsväsendets utgifter minskasEnligt
måna-miljoner kronor redan under budgetåret 1995/96 räknat på 12400
Enligtder. detta skall miljoner kronor bäras domstolsväsendet.89Av av

kan domstolsväsendet klara deregeringens bedömning detta genom
följer de irationaliseringar och kostnadsminslmingar mångasom av av

Emellertidreformema på bl.a. det processuella området.bilagan beskrivna
åtgärder räcka strävandena efter effektivarekommer inte dessa att ettutan

Därförkostsamt rättsväsende fortsätta i framtiden.och mindre måste även
utgifternakommer enligt budgetpropositionen inriktningen att attvara

rättsväsendet helhet skall skäras ned med ytterligareinom samman-som
miljoner kronor under budgetåren och ställerlagt 600 1997 1998. Detta

fortsätter.krav på refonnarbetetatt

utgångspunkterOrganisatoriska arbetsmässiga för förändringoch en
domstolsorganisationenav

särskilda bör ställas domstolsorganisationde krav påFörutom som en ny
kan följande allmänna utgångspunkteroch redovisas i avsnittnästasom

för organisationsförändring läggas fast.en
och kommerFlera ärenden kräver domstolsprövning EG-rätten attnya

kräva hög kompetens inom domstolsväsendet.en
ochunderlätta omställningartekniska utvecklingen kommerDen att

för kunna tillförändringar kräver också ökad kompetens att tas vara.men
förväntade sådana,Till följd redan genomförda reformer eller sär-av

prövningstillstånd, kommer behovetskilt det gäller utökat kravnär ett
mellaninstanserna med all sannolikhetdomare och övrig personal i attav

Hovrättsprocessutredningens Juminska. detta sammanhang kan särskiltI
dömandet iarbete Mycket talar för tyngdpunkten i1993:04 nämnas. att

Införandetframtiden kommer ytterligare förskjutas första instans.att mot
MÅHS handför i förstadet databaserade målhanteringssystemetav

kommertingsrätter och länsrätter också för mellaninstanserna attmen
medföra minskat behov biträdespersonal.ett av

Möjligheten föra bort inskrivningsväsendet, dvs. fastighetsinskriv-att
företagshypotek Sjöfartsregistrets verksam-ningen, inskrivningen ochav

från sammanhang.het, de allmänna domstolarna skall utredas i annat
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gäller bouppteckningsverksamheten och den därmedDetsamma samman-
hängande därför frånskattläggningen. Utredningen har utgå dessaatt att
funktioner framtiden inte skall ligga kvar hos tingsrättema.i

skall ochutgångspunkt för utredningen hyres-Ytterligare attvaraen
med tingsrätterna.arrendenämndemas verksamhet kommer integrerasatt

administrativ samverkanframtiden skall skeOm detta i rentgenom en
skall drivasoch eller integrationenmellan nämnderna tingsrättema om

sammanhang.längre fråga iövervägsär öppen annaten som
till Miljöbalksutredningen M 1993:04Utredningen skall hänsyn attta

uppdrag ochtilläggsdirektiv dir. 1994:134 har i övervägaattgenom
ärenden skydd för miljönlämna förslag till instansordningen i mål och om

förslag miljödomstol och andra alternativ b1.a.under beaktande omav
redovisade Miljöskyddskommittén.av

skall Regionberedningen C 1992:06 nyligenSlutligen beaktas att
uppgift överklaganden iföreslagit länsstyrelsens nuvarande prövaattatt

börärenden därefter överklagas till domstol, i princip övertas avsom
Förslagetförsta överprövningsinstans SOU 1995:27.länsrätten som

for närvarande.remissbehandlas

på domstolsorganisationKrav en ny

hos domstols-kvalitet rättskigøningen och hög kompetensHög på
personalen

rollframtiden.betydelse kommer öka i DessDomstolsväsendets att
samhälle. krävs dom-central i morgondagens Detkommer bli änatt mer

utveckling.väl rustade dennastolar på alla mötasätt är attsom
måltyper blirdomstolarnas kompetens ökar. MångapåKraven mer

och debrottslighet, skattemålenkomplicerade, målen ekonomiskt.ex. om
Skiljedoms-tvistemålen. detta sammanhang kandispositiva I nämnas att
förfarande-uppdragutredningen Ju 1992:04 har i övervägaatt om

domstol blirändras rättegång ireglerna i allmän domstol kan så ettatt
förmögenhets-skiljeförfarande vadslagkraftigt alternativ till avsermera

1992:22.på näringslivets område dir.rättsliga tvister
medför också ökade krav. Varfortgående intemationaliseringenDen

deförmåste de ha beredskap inomdomstolarna liggerän att ramenen
EG-rättsliga frågor.flesta identifiera och ställning till Denmåltyper ta

vår anslutning till EU,inte till följdökade internationaliseringen, minst av
föremål för domstolsprövning.kommer leda till områden blirattatt nya

förvaltningsdomstolar-främst märkts allmännahar hittills inom deDetta
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områden liknande förutsesutveckling kan också inom andranas men en
rättsornråden.

Tyngdpunkten rättskipningen förstai skall ligga i instans. delEn stor
de reformer genomförts eller planeras på det judiciella planet harav som

haft denna utgångspunkt.princip Som exempel kan reglernämnas attsom
prövningstillstånd ledeti länsrätt kammarrätt redan har införts i ettom -

antal måltyper och utvecklingen framtiden ökati gårattstort mot ett
användande prövningstillstånd ledeti tingsrätt hovrätt.ävenav -

Domstolama också förutsättningarmåste ha i framtiden kunnaävenatt
erbjuda nödvändig specialisering inom för verksamhet.sin Kravenramen
på detta kan komma öka. efter domstols-Strävan sammanhålletatt ett
väsende allmännakräver de domstolarna och de allmänna förvalt-att
ningsdomstolarna kan erbjuda viss specialisering för därigenomatt
minska behovet friståendeinrätta specialdomstolar. Nyligen harattav
införts regler kräver det inom varje tingsrätt och hovrätt ordnasattsom
någon form speciallottning ungdomsbrottmål. fortsattaDen sats-av av

polis- och åklagarväsendetningen inom på ärenden rörande ekonomisk
brottslighet medförakan krav på ökad speciallottning sådana mål. Detav
kan också förutses utvecklingen de allmänna förvaltnings-inomatt
domstolarnas område medför behov ökad specialisering vid läns-av en

för klara flyttasvissa måltyper ned från kam-rättema att av nya som nu
marrättema.

ytterligare aspekt på frågan de ökade kompetenskraven denEn ärom
framtida utvecklingen vad gäller renodlad och förändrad domarroll.en

ställer förändringDetta krav inte bara på organisationen ocksåutanen av
på domstolspersonalens kompetens.

effektivt domstolsväsendeEtt

viktigt krav på förändrad den skall effek-Ett organisation är atten vara
tivare den skall bibehållna krav rättssäkerhet inuvarande. Den med påän
domstolarna mindre kostsam samtidigt medborgarnasi dagänvara som
krav på rimlig tillgodoses.service

förutsätter förDetta bl.a. domstolarna måste tillräckligtatt storavara
kunna till besparingseffekterde följer olika rationa-att ta attvara som av

liseringsåtgärder har genomförts eller genomföras.kommer att

Beredningsorganisation

Som kan förutse förändrad domarroll framtiden.inämntsnyss man en
deDetta visar inte minst överväganden i 1993 års domar-görssom

utrednings betänkande inför framtiden SOU 1994:99.Domaren i Sverige
Utvecklingen kan gå olika långt kommer blidomarrollenatt attmen mer
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renodlad torde stå allt tvivel. sådanEn utveckling önskvärd.utom är
Domstolarna måste därför personalmässiga och organisatoriskages
förutsättningar utforma sin beredningsorganisation på iatt sättett som
högre grad för närvarande kan medverka till domarrollenän renodlasatt

de dömande uppgifterna. Den modell går längst och harmot som som
skissats domarutredningen förutsätter väsentligt enheter destörre änav
nuvarande domstolarna.minsta

Rekrytering personal och personalrörlighetav

Alla domstolar måste ha dugliga chefer. Domstolarna måste i övrigtäven
kunna rekrytera kompetent personal. svårigheterna rekrytera framföratt
allt vikarier ordinarie domare till vissa domstolar måsteäven över-men

Allavinnas. domstolar måste attraktiva och stimulerande arbets-vara
platser förmår locka till sig högt kvalificerad personal.attsom

närvarande antalFör reformer på det processuella området underär ett
genomförande eller har nyligen genomförts se bilagan. medförDetta att
personalbehovet vid olika domstolar förändras. refonnemaFör skall bliatt
framgångsrika inte minst från effektivitetssynpunkt krävs personalenatt
blir rörlig mellan domstolar olika slag eller olika slags uppgifter.mer av
En organisation måste alltså främja sådan personalrörlighet, varförny en
den för både underrättema och utformasbör så den med-överrättema att

långt gående administrativ samverkan mellan domstolar påger en samma
nivå inom de olika domstolshierarkierna. detta liggerI naturligtvis också

sådan samverkan mellan domstolar bör kunna resultera effektivtiatt ett
flexibeltoch utnyttjande personalresursema för tillfälligaävenav mer

behov.
framtida domstolsorganisationenDen utformadbör så attvara en ge-

eller samordnad notarie- och fiskalsutbildning kan genomförasmensam
detta skulle visa sig lämpligt. sådan kan bidra till ökad rörlighet förEnom

domarpersonalen mellan de olika domstolsslagen.

Administration

Domstolarna måste likhet medi statlig verksamhet administreras påannan
effektivt ställerDetta höga krav domstolarnas förmågapåsätt.ett att

använda ekonomisk och information den domstolen.annan om egna
på adekvat verksamhetsplaneringKraven vid domstolarna kom-ävenen

successivt ställas allt högre, förmågan efterliksom behovatt göraattmer
omprioriteringar och omdisponeringar förinom befintliga resurser.ramen
Varje domstol bör därför ha någon eller några anställda med administrativ
specialkompetens chefenså kan koncentrera administrativasinaatt
insatser till frågor chefsnivå.på
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lokal förankringStorlek och

fråndomstolar med storlekDomstolsorganisationen skall bestå en somav
bör alltså alltförolika synpunkter sig ändamålsenlig. inteDessater vara

problem. gåralltför båda kategorierna uppvisar inteeller små; Detstora
för eller småslå fast allmänt tillämpliga riktlinjer hurnågra storaatt mer

och leder säkerhetdomstolarna bör Sådana blir svårtillämpade medvara.
mindre lämpligttill på håll blir utformad påorganisationen sina sätt.ettatt

de överväganden gjordes redanSom utgångspunkt kan nämnasen som
domkretsreform. 1969:44inför genomförandet 1970-talets I prop.av

domkrets bordeuttalade föredragande statsrådet intetingsrätts görasatt en
arbetsunderlag för domare intemindre den minst sär-än treatt ger om

Äventalar detta då inteskilda skäl lokal detta. synsättnatur emot omav
absolut minimum. Så småfick helt bör det dockgenomslag ettsesnu som

undantagsfall. råder ocksådomstolar förekomma i Detbör inte änannat
effektivitetssynpunkt börhur domstoldelade meningar storom en ur

bl.a. framhållits alltför domstolar åtminstonetillåtas harDet att storavara.
förorganisatoriska åtgärder vidtas inom domstolensärskildakräver attatt

överblickbarhet för ledningen.flexibilitet, rörlighet ochgarantera
med storleken på under-fråga naturligtvis hängerEn sammansom

skalllokala förankringen dömandet i underrätthur denrätterna är av
med-skall erbjuda tillordnas. Organisationen givetvis kunna serviceen

erbjuds andrarimlig förhållande till vad inomborgarna iär somsom
olika slag.samhällssektorer tillhandahåller specialiserade tjänster avsom

princip liggerbefolkningsstruktur medför tingsrätterna iLandets att nu
fram-ide befolkningstäta delarna landet. bör tingsrätternai Därtätt av

för kravet på rimlig medborgar-tiden kunna spridas den skullattut utan
kommu-nuvarande kom till i tidservice eftersätts. strukturenDen nären

väsentligt inikationerna transportmedel, tele, data sämre änvägar, var--
ärende till tings-enskilda hardag. allra flesta deDe ettsomav personer

bil eller tåg någonsällan få köra åkakommer dit i sitt liv. Atträtten ytterst
Organisationen börorimligt perspektivet.timme kan i detinteextra anses

informationstekniskadessutom kunna till och utnyttja de senasteta vara
tillavståndsådant nackdelarna medlandvinningarna på störresättett att

betydelsefulla fakto-dedomstolarna huvudsak elimineras. Eni mestav
fleraoch medlokal förankring minskar idock behovetär attatt avrerna

andra myndigheter.tingsrätternas sidofunktioner övertas avav
betydelsenpersonkännedom kanSåvitt behovet lokal- och avavser av

samhälle. det ändådetta och för ifrågasättas dagens Omi sig i anses
ordnabetydelsefullt sådan kännedom finns det alltid möjlighetermed att

och/ellerlokala enheterdet inom för domstolstörre t.ex.genomramen en
speciallottning domstolen.inom
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Ett brukar anföras i dessa sammanhangargument ärannat attsom
nedläggning skulle till försämradtingsrätter kunna leda serviceav genom

Ävende lokala advokaterna antagligen flyttar. det gäller tillgångennäratt
till advokat måste emellertid beakta de förbättrade kommunika-man

förtionerna. Farhågorna advokatflykt skala skall fori övrigt intestörreen
överdrivas. Redan finns det advokatbyråer på många tings-orter utannu

Många byråer också lokalkontorhar på mindrerätt. orter.
gäller tättbefolkadeVad de mindre delarna landet kan särskilda hän-av

behöva så reseavstånden till domstolarna blir orimligtintetas attsyn
stora.

Även i dessa sammanhang måste utgångspunkten flexibilitet inomvara
för givna kan framtidaMan exempelvis tänka sigramen resurser. en

domstolsorganisation med underrätter förutom regional enhet medensom
full behörighet arbetar med lokala enheter behörighetmed begränsatssom
till förekommande måltypema.de vanligast

Domstolsorganisationen i mycket vägledande för hur andra myndig-är
heter, främst åklagarväsendet, utformar organisatoriskai sin sintur

alltför medför förstruktur. splittrat domstolsväsende svårigheterEtt
bärkraftigaåklagarväsendet skapa rationella och enheter sininomatt

Ävenorganisation. domstolsväsendet inte främst skall organiserasom
andra förmed myndigheters bästa det givetvis nödvändigtögonen är att ta

hänsyn till viktiga intressen på andra närliggande områden.

Uppdraget

samband förslag domstols-I med ställningstaganden till tidigare om
väsendets nuvarandeorganisation har vid inte ändra denstannat attman
organisationen. bilagan redovisas den modell StatskontoretI presen-som

lämnadesterade i Statskontoret och det förslag iRapport 1991:31 A som
redovisatsorganisationspromemorian. bakgrund vad måsteMot som nuav

tiden organisationsstrukturen.i grunden överattanses mogen se
Utredningens uppdrag därför första främst utredaiär att etappen en ny

för med de rikt-organisation domstolsväsendet på 2000-talet i enlighet
Även frågorlinjer i det följande. andra främstvissa ärsom somanges -

avsedda bli berörda andra utredningen får behandlasiatt etappen av -
redan utredningen finner det eller nödvändigt.önskvärtnu om

bakgrund domstolsorganisationenMot bl.a. de krav på den framtidaav
redovisats i tidigare avsnitt kan konstateras varken Statskontoretsattsom

förslag till-eller organisationspromemorians slutliga ståndpunkt går
räckligt långt. viktig utgångspunkt morgondagens domstols-En är att
väsende utformas så underrättsorganisationen blir slagkraftigare.att
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Varken i Statskontorets eller promemorian finns beräk-i någrarapport
effekternaningar de ekonomiska förslagen. StatskontoretsI rapportav av

de administrativa domstolsväsendet tillräckligainomsägs äratt resurserna
för kunna genomföra förslaget och besparingarvissa kan göras.att att

harInom Justitiedepartementet våren 1995 gjorts överslagsmässiga
beräkningar förslag,promemorians den s.k. tredomarrnodellen. Utanav
hänsyn besparingseffekten till högsttill övergångskostnader har beräknats

följa promemorieförslaget35 miljoner kronor år. Om skulle attper man
nedlagd fortsättningen fastlåta i princip varje domstol iäven utgöra ett

besparingseffektentingsställe skulle bli mindre.ännu
längre tidigare förslag med avseende på detUtredningen bör gå än

förekonomiska utfallet. de viktigaste utgångspunkterna organi-En av en
för domstolsväsendet tidigare framhållits detsationsöversyn är som

arbete därförallvarliga ekonomiska läget i landet. Utredningens måste
förförslag innebär avsevärda utgiftsminskningarinriktas sådanamot som

riktpunkt skall den organisationdomstolsväsendet helhet. En attsom vara
medförautredningen föreslår på lång sikt skall kunna sänkningen avsom

helhet miljarderde årliga utgifterna för domstolsväsendet ca 2,5som
kronor med miljoner kronor.minst 200

övergångskostnader måste ofrånkomligt. UtredningenuppståAtt är
förslag på bådeskall därför analysera kostnadskonsekvensema sinaav

bedömning effekteroch kort sikt. skall också delång Det göras en av
kanförslagen ha sektorer inom främst rättsväsendet.kan på andra Det

effekter kan medföra såväl ökade minskade kostna-förutses dessaatt som
för-väsentligt kostnadsanalysemader på andra områden. Det är att av

möjligt. de fall beräkningarslagen blir så uttömmande I precisa ärsom
åstadkomma bör utredningen belysa kostnadskonsekvensemasvåra att av

olika alternativa utfall.
förTidigare förslag tillkomna i någoti övrigt snävtär även ett per-

fårangeläget övervägandena organisationspektiv. Det är att om en ny
alltsådomstolsväsendet. sådan skall intehelhetssyn på Enstyras av en

organi-dessa har debara inriktas de små tingsrätterna, störstaäven om
ochfrågan hurproblemen, också behandla tingsrättersatoriska utan

domstolarnade högstalänsrätter, hovrätter och kammarrätter och även
fastare former.skall kunna samarbeta i organisatoriska

endast för-inskränkas tillbör vidare inteOrganisationsöversynen att
börför hur domstolfastställa någon nedre ellersöka övre gräns stor en

iför ändamålsenlig enhet, sådanaävenutgöraatt resonemangomvara en
stället börför till hjälp vid prövande olika modeller.och sig Iär manav

demografiskafaktorer geografiska ochmed beaktande också andra somav
sökaeffektivitetsskälförhållanden, nödvändig samhällsservice, m.m.

fastställa behövs domstol.på vilka detorter en
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Utgångspunkten kan då finnasdet bör tingsrätt i varje resi-attvara en
densstad eller stad. Från denna huvudregel måste dock kunnastörre avsteg

med hänsyn till befolkningsstruktur, avstånd och kommunikationergöras
I tättbefolkade områden skulle sådan regel strikt tillämpadm.m. mer en

innebära onödigt domstolar samtidigt andra heltstora stora ortersom
skulle komma sakna domstol. På sådana ställen måste därföratt en annan
indelningsgrund glesbefolkadeI delar landet kan å andraövervägas. av
sidan regeln innebära avstånden på håll blir orimligtvissa Föratt stora. att
lösa detta problem bör det härmöjligt i viss utsträckningävenattvara
sprida tingsrätterna utanför residensstädema. några fall kanI det också
finnas skäl låta lokala dömandetdet skötas vid någon lokal enhet tillatt
tingsrätten då belägen på avstånden mellanAtt tings-är ort.som annan

kan komma öka dock något knappast kan undvikarätterna äratt som man
vill skapa kostnadseffektivare och i övrigt ändamålsenligom man en mer

struktur. betydelse dettai sammanhang deAv möjligheter tillärstor nya
förändringar skapats den snabba utvecklingen inom detsom genom
informationstekniska området.

Riksdagen har nyligen antagit lagändring innebär de tings-atten som
har tingsställen själva utifrån ekonomisk bedömning fårrätter som nu en

bestämma tingsstället bör kvar i drift l994/95:100,prop. bil.om vara
bet. l994/95:JuUl5, rslcr. 1994/95:255. fråga tingsställenI börom
utgångspunkten sådana inte bärande skäl skall tings-att ersättautanvara

läggs ned.rätter som
Tingsrättemas domkretsar bör helst bryta länsgränsemainte inteom

detta nödvändigt för uppnå mindre kostsam och ändamåls-är att en mer
struktur.enlig

fråga de allraI domstolarna bör utredas dessa skall delasstörstaom om
flerapå självständiga domstolar förändradeller inre organi-upp om en

sation framkomlig för lösa eventuella problem. Utredningenär väg atten
bör dettai sammanhang bl.a. del erfarenheter vidde vunnitsta av som
Stockholms tingsrätt den organisationsmodell tillämpas där.av nya som
Regeringen har den 6 april 1995 givit Domstolsverket uppdragi göraatt

utvärdering denna. Uppdraget skall redovisas den 15senasten av sep-
tember 1995.

Vad gäller mellaninstansema skall utredningen kartlägga hur deras
domstolarnaframtida domkretsar bör beskaffade och börvara var vara

belägna i framtiden därvid också besvara frågan vilketi antal dessasamt
domstolar bör finnas.

Utredningen skall också lämna förslag till hur långtgående ad-ett mer
ministrativt samarbete mellan tingsrätter och länsrätter, hovrätter och
kammarrätter domstolen Regeringsrätten utformas.Högsta och börsamt
Utredningen därvid fri det föreslågäller lösningarär näratt överrätterna
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till enbartgår längre administrativt samarbete. exempelSomän ettsom
domarutredning refereradekan den i 1993 års tankennämnas en

sammanslagning domstolen och Regeringsrätten till dom-Högsta enav
stol, eventuellt verksam på två kamrar. exempelEtt är mot-annat en
svarande hovrätter och kammarrätter i varje fall påsammanläggning av

förhållandevis liten. tredje exempeldär respektive Ett äröverrätt ärorter
kammarrättsavdelningar ellertill hovrätt knyta viceatt versa.en

omfattande ochorganisationsförändringar berörts kom-De ärsom nu
Utred-kunna genomföras fullt först på lång sikt.naturligtvis att utmer

genomförandeordning ochskall därför också lämna förslag tillningen
gäller förslagen till förändrad organisation.genomförandetakt vad en

Ytterligare frågor kan tassom upp

får de frågorvad utredningenFörutom även tasagts somuppsom nu
förslag iföljande. Utredningen behöver dock endastberörs i det avge

nödvändigt för kunna genomföra någotdelar detdessa att avansesom
dessa frågor inte be-förslagen de organisatoriska delarna. den måni I

utrednngs-handlas de komma beröras i andrakan etappatt en avnu
arbetet.

domstols-förslagen organisationsstruktur församband medI om en ny
domares förflyttningsskyldighet ochväsendet får också frågorna om

anställd utredas.tjänstgöringsskyldighet domstol den han ii än ärannan
och administrativafrågor domstolarnas ledning denanförtsSom är om

effektiva ochdomstolarna viktiga faktorer i skapandetstyrningen avav
dessa frågor ochdomstolar. Utredningen kankostnadsmedvetna ta upp

utformas för uppnåchefsrollen domstolarna börförslag hur ilämna attom
självständighet iinkräktar på domarnas Cerasmål detdessa utan att

bl.a. bakgrundverksamhet. Utredningen får vidare,dömande mot av
lämpligtundersöka detfrån Stockholms tingsrätt,erfarenheterna är attom

beslutsorgan iadministrativaoch kollegiumgenerellt plenumersätta som
beslutsformer.andradomstolarna med

donar-utgångspunkt från årsfritt med 1993står utredningenDet att
befordrade donar-frågornabetänkandeutrednings närmare överväga om

domaruppgiften seoch framtidaanställningar chefsansvar denutan om
Övervägandena fallbör i såoch III.7.betänkandet avsnitt III.5.3 ge svar

domaranställningarlämpligt införa befordradefrågan detpå utanär attom
dåUtredningen börkriterierna för detta.chefsansvar och de närmareange

andraoch planeras ireformer genomförsockså, i belysning deav som
irådstjänstemabör behålla därinstans, överväga ett systemom man

rådmanstjänster ioch likställda medlönemässigt påöverrätt sätt ärannat
underrätt.
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bakgrund domar-vidare, b1.a. 1993 årsUtredningen kan mot av
erfarenheter finns denutvärdering deutredning och nu-som aven av

högsta domstolarna,beredningsorganisationen hos devarande överväga
och så lämpligtberedningsorganisationfrågan är ettavgeomom nyen

sådantfrämst den månsådan för underrättema. Iprincipförslag till etten
i börför beredningsorganisationenförslag får konsekvenser överrättäven

föreslås för denna.förändringarnödvändiga även
be-bakgrund sina övervägandenfårSlutligen utredningen, mot av

det finns behovundersökaträffande beredningsorganisationen, attavom
tilllämna förslagdomarutbildningenochreformera notarie- ävensamt

sådana förändringar.

Avslutande riktlinjer

Riksåklagaren ochDomstolsverket,skall samråda medUtredningen
Utredningen skallde delar deras intressen.Rikspolisstyrelsen i rörsom

de frågorJu 1993:04 iHovrättsprocessutredningenockså samråda med
arbete med Miljö-med den utredningensberöringspunkterhar samtsom

1993:04.balksutredningen M
författningsändringarfram förslag till deskall läggaUtredningen som

ställningstaganden.föranleds dessav
kommit-direktiv till samtligagäller regeringensutredningsarbetetFör

regionalpolitiskaredovisningutredare angåendeoch särskildatéer av
åtaganden dir.offentliga1992:50,konsekvenser dir. prövaattom

dir.jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa1994:23 attsamt om
1994:124.

skallaktuelladenUtredningsarbetet såvitt etappen vara av-avser nu
den december 1996.slutat 1senast

Justitiedepartementet
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FW
MÄN

Kommittédirektiv

till årsTilläggsdirektiv 1995 Dir

1995:05domstolskommitté Ju 1997:50

1997.denregeringssammanträde 20Beslut vid mars

uppdragetSammanfattning av

ursprungligasinaenligthar1995:05domstolskommitté Juårs1995
domstolsorganisationuppgift föreslå1995:102 idirektiv dir. att nyen

och kompetenseffektivitetkvalitet,ställda krav påuppfyllakan högtsom
medförasiktskall på avsevärtorganisationenrättskipningen. Deni nya

årligen.kronormiljoner200sänkning med minstkostnader, dvs.sänkta en
komp-fritt lämnakommitténdetstårtilläggsdirektiven även attEnligt

effektivi-på kvalitet,ökande kravendetillgodoserförslagletterande som
direktiven,iförutses ävenrättskipningenkompetens ioch omtet som

angivitskostnadssänlmingaromfattandetill såförslag inte lederdessa som
utveck-direktivenursprungligai devadi direktiven. Utöver sägs omsom

iocksåkommitténfårnivådomstolar påsamverkan mellanling sammaav
innebärlösningarhemställanenlighet med sin överväga samman-ensom

och länsrätter.tingsrätterläggning av
förslagsamlatbehovetochomfattningarbetetsMed till etthänsyn av

dendirektivenivadmed ändring sägsutredningsarbetet,skall avsomav
april 1998.denhelhet 3redovisas i sinjuni 1995,29 senast

Bakgrund

kom-parlamentariskt sammansattjuni 1995den 29Regeringen engav
inomstrukturenorganisatoriskadenuppgiftmitté i översyngöraatt aven

ökandeÖversynen deutgångspunkt imedskalldomstolsväsendet. göras
förmågaochkompetensunderrättemasfrämstdomstolarnaskraven på --

skallverksamhetenpåkravenmålallt svårarehandlägga attsamtatt
tillförslagskall lämnaKommitténeffektivtbedrivas på sätt. nyett en

organisationenhelhet. Dendomstolsväsendetförorganisation nyasom
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skall på sikt medföra sänkta kostnader med minst miljoner200 kronor
årligen.

En övergripande utgångspunkt för kommittén bl.a.är attannan sam-
verkan mellan domstolar på nivå skall utvecklas betydligt. Isamma
uppdraget ingår därför lämna förslag till hur långtgåendeatt ett mer
administrativt samarbete mellan tingsrätter och länsrätter, hovrätter och
kammarrätter Högsta domstolen och Regeringsrätten bör utformas.samt

detNär gäller får utredningen föreslå lösningaröverrättema gårsom
längre till enbart administrativtän samarbete. exempelSomett nämns en
sammanslagning Högsta domstolen och Regeringsrätten till domstolav en
och motsvarande sammanläggning hovrätter och kammarrätter dir.en av
1995:102 16-17.s.

skrivelseI till Justitiedepartementet har 1995 års domstolskommittéen
hemställt regeringen utfärdar tilläggsdirektiv innebär kommit-att attsom
tén får förslagäven sammanslagningöverväga tingsrätter ochom en av
länsrätter. Kommittén har vidare, bakgrund uppdragets komplexi-mot av

och behovet Stockholms tingsrätt utreds och omfattastet ävenatt ettav av
organisationsförslag, hemställt tiden för förstaden utredningsetappenatt
förlängs till den juli1 1997.

Uppdraget

inriktningDen och de krav på domstolsorganisation ien ny som anges
direktiven den 29 juni skall fortfarande1995 utgångspunkten förutgöraav
kommitténs arbete. Enligt vad regeringen upplysts under hand harom
flera olika modeller för förts framorganisation och diskuterats ien ny
kommittén. Några dem avviker från de utgångspunkter iav som anges
direktiven för domstolsväsende, exempelvis varken Statskon-ett nytt att

förslag eller den s.k. organisationspromemorians slutliga ståndpunkttorets
går tillräckligt långt dir. 1995:102 bilaga till13 14, dir. 3.1s. s.- -

En utgångspunkt för kommittén skall domstolarna skallattvara vara
på det bäst tillgodoser de ökande kraven på kvalitet,sammansatta sätt som

effektivitet och kompetens i syfte öka rättssäkerheten och rättstrygg-att
heten i samhället. det gällerNär domstolarnas antal, storlek och placering
kan dock ibland särskilda hänsyn behöva beroende på geografiska ochtas
demografiska förhållanden, behoven samhällsserviceav m.m.

Kommittén skall redovisa förslag enligt det ursprungliga uppdraget i
direktiven dir. 1995:102 13 18. innebär förslagDetta mycketärs. som-
långtgående och leder till i grunden domstolsorganisation medsom en ny
moderna arbetsformer och modern teknik.

Det står emellertid kommittén fritt kompletterandelämna för-ävenatt
slag tillgodoser de ökande kraven effektivitetpå kvalitet, ochsom
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direktiven, dessakompetens i rättskipningen förutses i även omsom
kostnadssänkningar iförslag inte leder till så omfattande angivitssom

direktiven.
de direktiven skall samverkan mellan olika slagEnligt ursprungliga av

likhet vad gällerdomstolar på nivå utvecklas betydligt. medI somsamma
hemställanför bör kommittén därför i enlighet med sinöverrättema nu

fri också lösningar innebär sammanslagningövervägaatt avvara som en
skall kommittén analyseratingsrätter och länsrätten detta sammanhangI

för- och nackdelaroch redovisa de processuella och administrativa som
domstolsorganisation.kan finnas med sammanslagenen

domstolsorganisation måsteutgångspunkter gäller förDe som en ny
sammanläggning domstolsslagen,naturligtvis tillgodoses vidäven aven

rättskipningen.ökande kraven kvalitet och effektivitet i Detdvs. de på
antal mål,finns tillräckligtmåste säkerställas det stortatt t.ex. ett exem-

Överhuvudtaget detskallpelvis skattemål, för detta möjligt. äratt vara
bibehållskompetensen och kvaliteten igivetvis viktigt till attatt se

väljs sikt detförvaltningsdömandet. vilken lösningOavsett närsom
räkna medgäller sammanslagen domstolsorganisation måste attmanen

med skilda arbets-under övergångstid kan behöva bedrivasarbetet en
för förvaltningsmål och andraenheter mål.

och praktiska konsekvens-Kommittén skall redovisa de ekonomiska
betänkandet.organisationsförslag diskuteras isamtligaerna av som

lämna förslag till olika organiseraskall kommitténDärutöver sätt att
rotel-där nuvarandedomstolarnas arbete beredningsorganisation, t.ex.

beredningsorganisation behöverstruktur och bemanning frångås. sådanEn
allaeller i dom-utformad sig i alla instanserinte på sätt varevara samma

måltyper.och den bör kunna efter olikastolar anpassas
i domstolarnaskommittén finner kvaliteten och kompetensenOm att

frigörsförbättras dearbete kan med del ensom genomen av resurser
sådana för-fri lämnaförändrad domstolsorganisation, kommitténär att

slag.
RRV iRiksrevisionsverkethar den februari givitRegeringen 13 1997

domstolsväsendet.fördelningen inomuppdrag granskaatt av resurser
organisation och arbets-skall utgångspunkt nuvarandevidare med iRRV

resursutnyttjandeeffektivtidentifiera väsentliga hinder förformer ett
den oktoberdomstolsväsendet. Uppdraget skall redovisas 15inom senast

kommittén vidResultatet uppdrag skall beaktas1997. RRV:s ut-avav
domstolsorganisation.forrrmingen av en ny

första skallkommittén ide ursprungliga direktivenI etappattanges en
skall belägna ochlämna förslag landet domstolarnai omvaraom var

fâr, förVidare utredningen ocksåsamordning domstolsslagen. attav anges
bered-lämna förslagmöjliggöra förändringar organisationen,att omav
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befordrade domar-ningsorganisation, och domarutbildningen,notarie-
18.anställningar chefsansvar dir. 1995:102 13utan m.m. s. -

frågor har såUnder utredningens arbete har det dessavisat sig att ett
domstolsväsendet detsamband med hur väljer organiseranära attattman

sammanhang. Med hänsynnödvändigt redovisa samtliga frågor iär att ett
förlängas. Utred-till detta behöver utredningstidenoch RRV:s uppdrag

skall därför helhet den april 1998.ningsarbetet redovisas i sin 3senast

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till års1995 Dir
domstolskommitté Ju 1995:05 1993:22

Beslut vid regeringssammanträde den 26 1998.mars

Sammanfattning uppdragetav

uppdrag års domstolskommitté 1995:05 fickDet 1995 Jusom av rege-
skallringen inte längre omfatta domstolarnas antal och placering

domstolsväsendets organisation. begränsas tillUppdragetyttre att avse
frågor domstolarnas beredningsorganisation inre organisation samtom
notarie- och domamtbildningen.

Uppdraget skall redovisas den 30 juni 1998.senast

Bakgrund

Domstolskommittén har direktiv dir. 102 ienligt sina ursprungliga 1995:
uppgift föreslå domstolsorganisation kan uppfylla högtatt en ny som
ställda krav kvalitet, effektivitet rättsskipningen.på och kompetens i Den

medföra sänktaorganisationen skall enligt direktiven på sikt avsevärtnya
kostnader.

Enligt tilläggsdirektiv kommittén frittdir. 1997:50 står det även att
lämna kompletterande förslag ökande kraven påtillgodoser desom

effektivitetkvalitet, dessaoch kompetens i rättsskipningen även om
deförslag inte leder till omfattande angivits iså kostnadssänlmingar som

ursprungliga direktiven. begäranKommittén får också enligt sin överväga
ochlösningar innebär sammanläggning tingsrätter länsrätter.som en av

Uppdraget skall redovisas helhet den aprili sin 3 1998.senast
Kommittén har den december 1997i skrivelse till regeringen 5en

hemställt tiden för oktoberutredningen förlängs till den 1998.1att
Kommittén har februaridärefter skrivelse till regeringen den 16i en

hemställt förnyat1998 regeringen kommitténs uppdrag underatt tar
övervägande. Som skäl har anförts reform tingsrättsorganisa-att en av
tionen, så långtgående stödkommittédirektiven inte vinner avsom anger,
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därför meningsfullaledamöterna i kommittén. ifrågasätter detKommittén
utformning uppdragetutredningsuppdraget med deni drivs vidareatt som

angelägetför vidare det mycketnärvarande har. Kommittén är attattanser
används ifram utredningsarbetets gångdet grundmaterial tagits undersom

det fortsatta arbetet.

Uppdraget

och reformeringenmoderniseringenEnligt regeringens mening måste av
arbetsformer och ökadpå modernadomstolsväsendet fortsätta. kravDe

gäller alltsådirektivenpekat på i de tidigarekvalitet regeringensom
Riksrevisionsverket ibekräftasalltjämt. så falletAtt rapportår som enav

arbetsformersåväl1997:48 domstolsväsendet uttalatRRV att somom
skalldomstolsväsendetsförändras förorganisation måste att resurser

reform-angelägeteffektivt. således mycketutnyttjaskunna Det attär
arbetet drivs vidare.

leda-få stöddet dockEnligt Domstolskommittén går inte att avnu
tingsrättsorganisa-reformkommittén för så långtgåendeimöterna aven

refonnarbetet inödvändigationen kommittédirektiven Detanger.som
därför enligtmåstefråga domstolsväsendets organisationyttre rege-om

längreskall följaktligen inteandra former. frågorringen bedrivas i Dessa
beredningsorganisationendet gälleringå i kommitténs uppdrag. När samt

sinakommittén redovisanotarie- och domarutbildningen skall övervägan-
lämnade direktiv.den och förslag enligt tidigare

den juniuppdrag 30skall redovisa sittDomstolskommittén senast
1998.

denfram bl.a.tagitsangeläget det grundmaterialDet är att omsom
domstolsväsendetsfortsatta arbetetorganisationen används i detyttre om

dag beslutati Dom-organisation. bakgrund har regeringenMot denna att
skallBertil Hübinettestolskommitténs ordförande generaldirektören

tagitsgrundmaterialdetsammanställa till regeringen redovisaoch som
Grund-uppdrag.kommitténsfram omfattasi de delar inte längresom av

den oktober 1998.materialet skall redovisas 1senast

Justitiedepartementet
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Målstatistik

1997åren 1990undermålAntal inkomna -

Tingsrätt

Tabell 1

19971995 19961993 1994199219911990

905629 73097 79367 83980 91Tvistemål 84 797 103223 06470 85

379220 52118 586168 457Tvistemål 201 81 895682 776 6350 63
exkl. gem.
ans.

5262140921 979 21910085 22596 2221 288 21Gem. 19 541anS-

58 512589839 59196 69326 78 676 75Brottmål 015 7972 969 78

2885030751953 59 4556468 582Brottmål 767 68 17164 032 67
exkl. not.
mål

8 224282784 8243 91010 094mål 10 248 11 1558 937N01.
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Länsrätt

Tabell 2

Inkomna 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fastig- 2 947 19 923 3 597 9 366 2 519 2 031 3 563 7 483
målhetstax.

Skaftemå 70 927 67 240 19 943 17 573 17 220 30317 18 550 19 338

KÖP 47 515 45195 42 388 39 818 35 410 6 412 6 631 6905
konsmål

Socialförs- 14 544 18 340 20 253 17 094 16 660 72515
mål

Psykatri- 12 222 11 250 11 415 11867 11 640 63611
mål

Bistånds- 9 363 12 583 20 601 32 304 38 351 38 332 36 941 34 259
mål

LVU- 3 817 3 834 3 709 4 104 3 958 3 696 3 430 3 318
LVM

Övrigamå 1718 8331 1960 2 510 000 3674 11 14 775 15 478



207SOU 1998:88

Bilaga 5

Översikt utbildningföredragandenasbemanning ochavverkning,över
kvartalen 1997de förstaunderolika länsrätternavid de tre

antalantal UtbildningBemanningAvverkningLänsrätt
notariemeriteradeföredragande och970101-970930
föredragandenotariergenomsnitt avperper

totala antaletdetdomaredomare
*

24/291,8590Skåne läniLänsrätten
18/612,140län 5lStockholmsiLänsrätten
2/61,43503Uppsala läniLänsrätten
2/61,49494Västmanlands läniLänsrätten

1,40 2/5492Västernorrlands läniLänsrätten
3/81,65487Bohus länGöteborgs ochiLänsrätten

Älvsborgs 3/51,35487läniLänsrätten
Östergötlands 3/91,59487läniLänsrätten

1/51,75471Gävleborgs läniLänsrätten
4/51,73462läni DalarnasLänsrätten
2/41,69461läni BlekingeLänsrätten
2/61,81län 458VästerbottensiLänsrätten
0/51,57449Jönköpings läniLänsrätten
3/61,60439Södermanlands läniLänsrätten

Örebro 1/21,14434läniLänsrätten
4/71,41län 425SkaraborgsiLänsrätten
2/51,28423Kalmar länLänsrätten i
1/31,41län 409VärmlandsLänsrätten i
4/51,24408Hallands länLänsrätten i
1/51,62391Kronobergs läniLänsrätten
0/11,03316Norrbottens länLänsrätten i
O/31,20l 2Gotlands län 3Länsrätten i
0/41,33285Jämtlands läniLänsrätten

1,76477Samtliga
bedömts 75 %hartlskaler och avgöradvs.icke ordinarie domare,En avassessorer

kanmål ordinarie domareantalet avgöra.antasensom
perioden 9970101-underårsarbetskrafterFöredraganderäknat inotarier ochAntalet

avseendeårsarbetskrafterantaletmedoch delatshar970930 summerats avsumman
period.underoch ñskalerdomare,ordinarie sammaassessorer

domstolarna.från de berördaUppgifterna kommer*
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tjänstgöringsförhållandenderasochdomareordinarieickeAntal
antaldet1998. Inommars/aprilmånadsskiftet parentes anges

tillinteoch ärhar antagnaföredragande överrätten somsom
respektivefrån överrätt.inhämtatsharUppgifternadomarbanan.

Hov rätter

bamle-tjänstl.törstärkn.fiskal. iorgplanorgplanadj/assasp/fi
digaexkl.under-iundenättadj/assasp/fi

bamle-rätt
diga

2225493528272832 4Svea

4538110 112914Göta

95315121015Skåne 1411 4

840131612121914Väst

22524106Nedre 1 56

1186Övre 46 56 5

443 4653382757880Totalt 83 9
Hovr

Kammarrätter

1214352319 25233Stock- 20
holm

1134105121218Göteborg 311

33324412 12Sunds- 7
vall

Jönkö- 41148884 2 -
ping

302211736495110 65Totalt 46
KR

kammarrättenochhovrätterTotalt

7666470118129 12419 145Summa 129





211SOU 1998:88

Bilaga 7

Delegeringsproj ekt

domstolarna,arbetsfördelning inomrationellfirmamedArbetet att en
1980-och1970-undermedfördevidframför allt tingsrättema,dåoch

domstolsselcreteraretilltill delegeringmöjligheterinfördetalet att man
infördesvilkaförärendendomstolsärenden. Deradibeslutfattaatt en

besluta isjälvständigtdomstolsselcreterareför att varrätten
betalningsföre-dödsboamnälan,registreringinskrivningsärenden, av

Delegeringsmöjlighetenförmynderskapsärenden.ochlägganden ge-
handläggning1946:807lageniändringarnomfördes avomgenom

domstolsärenden.
tillsyftadeprojekt attolikapåbörjades1980-taletslutetI somav
Nedanmålarbetet.idelegeringtill ävenmöjligheternaundersöka

projekt.dessaför någraredogörelselämnas aven

tingsrättGöteborgsvidFörnyelseprojektet

tankarnaprövades1989:2DsidéskissentillkomstenföreRedan av
Göteborgsvidförsöksverksamhetdomarrollen irenodling enavom en

medvid tingsrättenfannsproblemdeBakgrunden entingsrätt. somvar
för-medelMedläge.ekonomiskt ansträngtocharbetsbörda urettstor

arbeta-ochvid tingsrättenarbetsorganisationenkartladesnyelsefonden
arbetsformer.ändradeframförslagdes ett om

tvistemålsavdel-vidkansliarbetettörsöksverksamhetenFöre var
brottmålsavdelning-medanrotelsekreteraremedorganiseratningarna

huvudupp-hadeProtokollförarnamålkansli.samlathade somettarna
utarbetaochbrottmålochtvistemål attbådeprotokoll iföragift att

fannsmålarbetetADB-stöd iNågotdomen.delarförslag till vissa av
inte.
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Domamas arbetstid med förberedelsearbete beräknades till cirka 20
i både tvistemål ochprocent brottmål. bådaI måltyperna utgjorde 30

arbetstiden förhandlingstidprocent inklusive tid för överläggning.av
Den tidsvinst borde bli följden ökad delegering beräknadessom av en
för brottmålsavdelningama till utökning förhandlingstidenen av per
domare från två dagar vecka till två och halv dag vecka ochper en per
för tvistemålens del till ökning med cirka tio domarensprocenten av
arbetstid.

Kartläggningen arbetsfonnerna vid tingsrätten avslutades medav att
domstolen begärde få genomföra försöksverksamhetatt med de-en
legering vissa arbetsuppgifter till domstolssekreterare. Regeringenav
utfärdade förordning 1989:851 försöksverksamhet viden om
Göteborgs tingsrätt med delegering vissa arbetsuppgifter. Deav upp-
gifter enligt förordningen skulle kunna delegeras betydligtsom var
mindre omfattande tingsrätten begärtän och gällde endast behörighet
för domstolssekreterare fullföljdsinlagor talanatt ta förtsemot när mot
tingsrättens domar eller slutliga beslut och talan har fullföljtspröva om
på föreskrivet och inom tid,sätt bestämmarätt grundavgift ochatt pro-

efter vilken tilläggsavgiftcentsats skall betalas högsta belopp församt
tilläggsavgift enligt rättshjälpslagen besluta vissa ersättningar.samt om

Försöksverksamheten hade fullt påbörjats vid avdelningarut vidtre
tingsrätten i januari 1990. Samtidigt fick dessa avdelningar ADB-stöd i
form 0rd- och textbehandling dem dessutom kanslidator-samtav en av
stöd. Försöksverksamheten utvärderades efter år såväl Dom-ett av
stolsverket den s.k. produktivitetsdelegationen.som av

Domstolsverkets utvärdering visade målavverkningen hade ökatatt
avdelning och domare med 15 respektive 21 för dom-per procent,

stolssekreterare med 29 respektive 35 Samtliga domareprocent. angav
för förhandlingaratt utrymmet ökat och viss renodlingatt en av

domarrollen skett. Handläggare, protokollförare och domstols-
sekreterare ansåg genomgående borde utöka de arbetsuppgifteratt man

kunde delegeras.som
Produktivitetsdelegationens utvärdering visade domarna vid tvåatt
försöksavdelningama ökat målavverkningen med omkring 15av pro-

medan målavverkningencent, på den tredje avdelningen till följd av-
den under försöksperiodenatt hade många målextremt stora var-

oförändrad.

Försöksverksamheten vid Malmö tingsrätt

Samtidigt med fömyelseprojektet vid Göteborgs tingsrätt genomfördes
under år 1990 försöksverksamhet vid Malmö tingsrätt med hov-en en
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huvud-tillbrottmålenförbereddeförebildengelskefterrättsfiskal, som
tingsrättenstvåvidbedrevsFörsöksverksamhetenförhandling. av

brottmålsavdelningar.
arbetebrottmålsdomarensrenodlaverksamhetenmed attSyftet var

do-Måletmålhantering. atteffektivochrationell varskapaför att en
ochdömaförhandling,isittamålen,inläsabehövaskulleendastmarna

utförasiskulle settarbetsuppgifter stort avAlla övrigadomen.skriva
förbere-deuppskattadesförsöksverksamhetenInförpersonal.annan

20-30genomsnittitilldelegerasskullearbetsuppgifterdande som
arbetstid.rotelinnehavamasprocent av

för-fattade allakallas,komjuristenberedande attdenClerken, som
kon-olikaförallmänhetsvarade iochbrottmålenbeslut iberedande

arbets-visshade ävenandra. Hanochförsvarare,medtakter parter
målkansliet.ochprotokollförarnaförfunktionledande

DomstolsverketutvärderadesförsöksverksamhetenResultatet avav
tvåvid demånader ut-femrespektiveunder niopågåttdenefter att

avdelningarna.sedda
respektivemed 14målavverkningenökadeförsöksperiodenUnder

Tingsrättensförsöksavdelningarna.tvåvid dedomaresju procent per
emellertidökadeförsöket,omfattadesinteavdelning,tredje avsom

domare.med 15period procentunder permålavverkningen samma
försöks-vidytterligareökadeintemålavverkningentillOrsaken att

sinlättnad ifåttdomarnaäven enavdelningama att omvaraangavs
arbets-motsvarandefåttprotokollförarnaintehadesåarbetsbörda en

förhandlingarflerkundeinte sätta utmedfördelättnad. Detta att man
tlaskhals.någotProtokollföramatidigare. enavän var

mellanvarieradegjordesarbetsvinstvilkenUppfattningen somom
ungefärmöjliggjordedock systemetFlertalet attdomarna. uppgav

ansågdomare attNågonvecka.förhandlingsdaghalvytterligare peren
ansågdomare attSamtliga20-25uppgick till procent.arbetsvinsten

ökat.domskrivningochlagförarbetenmål,inläsningförtiden m.m.av
domar-förkortademed dendet,ansåg inteDomstolsverket att nya

utnyttjadesutbildningstidenunderfiskal somlämpligtbanan, att envar
kvalifice-såutnyttjalämpligtdetansågsheller att passen"clerk". Inte

hellerinteansågsSystemethovrättsassessor.arbetskraftrad ensom
kunnaförclerken, atteftersomdomstolmindreifungerakunna en

Domstolsverketrotlar.åtta-niominstbetjänabordefulltutnyttjas ut,
förutnyttjasbordeclerksystemeterfarenheternaemellertidansåg att av
deFlertaletinriktning.med något avförsöksverksamhet annanen

clerkentvångsmedel,frågorundantagmed somarbetsuppgifter, omav
individuellefterdomstolsselcreterareutföraskunna enbordehaft av

prövning.
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Försöksverksamheten i Hovrätten Skåneöver och Blekinge

Vid hovrättema har olika försöksverksamheter genomförts. Av intresse
här denär försöksverksamhet,närmast bedrevs vid avdelningartresom
i Hovrätten Skåneöver och Blekinge under tiden september 1991 -juni 1993.

Bakgrunden till försöksverksamheten regeringsuppdragett tillvar
Hovrätten Skåneöver och Blekinge i samarbete medatt Domstols-
verket hovrättensöver arbetsformer och arbetsorganisation.se Efter
förslag från arbetsgrupp inom hovrätten DV-rapporten 1992:1, Nya
arbetsformer i hovrätt utfärdade regeringen förordning 1991:135en

försöksverksamhet i Hovrätten Skåneom över och Blekinge med dele-
gering vissa arbetsuppgifter. Senare utvidgades förordningenav till att

Hovrättenäven för Västra Sverige SFSavse 1992:995. Enligt förord-
ningen fick rotelinnehavare, efter hovrättens förordnande, besluta att
delegera åtgärder med visst måls beredning till antingen domstols-
sekreterare, hovrättsfiskal eller hovrättsfiskalsaspirant.

De åtgärder fick delegeras motsvarade dem rotelinnehava-som som
fick företa med den begränsningenren de inte fickensam, att målavse

där någon berövad friheten. Delegeringen fick inte hellervar målavse
beredning svår beskaffenhet ellervars någonvar av som av annan

orsak skulle kräva särskild kunskap och erfarenhet. Domstolsselcrete-
skulle inte heller få avskriva mål.rare

Försöksverksamheten innebar för målensatt beredningansvaret
fördelades mellan rotelinnehavaren, fiskalen/aspiranten eller domstols-
sekreteraren. Domstolssekreteraren hade behörighet beslutaävenatt

rättshjälp ocht.ex. personundersökning.om
Hovrätten Skåneöver och Blekinge gjorde framställning till Jus-en

titiedepartementet permanentning verksamheten. Försöks-om en av
verksamheten ledde till den ordning föratt delegering beskrivitssom
under redogörelsen för gällande infördes SFSrätt 1993:648.

Domstolsverkets projekt

Hösten 1991 startades projekt inomett Domstolsverket ändradeom
arbetsformer vid domstolarna. Projektet omfattade tingsrätt, länsrätt,
hovrätt och kammarrätt. Syftet till erfarenheternaatt ta frånvar vara
tidigare delegeringsarbete inom domstolarna utnyttjasamt ävenatt
domstolspersonalens kunnande för få fram fömyelseförslag.att Pro-
jektet bedrevs med medel från förnyelsefonderna. Seminarier med
personal från vissa domstolar hölls för samtliga domstolskategorier.
Seminarierna dokumenterades och resulterade i framställning tillen
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förTill stödförordningsändringar.vissaJustitiedepartementet om
"katalog"diskuterad överseminariernavidfannsframställningen en

ellernotariertilldelegeraskunnaskullemålarbetetåtgärder i som
domstolssekreterare.

och Hov-förordningsändringarframställningDomstolsverkets om
permanentningframställanBlekinge avochSkåne enomöverrättens

årregeringentillbakgrundendel attdärförsöksverksamheten avvar en
delegering1992/932213,proposition, avframlade om1993 prop.en

domstol.viddomstolssekreteraretillarbetsuppgifter

ochStockholmiKammarrätternavidFörsöksverksamheten
Jönköping

pågårJönköpingioch KammarrättenStockholmiKammarrättenInom
tilluppgifterdelegeringavseendeförsöksverksamhet aven

försökstidenundermedgesKansliföreståndamadomstolsselcreterare.
delegeringtillMöjlighetenavdelning.mål på avvissaföredraatt

enligtmålHSAN-mål,patientjournalmål,föredragandeuppgifter avser
körkortsmål.ochänstlagensocialtj6 §

olikaprövaförtingsrätter attvid vissaFörsöksverksamheten
beredningsorganisationformer av

förordningsändringarvissakommitténfrånframställningEfter omen
bered-olikamedförsöksverksamhet typer avmöjliggöraför att en

förordningregeringenutfärdadetingsrättiningsorganisation
tingsrätter.vid vissaförsöksverksamhet1391997: om

niovidbedrivasförsöksverksamhetskallförordningenEnligt en
domstolardessaharförsöksperiodenUnderstorlek.olikatingsrätter av

tillmålberedningenrörandearbetsuppgifter avdelegeramöjlighet att
tingsrätts-vadomfattning änvidareinotarierochdomstolssekreterare

tingsmeriteradeanställadomstolarnafårVidaremedger.instruktionen
behörig-fårBeredningsjuristenberedningsjurister. sammajurister som

försöksverksamheten.omfattasnotarierdehet avsomsom
bedrivsförordningenomfattasdomstolar endeVid några avsomav

inlott-ökadmedroteldvs.storrotlar,med s.k.försöksverksamhet en
do-ordinarieickedomare,ordinariemedmål bemannas enning enav

ordi-ickedenutnyttjasfallvissaIrotelsekreterare.ochnotariermare,
dennefallandramedan iförberedelsearbeteför visstdomarennarie
Andradomaren.ordinariedenomfattningmotsvarandeidömer som
Samt-beredningsjurister.medarbetsorganisationdomstolar prövar en
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liga domstolar utnyttjar de möjligheter till delegering försöks-som
förordningen medger.

Försöksverksamheten har utvärderas under våren 1998. Utvärde-
ringen redovisas i bilaga

Försöksverksamheter vid hovrätt och kammarrätt

Vid några hovrätter och kammarrätt har tingsmeriterade juristeren an-
ställts på viss tid föredragande. fullgörDe uppgiftersom samma som
aspirantema vid överrätterna.

En kammarrätt har i stället valt anställa juristeratt inte harsom
Ävennotariemeritering. dessa fullgör i motsvarandestort uppgifter

aspirantema. Ytterligare kammarrättsom tillfälligt anställaatten avser
byrådirektör vid länsrätt föredragande.en som
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i tingsrättförsöksverksamhetenUtvärdering av

Uppdraget1

Inledning1 1
.

direktivursprungliga övervägafår sinaDomstolskommittén enligt
lämpligt,såoch,beredningsorganisation ärfrågan avgeomnyom en

under-handförstaför iorganisationtill sådanprincipförslagett en
18.dir. 1995:102rätterna s.

iberedningsorganisationenfunnitDomstolskommittén har att
domstolsorganisationensamband med atthar såunderrätterna näraett

forunderlagkommitténprincipförslag nödvändigt. För ettattärett ge
bedrivafåregeringenhoskommitténfrågan begärde attbedömning av
landetsvid nioberedningsorganisationförsöksverksamhet med av

Ängelholm, Malmö,Huddinge,inämligen tingsrättematingsrätter
Uppsala. RegeringenochLuleå, UmeåKarlstad, Eksjö,Kristianstad,

förordningutfärdadeochförsöksverksamhetentilltillstånd somengav
beslutadeförsöksverksamhetenInforför verksamheten.gällaskulle

Tillskulleverksamheten göras. ut-utvärderingkommittén att aven
Ewerlöf.Göranhovrättslagmannenutsågsvärderare numera

Utgångspunkter1

harberedningsorganisationalternativ tillolikaövervägandeVid enav
börrättsväsendets utnytt-utgångspunkt varitövergripande att resurser

bered-innefattaböreffektivisering attmöjligt.så effektivt Enjas som
ordinarieandrautförasska änhuvudsakligenmålenningen avav

renodlas.långt möjligtdomarrollen såbördvs.domare
beredningsorganisa-utformningutgångspunkt vidEn av enannan

alltMenförsta instans.idömandet ska liggatyngdpunkten ition är att
ocksåkommerdomare. Detordinarieutförasdömande behöver inte av

utbildningunderför juristersigfinnas lämparframtiden måli att som
handlägga självständigt.att
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tredjeEn utgångspunkt delegerade arbetsuppgifter utförs påär att
Beredningsorganisationen utfonnas så den tillmåsteeget att taransvar.

den kunskap finns kanslipersonalen.hosvara som

Försöksförordningenl

Försöksverksamheten har haft författningsenliga förankringsin i
"Förordning försöksverksamhet vid tingsrätter med delege-vissaom
ring arbetsuppgifter" SFS 1997:139 med ändring i 1998:51.SFSav
Förordningen gäller efter förlängning till och med den december31
1998.

försöksförordningenEnligt försöksverksamheten bedrivasska för
olika former med förstärkt beredningsorganisation i tings-prövaatt en

Syftet de domstolar deltar ska utveckla arbetsmetoderrätt. är att som
för renodla arbetsuppgifterna för domarna så domarna iatt störreatt
utsträckning ska kunna sig dömande verksamhet.ägna

Enligt försöksförordningen får försöksdomstolama möjlighet att
anställa notariemeriterade jurister. enligt förordningenDessa har möj-
lighet döma i utsträckning notarier.att samma som

Försöksförordningen för tingsñskallåtautrymme attger en som
deltar försöketi rotel. Vidare förordningen möj-öppnarutanvara egen
lighet till beredningsjurist, domstolssekreterarenotarie och delegeraatt
den förberedande handläggningen beslut frånmål. Vissa undantasav
delegering. Allmänt gäller delegeringen inte bör mål elleratt avse
frågor vidlyftig eller svår beskaffenhet.av

2 Utvärderingens genomförande

Utvärderingen inleddes med med bl.a. företrädarei juni 1997möteett
från samtliga tingsrätter skulle delta försöket. Vid ladesi mötetsom
försöksverksamheten fast. flesta avsåg inleda för-De tingsrätter att
söksverksamheten omkring den september1 1997.

Eftersom Huddinge försöksverksamhet redantingsrätt sin istartat
1997 genomförde jag i augusti utvärdering tingsrättensmars aven

dittillsvarande försök. syfteutvärdering hade huvudsakligtDenna som
erfarenheter hur den slutliga utvärderingen skulle läggasatt ge upp.

resulteradeDen i "Försöksverksamhet med berednings-rapporten ny
organisation i Huddinge tingsrätt interimsrapport".en-

decemberI 1997 träffades åter företrädare för försökstingsrättema,
denna gång för hittillsvarande försöks-denstämmaatt gemensamt av
verksamheten.
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slutligaDen utvärderingen genomfördes under perioden mars-maj
besökte forsökstingsrätter och1998. Jag under denna tid samtliga

intervjuade princip samtlig personal medverkat i försöket.i som
besöket i respektive del skriftligt materialFöre tingsrätt jagtog av

de flesta hade tillhandahållit. hade också skickattingsrätter Jag utsom
frågor berörda skulle inför besöket. Frå-tjänstemän tänka igenomsom

finns bilagaigorna
Efter hos sammanställdebesöket respektive försökstingsrätt jag ett

for ochutkast till Utkastet skickades till rättelsertingsrättenrapport.
synpunkter. Sedan sådana influtit fastställdes de slutliga rapporterna
vilka redovisas bilagoma uteslutna.i 2-10 anm. här

forsöksverksamhetenErfarenheter från3

Inledning3.1

måna-Försöksverksamheten hade vid utvärderingen pågått i -åttasex
vid olika hade den pågått ider de tingsrättema. Vid Huddinge tingsrätt

år.ett
Samtliga tingsrätterUppläggningen försöket har varierat. utomav

form. HuddingeHuddinge har haft beredningsjurist någon Itingsrätt i
beredningsjurist.har arbetat i två storrotlar särskildutanman

har varierat i deAnställningsförhållandena för beredningsjuristerna
notarieutbild-har fullgjortolika tingsrättema. vissa fall notarier,I som

uppgiftnotarieförordnande medning vid tingsrätten, fått fortsatt att
inneburitanställningsförhållande harberedningsjurist. sådantEttvara

ettårsbehö-beredningsjuristen haft förordnandenharatt som ensamma
frånrekryteratsandra fall notariemeriterad juristrig notarie. I har en

beredningsjurist. Ihåll fått tidsbegränsadoch anställningannat som
förordnandenfall beredningsjuristen få desådana har inte kunna som
beredningsjuristeninneburitettårsbehörig notarie har, vilket har atten

harverksamhet. Vid tingsrättinte kunna sig åt någon dömandeägna en
haft ñskalskompetens.beredningsjuristen

också varierat. VidArbetsuppgifterna för beredningsjuristema har
bered-princip allhar beredningsjuristen ombesörjt ivissa tingsrätter

muntlig förhandling.såväl fram tillning brottmål tvistemålav som
huvudsak-arbetatvid de flesta tingsrätter har beredningsjuristenMen

skötts dom-ligen med tvistemål beredningen brottrnålenmedan avav
berednings-stolssekreterare haroch/eller Vid några tingsrätternotarie.

rättsutred-förutom gjortjuristen beredningsverksamhet ävenren- -
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tryckningar, skrivit i tvistemål inför huvudförhandling, varit protokoll-
förare skrivit domförslag. för beredningsjuristensUtgångspunktensamt
verksamhet dock genomgående beredningsjuristen skahar varit att

från huvudsakligen icke dömandeavlasta de ordinarie domarna vissa -
uppgifter.-

Synpunkter från domarna3.2

har varitövergripande mål med förstärkt beredningsorganisationEtt en
kunna sigdomarrollen renodlas dvs. ordinarie domare ska ägnaatt att

organisationsmodelldömande verksamhet. Oavsett vilkenmer som
försökethar valts har de allra flesta domare har ingått i uppgett attsom

det övergripande målet har uppfyllts.
hardomarna har blivit avlastade från beredning målenGenom att av

och skriva domar.de kunnat koncentrera sig på sitta i Derättenattmer
upplever de har blivit effektivare. Statistik från vissa tingsrätteratt

försöket. Huddingevisar också målavverlcningen har ökat under Iatt
resultatförbättiingtingsrätt har på försöksrotlarna uppnått en avman

konstaterasVid andra tingsrätter har kunnat50 attuppemot procent.
ökningen antalet avgjorda mål har uppgått till 25uppemot procent.av

höjtsMånga domare upplever kvaliteten i arbetet haratt som en
förföljd den förstärkta beredningsorganisationen. Utrymmet attav

omständigheten domarnakämfrågor har Också densig ökat.ägna att
berednings-haft naturliga "bollplank" form domarkollegor ochhar i av

jurist har varit ägnad förbättra kvaliteten.att
följaförsöket har fått tiddel domare de underEn attatt meranser

del rättsfall, doktrin Mångarättsutvecklingen att ta m.m.genom av
jämfört meddock skillnad hänseendedomare upplever ingen i detta

normala förhållanden.
förstärkt berednings-allra flesta domareDe är överens att enom

Arbetet flyter jämnareorganisation verksamheten mindre sårbar.gör
finnsför Eftersom detoch säkrare vilket skapar trygghet domaren. en

målenberedningenberedningsjurist sköter den löpande äravsom
påkallad. Mål blir intedomarens ständiga inte likanärvaro t.ex.

bered-Vidare skaparliggande åtgärd domaren isitternär rätten.utan
samarbetsklimat mellan domarnaningsorganisationen ärett ovan-som

storrotelorganisationligt i normal rotelorganisation. iDomarnaen en
ställer för varandra vid förfall på naturligt sätt.ettupp

har ökatSamtliga domare arbetstillfredställelsenatt genomuppger
stimulerande arbeta till-försöksverksamheten. ochDet intressantär att
lagkänsla inteandra jurister. uppkommerDet ärsom mansammans en

domare. sammanhangetvid viktig faktor iMen är attvan som en
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håll ocharbetar tillsammanssamtliga attsträvar person-sammasom
allmänt fungerar.kemin rent

beredningsfunktionenförstärktadenflesta domareallraDe attanser
brottmål berednings-frågaförtjänst i tvistemål. I ärhar sin största om

bistånd notariemeddomstolssekreteraresådanuppgifterna art att avav
för dem.huvudsakligen kan ansvara

beredningsorganisa-mednackdeluppleverdel domareEn som en
Möjlig-roteln.målen påövereblickfårdomarention sämre överatt

vilketdärmed inteminskarmålens handläggning ärpåverkaheterna att
målen. Några domarefördomaren harmed detförenligt ansvar som

kan innebärberedningsfunktionförstärkttill och med attatt enanser
fördröjas.mål kankompliceradehandläggningen vissa merav

berednings-ökataktvandringen hardomareVissa att genomanser
minskat.den harAndraorganisationen. attanser

beredningsorgani-förstärktSamtliga domare överensär att enom
flestaberedningsjurist. Dekvalificerad juristsation kräver somen

verklig avlast-skaberedningsjuristen utgöradomarna att enanser om
Därmedfiskalskompetens.eller hon harhanför domaren krävsning att

påläggasverksamheten kunnaden dömandedel överskulle aven
fallberedning.kvalificerad Itvistemålensvåradenne och de varten

fullgjort notarietjänst-haberedningsjuristen måstedomarna attanser
denfasta beredningstjänstengöring. Domarna typär emot somav

bered-viktigtdetSamtidigtförekommer i länsrätten. attt.ex. anses
tid innantid.alltför kort Detunder intekvarningsjuristen tarstannar

kravdekanoch beredningsjuristenetableras mötasamarbetsforrnema
högaförhållandevishåll.från olika Deeller henneställs på honomsom

rekryterablir svårtleda till detkvalifikationslcraven kan attatt
beredningsjurister.lämpliga personer som

beredningsorgani-förstärktSamtliga domare är överens att enom
fårutformasskadenhar framtiden för sig.underrätterna Hursation i

förhållande.beroende lokalabli på
detHuddinge tingsrätt äricke-ordinarie domarna i attDe anser

ordinarie domare. Dentillsammans medvärdefullt arbetamycket att en
beto-bollplank. deMenochdomaren kan tjänaordinarie mentorsom

Kombinationenmellan domarna.personkemin bravikten ärattavnar
ändamålsenlig. Där-deoch beredningsjuristdomareatt anservaraav

beredningsverksamhet.medskeptiska till syssla baradeär attemot
förstärktsynpunktenuttryckticke-ordinarie domare harEn att en

fiskals-eftersomfiskalsrotlaromfattaberedningsorganisation inte bör
då blirfråga målhanteringutbildningen i sämre.om
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3.3 Synpunkter från beredningsjuristema

flestaDe beredningsjurister beredning brottmål inte ärattanser av en
meningsfull arbetsuppgift för beredningsjurist. Sådan beredning kanen
lämpligen läggas på domstolssekreterare. Däremot beredningen iär
fråga tvistemål kvalificerad. flesta beredningsjuristerDeom mera

det lagom betjäna ordinarie rotlar.äratt att treanser
Beredningsjuristema det stimulerande arbeta näraattanser en

domare. För beredningsjuristen kunnaska på sig arbetsledandeatt ta
uppgifter och betraktas något extranotarie krävs hanän attsom mer en

Åeller hon har minst notariekompetens. andra sidan upplevs bered-
ningssysslan längdeninte i tillräckligt utvecklande juristFörsom en.
med ambitioner funktionen beredningsjurist inte tillräckligtär som
lockande kommer sannolikt fungera genomgångs-utan att som en
station i avvaktan på arbete. kunna behålla berednings-Förannat att en
jurist under någon längre tid torde denne tilldelas ocksåkrävas att
andra beredande uppgifter dömande och utredande. riskenMenän t.ex.

falli så beredningsjuristen berövar viktiga utbild-notariernaär att
ningsuppgifter.

3.4 Synpunkter från notarierna

Notarierna upplever genomgående det positivt arbeta iäratt att stor-en
rotel. Därmed uppstår naturligt lagarbete verksamhetengörett som
mindre sårbar och stimulerande. finns i princip alltid någonDetmer
notarie kan sig löpande frågor på roteln. detDessutomta ärsom an
lättare använda sina notariekollegor bollplank. uppleverMångaatt som
det också positivt arbeta flera domare. nyttigt fåDet äratt attsom

del olika hantera mål. det bra från betygssyn-Dessutomsätt ärta attav
punkt kunna få möjlighet visa sig för flera domare.att att upp

Genom försöksförordningen fåtthar de ettårsbehöriga notarierna
kvalificerade arbetsuppgifter och ökat upplevsDetmer somansvar.

positivt. Samtidigt fåttinnebär det de ettårsbehöriga notarierna haratt
i de fall förordningens delegationsmöjligheter utnyttjatsgöraattmer

fullt ut.
Många notarier upplever beredningsjuristen har berövat dematt

arbetsuppgifter de för främstviktiga utbildningen. Det ärsom anser
fråga posthanteringen gäller i viss mån tryck- ochävenom men
domskrivning rättsutredningar. del ocksåEn notariersamt attanser
beredningsjuristfunktionen har medfört mellan rotelinne-avståndetatt
havaren och notarien har blivit i och med domaren i förstastörre att
hand har med beredningsjuristen vid beredningen målen.göraatt av
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har påverkatdel beredningsverksamheten intenotarierEn attanser
anlägger dessaalls. notariernaderas arbete Vid de tingsrätter där syn-

kommit in påhuvud intepunkter har beredningsjuristen över taget
rotelinnehavarenuppgifterrevir har sysslat mednotariemas utan som

domstolssekreteraren skulle ha gjort.eller annars

Synpunkter från domstolssekreterama3.5

positivt de enligtdetflesta domstolssekreterarnaDe är attattanser
beredningsuppgiftema påförsöksförordningen får utföra vissa egetav
delegationsmöjlighetema intesynpunkt dockvanligEn är attansvar.

försöket. Dettaförrän stadiumkunnat utnyttjas fullt ihar ett sentut av
med brist på utbildning för dethar ansvaret.göraatt nya

arbetapositivtupplever detFlertalet domstolsselqeterare attsom
tilloch ledergruppkänslatillsammans med andra. skaparDet att man

Arbets-traditionell organisation.på kanslierna bättre ihjälps än en
minskat.sårbarheten harglädjen har ökat påtagligt och

arbetadet bättrefinns domstolssekreterareDet är attattsom anser
mål och vilkakontroll sinahardomare. Därigenom över vetmanen

effekti-ochdärmed smidigaregäller roteln. Arbetet blirrutiner påsom
vare.

de har fåttgenomgåendeDomstolssekreterama attatt meranser
med det ökadeförsöksorganisationen. hari Detta göragöra att ansva-

ret.
harpå kanslietupplever arbetetFlertalet domstolssekreterare att

hävdarnågraarbetar i lag. Meneffektivareblivit attgenom man
aktvand-har bl.a.arbetet blivit atttvärtom tungrottatt genommera

harringen ökat.

företrädareSynpunkter från fackliga3.6

tilldelaskanslipersonalenST-Domstol det positivtäratt att nyaanser
Överlevnads-någotansvarsfulla arbetsuppgifter.och Detta är av enmer

det krävsfacketkanslipersonalen. Samtidigt betonarfråga för att
detåläggsordentlig utbildning innan domstolsselcreterama somansvar

ökadedetfrånför. Facket utgårförsöksförordningen attutrymmeger
påverka löne-sikt börkanslipersonalens sida påansvarstagandet från

denna personalgrupp.sättningen av
på siktunderrättemadomarrollen iJusek renodlingattanser en av
kvalifi-tillräckligtnödvändig det framtiden ska gå rekryteraiär attom
bered-förstärkttill viktigtcerad personal domarämbetet. Det är att en

urholkas.notarieutbildningenföljdningsorganisation inte får till att
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Några4 slutsatser

Försöksverksamheten har bedrivits enligt olika modeller vid de olika
försöksdomstolama. Följande huvudsakliga modeller har prövats

Storrotel med ordinarie och icke ordinarie domare, notariertre0 en en
och domstolsbiträden; målen har lagts ihoptre
Storrotel med två eller betjänade särskildrotlartre0 av en
beredningsjurist och lika mångamed två respektive notariertre
domstolsbiträden; målen har varit kvar respektive rotel

första effektiv och ändamålsenlig imodellen har visat sig mycketDen
domarrollen harHuddinge ordinarie domarna upplevertingsrätt. De att

renodlats och arbetsglädjen har icke-ordinarie domarnaökat. Deatt
dessutom utbildningen för dem har förbättratsatt genom sam-anser

kanslipersonal harocharbetet med ordinarie domare. Också notarieren
upplevt försöksorganisationen.det positivt och utvecklande arbeta iatt

effektivt storrotel bekräftas bådedet har varit arbeta iAtt sta-att aven
tistik och den inblandade personalens upplevelser.

Även gäller andra har de övergripande målendet den modellennär
uppfyllts har varit positiva tilli de allra flesta fall. Särskilt domarna

fått försöket.den avlastning beredningsuppgifter de Be-genomav som
under tid fåredningsjuristema har upplevt det positivt ägnaatt ensom

beredning tvistemål har understrukit beredningsupp-sig attav men
kvalificeradegifterna tillräckligt stimulerande för lockai sig inte är att

tilljurister till någon längre tjänstgöring. Notarierna har varit positiva
arbetsuppgifter har uttryckt far-de har fått kvalificeradeatt mer men

för urholkas berednings-hågor notarieutbildningen i viss månatt om
beredningen målen.juristen den huvudsakligen sköter Dom-är som av

den har fåttstolssekreterama positiva till det ökadeär menansvar som
arbete för dem.har anfört beredningsorganisation skaparatt meren

underrättema i behovslutsats kan dra försöketEn ärär attman av
beredning målen.förändrad Organisationsform det gällernär avav en

detframgångsrikaBåda de modeller har har visat sig närprövatssom
denkvalitetshöjning igäller renodling domarrollen, effektivitet ochav

förstärktarbetsglädjen.dömande verksamheten förbättring Ensamt av
fortlöpandeberedningsorganisation dessutom domarna utrymme attger

ordi-år inneharvidareutbilda sig. domare, under mångaFör enen som
för denne i läng-narie tjänst, torde detta väsentlig betydelse attvara av

vid liv.den ska kunna hålla kvalitet, effektivitet och vitalitet i arbetet
enligt denviktig förutsättning för beredningsorganisationEn att en

beredningsjuristenandra modellen ska fungera har visat sig ärattvara
flera håll har hävdatskvalificerad med ledaregenskaper. Frånen person

kanverklig effektivitets- kvalitetshöjning i verksamhetenochatt en
beredningsjuristen fiskalskompetens. Detuppnås bara har minstom
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detkrävs beredningsjuristen kan domaren, inte baraavlasta näratt
verksamheten. Erfaren-gäller beredning, också dömandei denutan

slutsats riktig.heterna från Huddinge-modellen tyder på denna äratt
Huddinge-modellen ihinder tillämpaavgörandeMen störreett mot att

börutgångspunkten inteskala bristen på fiskaler. Medär att ut-man
domare fårfå tjänstbilda fler domare kan ordinarieän antas somsom

videndast kan tillämpasdärför Huddinge-modellenräkna med attman
minoritet tingsrätterna.aven

första hand räkna medtillämpas får iOm den andra modellen man
rekryteras till beredningsjurister. Förjurister med notariekompetensatt

berednings-torde krävashuvud arbetet lockandeöver göra attatt taget
bl.a.notariernadessa fall har förordnandenjuristen i minst samma som

mål och ledamot iinnefattande förordnande handläggaatt varaegna
rekryteraräkna med blir svårttvistemål. torde ändå detMan attatt

Mednågon längre tid.kvalificerade i fall förtillräckligt jurister, vart
beredningsverksamheten kantanke på behovet på kontinuitet iatt

villhinder tingsrätterrekryteringsproblemen bli för mångaett som
förstärkt beredningsorganisation.bygga upp en

utbildningenviktigt inslag iNotarieutbildningen är ett av unga
notariehåll riskernafarhågor uttryckts frånjurister. De attomsom

beredningsorganisa-utbildning urholkas till följd förstärktdenna av en
beredningsjuristensallvar. alltså viktigttion måste på Det är atttas

försämras.arbetsuppgifter så utbildning intenotariemasavgränsas att
utföraskaallmän utgångspunkt beredningsjuristen intebörEn attvara

fall kan bättrearbetsuppgifter kan utföras notarie. I annat ensom av
förstärka med ytterligare notarier.lösning organisationenattvara

beredningsorganisationmed förstärktutgångspunkternaEn ärenav
nöd-bör fattas på högre nivåhandläggningsbesluten inte äränatt som

särskilt imålberedningen,vändigt. innebär delDetta att storen av
domstolssekreterama.fråga brottmål, kan skötas självständigt avom

tillräckligtför kanslipersonalenförutsättning detta tordeEn ärattvara
förutbildade på sig detta ökadeatt ta ansvar.

leda tillförstärkt beredningsorganisation ska kunnaFör attatt en
krävastorde allmäntdomarens roll i egentlig mening renodlas attrent

målen på roteln.domaren släpper del kontrollen Domarenöveren av
beredningsuppgiftema påkunna utförmåste lita på medarbetarna ettatt

sig påhon kunna koncentrerakorrekt så han eller därmed skasätt att
delegations-uppgiften. förutsätterden dömande Detta attrent

uppgifterna utförs behöriga tjänstemannen. Detpå deneget ansvar av
omprövninginnebärasagda kommer sannolikt för många domare att en

rollen domare.somav
vid handen någonSammanfattningsvis försöksverksamheten attger

underrätterna. Detform förstärkt beredningsorganisation behövs iav
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ställatorde inte gå "riksmodell" för hur organi-någon sådanatt enupp
sation ska Flera olika tänkas. utgångspunkt börmodeller kan Enut.se
dock handläggningsbesluten fattas på högre nivå nöd-inte änattvara

få utifrånvändigt. Det torde ankomma på varje underrätt sinaatt egna
förutsättningar storlek, förändringsvilja, ekono-samarbetsklimat,-
miska förutsättningar, utforma den modellorganisation m.m. som-

underrätten bäst.passar
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Underbilaga 1

UTVÄRDERINGINTERVIUFRÅGOR AVVID

FÖRSTÄRKT BEREDNINGSORGANISATION I

TINGSRÄTTERNA

målen beredningsorganisationförDe övergripande

ombesörjasska ökad utsträckningverksamheten idömandeDen av0
renodlasdomarrollen skaordinarie domare och

utbildningunderkan handläggas juristerVissa mål av0
utföras påarbetsuppgifter ska kunnaDelegerade eget ansvar0

Frågor till rotelinnehavarna

försöksverksamheten.arbetsuppgifter underBeskriv dinal
verksamhetdömandedigfått ökat2 Har Du ägnaattutrymme

studiumrättsutvecklingenföljafått ökat3 Har Du attutrymme genom
rättsfalllitteratur, m.m.av

fungeratberedningsjuristenmellan dig ochhar samarbetet4 Hur
hante-kunnatarbetsbelastningensjukdomar, ojämnheter i5 Har m.m.

under försöksverksamhetenbättreras
omloppstiderminskningavverkningstakt,effektiviteten6 Har av

fall kvanti-Försök såiförsöksverksamhetenförbättrats underm.m.
fiera.

försöketunderarbetstillfredsställelsen påverkats7 Har
försöketunderaktvandringen påverkats8 Har

forsöksverksamheten harmedövergripande målende9 Anser Du att
uppfyllts

Är börframtiden Hurförnågotberedningsorganisation i tingsrätt10
fall utformasden i så
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Frågor till beredningsj uristen

l Beskriv dina arbetsuppgifter.
har2 Hur de övergripande målen uppfyllts

3 beredningsjuristHar tillräckligt med meningsfulla arbets-man som
uppgifter
4 harHur samarbetet med rotelinnehavama fungerat
5 Vilken utbildning beredningsjuristenbör ha eller fiskals-notarie-
k0mpetens

Är6 beredningsorganisationen något för framtiden

Frågor till domstolssekreterarna

1 dina arbetsuppgifter förändratsHar försöksverksamhetenunder
2 fåttHar kvalificerade arbetsuppgifterDu under försöksverk-mer
samheten så fall vilkaI
3 haft tillräckligtHar Du med kunskaper för de krav ställs på digsom
i beredningsorganisationen

utbildningenHar varit tillräcklig
4 har samarbetetHur med rotelinnehavaren beredningsjuristenoch
fungerat under försöket

försöksverksamheten5 Har påverkat möjligheterna vid sjukdomar,att
ojämnheter i arbetsbelastningen förtäcka varandra på kans-m.m. upp
liet
6 aktvandringenHar påverkats under försöket
7 effektivitetenHar på kansliet påverkats under försöket vadPå isätt
så fall

Är8 beredningsorganisationen något för framtiden

Frågor till notarierna

Ärl notariearbetet annorlunda i beredningsorganisation iän enen
traditionell organisation
2 harHur de övergripande målen uppfyllts
3 samarbetet mellan domstolssekrete-Har notarie, rotelinnehavare och

förändrats under försöketrare
4 arbetet beredningsorganisationenHar i inneburit bättre eller sämre
tillvaratagande notariens kompetens notarieutbildningen på-Harav
verkats
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Fråga protokollföraretill

försöketpåverkatsprotokollförarerättsbildadickearbetetHar avsom

Fråga fackligatill representanter

försöksverksamhetenaspekter påFackliga
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Bilaga 9

KARTLÄGGNING AV

UNDERRÄTTSDOMARNAS ARBETSTID

M.M.

Inledning

kart-genomförai januari 1996beslutadeDomstolskommittén att en
olikapåfördelar sigarbetstidunderrättsdomamashurläggning av

arbetsuppgifter.
be-förunderlaghar varitSyftet med kartläggningen ettatt enge

berednings-handläggamål domare kanmångadörrming hur omenav
varitSyftet hardomstolarna förändras.i ettorganisationen även att ge

dag arbetariantal domaredetför bedömningenunderlag somomav
arbetsorganisationtill denförhållandeväl imed mål avvägtär som

förändras. Endimensioneringstalen behöverfinns eller annanom
chefs-administrationstid förandelenintressefaktor varit ärsom av

domarna.
de domareombadsarbetstidenundersökningenSamtidigt med av

bl.a. debesvara frågordenna, attomfattades att anseromavsom
det arbetekvaliteten påde nöjda medtillräcklig,arbetstiden ärär om

efterredovisasundersökningResultatet dennautförade hinner avm.m.
arbetstidsundersökningen.

ARBETSTIDSUNDERSÖKNINGEN

Tillvägagångssätt

domstolar,urvalslumpmässigtomfattatKartläggningen har ett av
storlek,olikadomstolarUrvalet haroch länsrätter.tingsrätter avsett av

Totalt harlandsbygd.respektivestorstadlandet och iskilda delari av
under-undersökningen;ilänsrätter ingåttoch åtta20 tingsrätter se
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bilaga Vid Stockholms brottmålsavdelningtingsrätt har ochen en
tvistemålsavdelning ingått i undersökningen, vid Göteborgs tingsrätt
två tvistemålsavdelningar och vid Malmö brottmålsavdel-tingsrätt en
ning. Vid Länsrätten i Stockholms län har chefsrådman, fem råd-en

och två fiskaler deltagit.män, en assessor
Samtliga domare vid de utvalda domstolarna eller avdelningarna

har under tiden den 4 31 1996 fortlöpande fyllt enkät-imars mars en-
blankett, underbilaga 2-3. domarna har dagar,För i tingsrätt samtliga
således lördagar och söndagar, För de domare i läns-även rapporterats.

arbete under helger har denna tid lagts till den tidrätt rapporteratsom
måndag-fredag. formFrånvaro i ellerrapporterats semestersom av

sjukfrånvaro har inte registrerats i undersöknings-rapporterats men
resultatet. Eftersom frånvaron bedömtshar i enlighet med normal-vara
situationen har någon förjustering detta bortfall inte gjorts. Ett annat
skäl syftet med undersökningen endast varit faktisktär att mätaatt
arbetad tid under arbetsveckoma, inte genomsnittlig arbetstid år.per

Innan enkätundersökningen genomfördes informerades samtliga
domare avsågs omfattadebli enkätundersökningen och desom av
fackliga organisationerna både centralt och vid domstolarna. Enkät-
blanketterna testades också urval domare vid några tingsrätterettav av
och länsrätter. Slutligen fick domstolscheferna särskilt riktad informa-
tion.

v
redovisadeDen tidsåtgången skulle avrundas till jämna IO-minu-

tersintervaller. Lunchraster liksom personlig tid har registreratsannan
övrig tid. Vid bearbetningen har därefter avdrag frångjorts övrigsom

tid for lunch med schablon tid45 minuter. Om övrig har angettsen om
till mindre minuter45 har hela denna tid avdragits. undan-Deän som
tagsvis inte någon övrig tid har inte fått något avdrag for lunch.angett

Varje domare har sina blanketter till domstolskommitténssänt
sekretariat. Som framgår nedanstående tabeller har Svarsfrekvensenav
för tingsrätterna varit domstolarna91 Om inte de störstaprocent. tre
medräknas har Svarsfrekvensen för övriga tingsrätter varit 94 procent.
Svarsfrekvensen för länsrätt har varit 82 procent.
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Tabell 1

Antal domare i urvalet tingsrättm.m.,

Antal domare Inlämnade Svarsprocentsvar
Domstolar i urvalet

domare1-2 11 11 91

domare3-4 21 19 90

5-6 domare 14 12 86

domare7-9 25 24 96

10-14 domare 14 14 100

De 29 24 83störstatre

Totalt 114 104 91

Exkl. de 85 80 94störstatre

Tabell 2

Antal domar i urvalet, länsrätt

domareAntal i urvalet Inlämnade Svarsprocentsvar

425 1 82

förhöga Svarsfrekvensen behöver korrigerasDen resultatet integör att
det bortfall förekommit del-beträffande domare valt inteattsom som

korrigering skulle resultat efter-En statistiskt svårbedömttaga. ettge
det finns hur bortfalletinte någon för antagandegrund ettsom om

skulle förhållandeskattas i till de på enkäten.svaratsom
Sedan enkätema inlämnats till har dessa registrerats påsekretariatet

ADB-medium personal Domstolsverket och därefter bearbetatsvidav
Cap Jönköping. redovisas resultatetProgramator AB i Nedanav av

kartläggningen för tingsrätt respektive intelänsrätt. När annat anges
med arbetstid domamas arbetstid.avses

n/1In .mmnn
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Tingsrättsenkäten

Veckoarbetstiden

befattning fram-ochgenomsnittliga veckoarbetstiden domareDen per
arbetsvecka,förståsnedanstående tabell. domarveckagår Med enav

helg-arbetstid undergenomsnittligfem arbetsdagar, justerad meddvs.
Tiden i timmar och minuter.dagar. anges

3Tabell

veckoarbetstidGenomsnittlig

Vikarie TotaltChefsrådman Rådman FiskaLagman

47.54 43.3843.1639.11 43.3644.25

och 38genomsnitt 43 timmarframgår arbetstiden itabellenAv äratt
undersökningmed motsvarandejämförelse kanminuter. En göras av

hovrättsdomama ivisadehovrättsprocessutredningen. Denna att
isåledes timmeoch minuter,genomsnitt arbetar 42 timmar 40 en

tingsrättsdomarna.veckan mindre än
vissminnetresultatet bör det hållas iVid bedömningen att enav

för lunchtid.gjortsbeträffande schablonavdragfinns detosäkerhet som
omfattatsvikarierendast fyradet uppmärksammasVidare bör att av

skallnågon slutsatsdärför för litet förundersökningen. Antalet är att
totalsiffrorna.hellerpåverkar intedras dessas arbetstid.kunna Detav

chefsråd-förför domarkategorierArbetstiden överstiger alla utom
40-timmarsvecka.normalmännen, en

domstolsstorleken.arbetstiden följer viss måni iVariationerna

Tabell 4

domstolsstorlekefterGenomsnittlig veckoarbetstid fördelad

10-14 De5-6 7-9l-2 3-4 störstatre
domare domaredomare domaredomare

42.3740.1846.10 47.36 41.2345.37
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Arbetstiden förefaller domstolar.längre vid mindre Orsakernaatt vara
till mindre domstolar har arbetstid kan flera. så-längre Enatt en vara
dan orsak kan de troligen har slagitårens besparingarattvara senare
hårdare mindre domstolarna. orsak kan dede Enmot attannan vara
mindre domstolarna förstärkning de vidhar svårare få den behöveratt
arbetstoppar tillfälligaoch andra påfrestningar.

arbetsuppgifterArbetstidens fördelning på olika

mellannedanstående tabell kan utläsas arbetstiden fördelar sighurAv
sidofunktioner.olika måltyper och

Tabell 5

Genomsnittlig veckoarbetstid domstolsstorlek.måltyp ochper m.m.
ÖvrigBrottmål Tvistemål Roteladm. Sidofunkt. målDom- tid Andra

stolar Tid Tid Tid Tid Tid Tid% % % % % %

1-2 19.38 43,1 16.26 36,0 1.36 1.39 3,63,5 3.23 7,4 -

3-4 19.45 42,8 15.16 33,1 1.43 3,7 2.11 4,8 0.08 0,35.23 11,7

5-6 14.17 30,0 18.06 38,0 1.09 2,4 4.12 8,8 2,57 6,2 3.21 7,1

1.40 3,0 3.03 7,47-9 14.37 35.3 13.43 33,2 4,0 5.24 13,1 I.l5

0.02 0,110-14 15.02 37.3 13.46 34,2 1.45 4,4 5.39 14,61.56 4,8

Detre 11.03 26,4 20.54 49,0 13,6 1.19 3,1 0.01 0,12.03 4,8 5.48
största

Totalt 1.47 4,1 1.07 2,615.22 35,2 16.29 37.8 3,9 5.09 11,81.42

för-Resultatet beträffande de bör tolkas någottingsrättemastörstatre
siktigt eftersom har dvs. avdelningdessa helt renodlade avdelningar, en
hanterar antingen tvistemål eller brottmål.

Totalt arbetstiden för brott-använder domarna drygt 35 procent av
mål och för domstolarna40 tvistemål. deOmnärmare störstaprocent

Övrigsiffrorna dvs. tidinte medtages tid,37 respektive 35är procent.
inte något speciellt intemutbildning, besvarandemål, t.ex.som avser

frågor från allmänheten, rotelnotarie eller rotelsekreterareav annan



Bilaga 9236 SOU 1998:88

uppgårendast tagit del dag i anspråk,den restidän samtegna som av
domstolarna relativttill Skillnaderna mellantotalt 11,8 ärprocent.

restid till endags-kan bero på övrig tid bl.a. ingåriDettastora. att
mycket sådan tid.förrättningar och vissa domstolar har relativt Detatt

tiden på lite olikakan också bero på redovisat den övriga sätt.att man
totalsiffrandärför endastslutsats beträffande övrig tid börFör an-en

hovrättsprocessutredningens under-kan jämföras medvändas. Denna
dennagenomsnittligt uppgick till 14 %.sökning där andelen övrig tid I

kaffepauser och dylikt.personlig tid förtid ingick även t.ex.

Målhantering

lägger ned påtabell redovisas den tid domarnanedanståendeI som
förberedelsearbetebrottmål och tvistemål. Medförberedelsearbete i i

målet,måladministrationen, genomgångallt arbete med ut-avavses
hand-förberedande beslut dockfárdande stämning, olika mm.,av

Roteladministration, dvs. planläggningolika tvångsmedel.läggning av
heller.arbetet på roteln, ingår inteav

6Tabell

brottmål ochveckoarbetstid med förberedelsearbete iGenomsnittlig
tvistemål

TvistemålFörberedelsearb.Förberedelsearb. Brottmål
arb. tid %arb.tid Tid %Tid % % tot.tot. av avav av

T-mål arb.tidB-mål tid medmed arb.

38,6 14,66.223.16 21,3 7,5

förberedelsearbete.tillcirkaden totala arbetstiden åtgår 22Av procent
såledesdomarkategorier ochUppgiften samtliga är en genom-avser

brottmål kunnaisnittssiffra. del detta torde åtminstonearbeteEn av
inläsningstid målpersonalkategorier. vissdelegeras till andra En av

förberedande handlägg-kunna undvikas dentorde dock inte även om
arbetsområde.förs från rotelinnehavarensningen
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Tabell 7

Genomsnittlig veckoarbetstid, förhandlingstid inklusive tid för över-
läggning uppehåll kan disponeras för arbeteoch inte annatsom

Handläggning Huvudforhandling Muntlig förbered. Huvudforhandlingiav
tvistemåltvångsmedel brottmål tvistemåli i

.

0.28 9,8 3,6 1.47 4,11,1 4.15 1.33

tvångsmedel,Handläggning tvångsmedel innefattar allt arbete medav
förhandlingstid. tidensåledes sådant inte Merpartenäven ärsom av

varför helhetdock förhandlingstid, uppgiften i sin har ansettsavser
förhandlingstid.vara

förhand-Totalt sitter domarna drygt åtta veckan i muntligtimmar i
Förhandlingstiden endast den totalaling. drygt 18upptar procent av

arbetstiden. Resultatet skall jämföras med uppgifterna i tabell 8 avse-
ende veckoarbetstiden för rättsutredningar och skrivning dom ellerav
beslut.

Tabell 8

rättsutredning dom eller beslutVeckoarbetstiden för och skrivning av

Skrivn ochSkrivn. dom och Rättsutredn. i domRättsutredn. i avav
T-målB-mål T-mål besl. ibesl. i

.- . ,ir friad, , gg
p.

5.21 12,30.44 1,7 6.36 15,1 1.24 3,2

uppgifterna tabellen framgår rättsutredningarAv i närmareupptaratt
och beslutfem arbetstiden medan skrivning dom upptarprocent av av

eller beslut ådrygt Arbetsuppgifterna skriva dom27 procent. ena
särskilja.sidan och sidan, svåra Denrättsutredningar å andra är att

totala andelen arbetstiden 32.3dessa är procent,moment tarav som
således betydligt den totala förhandlingstiden.änmer

skullerättsutredningsarbete domskrivningsarbete kunnaVisst och
föras till kvalificerad beredningsorganisation. Tidsvinsten äröver en
dock tabell framgårberoende hur erfaren rotelinnehavaren 9Avär.av



l
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l
tiden för rättsutredning skrivningoch dom beslutoch fördelat depåav
olika befattningshavama.

Tabell9

Veckoarbetstiden fördelad efter vissa arbetsmoment och befattnings-
havare

ChefsrådrnanLagman Rådman Fiskal Vikarie
Tid TidProcent Procent Tid Tid TidProcent Procent Procent

Rättsutred- 0.27 1,0 0.15 0,6 0.41 1,6 1.39 3,8 0.30 1,0
ningi
brottmål

Skrivningav 5.43 12,9 5.04 12,9 6.49 15,7 16,97.17 6.50 14,3
dom, besl.
brottmål

Rättsfmed 0.39 1,5 1.38 4,2 1.25 3,3 2.07 4,9 1.25 3,0
mngi
tvistemål

Skrivningav 4.29 10,1 3.50 9,8 5.21 12,3 5.2212,4 9.50 20,5
dom, besl.
tvistemål

Som framgår tabellen använder lagmännen och chefsrådmännenav
mindre tid och ñskalerna tid för samtliga dessa arbetsmoment änmer
genomsnittet. Förklaringen troligen chefsdomarna nomialt harär att en
reducerad lottning och de viss tid för administration medanägnaratt
ñskalema, de normalt har reducerad lottning,äventrots att ären mer
oerfama domare.övrigaän

Administration

Tiden for b1.a. chefsdomamas administrationsuppgifter framgår av
tabell 10.
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Tabell 10

fördelad efter befattningveckoarbetstid, administrationGenomsnittlig

Administration,Domstol Administration,
tid arb.i tim procent av

tiden

8.34 19,3Lagman

Chefsrådman 5.40 14,5

Rådman 1,00.24

Fiskal 0.19 0,7

0,1Vikarie 0.03

arbetstid försinGenomsnittligt använder lagmännen 19,3 procent av
chefsrådmännenprocenttal foradministration medan motsvarande är

vid de tings-observeras lagmännen14,5 Det bör störstaatt treprocent.
Även och ñskalerundersökningen. rådmäninte ingått irätterna an-

bibliotek,för kanvänder viss tid administration. Detta t.ex.avseen
aktuariekontor eller arkivfrågor.

Länsrättsenkäten

föredragande och notarier.fastasamtliga fall med handläggareI avses

Veckoarbetstiden

fram-och befattningdomaregenomsnittliga veckoarbetstidenDen per
arbets-förstås femarbetsveckagår nedanstående tabell. Med enav

arbetstid under helgdagar.fall meddagar, förekommande justeradi
Tiden i timmar och minuter.anges



Bilaga240 9 SOU 1998:88

Tabell 11

Genomsnittlig veckoarbetstid.

ChefsrådmanLagman Rådman FiskalAssessor Vikarie Totalt

42.35 40.27 40.37 41.06 41.0640.46 42.51

undersökningeningårl fiskal arbetar75 % och harreduceradarbetsdag.Dennaen som somsom
fiskals arbetstidhar räknats till heltidsarbete. fiska EftersomEn arbetar60 procent.om annan
arbetstiden förlagdtill heladagarpåverkatsintededagar redovisats. FördenUtankorrigeringär som
deltidarbetandeñskalenuppgårñskalemasgenomsnittliga tillarbetstid 39.46

Utankonigeiing för fiskal arbetardeltid påverkarden och dengenomsnittligaarbets-som som
tidenblir dentotalagenomsnittligaarbetstiden40.51.

AV tabellen framgår arbetstiden i genomsnitt timmar och 641att var
minuter.

Tabell ll A

Veckoarbetstid fördelad olika arbetsmoment.

Tid Procent

Förberedelsearbete 6.45 16,6

Föredragning och överläggning, total tid 0.53 2,2

Muntlig förhandling och överläggning 2,91.11

Genomgång mål notarier 4.35 11,2uppsattaav av

Genomgång mål fördragande 3.23 8,3uppsattaav av

Rättsutredningar 17 1mm.

beslutskiivningDom- och 22,49.08

Roteladministration .30 3,71

Administration 2.1 1 5,4

Övrig tid 7.54 19,4

Totalt 40.5 1

Dengenomsnittligatiden för administration förhållandevishög genomsnitteftersomdenär som
inkluderarsamtligadomarkategorierstidsåtgånghärför,jfr tabell23.
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vaddet, i likhet medVid bedömningen resultatet bör det attnoterasav
beträffandeosäkerhetgäller för kan finnas visstingsrätterna, ensom

har endastför lunchtid. Undersökningendet schablonavdrag gjortssom
uppgifterna derasvarföromfattat chefsrådman och vikarie omenen

för avseende dessa katego-arbetstid kan användas några slutsatserinte
riers arbetstid.

domarkategorier, in-veckoarbetstiden för allagenomsnittligaDen
deltidsarbetande fiskalensomräkning denklusive fiskalerna efter av-

normal arbetsvecka.tid till heltidsarbete överstiger en-

Tabell 12

antalet handläggareveckoarbetstid fördelad efterGenomsnittlig
föredragande och/eller notarie.

Total arbetstidrotelnBemanning

handläggare 39.57En

Två handläggare 4 l 1

handläggare 39.06Tre

medendast rotlarUppgifterna bemanningen vid rotlama enavserom
handläggare angivits tilldomare. Anställningar för 75 procentsom

fall avrundats till lO0eller har i förekommande uppåt procent.mer

på olika arbetsuppgifterArbetstidens fördelning

genomsnittliga arbets-medInledningsvis bör anmärkas tabellernaatt
samtligadel grundar sig påtider arbetsmoment för fiskalemasper
reduce-fiskalema harfiskalers uppgifter korrigering för attutan en av

forveckoarbetstidensammanlagdarad arbetsdag. denDetta gör att
tabell dvs. denframgår ll,ñskalerna blir något lägre denän som av

till någonveckoarbetstiden Anledningensammanlagda blir 39.46. att
olikaarbetstid mellanjustering gjorts vid fördelningeninte momentav

marginell betydelsereducerade arbetstiden inte harden änär annatatt
arbetstidenför behandlar fördelningendetta. tabellerna inteNär av
framgårarbetstiden såsom denmellan olika arbetsmoment används av

tabell 12.
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Förberedelsearbete, rättsutredningar dom- ochsamt

beslutskrivning

Tabell 13

Veckoarbetstiden fördelad efter arbetsmoment och befattningshavare.

Förberedelsearbete Rättsutredningar och beslut-Dom-
skrivning

Befattning Tid Procent Tid TidProcent Procent

Lagman 4.04 9,6 2.54 6,8 7.34 17,8

Chefsrådman 6,42.35 0.25 1,0 1.10 2,9

Rådman 7.31 18,5 3.00 7,4 9.02 22,3

Assessor 7.47 19,1 1.41 4,2 10.14 25,1

Fiskal 7.16 18,3 5.12 13,1 11.32 29

Vikarie 5.53 13,8 8.02 18,8 11.15 26,2

Totalt 6.45 16,6 3.17 8,1 9.08 22,4

uppgifterna i tabellen framgårAv lagmännen och chefsrådmannen iatt
genomsnitt betydligt mindre tid rådmännen för de arbetsuppgifterägnar än

tabellen omfattar. Skillnaderna i tidsåtgång delskan bero på lag-attsom
och chefsrådmän vanligen har reducerad lottning, dels på demän atten

Ävenofta har antal handläggare på sina respektive andrarotlar.ett annat
förklaringar förekomma.kan

Tabell 14

Veckoarbetstiden fördelad på arbetsmoment efter antal handläggare.
Förberedelse ochRättsutredningar Dom-

beslutskrivning

påBemanning roteln Tid % Tid Tid %%

handläggareEn 18,17.14 4.35 11,5 10.14 25,6

Två handläggare 7.21 17,7 2.52 6,9 9.49 23,7

Tre handläggare 5.36 14,3 4,6 6.53 17,61.47
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tabellen framgår för förberedelse, dom- ochAv tidsåtgångenatt
beslutskrivning minskar fler handläggare på roteln. Förhållandevismed

tillmycket tid åtgår ändå förberedelsearbete.

Roteladministration

Tabell 15

befattning.Tidsåtgång för roteladministration fördelad efter

Roteladministration

TidBefattning Procent

.30 3Lagman l

Chefsrådman 1.47 4,4

Rådman .23 3l

2,30.56Assessor

Fiskal 1 8 5

Vikarie 2.08 5,0

Totalt 1.30 3,7

Tabell 16

antal handläggareTidsåtgång för roteladministration fördelad efter

Roteladministration

påBemanning roteln Tid Procent

handläggare 4,7En 1.51

Två handläggare 3,81.33

handläggare 0.52 2,3Tre

dömandetabellen framgår domarnas arbetstid förAv änannatatt upp-
antaletgifter fler ökningminskar vid rotlar har handläggare. En avsom

fördomararbetstidfrigörahandläggare rotel skulle således kunnaper
dömande uppgifter för förhandlingar.och ledaatt



Bilaga244 9 SOU 1998:88

Genomgång mål handläggare ochuppsattaav av
notarier

Tabell 17

Genomsnittlig arbetstid for genomgång mål handläggareuppsattaav av
fördelad efter befattning.

Genomgång mål handläggareuppsattaav av
Befattning Tid Procent

Lagman 7 .22 17,3

Chefsrådman 6.14 15,4

Rådman 8.02 19,8

Assessor 8.38 21,2

Fiskal 8.49 22,3

Vikarie 3.33 8,3

Totalt 7.58 19,5

Tabell 18

Tidsåtgång för genomgång mål.uppsattaav

Genomgång mål hand-uppsattaav av
läggare

Bemanning roteln Tid Procent

En handläggare 6.10 15,4

Två handläggare 8.23 20,2

handläggareTre 11.17 28,0
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överläggningochförhandlingMuntlig

19Tabell .

fördeladöverläggningochförhandlingmuntligtid förGenomsnittlig
befattning.efter

överläggningochförhandlingMuntlig

ProcentTidBefattning

1,70.55Lagman

8,33.22Chefsrådman

3,61.28Rådman

0,80.19Assessor

1,70.39Fiskal

2,10.53Vikarie

2,91.11Totalt

inklusiveförhandling,i muntliggenomsnittidomarnaTotalt sitter
medjämförasbörTaletveckan.itimmeöverläggningstid, drygt en

Merpartenåtta timmar.veckoförhandlingstid, drygttingsrättsdomamas
skriftligtheltefterfortfarandesåledes ettvid länsrättmålen avgörsav

förfarande.

överläggningochFöredragning

Tabell 20

ochföredragningförbefattningveckoarbetstidGenomsnittlig per
överläggning.

VikarieFiskaRådman AssessorChefs-Lagman
rådman

1.500.42ochFöredragning över-
totaltläggning
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Föredragning och 0.21över- 0.00 0.19 0.08 0.14 0.00
läggning, målegna

Trots de flesta målen i länsrätternaatt med nämndavgörs ägnar
domarna inte timme veckaän i snitt föredragningar ochmer en per
överläggningar.

Tabell 21

Veckoarbetstid för föredragning och överläggning fördelad efter antal
handläggare rotel.per

Föredragning och överläggning
Bemanning roteln Tid Procent

handläggareEn 0.49 2,1

Två handläggare 0.48 2,0

Tre handläggare 1.54 4,9

Den tid åtgår för föredragning mål och överläggning, dvs. målsom av
där nämndemän deltar, liten. tabellenAv framgårär föredragnings-att
tiden, inkl. tid för överläggning, fördubblas ökar frånän närmer man
två till beredare. Fortfarande åtgår dock endasttre 4,9 denprocent av
totala veckoarbetstiden till föredragning och överläggning.

Administration

Tabell 22

Veckoarbetstid för administration.

Administration
Befattning Tid Procent

Lagman 10.27 24,6

Chefsrådman 12.22 30,6

Rådman 0.09 0,4

Assessor 0.10 0,4

Fiskal 0.03 1
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23Tabell

handläggareantalfördelad efteradministrationförVeckoarbetstid per
rotel.

Administration

ProcentTidBemanning

4,21.42handläggareEn

2,71.07Två handläggare

0,30.08handläggareTre

arbetstid åtsin24,6använder lagmännen procentGenomsnittligt av
endastanvänderñskalerochRâdmän,administration. assessorer

Tids-uppgifter.dessaveckoarbetstidsinmindre än procent aven
ökar.bemanningenallteftersomminskaradministrationföråtgången

UNDERRÄTTS-ANGÅENDEENKÄT
OMUPPFATTNINGDOMARNAS

TILLRACKLIG M.M.ARARBETSTIDEN

hovrättsprocessut-motsvarandepåhar, sättDomstolskommittén som
arbetstidsundersölcningen,omfattatsde domarelåtitredningen, avsom

tillräckligde hararbetstidden ärdefrågor bl.a. attbesvara anserom
dearbetstidytterligaremyckethurfallet,så intedeoch ärattanserom

ytterligaredenviljaskullede ägnaarbetsmomentoch vilkaönskar
resultatetochställtsfrågorredovisas deåt. Nedanarbetstiden avsom

undersökningen.

Tingsrättsenkäten

enkätgenomföraStatskontoretlätHovrättsprocessutredningen en
framkomenkätenmedsambandarbetstid. Ihovrättsdomamasrörande
de läggerden tidinteledamöterna attvanligtrelativtdet attär anseratt

mednöjdaskall avgö-deförtillräckligmålhanteringned på attär vara
arbetssituation.förgäller ErdettaNikvalitet.randenas Anser att
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Domstol Totalt antal Svarsprocent Antal "ja"-svar Procent H IIja
svarande svar

1-2 domare 10 82 7 70

domare3-4 19 90 13 68

5-6 domare 12 86 10 83

7-9 domare 17 88 15 88

10-14 domare 12 86 4 33

De största 21tre 72 17 81

Summa 91 74 66 73

Lagman, 19 12 63
chefsrådman

Rådman 56 43 77

Fiskal 16 l 1 69

Om Ni besvarat fråga l med ja, hur mycket arbetstid uppskattad i
total arbetstid Niprocent Ni skulle behöva förattav attanser vara

nöjd med kvaliteten på de avgöranden deltarNi i

1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% Totalt

Lagman, chefs- 8 4 1 13
rådman

Rådman 5 81 16 l 2 42

iskalF 6 5 ll

Totalt 13 28 22 1 2 66

En de svarande ytterligare arbetstid skulleangett behövas,attav som
har inte något procenttal.angett

Om Ni besvarat fråga 1 med ja, vilka arbetsmoment skulle Ni ägna
den ytterligare tiden anger Ni flera arbetsmoment, fördelningenange

tid mellan demav
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Rättsutredning 34
lagförarbeten,Studier av

llrättsfall m.m.
43Domskrivning
25Förberedelsearbete

2Utbildning
2Kontrollarbete

ovanståendenågonsvarandeantalUppgifterna angett avsomavser
eller flera.endastantingenarbetsmoment, ett moment

dockarbetsmomentvanligen flera utanharsvarande angetts,deAv
kombina-vanligastedem.mellan Denfördelningprocentuellnågon

domskrivning.ochRättsutredningartionen är

Länsrättsenkäten

enkätgenomföralät StatskontoretHovrättsprocessutredningen en
framkommed enkätensambandarbetstid. Ihovrättsdomarnasrörande
de läggerden tidinteledamöternarelativt vanligt attdet är attatt anser

mednöjdaskalldetillräcklig förned på målhanteringen attär vara
arbetssituationfördet gäller ErNikvalitet. Anseravgörandenas att

"ja-svar"Antal ProcentSvars-Totalt antalBefattning
"ja-svar"svarande procent

715887Lagman,
chefsrådman

6714752 lRådman

383898Fiskal

672503Assessor

1001lVikarie

62257840Totalt

uppskattad iarbetstidhur mycketmed ja,fråga 1besvaratOm Ni
förskulle behövaNi attNitotal arbetstid att varaprocent anserav

deltar iavgöranden Nikvaliteten på demednöjd
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l-l0% ll-20% 2l-30% 31-40% 4l-50% Totalt

Lagman, chefsrådman 1 1 2 1 5

Rådman l 7 4 l 1 14

Fiskal 3 3

Assessor 2 2

Vikarie 1 l

Totalt 2 13 7 2 1 25

Om besvarat fråganni l med ja, vilka arbetsmoment skulle Ni ägna
den ytterligare tiden anger fleraNi arbetsmoment, fördelningenange

tid mellan demav

Rättsutredning 2 l
Studier förarbeten,av
rättsfall m.m.
Domskrivning l
Utbildning
Kontrollarbete
Förberedelse
Föredragning

forTid få enhetligatt
rättstillämpning
Övrigt 1

Uppgifterna de något ovanstående arbets-angettavser svar som av
och varj svarande kan hamoment, eller flera.angett ett momente

Bland de svarande har vanligen flera arbetsmoment iblandangetts,
procentuell fördelning mellan dem.utan vanligasteDen kombinationen

rättsutredningar och domskrivning.är
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Underbilaga 1

urvaletiLänsrätterurvaletiTingsrätter
länStockholmsiLänsrättenStockholms tingsrätt

Uppsala läniLänsrättentingsrättHuddinge
länKronobergsiLänsrättentingsrättTierps

länBlekingeiLänsrättenLeksand
Hallands läniLänsrättenKöping
Värmlands länÖrebro iLänsrättentingsrätt

länKopparbergsiLänsrättenFalu tingsrätt
Västernorrlands läniLänsrättenLinköpings tingsrätt

Västervik
Falköpings tingsrätt

tingsrättSkövde
Karlskrona tingsrätt
Kristianstad tingsrätt
Ängelholms tingsrätt
Malmö tingsrätt

tingsrättGöteborgs
tingsrättArvika

Lycksele tingsrätt
tingsrättGällivare

Luleå tingsrätt
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2Underbüagamstolskommittéårs D1995m1995:°5°
DAGRAPPORTARBEISTID.UNDERSÖKNINGAV

baksidan.påfinnsblankettenInformationom

dylSemesterVeckodagDatumHemmingkodMyndTingariu

MbTim
måiFörberedelsearbeteBrotunål

förhandlinginkltvångsmedel, VHandläggning av

WRättsutredningar m.m.

överläggninginkl.övrigt,Förhandlingstid i

beslutochdomskrivning av

må:iFörberedelsearbetePvktemál

VförberedelseMuntlig

Rättsutredningar m.m.

Huvudförhandling

beslutochdomskrivning av

Rotelad- Vminktra-
tion

Admini-
stration

VÖvrigtid
Vi55 åSidofunk- å ss 5 saiå

tioner
Vm.m.lfaslighexsdomsaolsmál,Andra

mål

VarbetsTotal
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ANVISNINGAR

Undersökningen lagmannens, rådmännensoch tingsfiskalernasavser arbetstid under perioden den 4
31 1996. Endast fasta rotlar vid tingsrätten omfattas,mars mars dvs ordinarie innehavare- rotelav

vikarieoch för ordinarie rotelinnehavare. Domare endast arbetar med vattenmålomfattassom inte av
undersökningen.

En blankett fylls i för varje Omdag. något arbete inte utförs under lördag eller söndaglämnas ingen
blankett.

Befattning med siffra, 1Iagman, 2chefsrådman, 3rådman,anges 4tingsñskal, 5vikarie.

Dag med såväl datum siffra, 1måndag, 2tisdag, 3onsdag,anges som 4torsdag, 5fredag,
6lördag,7söndag.

Vid frånvaro sjukdom, utbildning ellersemester, tjänstgöringp gr a vid domstol denänannan egna
detta med kryss i dyl. Vidanges rutan hängandesemester samman detta endastsemester påanges

blankett.en

Tiden i timmar och minuter. Minuter endastanges i lO-minutersintervall,anges l timme och 8ex.
minuter l tim 10 min.angessom

Med förberedelsearbete allt arbete med "mål-administrationen",avses genomgång målet,utiädaüeav
stämning, olika förberedande beslut exklusiveav handläggning olikam.m., tvångsmedel.av

Med förhandlingstid i övrigt respektive huvudförhandling tiden för förhandling inklusiveavses öva-
läggningstid och uppehåll inte kan disponeras för arbete.som annat

För tvistemålens del räknas muntlig förberedelse även förberedelsesom avslutasmedhuvudfor-som
handling i förenklad form. Sammanträde i FT-mål huvudförhandling.ansessom

10. Med roteladministration rotelgenomgång, planläggningavses m.m.

ll. Vid administration lagmannensrespektive chefsrådmannensanges tid för administration domstolenav
respektive avdelningen.

Övrig12. tid tidär inte har samband med målarbetet ellersom rotelarbetet, tid för intemumildning-t.ex.
eller andras, sammanträdenmed personalegen dyl. máltids-ochandrao samt Här ävenpauser. anges

restid till tingsställen eller tjänsteresa endasttagit del dag i anspråk.som av



255Bilaga 91998:88SOU

3UnderbilagaDomstolskommittéårs1995
1995:05o

UNDERSÖKNING ARBETSTIDAV

DAGRAPPORT

baksidan.påfinnsblankettenInformation om

e.dSemesterVeckodagDatumBefattningIÅnsritt

bemanning:Rotelns
e.d.Rotelsekr.NotarieHandläggareDomare

notariemer.Notariemer.

MinTim

i målFörberedelsearbete ........................................... ..

överläggningochföredragningförTid ........................... ..

målVarav egna ........................................... ..

överläggningochförhandlingmuntligTid för .................. ..

målgenomgång uppsattaTid för av
notarierMål uppsattaav ....................................

handläggareMål uppsattaav ............................. . .

Rättsutredningar m.m ........................................... ..

beslutskrivningDom-och ........................................... ..

Roteladministration ................................................ ..

Administration ....................................................... ..
Övrig tid ............................................................... ..

ARBETSTIDTOTAL ....................................... ..
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ANVISNINGAR

Undersökningenl lagmannens, rådmännens, ochavser assessoremas
lånsråttsñskalemas arbetstid under perioden den 11 7aprilmars -
1996. Endast fasta rotlar,d.v.s. med ordinarie domare eller
vikarier avses.

blankett fylls iEn för varje dag. Vid sammanhängande frånvaro
räcker det med på blankett den aktuella frånvaroperioden.att en ange
Länsrätt med länsbokstav.anges
Befattning siffra:med 1lagman, 2chefsrådman, 3rådman,anges
4länsrättsassessor 5länsrättsñska1 och 6vikarie.,
Dag med såväl datum siffra: 1måndag, 2tisdag,anges som
3onsdag, 4torsdag 5fredag.och
Vid rotelinnehavarens frånvaro sjukdom, utbildningsemester,p. g.a. ellerextern
tjänstgöring vid domstol denän detta med kryssannan egna anges ett
irutan sjukledighet e.d.semester,
Rotelns bemanning skall i antal heltidstjänster, d.v.s. deltids-anges
tjänst uppgående till 75 0,75.procent anges som
Tiden i timmar och minuter. Minuter endast i 10-anges anges
minutersintervall, timme och åtta minuter l tim ochex. en anges som
10 minuter.

förberedelsearbeteMed allt arbete med "måladministrationen",avses
genomgång målet, olika förberedande beslutav m.m.

10. Dom- och beslutskrivning uppsättande domaregetavser av
och beslut.

ll. Roteladministration rotelgenomgång, planläggningavser m.m.
12. Vid administration lagmannens respektive chefsråd-anges

tid för administration domstolen respektivemannens av
avdelningen.
Övrig13. tid restid till förhandlingar inklusive tidsspillan och tidavser

inte har samband med målarbetet eller rotelarbetet. tid försom t.ex.
intemutbildning eller andras och sammanträden med personalegen- -
o.dyl., måltids-även och andra pauser.



2579Bilaga1998:88SOU

Underbilaga 4
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förteckningKronologisk

vissaimmunitetochprivilegierilag976årsbeskattning.Fi. 29. lochOmstruktureringar om
UD.fall översyn.helalivetTänder2 en

Utlandsstyrkan.Fö.vuxentandvård.för 30.ersättningssystemnytt- ochStödochvårdtill barnlivet.gällerDetgenusansikte.A.Välfärdens . psykiskaproblem. Bilaga.medorganisationsspecifika ungdomarNivå- och +alltidMänpassar
samhällsskyddvidvårdbehovochRättssäkerhet,frånhandeln.exempel A.medprocesser . tvångsvård.psykiatriskochekonomiskaKärlek,kön.Vårt liv resursersom

ekonomiochforskning.Historia,maktdiskurser.A. . idrott.ln.rationella Femdetdin Myten rapportermaktenTy är omom
restarbetsformåga.medFöretagarejämställdaSverige.A.ochdetarbetslivet . miljöbalken. Bilagor.M.FörordningartillÖversyn for kollektivatillsynsregler +rörelse-ochav

digitalamiljöerochidentitetiIdentifieringFiförsäkringar.
hearingden november1997.från 12ReferatalkoholdryckerMarknadsföringAlkoholreklam. enav -. 4/98.K.IT-kommissionensprodukturval.S. rapportSystembolagetsoch

arbetsskadeforsälcringen.framtida37 Denskattebrott.Fi.Effektivitet-Integritet- . Resultatstymingpengarnafår vi for.Vad38for konst.U.10.Campus av-
socialainomdetvissaorganisationerstatsbidragtillstatligtillsynutbildningarmedFristående11.

området.områden.U.inomolika
gränsälvssamarbetet.M.finsk-svenskakontrolluppgiñer 39.Detl2.Självdeklarationoch

BROTTSOFFER40.förfaranden.Fi.förenklade- Vadbörgöras Ju.gjortsVad harkemikaliehantering.FöSäkrare13.
foralla.Läkemedelsinformationfrågor.Fi. 41.näringsrättsliga14.E-pengar- forutbildningFörsvarsmaktsgemensamekologiskt 42.Indikatorerfornyckeltall5. Gröna ett- framtidakrav.Fö.hållbartsamhälle.M.

Sverigemåbättreskallkunskapsöversikt 43.Hurhandling.åsikterblir EnNär om
folkhälsomål.nationellaförstamedfunktionshinder.bemötande motstegetavpersoner - vapenlagstiftning.Ju.samladEnmarksänd 44.digital TV. Ku.17.Samordningav

framtiden.Sotningi Fö.45.myndighet Fi.18.Engräns en- tvångsmedel.hemliga Ju.ochandrabuggningOm46.regionalutveckling.l9. IT och
Ju.ochBulvanerSveriges 47.exempelfrån län.K. annat.120

ifrågasattochKontrollerad48.hearing infrastrukturenlT-kommisionens20. om
funktionshinder.S.medintervjuermedAndrakammarsalen,for gitalamedier. personer- avvecklastaxfreeförsäljningenKonsekvenser49.Riksdagen1997-10-24.K. attav

2000-skiftet. inomEU.K.inforinbäddadeProblemmed system2 . underLäkemedelsutredningar50.De39kommissionenianordnad ITHearing stegen.av
underlagsmaterialtilloch1900-taletlndustriforbundetochStatskontoretmed annatsamverkan

1998:28.handel,SOUvårdochLäkemedeli1997-1l-14.K.
lärande.ochlivslångtVuxenutbildning5Försäkringsgaranti. . medunderförstaåretinför ochFi. Situationenförsäkringsersättningar.förgarantisystemEtt

kunskapslyftet.U.exportfmansieringen.N.och23.Staten
arbetstagare.A.UtstationeringEU-perspektiv. 52.Fiskeriadministrationeni24. ett av

Östersjöregionen.N.iÖversyn möjligheternaTañskeriadministrationen Jo. varam.m.av . tillväxtIT-användningkanskapaoffensivHurstorstadspolitikför helalandet. 54.25. städer.EnTre
rådslaganordnatföretag.Ettmindreforbilagor. av4+ st

Kommunikations-uppdragIT-kommissionentill Mariakliniken.26.Frånhembränt av
handelsdepartementetNärings-ochdepartementet,ochsvartsprit.fakta ungdomarom- lndustriforbundet.ochfor bankaktiebolagochledningsregler27. Nya

l-18.K.Rosenbad1997-1Rotundan,Fi.försäkringsbolag.
Dokumentationfrånräckvidd.Demokratinsflexibel ettochhandel.Om säker, 55.Läkemedeli vård28. en

skriftserie.SB.Demokratiutredningensseminarium.läkemedelsforsörjning.samordnadoch
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Avdrag for56. ökadelevnadskostnadervid tjänsteresa 83. Distansutbildningskommittén.DUKOM
ochtillfälligt arbete.Fi Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.
DUKOM Distansutbildningskommittén.57. Kostnadseffektivdistansutbildning.U.
Utvärdering distansutbildningsprojektmed 84.DUKOM Distansutbildningskommittén.av
IT-stöd.U. Flexibelutbildning distans.U.

58. ochnationalstaten.IT framtidsscenarier.Fyra 85.Att medhänderna.Omrösta stormöten,
IT-kommissionens 6/98.K.rapport folkomröstningarochdirektdemokratii Schweiz.SB.

59.Räddningstjänsteni Sverige 86.Utvecklingssamarbetepårättsområdet.
RäddaochSkydda. Östeuropa.Fo. Ju.-

60.Kring Hallandsåsen.M. 87.Premiepensionsmyndigheten.Fi.
61.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo. 88.DomarenochBeredningsorganisationen
62 Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om utbildningocharbetsfördelning.Ju.-kämavfallsorrtrösmingeni Malåkommun1997.M.

affär63.Engod i MotalaJoumalistemasavslöjanden
ochläsarnasetik.Demokratiutredningensskriñse-
rie.SB.

3 Bättreoch tillgänglig information.mer
Småforetagsdelegationens N.rapport

a tider, förutsättningar...Nya nya. IT-kommissionens 8/98.K.rapport
FUNKIS funktionshindradeeleveri skolan.U.-
Socialavgiftslagen.. Kunskapsläget kämavfallsområdet1998.M.
Lämplighetsprövning personalinomav. förskoleverksamhet,skolaochskolbamomsorg.U.

3 Skolan,IT ochdetlivslångalärandet.. Hearinganordnad Utbildningsdepartementetochav
IT-kommissionen,Rosenbad1997-l 2-04,
IT-kommmissionens 7/98.K.rapport

71.Denkommunalarevisionen demokratisktett-
kontrollinstrument.In.
Kommunalafinansforbund.Fi.. OrganisationerMångfaldIntegration Ett framtida-. for statsbidragtill invandrarnassystem
riksorganisationermfl.In.
Styrningen polisen.Ju.av. Djurforsök.Jo.. Idrottochmotionfor livet. Statensstödtill idrotts-. rörelsenochfriluftslivets organisationer.ln.
Kompetens77. i småföretag.Smâforetagsdelegationens

N.rapport
l % Regelförenklingfor framtiden.Småföretags-. delegationens 4. N.rapport
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