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Kommittédirektiv

Domstolarnas och domarnas ställning inför 2000-talet

Dir. 1993:47

Beslut vid regeringssammanträde 1993-04-22

Chefen for Justitiedepartementet, statsrådet Hellsvik, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallasatt för kartläggaen att
behovet stärka domarnas ställningatt och lämnaav förslagatt
till inriktning det fortsatta utredningsarbetet. Exempelav på
frågor aktuellaär i sammanhangetsom är utnämning av
ordinarie domare, domarnas rättsställning, avlöning och
arbetsuppgifter nämndemännens ställning.samt

Det svenska domstolsväsendet

Utmärkande för rättsstat är den dömande maktenatten är
självständig i förhållande till den politiska makten. Principen om
domstolarnas självständighet kommer till uttryck i 11 kap.
regeringsformen och artikel 6 i Europakonventionen skyddom
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Rättskipningen i Sverige är tvekan självständig,utan detmen

saknas för den skull inte inslag i domstolsväsendet särskiltsom
i internationellt perspektivett skulle kunna uppfattas isom
grunden främmande för den angivna principen. Det finns därför
skäl undersöka inteatt ytterligare garantier för friom ochen
obunden rättskipning kan uppnås.

Domstolsväsendet i Sverige är resultatet lång ochav en
obruten utveckling, även denna inte varit ensartad överom
tiden. Vissa karaktärsdrag har sin grund i tradition meden
början långt tillbaka i tiden. Ett sådant karaktärsdrag är att
rågången mellan rättskipning och förvaltning i Sverige inte har
tillmätts betydelse i vissa andra jämförbarasamma ländersom



Bilaga 1 sou 1994:99

varit särskiltkonstitutionella ställning intedomstolarnasoch att
högstabåde denTidigt kom Kungenframträdande. utövaatt

domsmakten. 1600-ta-den högsta Påadministrativa makten och
statliga organisa-i dagensvilket grunddragenlet, till många av

Sveafristående domstol,utgjorde högstation tillbaka, vårgår
föregångare till dagensfem kollegierde ärhovrätt, ett somav

utövadesdomsrättregeringskansli och ämbetsverk. Kungens av
tillkomstefter domstolens årregering och Högstadåtidens även

i Kungl. Majzts1909 dömde dessaRegeringsrättens år1789 och
1974fram till dess årsordning kvarstodDenna rege-namn.

Å sidan arbetadebörjade tillämpas. andraringsform RF
domstolarnas medliknadeförvaltningen under villkor som

oavsättlighet förrättstillämpningen ochsjälvständighet i äm-
betsmännen.

förhållandetbakgrund kan ävendennaDet är att,mot man se
enligtförvaltningsmyndigheternadet endast är som rege-om

i övrigtregeringen, det inteformellt lyder underringsformen
rättskipning ochprincipiell skillnad mellannågongörs stor

lagtillämpning och myndig-gälleråtminstone vadförvaltning,
interättskipningenskilda. Begreppet ärhetsutövning mot

anförtros för-rättskipningsuppgifter kunnathardefinierat och
förvaltningsfrågorRättslig prövningvaltningsmyndigheter. av

domsto-förvaltningsmyndigheter, ibland påibland lagts påhar
överklagatsförvaltningsmyndighetsbeslut harIdenlar. mån ett

prövningslagsnormalt gjortdomstol har dennatill somsamma
myndigheten.

förvaltning haftoch harmellan rättskipningnärhetDenna
tidigareställning. Domarnasdomarnasåterverkningar på

medförde de i första handcentralmaktenkoppling till att var
Majzts ämbetsmän.Kungl.

rättskipning ochmellanbandetkännetecken påEtt annat
utformning. hardomarkarriärens Denfinner iförvaltning man

tjänstgöringväxelbruk mellanårhundraden utmärktssedan ettav
oftai domstolar och harämbetsverk ochregeringskansliet ochi

rekryteratsdomartjänsternade högresärskilt innehavarna av
regeringskansliets tjänstemän.bland

vidare vi harvuxit fram innebärordningDen attsom
ordinarieordinarie och ickeblandningmeddomstolar aven

förhållandevisochvi har domaremångadomare, stortettatt
förocksådomstolarnadomstolsväsende samt att ansvarar

förvaltnings-utförasskulle kunnauppgifter lika väl avsom
myndigheter.
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Domstolsutredningensavseendet innebärdet sistnämndaI
1991:106 Domstolarna införSOUförslag i betänkandet

finnsrenodling domstolarnas verksamhet. Det2000-talet aven
för ställningfaktorer betydelse domstolarnasemellertid andra av

isamhället.
domstolarnas roll i samhället underfaktorEn sådan är att
viktigare. fler frågorhar blivit allt Alltår typer avsenare

olika in-delvis grund kravdomstol, påprövas av somav
Sverige, delvis med anledningternationella avtal ställer på av

regeringsform vilka saknade motsvarighet ii 1974regler års
för framtiden detsärskilt intresseäldre grundlag. Av är

utförts inom Grundlagsutredningenutredningsarbete harsom
Fri- rättig-1991:03 och inom ochinför EG Ju pågårsom

förstnämnda kommittén harhetskommittén Ju 1992:01. Den
SOUbetänkande EG och grundlagaravlämnat sitt våranumera

möjligheterföreslagit ökade överlåta1993:14 och bl.a. att
Utredningen föreslår också heltbeslutsbefogenheter till EG. en

avseddi regeringsformen medlemskapetregel är attom somny
EG-rätt. Fri-mellan svensk och ochklargöra förhållandet rätt
frågorrättighetskommittén till uppgift utreda grund-har att om

frågorlagsskydd för vissa rättigheter övervägasamt om
Europakonventionen och vidgade möjlig-inkorporering omav

domstolsprövning normbeslut och förvaltningsbeslutheter till av
överlämna delbe-dir. 1991:119. Kommittén att ettavser

1993.tänkande under våren
faktor den ökande internationaliseringen. DetEn ärannan

europeisktifrågasättas Sverige i alltmer utvidgatkan ettom
frånkan avvika alltför mycket vad detsamarbete ärsom

ioch domarnas ställning andranormala för domstolarnas
jämförbara europeiska länder.
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inriktningUppdragets

bakgrundMot utvecklingen domstolsväsendet och deav av
förändringar förestår jag det finns behovatt ettsom anser av en
grundläggande analys domstolarnas och domarnas ställningav
i Sverige. Domstolarnas och domarnas ställning hänger naturli-

Ges domstolarna framskjuten och starkaregen samman. en mer
ställning återverkar detta i motsvarande mån på domarnas
ställning. självständighet,Domarnas integritet och vandel
återverkar andra sidanå på domstolarnas ställning. Domstolar-

och domarnas ställning kan alltså två sidorsägasnas vara av
självständighetsak för de förutsätterattsamma genom ena

självständighet för de andra.
domstolarnasFrågan uppgifter och ställning behandlas iom

den fortsatta beredningen förslagen från Domstolsutredningenav
Grundlagsutredningenoch infor EG i Fri- och rättig-samt

hetskommitténs utredningsarbete. Däremot ingetpågår motsva-
rande arbete sikte domarnaspå ställning. En översyntarsom

gäller denna fråga bör därför inledas.som
sådan aktualiserarEn brett perspektivöversyn frågor.ett av

Det därför lämpligt först söker identifieraär i vilkaatt attman
finnsavseenden det anledning förändringar.överväga Näratt

detta väl skett, kan gå in dessapå punkter ochnärmareman
utarbeta förslag reformer.om

Frågan domarnas ställning har koppling till regerings-om en
formen och dess förhållandevis knapphändiga reglering av
domstolsväsendet. Med hänsyn till detta jag allt talarattanser
för parlamentarisk medverkan behövs i reformarbetet. Denatt
inledande kartläggningen problempunkter bör dock utförasav

särskild utredare. Denne bör lämna synpunkter vilkapåav en
frågor bör utredas med sikte förändringar.närmare påsom
Sedan utredaren avslutat detta fårarbete beslut fattas detom
fortsatta utredningsarbetet.

Utredaren bör ha frihet själv och analyserastor att ta upp
olika frågeställningar betydelse förär starkt ochettsom av
oberoende domstolsväsende. Jag vill dock i det följande peka på

områdennågra det angelägetär utredaren analyserarattsom
närmare.



1994:99sou Bilaga 1

Utnämning ordinarie domare och därmed sammanhängandeav
frågor

De ordinarie domarna regeringen.utnämns De högstaav
tjänsterna tillsätts direkt kungöras ledigautan ochatt utan
förslagsförfarande. Hit hör tjänsterna justitieråd, regerings-som
råd, president i hovrätt och kammarrätt, lagman i hovrätt och
karmnarrätt, domare i Försäkringsöverdomstol tjänsternasamten

lagman i de tingsrätternastörsta och länsrätterna.tre Ocksåsom
tjänsterna hyresråd, tillika chef för de hyres-störstasom tre
nämnderna, tillsätts regeringen ansökningsförfarande.utanav
Övriga ordinarie domartjänster och hyresrådstjänster kungörs

lediga och tillsätts efter ansökningsförfarande. Ansökan skall
ställas till regeringen till Domstolsverket. Tjänste-men ges
förslagsnämnden för domstolsväsendet sedan förslagavger om
vilken sökande bör tjänsten. Nämnden består tiosom av

En ledamöterna ordförandeär ochpersoner. viceärav en
ordförande. För varje ledamot ordförandenän finnsannan en
personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av
regeringen. Det ocksåär regeringen ordförande ochutsersom
vice ordförande. För närvarande finns bland ledamöterna
generaldirektören i Domstolsverket, ordförandena i Högsta
domstolen och Regeringsrätten, hovrättspresident,en en
kammarrättspresident, presidenten i Försäkringsöverdomstolen,

lagman i tingsrätt respektive länsrätt, båda nomineradeen av
Domareförbundet och ledamötertvå nominerats fackligasom av
organisationer. Generaldirektören i Domstolsverket har alltsedan
nämndens tillkomst förordnats ordförande.som

Ordningen med tillsättningen vissa högreatt domartjänsterav
inte bereds tjänsteförslagsnämnden och det regeringenärav att

tillsätter alla ordinarie domare enligtär min meningsom inte
given. förslagstjänsternaFör görs beredningen och meritvärde-
ringen på sådant desätt högett grad insyn.att Denger en av

direktutnämns regeringen blir inte försom av utsatt samma
offentliga granskning och värdering den sökersom som en
förslagstjänst. Dessa olikheter kan kritiseras.

Det frånär även konstitutionella synpunkter angeläget att
skapa garantier för den verkställande makten kanatt frigöra sig
från varje form misstanke utnämningsmakten missbrukas.attav
Detta gäller i synnerhet för domstolsväsendets del.

Utredaren motbör bakgrund det anförda undersökaav om
och i vilken utsträckning det finns anledning läggaatt ut-
nämningsmakten på någon regeringen.än Flera alternativannan
kan därvid tänkas. I andra länder finns där domstolsvä-system
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vid-svensktFörutnämningar domare.försjälvsendet avsvarar
jämförelseianförtrosexempelvis uppgiftenkommande kan en
de högstaellermodifierad nämndtjänsteförslagsnämndenmed

domstolarna.
nuvarandebibehålla detanledningfinns systemet,Om det att

domartjänster i ökadfråganbehandlautredaren ut-bör om
iintresseförslagsförfarande. Aveftertillsättassträckning bör

tjänsteförslagsnämndensfrågansammanhanget är även om
liksomi nämndenordförandeskapetochsammansättning vem

ordförande.ochledamöterbör utsesom
i olikadiskuteratshardomarerekryteringFrågan avom

kritik detvissframförtsharvarvid bl.a. motsammanhang
utanför domarbananfåtalendastförhållandet ettatt personer
Utredaren bördomartjänster.ordinarietillrekryterats upp-

tillrekryteringhurbeaktaochfråga ävendennamärksamma
länder.i andradomartjänster görs

fråganärbesläktad ärrekryteringutnämning ochmedEn
kvarstå imöjligheterordinarie domaresfrågan att an-om

DVFSförordningen3 §Enligtpensionsåldern.efterställning
kvarståordinarie domareförmöjlighet721991:26, A attom

ordinarie domarefårpensionsåldernefteranställning utani en
efter detanställningen två årikvarståmedgivande attsärskilt

villdomareordinariepensionsåldern. Enhan uppnått som
§enligtålder skall 467efter årsanställningenikvarstå

regeringen.hosansöka dettaförordningen om
regering-riktaskaninvändningarprincipiella attmotDe som

riktaskunnaocksåtordeordinarie domare mot attutnämneren
kvarståför domaremöjlighetfrågor attregeringen prövar om

vadfrågan i månbehandladärförUtredaren böri anställning.
bibehållas.ordning bördenna

Mark-Bostadsdomstolen,Arbetsdomstolen,domstolarI vissa
tidsbe-förekommerPatentbesvärsrättennadsdomstolen samt
på hurfinns skälför domare. Detgränsadeförordnanden att se

dömandetsprincipenmedförenaskanordningdenna om
självständighet.

ske bl.a.domare börutnämningfrågornaanalysEn avomav
detvunnitserfarenheterdebakgrund nyaavsommot av

1990juliden 1tillämpasbörjademeritvärderingssystem som
eftertillsättasskalldomartjänsterordinarieinnebäroch attsom
börutvärdering detskicklighetsbedömning. En systemetaven

uppdrag.i utredarensdärför ingå

10
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Domares rättsliga ställning

ordinarieDen domarens anställningstrygghet läggs fast genom
bestämmelserna i 11 kap. § första5 stycket EnligtRF. dessa
kan ordinarie domare skiljas från itjänsten fall, nämligentvåen
dels domaren brott eller ellergrovt upprepatom genom
åsidosättande tjänsteåligganden visat sig uppenbart olämpligav

inneha tjänsten, dels domaren uppnått gällande pensions-att om
ålder eller enligt lag skyldigär med pension.avgå Enattannars
domare kan således inte från sinsägas anställning medupp
åberopande sådana sakliga grunder normalt till-ärav som
räckliga för skilja statligt anställd från sin tjänst.att en annan

kap.I 5 l § lagen 1976:600 offentlig anställning LOAom
föreskrivs i vilken utsträckning ordinarie domare skyldigären

tjänst sinutöva än Bestämmelsenatt är atten annan egen. se
komplement till kap.11 5 § RF och får återverkningarettsom

möjlighetenpå omplacera domare.att en
En ordinarie domare liksom andraär statligt anställda under

vissa förutsättningar avgángsskyldig innan pensionsåldern
uppnåtts.

Regler avstängning och läkarundersökning finns i 13 kap.om
LOA. Dessa gäller för ordinarieäven domare.

domareEn kan också ådömas disciplinpáföljd för tjänste-en
förseelse. Av 1 kap. 3 § LOA följer dock justitieråd ochatt
regeringsråd inte kan ådömas disciplinpåföljd. Sådan påföljd
består enligt 10 kap. 2 § LOA varning eller löneavdrag.av
Disciplinansvaret får komplement till det strajfrätts-ettses som
liga enligt 20 kap. §1 brottsbalken. Ansvaret föransvaret
tjänstefel begränsat till verksamhetär innefattar myndig-som
hetsutövning och utdömandet straffrättslig sanktion utgörav en
hinder för disciplinära åtgärder.

Frågor avskedande, avstängning, läkarundersökning ellerom
disciplinpåföljd frågaiprövas ordinarie domare inte ärom som
justitieråd eller regeringsråd enligt 15 kap. § LOA4 av en
särskild nämnd, Statens ansvarsnämnd. För justitieråd och
regeringsråd finns särskilda bestämmelser i 12 kap. 8 § RF.
Frågor skiljande från tjänsten, avstängning och läkarun-om
dersökning skall för deras del Högsta domstolenprövas påav
talan Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.av

En ordinarie domare har enligt 11 kap. §5 andra stycket RF
begärarätt domstols prövning beslut skiljandeatt frånav om

tjänsten, avstängning och läkarundersökning, beslutet harom
fattats någon myndighet domstol.än Domaren harav annan en
då i enlighet med 16 kap. l § LOA väcka talan enligtatt lagen

11
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arbetstvister. innebär i1974:371 i Dettarättegångenom
får väcka direkt ifackligt ansluten domare talanprincip att en

och oorganiserad domare får väcka talanArbetsdomstolen att en
tingsrättens avgörandevid tingsrätt med möjlighet överklagaatt

Arbetsdomstolen.hos
konstitutionella garantier tillförsäkrats ordinarieDe som

tillkommit för slå vakt självständigtdomare har att ettom
rättsväsende. detta följerdömande och oberoende Av denattett

uppfylla högt ställda krav. Den svenskaenskilde domaren måste
anseende.domarkåren har generellt Mengottsett ett om en

inte uppfyller de krav ställasenskild domare måste ärsom
får återverkningar för helarisken uppenbar detta rättskip-att

verksamhetenningen. Tilltron till Jag detäventyras. anser
viktigt domares anställningsskydddärför reglerna äratt om

för självständigtde samtidigt de borgarsådana ettatt som
förinnehåller tillräckliga garantier den idömande att ettsom

brister i tjänsteduglighet inteeller avseende utövarannat
Utredaren därför frågan i vaddomarsysslan. bör månta upp

avvägningen i gällande regler mellan dessa båda intressen är
den bästa möjliga.

Statens frågorSom jag ansvarsnämndnämnt prövar om
läkarintyg eller disciplinpåföljdavskedande, avstängning, vad

ordinarie domare inte justitieråd eller regerings-äravser som
grundlagentill domstolsprövningråd. Den rätt garanterarsom

viddomaren tillgodoses denne har väcka talanrättatt attgenom
eller tingsrätt. Utredaren bör fråganArbetsdomstolen gå på

bättre alternativ.i vad överklaganderegler Enmån är ett
gäller för advokater.jämförelse kan därvid med vadgöras som

överklaga bl.a. uteslutning Sveriges advokat-De har rätt att ur
samfund till domstolen.Högsta

lönerDomarnas m.m.

fastställdes tidigareordinarie domarnas löner de centralaDe av
förhandlar Domstolsverket,avtalsslutande Numeraparterna.

företrädare för arbetsgivaren, flertaletsåsom staten om-
löne- och anställningsvillkor i den de intedomares mån är

författningsreglerade. domare avlönas enligt chefslöne-För som
i första justitieråd, regeringsråd, hovrätts-avtalet hand och-

kammarrättspresidenter, hovrätts- och kammarrättslagmän,
cheferna föri tingsrätt och länsrätt, delagmän störstatre

försäkringsdomare bestäms villkorenhyresnämnderna, och av-
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Statens chefslönenämnd. Vissa domare tillhör den s.k. undan-
tagskretsen och för dessa fastställs lönen regeringen. Tillav
denna kategori hör presidenten i Svea hovrätt, ordförandena i
Högsta domstolen och Regeringsrätten, presidenten i För-
säkringsöverdomstolen och ordföranden i Bostadsdomstolen.

Frågan hur och domarnas löner skall bestämmasom av vem
har lösts på olika internationellt.sätt Utredaren bör därför
studera hur domarlönerna bestäms i andra jämförbara länder
och diskutera det finns skäl överväga alternativattom en
ordning i Sverige.även Ur svenskt perspektiv kan det även
framdeles möjligen ifrågasättas regeringen eller för-om en
valtningsmyndighet under regeringen sålunda skall fastställa
domarlöner Också förhandlingssystemet kan, bl.a.m.m. mot
den internationella bakgrunden, diskuteras på liknande grunder.
Utredaren bör därför belysa också denna fråga. Olika alternativ
kan då tänkbara. Ett alternativ kan koppla domar-vara attvara

löner till någon statsanställda sånas annan grupp attav en
automatisk uppräkning lönen görs. Ett alternativ kanannatav

inrätta särskild domarlönenämnd.att Det kan ivara en samman-
hanget nämnas i den jämförelsegrupp föratt närvarande harsom
betydelse för statsrådens arvoden ingår domare och det iatt
betänkandet SOU 1993:22 Vad är statsråds arbete värt harett
föreslagits statsrådens löner skall fastställasatt särskildav en
myndighet under riksdagen. Förslaget har nyligen föranlett
regeringen överlämna skrivelse till riksdagenatt skr.en
1992/93:240.
Diskussionerna domarlöner har under tid främstom senare

kommit handla frågan individuellaatt domarlöner skallom om
införas. Inom statsförvaltningen har sådana löner fått allten

spridning.större En lönesättning det slaget detgör möjligtav
lönen efter den anställdesatt individuella arbetsinsats.anpassa

Det sig självtsäger sådant intesynsätt vidareatt ett kanutan
appliceras på dömande arbetsuppgifter. Domarnas självständig-
het degör inte bör alltförgöras beroendeatt arbetsgivarensav

Åbedömning arbetsprestationerna. andra sidan kan inteav man
bortse från det finns sådana olikheter iatt arbetsinsatser mellan
domare i vissa fall kanske borde föranleda olikheter isom
lönesättningen. Utredaren bör därför också undersöka vilka
allmänna principer bör gälla för lönesättningen domare.som av

Ett alternativ till individuella löner utredaren bör belysasom
möjlighetenär förändra denatt nuvarande strukturen pá

domartjänsterna. Domstolsväsendet i dag iär princip enbart
uppbyggt kring två ordinarie domartjänster,typer nämligenav
dels s.k. rådstjänster, dels chefsdomartjänster med vilka följer

13
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chefsdomartjänstertillsättningVidadministrativt avansvar.
juridiskasökandessåväl denvidnaturligen läggasviktskall

den mån detIadministrativa kompetens.dennesskicklighet som
inteanledning ärnågondetskickliga domarefinns avsom

karriärvägar.isaknaschefsansvar, settaktuellt stortettatt ge
skulledomstolsväsendetvadi måndärför belysabörUtredaren

inrättades.domartjänsterkategorierytterligareatt avgagnas av

bisysslorDomarnas

regleri principgällerbisysslorhadomares rättFör att samma
statligtregleringEnanställda.statligtandraför an-avsom

uppdragelleranställninghatjänstensidanvidställdas rätt att av
skildafrån tvåpåkalladharverksamhetdrivaeller ansettsannan
denintresseförstadet attutgångspunkter. För statens av
fårvilken hanuppgift förarbetskraft denåtsinanställde ägnar

privatakravrättsordningenstillandra hänsynen attdetlön. För
utövandetjänstensinverka påskallobehörigeninteintressen
inte skallmyndighetenförförtroendeallmänhetenseller att

i fara.sättas
såvittförfattningireglerasbisysslorharättenFrågan attom

detavtal närbisysslorförtroendeskadliga samt genomavser
Medkonkurrensbisysslor.ochbisysslorarbetshindrandegäller
kansidouppdragsådanabisysslorfönroendeskadliga somavses

opartisk-anställdesdenförtroende förallmänhetensskada egen
skuggakasta överkantjänsteutövningen ellerihet antas ensom
anseende.myndighetensellerobjektivitetkollegasnågon

hindraruppgiftersådanabisysslorArbetshindrande är som
huvud-sig sinkrafttillräcklig ägnamedtjänstemännen att

fråga enbarti närKonkurrensbisysslor kan kommasyssla.
därför intenäringsverksamhet och ärbedriverarbetsgivaren

sammanhang.förevarandeaktuella i
grundläggandefinnsregeringsformen9 §kap.lI en
opartiskhet imyndigheternasfast kravetföreskrift slårsom

förvaltningsmyndigheterdomstolar,verksamhet. Där sägssin att
offentliga förvalt-denuppgifter inomfullgörandraoch som

saklighetiakttainför lagenlikhetallasbeaktaskall samtningen
opartiskhet.och

haför arbetstagareförbudbestämmelsen attallmännaDen om
§ LOA. Härutöver6 kap. lfinns ibisysslaförtroendeskadligen

vissabestämmelsersärskildalagstiftningifinns omannan
får ha.intedomarebisysslor som
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enskildeDen arbetstagaren skall själv och föravgöra ansvara
bedömningen bisyssla förtroendeskadlig eller inte.ärav om en
syfte underlättaI dennes bedömning har vissa bestämmelseratt

meddelats i 37 § anställningsförordningen 1965:601. Enligt
dessa skall myndigheter lämpligtpå informerasätt arbetstagare

vilka bisysslor enligt myndighetens bedömande inte ärom som
förenliga med 6 kap. § LOA1 och på begäran arbetstagareav
lämna skriftligt besked viss bisyssla förenligär med denom en
nämnda bestämmelsen eller inte.

Frågan andra skäl de i LOAän begränsaattom av som anges
ha bisysslor har,rätten överlämnats förnämnts,att som

reglering i kollektivavtal. Restriktiva avtalsbestämmelser finns
för det flertalet arbetstagare inom Statens arbetsgivarverksstora
förhandlingsområde. För justitieråd och regeringsråd finns
bestämmelser arbetshindrande bisysslor intagna i chefslöne-om
avtalet.

Frågan bisyssla förtroendeskadligär eller inte avgörsom en
i dag efter samlad bedömning de omständigheter kanen av som
ha betydelse för bevarandet allmänhetens förtroende tillav
opartiskheten. Man bedömer hur risken i det enskildaärstor
fallet och vilken riskgrad kan försvarlig. Riskgradensom vara
påverkas främst förhållandena i huvudtjänsten samtav av
bisysslans omfattning och beskaffenhet.

finnsDet vissa allmänna principer brukar läggas tillsom
grund för bedömningen i vad bisyssla förtroende-mån ären
skadlig eller inte. Principerna har inte konkretiserats av
lagstiftaren och det har i första hand överlåtits till den enskilde

bedömningen.göraatt
Det viktär objektivitet upprätthålls inomyttersta attav

rättskipningen. Varje misstanke särintressen styrandeärattom
för domares eller domstols agerande enligt minmåsteen en
mening motverkas. Det därförmåste ställas krav påstora
domarens integritet. Mot den bakgrunden kan sigdet te som en
brist lagstiftaren inte preciserat vilkanärmare bisyssloratt som
för domares del inte bör tillåtna. Utredaren bör därförvara se

fråganpå författningsregleringnärmare bisysslor inomom en av
domstolsväsendet.

Till ledning för behandlingen frågan vilka sysslorav om som
förtroendeskadliga börär utredaren kartläggninggöra en av

regeringens och tjänsteförslagsnämndens praxis inom området.
Det kan finnas anledning för utredarenäven undersöka rättenatt
för domare i andra länder ha bisysslor.att

Utredaren bör särskilt behandla i vad mån betänkligheter kan
finnas domare sigåtar uppdrag skiljeman. Här börmot att som
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omfattningen skiljemannauppdrag.ochbeaktas typen av
bedömningen kanockså redovisa i vad månUtredaren bör

olika kategorier domare.variera mellan av

arbetsuppgifterDomarnas

fler rättstvister i dagdomstolsväsende, därreformerat änI ett
arbetsuppgifter domaren skallrenodling dekräverprövas, en av

Vidantalet domare ökar.inte önskvärtsig åt. Det ärägna att en
arbetsuppgifter detordinarie domarnasrenodling de ärav

kärnan i denuppgifter kanfrämst slag sägas utgöratvå somav
förhandlingar och fattanämligen ledafunktionen,dömande att

frågorna bör därvidrättsliga frågor. rättsligaavgöranden i De
tvistiga ellerdet handlar påsådan sättannatart att omvara av

såväl beredandefrågor. Utanför faller såledeskomplicerade
administrativt eller processuelltåtgärdereller avslutande av

fördomareni mål eller ärendenenkelt slag de ansvararsom
frågor.okompliceradeavgörandet avsom

arbetsuppgifternafördelningi dag förekommerRedan aven
avgörandetoch avslutande åtgärdervissa beredandedär samt av

personal domare.frågor utförsokomplicerade änannanav
lopp förgjorts underförfattningsändringar har årensOlika att

från domarpersonalarbetsuppgiftermöjligheten delegeraöka att
lagreglering delege-Förslag utökadtill personal. avomannan

prop.fram regeringenhar nyligen lagtsringsmöjligheterna av
försöksprojekt inärvarande pågår två1992/932213. För

Vidarei hovrätter.vid tingsrätt och tvådomstolarna, ettett en
projektsamarbete med domstolarnaDomstolsverket idriver ett

arbetsformer.ändradeom
delegering ökamöjligtborde dockDet även att genomvara

ordinariejuristeruppgifter utförs andra änandelden avsomav
domare.

anförda undersökabakgrund detbörUtredaren mot av
arbetsupp-den ordinarie domarensbegränsamöjligheten att

processledandet och dömandet. Isjälvagifter till i huvudsak
reformsådanutredaren belysa vadsamband därmed bör en

domarutbildningen och vilkanotarie- ochförskulle innebära
medföra.övrigt reformen skullepersonaleffekter i

inom domstolsvä-verksamhetenadministrativ styrningEn av
nödvändighet.verksamhetinom allliksomsendet är enannan

i vilken utsträckningsig ochemellertid frågakanMan enom
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sådan styrning påverkar domarnas självständighet. Utredaren
bör därför belysa dennaäven fråga.

I det svenska ingår domare tjänstgör på olikasystemet att
i regeringskansli, utredningsväsende och förvaltnings-poster

myndigheter innan de tillutnämns ordinarie domare. harDet
stundtals riktats kritik detta denpå grunden det kanmot att
skapa tvivel domarnas självständighet. Det kan därför finnasom
anledning undersökaäven det bör förändras ochatt systemetom
vilka konsekvenser detta skulle medföra.

Namndemännens ställning

Nämndemannainstitutet har uråldriga i det svenskaanor
rättsväsendet. Institutet har viktigt för rättskip-setts attsom
ningen skall väl förankrad hos allmänheten. Det harvara
dessutom tillföra dömandet särskilda aspekteransetts attgenom
lekmannasynpunkter kan föras fram komplement tillsom
yrkesdomarnas insatser. Nämndemännen valutses genom av
kommunfullmäktige eller landsting och kan härigenom ses som

länk mellan de politiska instanserna och rättskipningen.en
När skall förhållandetöverväga mellan den dömande ochman

den politiska makten detär naturligt också nämn-att se
demannainstitutet. Utredaren bör därför på detta. Det ärse
viktigt bibehålla den folkliga förankringen i dömandet.att
Denna synpunkt sig särskiltgör gällande i första instans där
tyngdpunkten i dömandet skall ligga, och nämndemannamedver-
kan i första instans bör finnas kvar. frågaEn utredaren börsom
belysa möjlighetenär nämndemän påatt sättutse änannat

direkta val politiska församlingar. Utredaren börgenom av se
hurpå motsvarande fråga löses i andra länder. Vidare finns

möjligheten frånavstå lekmannamedverkan i den andraatt och-
vanligen den sista instansen.-

Utredaren ibör detta sammanhang formernaäven överväga
för jurymän bland vilka sedan medlemmar väljsatt utse till den
jury i tingsrätt prövar tryck- eller yttrandefrihetsbrottsom om
föreligger.

17



Bilaga 1 1994:99SOU

genomförandeUppdragets m.m.

1984:5 tilldir.direktivregeringensgällerutredarenFör
utred-angåendeutredaresärskildaochkommittéersamtliga

dir. 1988:43direktivregeringensinriktning,ningsförslagens
angåendeutredaresärskildaochkommittéersamtligatill

utredningsverksamhetenEG-aspekter ibeaktande samtav
särskildaochkommittéer1992:50 tilldir.direktivregeringens

regionalpolitiska konsekvenser.redovisautredare attom
förslagbeakta deövervägandeni sinabörUtredaren som

Enklarebetänkandet1989:07 iCLOA-utredningenlämnats av
1992:60.SOUstatsanställdaförregler

rättighetskommittén,Fri- ochsamråda medbörUtredaren
irättegångenUtredningenochSkiljedomsutredningen om

1993:38.dir.hovrätt m.m.
huvudorganisatio-fackligaberördainformerabörUtredaren

början och under dessvid arbetetstillfälleoch dem attgener
synpunkter.framföragång

redovisat föreskallutredningsuppdragetResultatet varaav
1994.juni månadutgången av

Finansdeparte-chefen förmedi ärende samråtthar dettaJag
mentet.

Hemställan

hemställer jaganförthartill vad jaghänvisningMed attnu
Justitiedepartementetchefen forbemyndigarregeringen

kommittéförord-omfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
behovetkartläggauppdrag1976:119 medningen attatt av-
inriktningförslag tillställning och lämnastärka domarnas av

utredningsarbete,fortsatt
ochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

biträde utredaren.
kostnadernabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt

Utredningarhuvudtitelns anslagandrabelastaskall m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
bifaller hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Danmark

Utnämning domare Danska domare utnämns monarkenav m.m.: av
förslagefter från justitieministern. Den har också det parlamen-senare

tariska för utnämningarna. I praktiken detär emellertidansvaret
domstolarna har det reella inflytandet tjänstetillsättningarna.översom
Ingen domartjänst tillsätts nämligen förslag lämnas frånutan att
presidenten i den hovrätt, landsret, berörs Högsta domsto-samtsom
lens, Højesterets, president. Deras förslag följs undantagnästan utan

justitieministern.av
Tillsättningar domartjänster, med undantag för presidentämbetenaav

i Højesteret och landsretterna, sker efter ansökningsförfarande.ett
Lediga tjänster kungörs Justitieministeriet till vilket också ansök-av
ningshandlingarna skickas. Ministeriet vidarebefordrar ansökningarna
till presidenten vid den landsret berörs för utlåtande. iDenne sinsom

skickar ansökningarnaöver tillsammans med dettur utlåtandetegna
till presidenten i Højesteret också har sig i tjänsteärende-att yttrasom

Beträffande domartjänsterna i den högsta instansen skickas dessana.
direkt till Højesteretsöver president. Denne lämnar sedan sitt yttrande
till justitieministern efter samråd med domstolens övriga ledamöter.

Om tjänsteman vid Justitieministeriet ansöker domartjänsten om en
föregås eventuell utnämning adjunktion antingen vid Köpen-en av
hamns Byret eller vid landsretterna under period minsten av en om

till månader. Adjunktionen sker förtre skall kunnaattsex man
bedöma sökandens lämplighet. Blivande ledamöter Högstaav
domstolen får inte adjungera i domstolen. ställetI skall sökanden visa
sin lämplighet för tjänsten före utnämningen i minstatt voteragenom
fyra mål.

Rekrytering och kvaliñkationskrav: flestaDe danska domare har
antingen tjänstgjort s.k. dommerfuldmxgtig i domstol eller varitsom
anställd tjänsteman, fuldmaegtig, i Justitieministeriet undersom ett
antal tid.års Både dommerfuldmasgtige och fuldmacgtige i Justitiemi-
nisteriet centralt anställdaär ministeriet. Ytterst domare harav

bakgrund. Systemet såledesär ganska slutet och Danmark kanannan
haäven domarutbildning.sägas en

Dommerfuldmzegtige genomgår under de första fyra åren sinav
anställningstid grundutbildning vid någon de byretternastörreen av

har utpekats utbildningsmyndighet. Utbildningen sker inomsom som
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rättsområdena tingslysning närmast motsvarande inskrivnings-
ärenden, fogeret som de ärendeområden svenskmotsvarar som en
kronofogdemyndighet skifterethandhar och handläggande av
awskiften och konkurser. Vid sidan denna utbildning sker ävenav en

upplärning i egentlig målhantering, inklusivegradvis processledning
och domskrivning. Vid grundutbildningstidens slut skall således
dommerfuldmzegtigen kunna tjänstgöra ordförande irättenssom
enklare tvistemål och brottmål kunna hålla grundlagsförhör. Eftersamt

grundutbildningavslutad förflyttas dommerfuldmatgtigen vanligtvis till
domstol för tjänstgöring. Utbildningen avslutas meden annan

tjänstgöring vid landsretterna, vanligen för tid nioen av en om
månader. Under tjänstgöring adjungeras dommerfuldmagtigendenna

ledamot Adjunktionen sker dels för dommer-rätten. attsom av ge
fuldmzegtigen ytterligare utbildning, dels för kunna bedömaatt
vederbörandes lämplighet för domaryrket. Efter avslutad adjunktion

själva domarutbildningen färdig. Det dock löpandeanses vara ges
teoretiska kurser både under och efter utbildningstidens slut. En
dommerfuldmagtig vanligtvis efterbrukar 10--12 anställningårs
kunna tjänst vidsöka s.k. byret och därefterretsassessoren som en
ordinarie domartjänst i byret.

JustitieministerietTjänstemän i vill bli domare inneharsom
samtidigt med sitt arbete i ministeriet s.k. "förmiddagstjänst"en som

Ävendommerfuldmaegtig under tio timmar i veckan i Storköpenhamn.
viss tjänstgöring förekomma. Efterkan till och halvttre tre ettannan

tjänst i ministeriet utstationeras fuldmatgtigenårs under ochett ett
dommerfuldmzegtighalvt till två års tid heltid utanförpåsom

Meningen han vid tjänstgöringKöpenhamn. denna skall bliär att
bekant med alla de arbetsuppgifter domartjänsterna innefattar.som

fuldmzegtigen återkommit till ustitieministerietNär J återgår han till att
vid sidan arbetet ha förmiddagstjänstgöring. Tjänstgöringenävenav
kan innefatta arbete hos Rigsadvokaten eller Stats-någonäven av
advokaterna. Efter fem till sju anställning fungerar tjänstemannenårs
under tid medhjälpare till Statsadvokaterna.årsett par som en av
Under tid tjänstgör fuldmzegtigendenna åklagare i landsret i cirkasom
25 brottmål Under den sista tiden fuldmaegtig tjänstgörår.per som
denne vikarierande domare vid byret inom Storköpenhamnssom

handläggerområde och tvistemål under 25 rättegångsdagar årligen,
vilket tidsmässig förmiddag i veckan.motsvarar en

Gemensamt för både dessa slag tjänster innehavarna varjeär attav
första fyraår under de till anställningstiden föremål föråren ärsex av

bedömning, vilken skriftligen.ges
För bli utnämnd till domare i Højesteret krävs regel minstatt som

praktisk juridisk erfarenhet chefsdomareårs vid detre som en av
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vid landsret,Handelsretten, domareeller Sø-byretternastörre somog
departementschef i centraladmi-Rigsadvokat,sakförare i Højesteret,

vid universitetet. krävsi juridik Dessutomnistrationen eller lärare att
efterlämplig i domstolen hasigvederbörande visat säte attatt tavara

i landsrett förordnas denfyra mål. Till domareförst i minstvoterat
förovannämnda kvalifikationernadeantingen innehar någon avsom

domstolen eller den varitdomartjänst i den högstabehörighet till som
statsadvokat, sakförare i ellerpolismästare,underrättsdomare, överrätt

framträda inför landsretten eller denmedlandsret, advokat rätt att som
fuldmzegtig icentraladministrationen eller högreianställdär som

ställning.
grundlagen från maktdelnings-danska utgårRättslig ställning: Den

således domstolarna.dömande makten Domsto-läran. utövasDen av
självständiga förvaltningen. Domarnalarna och domarna är gentemot

iuttalanden från parlamentet utgångenbundnainte hellerär ettav om
oavhängighetsäkra domarnas domarnautnämnssärskilt mål. För att

70skyldighet i pension vid årslivstid, dock med gåpå att senast
ålder.

endastgrundloven har domarna i tjänsten64 § i den danskaEnligt
de fårkan endast dom ochsig efter lagen. De avsättasrättaatt genom

vilja. från regeln förbudförflyttas sin Undantaginte heller mot om
omorganisationdock för det fall domsto-förflyttning finnsmot en av

fyllt 65 kan avskedas fråndomare har årlarna har Enägt somrum.
förlorar sin inkomst. Denna har hantjänst, dock han rättsin attutan

sin åldertills den tidpunkt då han grundbehålla fram äratt av
skyldig avgå.att

varning skyldig tilltilldelas han sigdomare kan görEn om
vårdslöshet i tjänsteutövningen inte straffbarförsummelse eller ärsom

vis uppför sig sådant med hänsynhan påeller på sättettannat somom
ioacceptabelt. Varning meddelasdomartjänstentill måste anses som

fall presidenten ipresidenten och i andrakollegiala domstolar avav
hör. Om den domareunder område domarenden landsret somvars

varning president i landsretterna ellerskall tilldelas är en av en
president eller vice-president i Sø-kollegial byrett eller är og

Højesterets president.Handelsretten varningen avges
beträffandeklagomål domaremedborgare harEn gentemotsom en

möjlighet via Rigsadvokaten sitttjänsteutövning hardennes att
särskild domstol, nämligen Saerligeklagomål behandlat i Denen

Även vända sig till Rigsadvokatenjustitieministern kanKlageret. om
längre fullgöra sin tjänst,finner domare inte kanministern t.ex.att en

till uppgifthälsoskäl. Domstolen har bl.a.grund prövapå attav
klagomålvid behandlingdisciplinmål domare och bestårmot av

Ävenfrån varje instans.domarkåren domare,riktade mot tre enav
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det inte uttryckligen framgår lagtexten Klagerettenom inteav anses
bara behörig i mål ordinarie domare, även disciplin-motvara utan
frågor icke-ordinarie domare behandlasmot denna domstol. Omav
domstolen finner klagomålet grundatär kan domstolenatt antingen
utdela kritik domaren eller döma honommot betala böter. Omatt
förhållandena allvarligaär eller domaren tidigare dömts förom
motsvarande sak har Den Saerlige Klageret möjlighet avsättaatt
domaren.

Löner: Danska domares löner regleras inte i lag föremålär förutan
förhandlingar mellan Finansministeriet och de fackliga organisationer-

När domartjänst inrättas och skall klassificeras eller ina. de fallen ny
omklassificering tidigare tjänst sker jämförelsegörs medav en en
andra tjänster inom rättsväsendet och inom det statliga området i
övrigt. Med hänsyn till domarnas självständighet sker dock ingen
värdering den enskilde domarens utövande tjänsten.av av

Bisysslor: Danska domare har endast rätt vid sidan tjänstenatt av
fast intäktsbringandeutöva verksamhet de fått tillåtelse till dettaattom
särskilt råd bestående domare. Tillståndett brukar inteav förav ges

uppdrag ledamot styrelse i förvärvsdrivande verksamhet,som av
inberäknat styrelser i aktiebolag, kommanditbolag och penninginstitut.
Tillstånd krävs inte beträffande sådana uppdrag enligt lag skallsom
utföras domare eller jurister uppfyller kraven för bliav av som att
utnämnda till domare. Verksamhet inte betraktaär fastattsom som
omfattas inte tillståndsreglerna. Under förutsättning uppdragetav att
inte kan oförenligt med domartjänsten det såledesär tillåtet föranses
danska domare ha skiljemannauppdrag.att

Etiska regler: Utöver kraven i retsplejeloven på domare skallatt
inneha det förtroende ställningen kräver och hans ekonomisom att
skall ordnad finns det inga särskilda nedskrivna etiska regler förvara
de danska domarna. Dock kan sägas reglerna tillsynatt överom
domarna indirekt medför vissa krav hurpå domare bör uppföra sig.en

Lekmannadomare: I Danmark deltar lekmannadomare i vissa
brottmål vid byretterna och landsretterna, s.k. domsmzend. Vidare
förekommer lekmannamedverkan i juryförfarande i allvarligareett
brottmål i landsret, dessa kallas för naavningar.

Domsmzend denärmast svenska nämndemännen.motsvarar I byrett
medverkar domsmzendtvå i tillsammansrätten med juristdomareen
i mål där frihetsberövande påföljd kan komma i fråga. I landsretten
består sammansättningen i mål där nämndemän förekommer treav
juristdomare och domsmaand. Lekmannadomarnatre likställdaär med
juristdomarna och avgör såväl skuldfrågan påföljdsfrågan i målet.som

De s.k. naavningarna är tolv till antalet och avgör ensamma
skuldfrågan i mål där straffet är fyraän fängelse.års Dessamer
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brottmål direkt i landsret. Om den tilltaladetas skyldigupp anses vara
fastställer sedan juristdomarna i landsretten och nxvningarna gemen-

påföljden. Juristdomarna har därvidsamt fyra röster Jurist-var.
domarna har också, de bevisningen i målet inteatt ärom anser
tillräcklig för döma den tilltalade, begäraatt rätt målet skallatt att
prövas på vid förhandling i målet.nytt en ny

Val lekmannadomare sker fjärde år det i samtligaav vart attgenom
danska kommuner utarbetas s.k. grundlistor deöver personer som

lämpade lekmannadomare. Deanses vara sättssom personer som upp
på grundlistorna skall utgöra allsidigtett urvalsammansatt av
befolkningen och olika ålderskategorierrepresentera samt motsvara
befolkningens fördelning på och kvinnor.män Alla harpersoner som

rykte och har rätt delta igott val till det danskaatt parlamentetsom
har förasrätt på grundlistorna. De fåratt dock inte fylla 70 årupp
under den tidsperiod för vilken listan skall gälla. Inte heller personer

på grund sjukdom eller otillräckliga kunskaper isom det danskaav
språket inte i ståndär utföra uppdraget får uppförasatt listorna.på
Personer innehar vissa slags yrken, ministrar, advoka-som t.ex.som

tjänstemän inom polisen ellerter, åklagarväsendet, inteär valbara. Det
kommunstyrelsernaär särskilt utskott bestämmerett vilkasom genom

förs listorna.på Detta innebär i praktikensom lekmanna-upp att
domarna huvudsakligen hämtas från de politiska partiernas med-
lemskårer. Den politiska representationen på grundlistorna också iär
realiteten proportionell. De politiska tillhörighetuttagnas framgår
emellertid inte grundlistorna. Det vidareär vanligt denav att som en
gång listanpå fortsättersatts sättas på listoratt underupp upp senare
förutsättning vederbörande förfarandeatt uppfyller kraven på
valbarhet.

Uppdraget domsmand eller naavning offentligtsom ettanses vara
uppdrag och valts till sådan kan endast under vissa i lagperson som
uppräknade fall begära bli befriad från uppdragetatt under mandat-
perioden. Om landsrettens president omfattasattanser personen av
undantagsreglerna kan Folketingets medlemmart.ex. och anställda,
tjänstgörande militärer, läkare och barnmorskor den fyllt 60samt som

beviljasår, befrielse.
Byretternas domsmandslistor och landsretternas domsmands- och

naevningelistor skapas från grundlistornaatt igenom personer uttas
landsretterna lottdragning och uppförs på listor. Förgenom nya
medverkan i särskilt mål domaren iett målet lekmännentar efterut
ordningsföljden listan.på I mål där navningar medverkar påtas

Åklagarmyndighetenmotsvarande vis tolv naevningar.ut och den
tilltalade har sedan rätt begära visstatt antal deatt utvaldaett av

inte skall ingå i juryn.personerna
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Finland

Utnämning Finländskadomare domare utnämnsav m.m.: av
republikens president. Ledamöterna i Finlands Högsta domstol och

FörvaltningsdomstolHögsta efter framställning respektiveutnämns av
Ävendomstol. hovrättspresidenterna efter framställningutnämns av

Högsta domstolen och tjänsterna ledigförklaras.utan att
Tjänst domare vid underrätt och vid jorddomstolen samtsom som

hovrättsråd förklaras ledig vederbörande hovrätt. Efter ansöknings-av
tidens slut beslutar hovrätten i plenum vilka sökande ärtre attsom

de förtjänta. Dessa förs sedan förslag tillpámestanse som upp
tjänsten. Sökandena har möjlighet anföra besvär tjänsteförsla-att mot

och hovrätten i sådana fall utlåtande med anledningget ettavger av
besvären. Sedan förslaget vunnit laga kraft skickas handlingarna till

domstolenHögsta utlåtande till den finländske presidenten.som avger
praktiken JustitieministerietI inblandat i dettaär förfarande, eftersom

handlingarna i ansökningsärendet sänds dit från domstolen för
Ärendetberedning. föredras därefter tjänsteman från ministerietav en

för ledamöterna i Högsta domstolen, i vilkas krets i dessa fall även
justitieministern ingår. Sedan domstolen sitt utlåtande föredrasavgett

Ävenärendet för presidenten justitieministern. de nyinrättadeav
tjänsterna hovrättslagman skall tillsättas efter ansökan.som

Vattenöverdomstolen uppför kandidater förslagpå till domartj änster-
vid vattendomstolarna och Vattenöverdomstolen. Det efterföljandena

förfarandet det återgettsmotsvarar som ovan.
Länsrättsdomartjänster söks hos länsrätten skickar ansökningar-som
till Justitieministeriet, i sin begär in yttrande från Högstaturna som

Förvaltningsdomstolen. Utnämningsärendet föredras sedan av
ministeriet för presidenten. Beträffande Överdomartjänsten vid länsrätt
sker utnämningen framställning Högsta Förvaltningsdomstolenav

tjänsten ledigförklarats.utan att
Rekrytering kvaliñkationskrav:och finländskaDen domarkarriä-
kan beskrivas sluten. Domarna vid de allmänna underrätternaren som

rekryteras i allmänhet internt inom domstolsväsendet. Det har dock
undantagsvis förekommit allmänt rättsbiträde eller allmänatt ett en
åklagare till domartjänst vid underrätt.utnämnts Till ledamot av
hovrätten har i praktiken inte utnämnts någon utanförståttsom
domstolsväsendet. De utnämnda har antingen varit anställda vid en
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underrätt eller hovrätt. Det har också varit sällsynt hovrätts-att etten
råd sökt sig till domartjänst i underrätt.en

officiellNågon domarutbildning finns inte i Finland, denmen
praktik sker blivande domare har i realiteten kommit attsom av
betraktas sådan. Den praktik räknas i förevarande fall ärsom en som
den sker i form tjänst vikarierande hovrättsfiskal ellersom av som
anställning tillfällig fiskal i hovrätt. Fiskalstjänsterna fastaärsom
föredragandetjänster i hovrätterna.

Behörighetsvillkoren för domartjänsterna fastställda i lag.är För att
kunna få tjänst lagman eller tingsdomare krävs, utövert.ex.en som
finskt medborgarskap, vederbörande avlagt juris kandidatexamenatt
och har tillräcklig skicklighet och erfarenhet domaruppgifter för attav
kunna sköta tjänsten. iDet har allmänhet färdigheterdeansetts att som
krävs for domartjänst utvecklas arbete inom domstolsväsendet.genom
De allmänna befordringsgrunderna i Finland skicklighet, förmågaär
och beprövad medborgerlig dygd. I praktiken tjänsteåldernär en
avgörande utnämningsgrund. Avvikelser från ordningen enligt
tjänsteålder nämligen sällsynta. Rekryteringenär grundar sig på
skriftligt material, framför allt uppgifter matrikel eller meritför-ur
teckning sökandens tidigare karriär. Intervjuer förekommeröver inte.

Finland har den december 19931 genomgått underrättsreformen
inneburit domstolsorganisationen kommit denatt att motsvarasom

svenska. 1993 tillsattesVåren också kommitté med uppgift atten
kartlägga domarkarriären i Finland och de behörighetsvillkor kansom
uppställas för domare. Den hittillsvarande rekryteringen domareav
har huvudsakligen skett följandepå Den eftersätt. ha avlagtattsom
juristexamen vill sig tillsöka domaryrket skriver in sig auskultantsom
i hovrätt försökeroch få plats praktikant, dvs. notarie viden en som
tingsrätt. Domstolspraktiken ettårig och den intresseradeär söker sig
till den tingsrätt där han vill praktisera. Praktikanterna väljs ut av
tingsrättens lagman grundvalpå betygen och eventuellt personligaav

Tidigaresammanträffanden. fick notarierna framför allt fungera som
ordförande vid de dåvarande häradsrätternas sammanträden och
behandlade så alla slags mål. Notariernas arbetsuppgifter hargott som
i samband med underrättsreformen emellertid förändrats. Dom-
stolspraktiken kan beskrivas utbildning komplette-numera som en som

universitetsstudierna. Syftet med praktiken mångsidigär attrar ge en
bild tingsrättens uppgifter. Praktiken därförkan delas in i kund-av
tjänst, kansliuppgifter, assistans till den rättskipande personalen och
egentliga rättskipningsuppgifter. Till de hör notariernaattsenare ges
självständig beslutanderätt i vissa mål och de också kanatt vara
ordförande vid sammanträden i vissa slags mål. möjlighetDen som
tidigare fanns för notarier förordnas till vikarier för lagmannenatt
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eller tingsdomarna har tagits bort. När domstolspraktiken slutförts kan
hovrätten tilldela praktikanten titeln vicehäradshövding. Den ärsom
intresserad bli domare söker, efter slutförd praktiktjänstgöring,attav

föredragandetjänst vid hovrätt. Tjänsten hovrättsfiskalen ären som
från början tillfällig och först efter flera års tjänstgöring kan domaras-
piranten räkna med få ordinarie fiskalstjänst. Efteratt ñskalstjänst-en
göringen kan ñskalen söka sig till tingsrätt tingsdomare. Isom
allmänhet har fiskalen först förordnats på långtidsvikariat ellerett en
tjänst extraordinarie tingsdomare innan han tillutnämns ordinariesom
domare. Andra ñskaler kvar i hovrätten föredragandestannar ochsom
kan så småningom utnämnas till hovrättsråd.

I den hovrättslagen träder i kraft år 1994 skall detnya ävensom
finnas assessorstjänster och hovrättslagmanstjänster vid hovrätterna.
Assessorerna föredragandeär och har inte ställning domare. Vidsom
behov kan de emellertid tjänstgöra ledamöter i hovrätten.som
Lagmännen ordförandeär avdelningpå i hovrätten.

Domarna i länsrätt rekryteras i allmänhet från länsrätterna efter att
ha fungerat föredragande där. Någon särskild domarutbildningsom
eller domarkarriär finns inte förvaltningsdomstolssidan.på Vid något
tillfälle har tjänstemänäven inom förvaltningen, skatteförvalt-t.ex.
ningen tillutnämnts länsrättsdomare.

Rättslig ställning: Finlands grundlag baseradär på maktdelnings-
läran. Den högsta dömande makten enligt 2 §utövas regeringsformen

oberoende domstolar, i högsta instans Högsta domstolenav ochav
Högsta Förvaltningsdomstolen. Domarna oavsättliga.anses

Domarna förordnas fram till 67 års ålder, då de måste avgå.
Liksom övriga statstjänstemän har de emellertid rätt gå i pensionatt
redan vid 63 års ålder. Det dock möjligtär tillsätta tidsbegränsadeatt
domartjänster i sådana domstolar där målanhopningen Såledesär stor.
har vid hovrättertvå s.k.t.ex. extraordinarie hovrättsrådstjänster
besatts för viss tid.

En domare kan endast skiljas från tjänsten han i sin tjänsteför-om
rättning har gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande ochett av
domstol dömts till förlora sin tjänst. Domare dockatt är skyldiga att
avgå från tjänsten arbetsförmågan förloradgått på grundom av
sjukdom, lyte eller kroppsskada. Om domaren inte skallavgår den
domstol vid vilken han skulle ha åtalats för brott i tjänsten utan
ansökan entlediga domaren. Innan saken avgörs dock domarenges
tillfälle sig.att yttra

En domare kan frånavstängas tjänsteutövningen den domstol vidav
vilken han skall åtalas för brott i tjänsten. För ledamöterna deav
högsta instanserna sker dock avstängningen i sådana fall beslutgenom

den domstol de ledamotärav
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under-rättskipningen vid deövervakaåligger hovrätternaDet att
skerdomkrets. Dettainom hovrättensliggerrätter attgenomsom

vid tingsrätterna.utför kontrollbesökvid hovrätternaadvokatfiskalerna
felaktigt i tjänsteutöv-förfaritmärker domareOm hovrätten att en

Övervakningidomaren hovrätten.tjänsteåtal väckasningen kan mot
Riksdagensvid statsrådet ochJustitiekanslernskerdomarna även avav

justitieombudsman.
rättigheter ochstatstjänstemän,Finländska domareLöner: är vars

specifikationstjäns-s.k.Domartjänsternaregleras i lag. ärskyldigheter
specifice-löneklassen skallbåde tjänstetiteln ochinnebärvilket attter

vissBruttolönen förtjänst inrättas.budgeti närstatens enen nyras
enligt tjänstekollektivavta-inte bestämsdock lagtjänst framgår utanav

organisa-arbetsgivare och delönetabeller. Stateningårlet i vilket som
lönejustering-förhandlarföreträder statstjänstemännentioner omsom

36. Domartjänsterna liggeri klass A l- ALöneklasserna indelasar.
ivissa högre tjänster dock25-A 30,i löneklasserna Ai allmänhet

ochgrundlön dyrortstilläggbestår32. Lönenklassen A samtav
arbetsplatsenberoende påDyrortstillägget bestämsålderstillägg. var
grundlönen.9 % eller 6 %till antingenoch uppgårbelägenär av

Ålderstilläggen tjänsteårbeviljas efter det antaltill antalet ochär sex
ålderstilläggen lönenhöjertill ålderstillägg. Somberättigar mestsom

%.med 27,7
Förvaltnings-domstolen och Högstatill domarna i HögstaLönerna

kopplade till desig. Presidenternas lönerregleras för ärdomstolen
Övriga liggerledamöters lönerlönenivå.statstjänstemännenshögsta

i klassbefinner sig dessa lönerlägre. närvarandelöneklasser Förtvå
32.34 respektive AA

i 24 § 2 och 3bisysslor reglerasdomaresBisysslor: Frågan om
tillåtna, anmälanBisysslorstatstjänstemannalagen. är men ommom.

domstolen.myndigheten, dvs.skall ske tillbisysslor harvilka man
bisysslanoch innehaförbjuda domarenkanDomstolen emotatt ta om
bisysslan kani tjänsten,medföra jäv uppkommerkanden att om

opartiskhet i tjänsteutöv-förförtroendet domarenskomma äventyraatt
tjänsten. Talanskötselninverka menligt påkanningen eller avannars

finns i övrigt ingabesvär. Detbeslut kan skesådantmot ett genom
sig skiljemannauppdrag.skulle kunna åtadomarehinder ettmot att en

ganska vanligt.praktiken ocksåiDetta varasynes
försärskilda etiska regler deingafinnsEtiska regler: Det

finländska domarna.
inte jurysystem ochfinns någotFinlandLekmannadomare: I

instans i allmäni lägstaförekommer endastlekmannamedverkan
härads-begränsad tillnämndemannamedverkanTidigaredomstol. var
nämndinte nämnd. Enfanns således någonI rädstuvurättenrätterna.
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bestod då sju medlemmar hade kollektiv rösträtt. I och med attav som
den underrättsorganisationen genomförts medverkar nämndemännya
i tingsrätterna vid behandlingen brottmål och vissa familjerättsligaav
mål. Liksom i Sverige har nämndemännen individuell rösträtt.numera
sammansättningen i de mål där nämndemän medverkar lagfarenär en
domare och nämndemän.tre

Valbar till nämndeman finska medborgare,är har fyllt 25 år,som
inte 63 ochår, bosatta i kommunär tillhör tings-men som en som
domkrets.rättens Personen skall "råda sig själv ochöver sin egen-

dom" 6 § i den finska tingsrättslagen från 1993, dvs. inte vara
försatt i konkurs eller ställd under förmynderskap, och därutöver anses

lämplig verka nämndeman. Personer inneharattvara som som en
tjänst vid allmän domstol eller straffanstalt eller i tjänsten utfören som
undersökningsuppgifter, förundersökning brott, tull- eller polisbe-av
vakning får inte nämndemän. Inte heller får åklagare, advokatervara
eller yrkesmässigt bedriver advokatverksamhetannan som vara
nämndeman.
Justitieministeriet fastställer antalet nämndemän i tingsrätt och hur

många nämndemän skall väljas i varje kommun. Nämndemännensom
sedan respektive kommunfullmäktige för fullmäktigesutses av

mandatperiod, dvs. fyra år. Till följd detta det i allmänhetärav
partierna nämndemannakandidaterna och de politiskautsersom
styrkeförhållandena i fullmäktige normalt huravgör många nämn-
demannaplatser varje parti får. I vissa städer har dockstörre personer

anknytning till partierna till nämndemän. Vid någotutan utsetts
tillfälle har det hänt politiskt parti har iatt ett annonserat ortspressen
efter lämpliga kandidater. De valda nämndemännen skall enligt lag så
rättvist möjligt kommuninnevånarnas ålders-,representerasom
närings- och könsfördelning de språkliga förhållandena isamt
kommunen. fårDe inte uppträda för något politisktrepresentantersom
parti de i allmänhetäven valts på politiska grunder. Det ankommerom
på tingsrättens lagman till nämndemännen deltar i tingsrättensatt attse
sammanträden i och ordning. Man har i lag försökt begränsatur
nämndemännens sammanträdesfrekvens så nämndemansätt att en
deltar i genomsnitt vid tolv sammanträden Skäletåret. förom
begränsningen alltför högtär deltagande skulle hindra denatt ett
aktiva befolkningen från kunna delta i den dömande verksamheten,att
vilket skulle innebära syftet med nämndemannasystemet inte skulleatt
uppnås.
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Norge

Utnämning domare Norska domare utnämns konungenav m.m.: av
i statsrådet efter förslag från Justitiedepartementet. Departementet har
dessförinnan inhämtat råd från särskilt rådgivande förett organ
domarutnämningar. Detta tillkom år 1990 och består med-treav
lemmar, den norska domarföreningen,representerar detvarav en en
norska advokatsamfundet och Norges Juristforbund.en

Rekrytering och kvalifikationskrav: Lediga domartj änster kungörs
offentligt. Jurister från samtliga juridiska yrkesverksamheter är
behöriga söka domartjänst. I praktiken söks tjänsternaatt företrädesvis

jurister statligtär verksamma eller verksamma inom åklagar-av som
eller advokatväsendena. För utnämning till domare krävs formellt att

i fråga norskär medborgare, ekonomiskt vederhäftig och harpersonen
avlagt juridisk Den börutnämns haäven bredast möjligaexamen. som
yrkeserfarenhet. För tjänsterna i Høyesterett och lagman krävssom
vidare fyllt 30 år ochatt har det högsta betyget iatt denman man
juridiska nämligen laudabilis. För komma i frågaexamen, att som
lagdommer eller domare i herreds- eller byrett måste ha fyllt 25man
år och åtminstone avlagt juridisk med bästanäst betyg, haudexamen
illaudabilis. Tillsättningen domartjänsterna sker efter skicklig-av en
hetsbedömning. Stort avseende fästs därvid bl.a. vid den praktiska
arbetslivserfarenheten.

I Norge finns inte någon domarutbildning eller någon fastställd
domarkarriär. flestaDe tillutnämns ordinarie domare har docksom
under någon tid tjänstgjort s.k. dommerfullmektig. En sådan fårsom
i regel mycket förordnande på handläggasnartnumera att eget ansvar
mål och ärenden enklare beskaffenhet. Förordnande innefattarav som
generell handläggarätt alla mål iatt underrätt i allmänhettyper av ges
efter månader. Tjänstgöringstidentre dommerfullmektig varierarsom
mellan och år. Bland demett tilltre ordinarie domare finnsutsessom
även sådana tidigare haft domarvikariat s.k. hjelpedommeresom som
eller konstituerte dommere. Systemet med hjelpedommere har
emellertid alltmer kommit försvinna. Av dem i dagatt tillutsessom
ordinarie domare har ungefär 15 tidigare innehaft domarvika-procent
riat. Det finns inga krav på den utnämns till högreatt som en
domartjänst, skall ha tjänstgjort domare tidigare. Det dockärsom
vanligt underrättsdomare karriäratt gör erhålla sådanattgenom en
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har således varitdomarna i Høyesteretthögre domartjänst. Flera av
blivit den högstainnan de ledamöterdomare i lägre instans av

instansen.
denorska grundlagen stadgas norskaRättslig ställning: I den att

emellertid avläggaoavhängiga. Norska domare måstedomstolarna är
konstitution ochhålla sig till Norgesämbetsed där de lovar att varaen

lydiga konung.och Norgestrogna
till tiden, i praktikeninte begränsadeNorska domartjänster är men
tidsperioder,förordnas för kortare påhänder det domareatt men en

70skyldiga avgå dedomartjänst. Norska domare när nåttfast är att
har fyllt 67i pension från det de år.ålder, har gåårs rätt attmen

Konungen i statsrådethar regeringenEnligt den norska grundlagen
kanavskeda domare. Norska domareinterätt utnämna rätt attatt men

Høyesterettsdomarnas fall haskall ibara avskedas efter dom. Domen
normalt fem domare frånRiksretten beståravkunnats Riksretten. avav

från Stortingets Lagting.tio medlemmarden högsta domstolen samt
avdelning, Odelstinget, beslutarandraDet parlamentetsär som om
inte någon domare.åtal. Riksrättsåtal har ägtännu motrum

grund för avsked,inte vad kangrundlagen stadgasI som vara men
endast kan avskedas med stöd lagfår forutsättas domaredet att aven

vägande sakligavskedoch grunden för måste tungtatt vara av
dels i samband meddom kan skekaraktär. Avskedande ettgenom

efter särskild stämning. detvederbörande, dels Ibrottmål mot
avsked domaren grundsistnämnda fallet kan grunden för påattvara
inte klarar sköta sin tjänst. Isjukdom eller anledning attavav annan

för avsked.insolvens grundvissa fall kan även vara
intestadgandet i grundlagen domareSom konsekvens attansesav

från denna regel dockdisciplinstraff. Undantagheller får åläggas görs
förutsättning förnorska straffelovenför varning, enligt den är ensom

fråntas sin ställning grundböter eller påskall kunna åläggasnågonatt
Enligt domstolsloven kanförsumlighet eller vårdslöshet. ävenav

domstol.domarhandlingar, endast högreåläggas för men avansvar
utföra olikafråntas sin denorsk domare kan inteEn rätt att

tjänst domare.arbetsuppgifter hör till hans Dettasom anses varasom
principenoavsättlighetsprincipen och domstolarnasföljd omen av

norskdärför inte partiellt avskedas. Enoavhängighet. En domare kan
eller delvisendast funktion heltdomare kan tas genomur - -

berättigat eftersomsuspension det kanoch detta bara anses varaom
vinnaavskedande domaren skulledet sannolikt målär att ett om av

håller inte undermåligframgång. Om domare inte måttet, såärmenen
situationen bara avhjälpasdom, kanhan kan avskedasatt genom

åtgärder.generella organisatoriskagenom
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Norska domare har således få utförarätt de göromål hör tillatt som
domartjänsten. Däremot får de, med undantag för domarna i Høyeste-

finna sig i tjänstens arbetsområde kan ändras både i sakligtrett, att
Ändringarnaoch geografiskt hänseende. får dock inte såvara

omfattande den innebär förflyttning eller medför väsentligt ökadatt en
arbetsbörda. Domarna i Høyesterett åtnjuter härvid längre gåendeett
skydd, eftersom de enligt den norska grundlagen inte får åläggas andra
funktioner de följerän grundlagens bestämmelser.som av

Regeringen har inte bara rätt, pliktäven kontroll ochutövautan att
tillsyn domarna.över Kontroll- och tillsynsrätten omfattar både de
förvaltningsmässiga och de dömande göromålen. Grunden för detta är
dels det generella konstitutionella regeringen har enligtansvar som
författning, dels det speciella regeringen förhar attansvar som
rättskipningen ordnadär på ändamålsenligt ochsättett att statens
tjänstemän utför de plikter åvilar dem i tjänsten. Administrativtsom

domare ochär domstolar underställda Justitiedepartementet. I den
norska domstolsloven finns regler och straff med anledningom ansvar

rättssaker. Departementet kan muntligenäven eller skriftligenav
tillrättavisa domare inte efterkommer de administrativaen som
riktlinjer I praktiken kan detta få betydelse för eventuelltgetts.som
vidare domare. Det skall emellertid till mycket innanavancemang som
departementet skriftligen tillrättavisa domare.tar steget att en

iDomarna Høyesterett och lagmansretterna i de by- ochsamt
herredsretter kollegiala domstolarär bäramåste speciellsom en
ämbetsdräkt vid huvudförhandlingar.

Löner: Lönerna till domarna i Högsta domstolen fastställs detav
Övriganorska Stortinget. domarlöner bestäms i förhandlingar mellan

arbetgivaren, dvs. Justitiedepartementet, och arbetstagarorganisationer-
och regleras alltså inte i lag.na
Bisysslor: Norska domare har i princip inneha bisysslor.rätt Deatt

kan emellertid inte advokater eller medlemmar i förlikningsråd.vara
Liksom för övriga statstjänstemän gäller Hovedtariffavtalen for
statstilsatte i vilket det offentlig tjänstemansägs inte får innehaatt en
anställning eller verksamhetutöva på något kan hindra ellersättsom
försena det ordinarie arbetet. Om sådana sysslor förekommer skall de
i möjliga utsträckning utförasstörsta utanför ordinarie arbetstid. Om

inte skerså kan tjänstemannen skyldig utföra det ordinarieattvara
arbetet övertidpå betalning. Berört departement kanutan extra
emellertid samtycka till bisyssla utförs ordinariepåävenatt en
arbetstid det utföranär svårtär sysslan effektivtpå eftersättatt ett
kontorstid och allmänna hänsyn medger sker.såattom

Etiska regler: Norska domare måste lojala grundlagen ochvara
lagarna. Några etiska regler skrivna speciellt för domare finns inte.
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Lekmannadomare: förekommerDet relativt lekman-ett stort
nainslag i den norska rättskipningen. Lekmannadomare, s.k. doms-

eller meddommere, förekommer såväl i by- och herredsretternamenn
i lagmansretterna. har individuellDomsmennen Liksomrösträtt.som

de svenska nämndemännen deltar de i prövningen både rättsliga ochav
materiella frågor. deltar iDe avgörandetäven processuella frågorav
under rättegången. lagmansrett används juryI vid handläggningäven

brottmål.svårareav
Vid by- och herredsretterna består i brottmålrätten jurist-av en

domare och lekmannadomare.två Lagmansretten tidigare förstavar
instans i brottmål där högsta straff överstiger Tillår. dennasex
kategori hör sådana brott mord, våldtäkt, ochrånt.ex. grovtsom

narkotikabrott. Genom lagändring år 1993 emellertidärgrovt
underrätterna första instans i dessaäven mål. Rättenstyper av
ordförande kan då besluta skall bestå juristdomarerätten två ochatt av

lekmannadomare. Vid överklagande i brottmål består eftertre
lagändringen lagmansretten juristdomare fyraoch lekmanna-treav
domare. harDessa liksom i första instansen individuell ochrösträtt

med juristdomarna både skuldfråganavgör och påföljds-gemensamt
frågan. fällandeFör dom krävs fem Om förhandlingen endaströster.

rättsfrågor medverkar emellertid inte lekmän i lagmansretten. Iavser
de brottmål tidigare prövades lagmansretten i första instanssom av
och där överklagandet gäller bedömningen bevisningen i skuld-av
frågan målen liksom tidigare juristdomareprövas och jury,treav en
s.k. lagrett, bestående tio Undantag dock måletgörsav personer. om
gäller landsförräderi eller spioneri. sådana fallI används inte jury i

Juryn skuldfråganrättegången. och det krävs sjuavgör förröster
fallande dom. Om juristdomarna i lagmansretten inte jurynattanser
kommit till utslag i skuldfrågan kan de besluta måleträtt skallatt

på lagmansrettenprövas När skuldfrågan iomprövar jurymålnytt.
sitter juristdomare fyraoch lekmanndomare i rätten.tre

Medverkan lekmän förekommer också i tvistemål. För att ettav
civilmål skall kunna anhängiggöras i domstol krävs i allmänhet att
tvisten föremålvarit för medling i s.k. forliksråd. Rådet ärett en
kommunal nämnd och består ledamöter, väljs kommun-treav som av
styrelsen fyra Praktiserandepå år. advokater och vissa ämbetsmän kan
inte väljas till förlikningsmän och ledamöterna i forliksråden oftaär
inte heller jurister. Betalningen blygsam och beror utfallet iär på
målet. Om målet vidare till domstol kangår lekmannamedverkan
förekomma där. Om begär det,även eller deträttenparterna anser

önskvärt, medverkar vidtvå nämndemän huvudförhandling ivara
herreds- och byretterna tillsammans med yrkesdomaren. I lagmans-

består yrkesdomare,rätten, utöver på begäranretten tre parternas av
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antingen eller fyratvå nämndemän. Domstolen kan alltid kalla in två
Ävennämndemän medverka vid förhandlingen. i tvistemålen haratt

nämndemännen individuell rösträtt.
Både jurymedlemmar och nämndemän väljs fyrapå fjärdeår vart

år. Val sker år det val tillär kommunerna. Mandat-samma som
perioden gäller från den l april därefter.året Valbara är ochmän
kvinnor har fyllt 25 år och vederhäftigaär och valbara isom som
kommunalval. Valet företas kommunstyrelsen. l varje domsagaav
skall finnas två allmänna utskott, för kvinnor och för Tillmän.ett ett
varje utskott väljs dubbelt så många det förväntaspersoner som vara
rättegångsdagar i dommsmennsmål under års tid. Det väljs fyraett
gånger så juryledamötermånga till utskotten det beräknade antaletsom
rättegångsdagar i jurymål.
Till förhandlingarna lekmannadomarna lottning fråntas ut genom

utskotten, de s.k. domsmannsutvalgen. vissaI domsagor finns
speciella utskott domsmenn har kunskap handel, sjöfart,av som om
saltvattensfiske, industri, hantverk och byggbranschen. Om det behövs
domsmenn med sådan särskild sakkunskap dessautnämns rättenav

lottningsförfarande. När jury skall medverka i lagmansrettenutan ett
det domstolenär lottdragning de blivande jurymed-tar utsom genom

lemmar från de båda utskotten.
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Frankrike

Utnämning Franska domare republi-domare utnämnsav m.m.: av
president.kens

Domartjänsterna uppdelade i tjänstegrader,två den lägreär varav
också indelad i undergrupper. högsta domartjänsternatvå Deär
tillsätts efter vad kan betraktas kallelseförfarande.närmast ettsom som

efter frånDessa domare presidenten förslag särskilt råd,utses ettav
Conseil Supérieur de Magistrature.Le Rådet består tolvav

ledamöter, presidenten inräknad, och utnämnda fyrapå år.är
Ledamöterna, med undantag för ordföranden och vice-ordföranden,

tidigare presidenten. och med den franska Nationalför-utsågs I attav
1993 tillägg tillsamlingen konstitutionen har dockantog ettsommaren

samtliga ledamöterpresidentens tagits bort. Av Rådetsrätt att utse
ledamöter fem domare i allmän domstol magistrats du siege ochär

tillhör åklagarkåren magistrat du parquet. valDessa utsesen genom
domarkåren åklagarkåren. Den högsta förvaltningsdomstolenav resp.

Conseil d domstolens ledamöter iEtat ledamotutser atten av vara
Rådet. Slutligen ingår för allmänheten. fårDessatre representanter
varken parlamentsledamöter eller tillhöra domarkåren. Tvåvara av
dem ordförande i Nationalförsamlingens båda kamrarutses av resp.

tredje presidenten. Presidenten i sinoch den egenskapär, garantav av
självständighet, ordförandedomarnas i rådet. Justitieministernav

innehar vice-ordförandeposten. aktuelltNär det tillsätta högreär att en
domartjänst överlämnar justitieministern lista till rådet deöveren

i fördomare kan komma fråga sådan tjänst kandidaternassamtsom
akter. Presidenten och justitieministern inte följaär tvungna att
förslaget, det i allmänhet.görmen
Övriga Äventillsätts efterdomartjänster ansökningsförfarande.ett

här föreslår Rådet vilka skall få tjänsterna. förslagDessa ärsom
bindande. Rådet tjänstetillsättningsfor-granskar också besvär över
slagen.

Förflyttning till den högre tjänstegradendomare eller frånav grupp
till inom den lägre graden sker efter urval särskildtvåett grupp av en

befordringskommitté, Commission davancement. bestårDenna av
från ustitieministeriet domar-J och åklagarkårerna.representanter samt

För uppflyttning skall kunna förverkligas frågamåste domaren iatt en
sedan till tjänst den aktuella graden.utnämnas motsvararen som
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Rekrytering kvaliñkationskrav:och Blivande franska domare
utbildas vid den särskilda skolan för domarutbildning i Bordeaux,
lEcole Nationale de Magistrature. Utbildningens längd 31är
månader. Antagning till utbildningen sker efter avlagda skriftliga och
muntliga Därutöver sökandenmåste antingen ha juridiskprov. examen
och högst 27 år gammal eller också ha fullgjort fem års allmänvara
tjänst och inte äldre 32 För denän år. kategorin sökandevara senare
krävs inte de har avlagt juridisk Vissa begränsadeatt examen.
möjligheter finns föräven något äldre sökande med viss yrkeserfaren-
het från advokatkåren och andra juristyrken till utbildningen.att antas
Utbildningen tvåårig, minst halvaär tiden sker i form praktikvarav av
vid olika domstolar. Den avslutas med prövning inför särskilden en
kommitté bestående från domarskolan helt friståendeav personer,
däribland domare. Med utgångspunkt från betygen från prövningen
rangordnas sedan de examinerade inbördes. De bästa anställs sedan

ordinarie domare i den lägsta tjänstegraden le second grade,som
premier groupe och väljer i enlighet med hur de rangordnats den
tjänst de vill ha. nytillträddeDen domaren måste sedan under de första
åtta tjänstgöringsåren ytterligaregenomgå fyra månaders utbildning.

flestaDe franska domare rekryteras har genomgått domarut-som
bildningen. Ett begränsat antal domartjänster får dock tillsättas med

inte har gått på domarskolan, har behörighetpersoner som men som
söka dit och verksamma iär yrken kvalificerandeatt som som anses

för domaruppgifter. Det finns möjlighetäven för högre ämbetsmän,
huvudsakligen de har utbildats på L Ecole Nationale d Administ-som
ration ENA för tidsbegränsad period förordnas domare.att en som
Dessa förordnanden, inte kan förnyas, omfattar tid fem år.som en av
Högre ämbetsmän har arbetat längre tid och utbildning ärsom en vars
sådan de formellt kan till domarskolan kan på dettaatt underantas sätt

begränsad tid förordnas tjänstgöra domare, s.k. conseiller,atten som
eller general advokat avocat général i Frankrikes högsta domstol,
Cour de cassation.

Rättslig ställning: franskaDe domarnas magistrats du siege
självständighet och oavsättlighet slås fast i den franska konstitutionen.
Eftersom domarna oavsättliga kan deär i princip inte utan eget
medgivande förflyttas från den tjänst de innehar till högresom ens en
tjänst. Förflyttning kan dock ske efter disciplinförfarande.ett

Domarna igår pension den 30 juni året efter de har fyllt 65 år.
Fram till år 1995 finns för domare i dag fyllt 65 år docksom
möjlighet arbeta fram till 68 ålder.årsatt

Domare åsidosätter sin ställning, sin finkänslighetära, ellersom
värdighet kan straffas disciplinärt. Frågor disciplinansvar prövasom

Conseil Supérieur de Magistrature under ordförandeskapav av
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Högsta domstolens president. Varken Frankrikes president eller
justitieministern deltar i detta förfarande. Justitieministern för
emellertid talan i målet domaren. Rådet har möjlighetmot ådömaatt
sju olika slag disciplinpåföljder. Dessa sträcker sig frånav en
tillsägelse till avskedande med eller tillrätt pension. Det åliggerutan
justitieministern verkställa rådets beslut.att

Den franske domaren åtnjuter immunitet han fullgörnär sina
tjänsteåligganden och kan således inte åläggas skadeståndsansvar

enskilda i de fall där domarengentemot missbrukatutom sin ställning.
finnsDet också möjlighet för enskilda stämma den franskaen att
i mål vid Högsta domstolenstaten domareett gjort sig skyldigom en

till felaktigheter i tjänsten och handlingen kan hasägas lett till detatt
uppkommit brister i rättssystemet.

Löner: Franska domare uppbär dels månadslön, dels arvodeett som
tilluppgår mellan 28 och 33 bruttolönen. Lönenprocent ärav

fastställd enligt index. Rangordningen domartjänsternaett i tvåav
tjänstegrader, den lägsta i sin uppdeladär i under-tvåturvarav

ligger också till grund för lönesättningen. Därutöver finnsgrupper,
inom de olika graderna och olika nivåer. Förflyttning tillgrupperna

högre lönenivå inom tjänstegraden eller skeren enligtgruppen en
fastställd tidsplan. För de högsta chefsdomartjänsterna finns en
särskild indelning, den s.k. hors-hiérarchie, uppdelad i bokstavskate-
gorier. I den högsta kategorin, G, återfinns endast ordföranden i och
Procureur General i Högsta domstolen.

Bisysslor: Enligt 8 i ordonnance 58-1270art. den 22nr av
december 1958 utövandeär domartjänst oförenligt med utövandeav

allmänna uppdrag, yrkesverksamhet eller avlönatav uppdrag.annan
Undantag från denna huvudregel kan dock i detgöras enskilda fallet.
Domstolens chef kan således besluta medge domare fåratt att en
undervisa i ämnen ligger inom domarnas ämnesområde ochsom att
domaren får utföra sådana sysslor förenliga medsom anses vara
domarrollen. I övrigt tillåts domare syssla med vetenskaplig, litterär
och konstnärlig verksamhet. Domarna får också inneha skiljeman-
nauppdrag. Det rekommenderas dock tillstånd inte tillatt ges en
domare vid domstol skiljemålet kan komma eftervars över-upp
klagande Ledamotskap i kommersiellaetc. bolag eller samfund är
däremot förbjudet eftersom sådan roll oförenlig meden anses vara
domarnas ställning. Det tycks möjligt för domare medverkavara att
i undersökningskommissioner. På grund maktdelningslärans principav

deltagandeär i lagstiftningsarbetet inte möjligt. Domare får inte heller
delta i politiska debatter eller strejka. De får inte inneha politiska
ämbeten eller gifta med innehar sådan position.vara personer som en
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påbörjar sin tjänstfranska domaresamband medEtiska regler: I att
domarna bete sig pådomared. övrigt måsteIskall de svära etten

förtroendei stället ingerinte för kritikdesådant utsättssätt utanatt
handlingar ellerdärför från sådanabör avståallmänheten. Dehos

ifrågasätts.opartiskhet Domarnamedföra derasyttranden kan attsom
definitiondomaretik, dessaunderställdaotvivelaktigtär avmen enen

fråga grund skyddet domarnaskänslig påprinciper av avvara enanses
franska domarskolan arbetaroch oavhängighet. Densjälvständighet

10 ordonnanceregler. Enligt iutforma etiskaemellertid med art.att
uttryckligen alla slags1958 förbjuds dock22 decemberfrån den
får inte heller visa siginom domarkåren. Depolitiska överläggningar

eller utföra formfranska styrelsesättet någonkritiska detmot av
rättvisansdemonstrationer eller hindra gång.politiska

Lekmannamedverkan förekommer ide franskaLekmannadomare:
i särskilda specialdom-vissa mål, delsdels idomstolarna typer av

stolar.
brottmål,enda instans iförsta ochde domstolar grövreI ärsom

jury i bestårmedverkar således rättegången. JurynCour d Assises, av
läsa23 kunnaårnio myndiga medborgare. De måste över samtvara

särskild jurylistafinnas påskriva franska ochoch upptagna somen
oförmågamed sådaninom varje domsaga. Personerfastställs årligen

straffprocesslagen kanfranskaräknas i deneller oförenlighet som upp
varit juryledamöter underhardock inte ingå i juryn. Personer som

listan.inte heller påfemårsperioden fården sättassenaste upp
urvalet skerjuryledamöter sker i FörstaUrvalet tre steg.av

landshövding-lottdragning från röstlängdernaslumpmässigt avgenom
lottdragning bland dessa utvalda.ytterligareDärefter sker enen.

utförs borgmästaren. Denneoffentlig ochlottdragningDenna är av
antalet juryledamöterskall fram så mångagångertreta personer som
s.k. slutliga årligainnebär denförväntas bli. andraDet attsteget

kommission, har i denfram särskild sätejurylistan orttas somav en
tillKommissionen har bl.a.belägen.appellationsdomstolendär är

behörigalistan intede påuppgift bort äratt sortera personer som
ellerjurymän ellerenligt tjänstgöralag att annansom av ensom

tjänstgöring. Uteslutningbefriade från sådananledning vill bli av
fattar majoritetsbeslut i dekommissionensker attgenompersoner

sammansättningen framslutligaDärefter denenskilda fallen. tas
tidigarefrån denkvarvarandelottdragning bland de namnengenom

s.k. sessionslistaförfarandet skersista ilistan. Det attsteget genom en
lottdragning förstedomstolssession sammanställsför varje avgenom

Förfarandet skall haappellationsdomstolen. ägtpresidenten vid rum
påbörjar sessionen ochCour d Assise ärminst 30 dagar innan

Även tillfälle utesluter någonoffentligt. vid detta man personer som av
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anledning inte behöriga tjänstgöra, blandär de påatt annat personer
den årliga listan har suttit i juryn tidigare under Juryledamö-året.som

i de enskilda målen sedan från sessionslistan. Urvalet sker påterna tas
samtliga juryledamötersså törssätt lapparpå läggsöveratt namn som

i Förste presidenten i appellationsdomstolen drar sedanen urna.
lapparna och läser dempå dettaur urnan upp namnen som genom
förfarande har tagits till jurytjänstgöring.ut

domstolarI de handlägger ungdomsmål består rättenssom samman-
sättning juristdomare och lekmannadomaretvå har särskildav en som
erfarenhet barn och ungdomar. Dessa fyra ochutnämns på årav
förordnas justitieministern. Medverkan lekmän förekommerav av
också i de domstolar handhar s.k. sociala mål, Tribunal dessom

ÄvenAffairs Sécurité Social. här består juristdomarerätten ochav en
två lekmannadomare. De för arbetstagarnarepresentantersenare som

arbetsgivarna jämte de fria yrkesutövarna. Dessa utnämnda påärresp.
år appellationsdomstolens förste president och fråntre tas utav en

lista de statliga myndigheter handhar frågorsattssom upp av som
inom detta område.

finns domstolarDet uteslutandeäven består lekmän vidsom av
prövningen i första instans. Handelstvister således särskildaprövas av
handelsdomstolar, tribunaux de består handels-trecommerce, som av

valda handelns intresseorganisationermän på två år vid förstaav
tillfället och fyrapå efterår omval. En handelsdomare harsom
tjänstgjort sammanhängande under 14 får dock inteår väljas förom
ytterligare perioder, måste frånavstå domare underutan att ettvara

tid.års I arbetstvister de s.k.prövas conseils de prud hommessom av
består likarätten antal ledamöter valts fackföreningarnaettav som av

arbetsgivarföreningarna. Hyres- och arrendetvister prövasresp. av en
s.k. tribunal paritaire de baux Denna består fem ledamöter,ruraux. av

yrkesdomare och fyra lekmannadomare. lekmannadomarnaTvåen av
hyresvärden/markägaren och hyresgästen/arrenda-tvårepresenterar

väljsDe på år sina kollegor.torn. sex av
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Nederländerna

Utnämning domare Holländska domare denutnämnsav m.m.: av
holländska monarken kungligt dekret rekommendationpågenom
antingen den domstol där den utnämnde tjänstgjort domarassi-av som

eller den domstol där denne önskar tjänstgöra. Ledamöternastent av
i Högsta domstolen Hoge Raad nomineras parlamentets Underhusav
efter förslag från Högsta domstolen.

Rekrytering kvalifikationskrav:och Det finns två kommasätt att
in den holländskapå domarbanan. Unga jurister fyllt högst 31 årsom
kan ansöka få genomgå domarutbildning. Kandidaterna väljsattom en

särskild panel medlemmar utnämnda justitieminis-ärut av en vars av
Panelen består domare, åklagare, tjänstemän vid Justitiedepar-tern. av

och har samhällserfarenhet.tementet Ansöknings-storpersoner som
förfarandet inkluderar psykologiskt De kandidater blirett prov. som
utvalda till domaraspiranterutnämns s.k. RAIOs justitieministern.av

Domarutbildningen pågår i mellan fyra och tidårs beroende påsex
tidigare erfarenhet. innefattarDen såväl praktiska teoretiskasom

Aspiranterna bedöms kontinuerligt under utbildningstiden.moment.
förstaDe tillbringaråren aspiranten tillförordnad registratortre som

vid Arrondissementsrechtsbank närmast motsvarande svensken en
tingsrätt, domstolen fungerar appellationsdomstoläven förmen som

frånavgöranden Kantongerecht eller vice åklagare vid tillden
domstolen knutna âklagarenheten. slutetI det tredje året måsteav
aspiranten bestämma sig för han vill bli domare eller åklagare. Omom
aspiranten väljer domarbanan tillbringar han fjärdedet vidäven året
domstol. De aspiranter genomgår ytterligare eller årstvåettsom
utbildning tillbringar denna tid med skaffa sig yrkeserfarenhet vidatt
advokatbyrå, statlig myndighet eller bolag. Efter genomförd utbildning

aspiranterna efterutnämns rekommendation justitieministernav genom
kungligt endekret till domarassistenter vid domstol. Om tjänst-
göringen tillfredsställande föreslårär domstolens de tillutnämnsatt
ordinarie domare. Utnämning till ordinarie domare brukar ske efter ett

tjänstgöring.års
Jurister med minst yrkeserfarenhetårs önskar bli domaresex som

och inte domarutbildningengenomgått kan kontakta särskildsom en
domarrekryteringskommitté. Medlemmarna i kommittén desammaär

Äveningår i panelen för antagning domaraspiranter. desom av som

45



Bilaga 6 1994:99sou

söker sig in domarbanan denna måste psykologiskpå genomgåväg en
lämplig förOm kommittén den sökande domaryrketärtest. attanser

ibland efter det sökanden fått genomgå kurs i huratt en man-
administrativaavkunnar domar i tvistemål och mål kan kandidaten-

domstol denna rekommenderar honom föransöka hos domar-atten
tjänst. Appellationsdomstolen Gerechtshof lämnar basispårapporten

justitieministern,sådan rekommendation till bestämmersomav en om
för drottningen.han skall låta lägga fram nominering fallI mångaen

föreslår domstolarna den sökande först skall till domar-utnämnasatt
assistent innan rekommendation kan komma i fråga. Om sökandenen

till domarassistent brukar han vanligtvis vid tidpunktutnämns samma
eller därefter till vikarierande domare. Om sökandenutnämnasstrax
först till domarassistent följer därefter viss utbildning vidutnämns
domstolen.

flesta domartjänster innehasDe i tidigareöverrätt av personer som
varit falletunderrättsdomare. Detta också med ledamöterna iär

domstolen.Högsta
Rättslig ställning: Enligt konstitutionen holländska domareutnämns
livstid. praktiken innebär detta de i pensionpå I går påatt egen

begäran eller vid viss ålder stadgas i lag. ålderDennasenast en som
för kan ellernärvarande 70 år. De suspenderas avskedas denär av

konstitutionendomstol utpekats parlamentet. I förskrivs ocksåavsom
domarnas rättsliga ställning i övrigt skall regleras i lag.att
Domare skiljs från tjänsten Högsta domstolen. Skiljande frånav

tilltjänsten kan ske domaren gjort sig skyldig brott, har förklaratsom
omyndig i konkurs domareneller eller sitt handlande ellerom genom
brist handlande allvarligt hindrat rättvisans eller domar-på gång gett
kåren dåligt anseende. Vidare kan avsked ske domaren, efterom
varning, underlåtit följa regler förbjuder honom utövaatt att ettsom

Grund för föreliggeryrke. avsked också domaren grundpåannat om
sjukdom eller handikapp inte längre kan utföra sina uppgifter ochav

Ävendetta förhållande inte bara tillfällig domareär art.av en som av
anledning sjukdom inte längre kan utföra sitt arbete kanän etc.annan

skiljas från tjänsten. Om tillträtt tjänstdomare eller ställningenen
oförenlig med domaryrket kan han också avskedas. Såär är ävensom

fallet domaren förlorar sitt holländska medborgarskap.om
domstolspresident kan varning till domareEn intege en som

uppfyller de krav ställs domaryrket ellerpå utövare trotssom av som,
förbud, yrke vid sidan domartjänsten.utövar ett annat av

Domarlönerna förhandlas fram tillsammansLöner: med det
holländska domarforbundet. regleras sedan i lag.Lönerna

Bisysslor: Holländska domare får inte inneha tjänst sinannan som
huvudsakliga förbjudnayrkesverksamhet. Domarna arbetaär att som
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notarier. tillåts dock skiljedomarebl.a. advokater och De ochvara
medlemmar i kommittéer. intestyrelseledamöter De behöversamt vara

särskilt tillstånd för denna slags verksamhet, skall anmälasöka men
administrativaeventuella bisysslor till domstolens enhet.
skriftliga etiskaEtiska finns inga regler för hurregler: Det

holländska domare skall uppföra sig förutom de inte bör bete sigatt
sådant grund för avsked.på sätt utgörsom

Lekmannamedverkan i de allmänna domstolar-lbekmannadomare:
i Nederländerna. Lekmän förekommer vidbegränsad endastärna

arrendeavdelningarna vid Kantongerecht den lägsta domstolsinstansen
där lekman företräder hyresvärdssidan och lekman hyres-annanen en

Vid bolagsavdelningen vid Appellationsdomstolen igästsidan.
Amsterdam och vid den särskilda avdelningen handhar vissa slagssom
utskrivningsfrågor vid Appellationsdomstolen i Arnhem medverkar
också lekmän. Lekmannadomare viss tid kungligtpåutnämns genom

justitieministern.dekret efter rekommendation den domstolDet ärav
där lekmannen skall tjänstgöra föreslår kandidaterna.som

Nederländerna finns inget jurysystem.I
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Tyskland

Utnämning domare Tyska domare anställda antingenärav m.m.: av
Förbundsrepubliken eller delstat. De federala domarna utnämnsav en

presidenten.av
I den tyska grundlagen stadgas i 95 urvalet till domartjäns-art. att

i de federala högsta domstolarna, bl.a. Högstaterna domstolen och
den Federala administrativa domstolen, skall ske i samråd mellan den
ansvarige ministern och särskilt utskott för urval domareett av
Richterwahlausschuss. Utskottet den förprövar domartjänstom
föreslagne innehar de sakliga och personliga förutsättningarna för
tjänsten. l utskottet sitter dels de delstatliga ministrar har ansvaretsom
for de delstatliga domstolar lyder under den högsta domstol tillsom
vilken domaren skall dels valda ledamöter måsteutses, som vara
valbara till Förbundsdagen. De väljs Förbundsdagen enligtsenare av
reglerna för proportionell representation. Beträffande domarna i
Författningsdomstolen väljs hälften dessa Förbundsrådet ochav av
hälften kommitté bestående tolvav en representerarav personer som

ÖvrigaFörbundsdagen. federala domare presidentenutnämns påav
förslag justitieministern.av

Vid varje federal skall finnasöverrätt förråd domarutnämningarett
Präsidialrat bestående domare vid domstolen i fråga. Med-av
lemmarna i förordnasrådet för fyraårsperiod. Rådet vid denen
domstol där tjänstgöring skall ske tillfrågas innan blivande domareen
väljs eller förordnas. Detsamma gäller domareut om en som
tjänstgjort inom domstol skall förordnas tjänst.påtypen annan av en
Ansökningshandlingarna skall sändas till rådet har lämna sinaattsom
synpunkter med skäl skriftligen.

Enligt grundlagens 98 5 kan delstaterna besluta delstatensart. att
justitieminister jämte särskilt domarvalsutskott skall bestämmaett om
utnämningen delstatens domare. I de delstater där sådana utskottav
finns varierar sammansättningen och utskottens uppgifter. I ett par
delstater, bl.a. Bayern och Nord-Rhein/Westphalen, beslutar regering-

själv domarutnämningarna. Beträffande de delstateren om som
Östtysklandtidigare ingick i gäller delstatens justitieministeratt

tillsammans med särskild kommitté bestående parlaments-en av
ledamöter och domare, valts domarkåren, skall beslutasom av om
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forna östtyska domare skall få kvar i tjänsten. Beträffandestanna nya
domare fattas beslut utnämningar justitieministern.om av

Rekrytering kvalifikationskrav: Behörighetskravenoch för den
vill bli finns i §§ Richtergesetz.domare 5-7 och 9 Behörig ärsom

den avslutat sina juridiska studier universitet ochpå genomgåttsom
det första statliga och efter och halvt praktik,två årsprovet ettsom
där bl.a. praktik vid domstol och hos advokatbyrå ingår obligato-som
riska godkänts vid det statligaandra Universi-ävenmoment, provet.
tetsstudierna och praktiken skall innehållsmässigt stämma överens.
Professorer i juridik har automatiskt domarbehörighet. Därutöver
krävs för behörighet domaren tysk medborgare och förklararäratt att
han försvara friade demokratiska stadgar slagits fast iämnar som
grundlagen.

Den erhållit behörighet för tjänstgöra domarbananpå ochattsom
därefter arbetat domare under minst kan förordnaspå årtresom prov
till domare på livstid härefter benämnt ordinarie domare. Som sådan
provtjänstgöring kan tillgodoräknas arbete högre tjänstemanäven som
i statsförvaltningen eller i internationell eller överstatlig organisa-en
tion, tilldock endast tid högst Vidare kan tjänstgöringtvå år.en av

universitetslärare med undervisning i juridik, advokat samtsom som
Ävenvissa andra slag juridiskt tillarbete räknas godo. här medav

högst två år.
Rättslig ställning: Enligt 97 i den tyska grundlagen de tyskaärart.

domarna självständiga och endast underkastade lagarna. Ordinarie
domare kan inte sin vilja avskedas eller tillfälligt avstängasmot ens
från tjänsten. kan inte heller tilldelas andra uppgifter ellerDe
förtidspensioneras. Undantag fråndock dessa reglergörs oavsätt-om
lighet fattatdomstol beslut skiljande från tjänsten ochom en om
domstolsbeslutet grundat stadgande i lag. Grundlagens 97påär art.

möjlighet i lag förordna pensionsålder för ordinarieäven attger om
domare.

De federala domarnas rättsliga ställning regleras enligt 98 lart.
i federalsärskild lag, nämligen Deutsches Richtergesetz. Denen
rättsliga ställningen för delstaternas respektivedomare regleras i
delstats lagstiftning möjlighet federationenmed för i lagatt ge
allmänna regler. Detta har skett första delen Rich-attgenom av

tillämplig både federala domarepå och domare anställdaärtergesetz
delstaterna. Lagen dock endast delvis tillämplig domare i denär påav

federala Författningsdomstolen. Vissa specialregler administ-av mera
rativ finns för delstaternas domare i lagens tredje del.ävenart

Även i Richtergesetz stadgas tyska domare självständiga ochäratt
endast underkastade lagarna. Såväl inom tjänsten skallutomsom
domarna uppföra sig sådant förtroendet för självständig-sätt attett
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heten inte äventyras. Detta gäller i frågaäven politiska aktiviteter.om
En domare kan föremål för tillsyn i arbetet endast i de fall därvara
den inte begränsar hans självständighet. När tillsyn tillåtenär utövas
den normalt domstolschefen, i sin inför ministeri-turav som ansvarar

antingen federalpå eller delstatlig nivå. Tillsynen innefattaret rätten
kritisera det vilketsätt på uppgift utförts ochatt rätten atten uppmana

domaren ombesörja sina officiella göromål på snabbt ochatt ett
korrekt Om domaresätt. tillsynsåtgärd inverkar påatten menar en
hans självständighet kan han dra saken inför domstol för avgörande.
Frågorna särskild domstolprövas Dienstgericht knutenärav en som
till domstolarna och består enbart ordinarie domare. Oftastsom av
finns det möjlighet överklaga beslut fattats dennaatt etten som av
tjänstedomstol.

förordnasDomare livstid,på tidsbegränsadepå förordnanden gäller
domarna i Författningsdomstolen, väljs för tidsperiod tolvpåsom en
år möjlighet till omval, ipå och enlighet med uppdragutan ettprov
auf kraft Auftrags. Tidsbegränsade förordnanden för domare är
endast tillåtet i fallde stadgas i lag.som

Unga jurister avslutat sina studier och därefter erhållitsom
behörighet för domarämbetet och kan förväntas anställassom som
ordinarie domare eller åklagare i framtiden kan förordnas till domare

Richter aufpå Probe. l normalfallen skall sådan domareprov en
fem år därefter förordnas till ordinarie domare eller åklagare.senast

Tidsgränsen kan förlängas har varit tjänstledig lön.utanom personen
En provanställd domare kan sitt medgivande endast anställas vidutan

domstol, domstolsadministrativ myndighet eller hos åklagar-en en en
myndighet.

En statstjänsteman kan förordnas till domare enligt uppdrag Richter
kraft Auftrags han förväntas få förordnandeettom senare som
ordinarie domare. Senast eftertvå år förordnandet till Richter kraft
Auftrags skall domaren antingen förordnas till domare på livstid, dvs.
ordinarie domare, eller föreslås valbar till domare för sådantettsom
utskott företar val till domartjänsterna Richterwahlausschuss.som

Trots förordnasde på livstid pensioneras ordinarie domare vidatt
slutet den månad de fyllt 65 år. Pensioneringen kan inte skjutasav

domareEn kan på begäran igå pension tidigare, inteupp. egen men
förrän han fyllt 62 år eller, han handikappadär enligt definitionom
i lag, innan fyllthan 60 år.

Ett förordnande domare skall undanröjas dels vissanärsom
formella felaktigheter förelegat vid tiden för förordnandet, dels detom
framkommer domaren begått brott honomgör ovärdigatt attsom
inneha domartjänst och han har eller kommer straffas lagaatt genom
kraftägande dom. Vidare kan undanröjande ske det vid tiden förom
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förordnandet förelåg sådana omständigheter medfört attsom senare
domaren omyndigförklarats eller liknande eller det har inletts ettom
rättsligt förfarande syfte skiljamed domaren från tidigaresin tjänstatt
eller dra tillbaka hans till pension. Utan domarens skriftligarätt
medgivande kan förordnande ordinarie domare ellerett ettsom
tidsbegränsat förordnande undanröjas endast med stöd bindandeettav
rättsligt avgörande vunnit laga kraft.som

domare kan avskedasEn han inte längre tysk medborgare,ärom
flyttar utomlands tillstånd, i de fall inte stadgas i lagutan annat
tjänstgör hos offentlig arbetsgivare eller förordnas tillen annan
yrkesmilitär eller anställs militär viss tidpå Soldat auf Zeit.som
Möjlighet för domarna tjänstgöra hos offentlig myndighetatt annan

förlora sitt förordnande domare föreligger dock.utan att som
Domaren kan också avskedas han avlägga domared,vägrar attom om
han vid tiden för förordnandet ledamot Förbundsdagen eller ettvar av
delstatsparlament och inte avgår sådan ledamot, han för-som om
ordnats eftertill domare ha vissuppnått ålder, skriftligenhanatt om
begär avsked eller han antingen pensionsåldernnått eller inte ärom
lämplig för tjänstgöring och tjänstgöringen inte har avslutats genom
pensionsavgång. Utan skriftligt medgivande kan ordinarie domareen
eller domare förordnad viss tidär på endast avskedas påen som
ovanstående grunder bindande rättsligt avgörandeettgenom som
vunnit kraft.laga Avsked grund förloratpå tyskt medborgarskapav
kan endast ske efter domstolsavgörande.

I vissa fall kan domare avskedas det krävs ytterligareutan att ett
särskilt beslut i saken. Så fallet domarenär laga kraftägan-om genom
de dom dömts till minst års fängelse för uppsåtligt brott ellerett om
han dömts till fängelse för vissa allvarligare brott sketttyper av som
uppsåtligen, däribland högförräderi, spioneri faraoch för den
demokratiska Vidarerättsstaten. kan avsked ske domarenom genom
dom diskvalificerats från inneha offentliga ämbeten eller hanatt om

grund missbruk fri- ochnågon rättighet räknas iav av som upp
grundlagens 18 fråntagits denna rättighet.art.

Förtidspensionering grundpå domaren inte lämpad förärattav
vidare tjänstgöring kan, beträffande ordinarie domare och domare med
tidsbegränsade förordnanden Richter auf Zeit, endast ske på grundval

rättsligt laga kraftvunnet avgörande inte domaren självettav om
skriftligen medger får ske.såatt

Ordinarie domare och domare förordnats viss tid förordnaspåsom
tjänst vidpå viss domstol. Domaren kan förordnas påen en en annan

domartjänst vid domstol detta tillåtet i lag.ären annan om
Om ändringar sker i domstolarnas organisation eller i omfattningen
det område domstolen har behörighet inom kan domare, enligtav som
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grundlagens 97 2, flyttas till andra domstolar eller skiljas frånart.
tjänsten, dock under förutsättning de får behålla hela sin lön. Iatt art.
98 2 stadgas vidare den federala Författningsdomstolenatt genom
beslut grundat tredjedelspå två majoritet och begäranpå Förbunds-av
dagen kan bestämma federal domare överträder grund-att en som
lagens principer eller någon delstats konstitution skall andrages
uppgifter eller pensioneras. Om överträdelsen skett uppsåtligen kan
domaren avskedas. Delstaterna kan lagstiftaäven slagsom samma

Ävenförfarande beträffande domare anställda delstaterna. i dessaav
fall det Författningsdomstolenär saken.prövarsom

RichtergesetzEnligt kan ordinarie domare, skriftligtutan egeten
medgivande, endast förflyttas eller skiljas från tjänsten efter riks-

ellerrättsåtal disciplinförfarande, det påkallas i rättskipningensom
intresse eller på grund ändringar sker i domstolarnas organisa-attav
tion. i detUtom sistnämnda fallet krävs därvid rättsligt avgörandeett
i frågan har vunnit laga kraft. I avvaktan på rättsligtettsom av-
görande domaren skall skiljas från tjänsten kan domarenattom

från tjänstgöring.avstängas
En domare kan således förflyttas till domartjänst meden annan

slutlön eller pensioneras under förutsättning omständigheterattsamma
inte har samband med domarens yrkesutövning det ound-görsom

gängligen nödvändigt så sker för undvika rättskipningensatt att att
anseende skadas. Om ändringar sker i domstolens organisation eller
dess domkrets kan domare tilldelasäven domartjänst. Omen en annan
det inte finns tjänstnågon med slutlön kan domaren tilldelassamma

tjänst med lägre slutlön. Finns det inte möjlighet domarenatten ge en
tjänst kan han skiljas från sin tjänst. Han kan sedant.o.m.annan
tjänst, inklusive sådan med lägre slutlön. Förflyttningaren ny en en

till andra tjänster eller skiljande från tjänsten måste i dessa fall ske
månader efter det förändringen fårDomarenägtsenast tre att rum.

behålla sin tidigare slutlön. Om domaren skiljts från tjänsten på grund
omorganisation betraktas han pensionerad idomareav en som en

pensionsrelaterade frågor.
Ordinarie domare och domare med tidsbegränsade förordnanden får

i övrigt endast förflyttas de medger det. Förflyttningen skall skeom
för viss bestämd tid. Förflyttning medgivande dock möjligärutanen
inom verksamhetsår, det fråga tjänstgöring iär domstolett om om en
inom rättsområde, och det inte sker för längre tid än tresamma en
månader.

Endast i undantagsfall kan beslut domarna fattat bliettrena som
föremål för disciplinförfarande, sådant fall räknas rättsstridigettsom
tillämpning Omlag. domare däremot missköter sina tjänsteålig-av en
ganden han sig skyldig till disciplinförseelsegör och kan ådömasen
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påföljd. disciplinärenden de federala tillämpasI domarnamot
författningBundesdiziplinarordnung. också i vissa delarDenna är

tillämplig domarkårer. Följande disciplinäradelstaternas åtgärderpå
kan komma i fråga: förflyttning till tjänst, eventuellt tillannan en
tjänst med lägre slutlön, böter, löneavdrag eller skiljande från tjänsten.

Förbundsrepublikens olika högstaDomare i domstolar kan endast bli
Ävenföremål för tillsägelse, ådömas böter eller skiljas från tjänsten.

domare har i pension kan ådömas disciplinpåföljd.gått Dennaen som
består då i pensionen sänks eller domaren förlorar tillrättenattatt
pension.

Frågor disciplinfåârfarande, återtagande förordnanden,om av
avsked, förtidspensionering, förflyttningar beträffandeprövasm.m.
federala domare särskild avdelning Tysklands Högsta domstolav en av
Bundesgerichtshof har benämningen Dienstgericht des Bundes.som
Motsvarande domstolar finns i delstaterna och handhar förfaranden

anställdadomare där. Ledamöterna i delstaternasärmot som
Dienstgericht ordinarie domare.måste vara

Om domare ställer kandidat till parlament har hanetten upp som
tjänstledig lön sistade två månaderna förerätt valet.att utanvara

Väljs domaren till parlamentsledamot eller förordnas han ingå iatt
regeringen har han inte inneha domarämbete. Efter mandat-rätt att
periodens slut har han dock återinträda domare.rätt att som

Ijiner: Med undantag för lönerna till domarna i Författningsdom-
stolen regleras de tyska domarnas löner i 37 38 §§och Bundesbe-
soldungsgericht jämte bilagor. Lönerna således fastställda iär lag.
Domarlönerna föremålinte för särskilda förhandlingar. Vanligtvisär
förändras de i enlighet med de löneökningar för övrigaägersom rum
statstjänstemän.

Den månatliga ersättningen till domarna dock inte Richter kraft
Auftrags erhåller lön haft tidigaresom samma som personen som
tjänsteman omfattar grundlön och efter familjeförhållandenaett
proportionerat ortstillägg. Beroende tjänstenpå kan det tillkomma i lag
bestämda tillägg. beviljasDärutöver trettonde månadslön årligten som
extrabidrag, årlig semesterlön barnbidrag proportionelltsamt motsva-
rande antalet barn. i erhållerDomare dessutomöverrätt över-ett
rättstillägg motsvarande det s.k. ministeriepåslaget för tjänstemän i de
högsta Förbundsmyndigheterna.

Grundlönen för indeladedomarna i lönegrader anknyterär tillsom
de olika domartjänsterna. En domare stiger således endast i lönegrad

han får högre domartjänst. Inom de lägstatvå lönegraderna R1om en
och R2 grundlönesatserna graderade efter domarensär ålder.
Domarens lön inomökar dessa lönegrader efter ochtvå år nårman
den tionde och sista åldersnivån vid 49 ålder.års Domare ännusom
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sitt 31:a levnadsår erhåller börjelönen i sin lönegrad.inte fullbordat
lönegraderna fasta, icke graderade löner.i de högre erhållerDomarna

i den federala Författningsdomstolen erhåller lönDomarna en
för presidenterna de federala högsta domstolarnamotsvarande lönen i

Författningsdomstolentraktamentsersättning. Presidenten i harsamt en
minister i federala regeringen. Vice-presiden-lön motsvarande denen
lön statssekreterare.erhållerten samma som en

domare får inte samtidigt med de dömandeBisysslor: En upp-
lagstiftande eller verkställande uppgifter. Undantaggifterna syssla med

frånfinns dock, eftersom domare bortsett de dömande arbetsupp--
får syssla med domstolsadministrativt arbete ochgifterna även-

uppgifter enligt lag skall utföras domstolarna ellerandra som av
får vidare forska och undervisa vid vetenskapligadomare. Domarna

examinatorer ordförandeakademier och läroanstalter, samtvara vara
innehar domartjänst fåri medlingsorgan. Så länge som en person en

regeringsmedlem eller parlamentsledamot.han inte vara
skiljemandomare kan få tillstånd ellerEn att expertut-vara ge

fall skiljeförfaran-låtanden i skiljedomsmål endast i de där iparterna
förordnar domaren eller han nominerasdet ettgemensamt om av

i målet. skalloberoende inte Domarenär vägraspartsomorgan
befatta sigkan komma med saken i domstol.tillstånd han attom

för arbetar medlare i tvisterSamma regler gäller domare som som
föreningar och tredjeföreningar eller mellanmellan man.

tjänsten rättsliga utlåtanden ellerfår inteDomare motutom avge
frågor. Om professor i juridik ellerbetalning råd i juridiskalämna en

han fallStatskunskap samtidigt domare kan dock i vissa tillåtasär att
utföra sådana tjänster.

utföraförpliktas uppgifter liggerkan endastDomare att extra som
domstolsadministrerande området.inom rättskipningens eller det

förfinns inga särskilda skriftliga etiska reglerEtiska regler: Det
vad framkomma i grundlagenden tyska domarkåren, kanutöver som

eller lag.annan
avsnittet baserat på den tyskeLekmannadomare: är uppsatsen av

Dirk Roland tillhandahållits den svenskadiplomaten Haupt som av
Lekmannadomare förekommer i Tyskland bådeambassaden i Bonn

i vissa andra mål.i brottmål och typer av
brottmål i mycket delekmannadomare dömer iDe motsvararsom

Schöjfen. Tjänstgöringsvenska nämndemännen och benämns som
medborgerlig skyldighet,nämndeman i Tyskland vara en menanses

också hedersuppdrag. Valbar tilluppdraget betraktas nämn-ettsom
fördemannauppdrag medborgare har gjort sig kändasådanaär som

klanderfritt leverne. Nämndemän förekommer,redbarhet och ett
i Amtsgericht Landgericht underin-beroende målets både ochpå art,
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stanserna inte i de instanserna.översta De medverkar i domstols-men
förhandlingen under villkor de lagfarna domarna. Dettasamma som
innebär de innehar oberoende ställningatt yrkesdomarnasamma som
och inte kan ställas till för sitt handlande i egenskapansvar av
domare. De avlägger domared och har individuell rösträtt. Uppdraget

begränsatär till tiden, eftersom den tjänstgjort i åtta år och sedansom
dess inte har iakttagit väntetid likapå lång tid inte valbar.ären

I Amtsgericht förekommer brottmål avgörs såväl medatt ensam-
domare med domare och nämnd. Domstolen kallas i detsom senare
fallet Schöffengericht och består lagfaren domare och tvåav en
nämndemän. Om målet vidlyftigtär eller har återförvisats från högre
instans kan i vissa fallrätten bestå två lagfarna ledamöter och tvåav
nämndemän, s.k. erweitertes Schöffengericht. I de fall Landgericht är
första instans i brottmål dömer lagfarna domareett och två lekmäntre
i Grosse Strafkammer. Denna sits dömer också i mål förom ansvar
bl.a. mord, barnadråp och mordbrand, kallas då Schwurgericht.men
Mål överklagats från Amtsgericht, och där domen meddelatssom av
ensamdomare, iprövas Landgericht s.k. Kleine Strafkammer.av en
Denna består lagfaren domare och två nämndemän. Omav en
lekmannadomare medverkat i underrätten dömer Landgericht i
sammansättningen lagfarna domare och två nämndemän.tre Med-
verkan särskilt utvalda s.k. Jugendschöffen förekommer i bådaav
dessa domstolar i brottmål under 18 år.mot personer

De tyska nämndemännen väljs för fyra års period. För kunnaatten
väljas måste tysk medborgare och minst 25 år gammal,man vara man
får inte heller äldre 69än år vid mandatperiodens utgång.vara
Kandidaten skall vidäven tiden för förslagslistans upprättande ha varit
folkbokförd i kommunen sedan minst år. Den dömts tillett som
fängelse för uppsåtligt brott, den dom fråntagits rättensom attgenom
inneha offentligt ämbete eller vilken förundersökning inletts förmot

sådant förfarande, eller den befinnerett sig i konkurs får intesom ta
nämndemannauppdrag. Vidare får inteemot den väljas på grundsom

fysiska eller psykiska åkommor inte lämpligav anses vara som
nämndemän. Liksom i Sverige får inte bl.a. domare, advokater och
vissa kategorier tjänstemän väljas. Detsamma gäller medlemmarav av
förbunds- eller delstatsregeringarna. Vissa andra yrkeskategorier har
även rätt undanböja sig uppdraget nämndemän.att som

För val nämndemän till Amtsgericht fjärdeupprättas årav vart en
valförslagslista kommunen. På denna de efterupptasav personer som
nominering godkänts kommunfullmäktige med två tredjedelsav
majoritet. Enligt lag skall kandidaterna listanpå representera ett
tvärsnitt samtliga befolkningsgrupper inom kommun och detav en
åligger kommunerna till så blir fallet. På dettaatt att sättse styrs
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nomineringsförfarandet till viss del lokalpolitiska hänsyn. Valför-av
slagslistan skall sedan under veckas tid finnas tillgänglig fören
allmänheten har rätt anföra besvär deatt namngivnasom mot
kandidaterna vissa i lag angivna hinder föreliggerattom man anser

kandidaten ställer till val.mot Efteratt utgången denna tidupp av
lämnas listan och eventuella besvärsinlagor tillöver på förhanden
bestämd lagfaren domare vid den domstol där tjänstgöringen skall äga

Besvären och själva listan behandlas sedan valutskottrum. ettav
bestående den ovannämnde lagfarne domaren, delstatensav en av
regering utsedd forvaltningstjänsteman tio förtroendevaldasamt som
valts det eller de landsting ingår i domkretsen. Utskottet väljerav som

det antal nämndemän behövsut förersättare dessa. Valetsamtsom
företas med två tredjedels majoritet och för de valda gäller samma
krav på representativitet vid upprättandet valförslagslistan. Desom av
valda förtecknas på lista och rangordnas sedan offentlig lott-en genom
dragning på domstolen. Val nämndemän till Landgericht företas iav
princip på Valkretsindelningensätt. densamma.är För valsamma av
sådana nämndemän skall medverka i mål övertas docksom mot unga
kommunfullmäktiges uppgifter särskild kommunal ungdomsväl-av en
fárdsnämnd.

Vid Landgericht finns s.k. handelsdomare. Dessa är personer
verksamma inom handeln och industrin och de ställer sina sakkunska-

till domstolens förfogande vid avgörande handelsmål,per dvs.av
tvistemål växelrör eller check, handels-, varumärkes- ellersom
sjötransporträttsliga frågor eller konkurrens- och börsrättsliga
spörsmål. Jordbrukare förekommer lekmannadomare i arrende-som
och fastighetsförvärvsmål. Vidare finns det lekmannadomare i de tyska
arbetsdomstolarna, vid försäkringsrätterna i socialförsäkringsrättsliga
mål, i skattedomstolarna förstai instans och de domstolar prövarsom
mål disciplinförseelser kommunala, delstatliga och federalaom av
tjänstemän vid vissa specialavdelningar vidsamt Landgericht och
Oberlandesgericht målprövar vid utövandet vissasom om ansvar av
yrken.

Något den tyske Rechtspflegerom

En Rechtspfleger är särskilt utbildad domstolstjänsteman till vilkenen
har överlämnats handläggningen vissa i lag bestämda göromål. Deav
arbetar under och vid utförandetäreget sina uppgifteransvar av
självständiga och endast underordnade lagarna. Till skillnad från sin
österrikiska kollega denär tyske Rechtsptlegern inte underordnad
domaren. Han kan emellertid underställa domaren fråga fören
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huvudsak verksamma i Amtsgericht,Rechtspfleger iavgörande. är
arbetsdom-allmänna domstolar ii andraförekommer även samtmen

handlägger tillPatentdomstolen. Deden federala störstastolarna och
frivilliga rättsvårdensfaller in under denärendendelen sådana som

område.
Rechtspfleger omfattar kategorierförArbetsområdet tre aven

handläggning helt tillöverlämnatsnämligen ärendensysslor, vars
i vissa fall hand-Vollübertragen, ärenden därs.k.Rechtspfleger

domare mit Vorbehaltdock skall skötasläggningen enligt lag av
inom handläggningsom-egentligen faller domarnasärendensamt som

särskildabeträffande åtgärder ändåRechtspflegerråde där gettsmen
übertragen.einzelnbehörighetuteslutande

arbetsuppgifter innefattar med angivnaRechtspflegerns ovan
föreningar,ärenden ideellahandläggning rörbegränsningar somav

skiftesfrågor,vissa kvarlåtenskaps- ochförmynderskapsärenden,
ärendenfastighetsregisterärenden,handelsregister- och rörsom

fastställandelagsökningsärenden, vissa målskeppsregistret, om av
exekutiv auktionfamiljerättsliga ärenden, ärendenunderhåll, vissa om

gäller rättegångskostnader,tvångsförvaltning, tvistemål där sakenoch
straffverkstäl-vissa patentärenden ochackordsärenden,konkurs- och

lighet.
Rechtspfleger domstols-måstearbetaFör kunnaatt man varasom

sådanantingen ha genomgåttocksåtjänsteman. Man måste en
högskolestudier eller beträffandetillberättigarskolutbildning som -

arbetaträttsväsendet efter tjänsteexamen hainomvissa tjänstemän -
Rechtspflegertjänstgöring.lämplig förochi minst år ansettstre vara

förberedandebehörighet genomgårförVidare krävs att enman
Rechtspflegerantwärteraspirantminsttjänstgöring årtre somom

Rechtspfleger-examen. Utbildningengodkänddärefter avläggersamt
särskildstudier i juridik vid18 månadersminstbestår dels enav

yrkespraktik med tyngdpunktminstför rättsvård, dels årsfackskola ett
§ Rechtspflegergesetz.uppgiftsområden 2Rechtspflegernspå
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Österrike

Utnämning domare Domarna den österrikiskeutnämnsav m.m.: av
presidenten, dock beträffande de högsta domartjänsterna harutomsom
överlåtit denna befogenhet till justitieministern. I de fall där presiden-

fortfarande domare han bundenutnämner är justitieministernsten av
respektive regeringens forslag kandidat.på

Förslag kandidater tillpå viss tjänst lämnas beträffande tjänsteren
i Bezirksgericht Gerichtshofoch underrätterna personalsenaternaav
vid Gerichtshof och den överordnade Oberlandesgericht hovrätt.
Beroende hur tjänsterpå många skall tillsättas minstamåste ettsom
antal på förslag.sättas Personalsenaten formärpersoner upp en av
domarkollegium. förslagDess visserligen inte bindandeär imen
praktiken endast tagits iutnämns personalsenatenspersoner som upp
förslag till domare.

Rekrytering kvalifikationskrav:och Det finns två vägar att
Österrike.komma in på domarbanan i Man måste antingen ha

särskild fyraåriggenomgått domarutbildning eller behörig atten vara
sådan, ha godkänts igenomgå utbildningens slutprov varitsamt

juridiskt yrkesverksam i minst fyra år, minst årettvarav avser
tjänstgöring inom domarutbildningens Kravet minstpå årsettram.
tjänstgöring inom domarutbildningens för de externrekryteraderam
infördes i lag 1991 eftersomår ansåg varken teoretiskaattman
kunskaper eller månadersnio tjänstgöring i domstol närmast
motsvarande vår notarietjänstgöring efter de teoretiska juridiska
studierna kunde praktisk erfarenhet formersätta i handläggningav av
mål och ledande förhandlingar. Undantag från denna regel skekanav
beträffande ordinarie professorer inom vissa rättsvetenskapliga
ämnesområden.

behörighetFör till domarutbildningen krävs juridiskatt antas
där praktikmomentet inriktatsspeciellt för framtid inomexamen en

domar- eller advokatyrket Gerichtspraxiss.k. i form minst nioav
månaders tjänstgöring notarie, s.k. Rechtspraktikant, vidsom en
domstol. Blivande domare däreftermåste domaraspiranterantas som
s.k. Richteramtsanwärter. förordnasDessa justitieministern påav
förslag presidenten i Oberlandesgericht hovrätt. Presidentenav en
har dessförinnan gjort prövning sökandenas lämplighet fören av
domaryrket. Sedan 1986 fårår de aktuella forär antagningsom som
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aspiranter också genomgå psykologisk anlagstest. Justitieministernen
visserligen inte bunden presidentens förslag, iär praktikenav men

endast sådana förtsutnämns förslag.på Ansvaretpersoner som upp
för den utbildning åvilar hovrättens president.antagnes

Utbildningen fyraårig. denna tid fårI räkna in högstär årsettman
tjänstgöring notarle. Tjänstgöring sker under utbildningstidensom
bl.a. i domstol, hos åklagare och advokat inom kriminalvården.samt
Utbildningen avslutas med uppdelat i skriftligt ochett ett ettprov
muntligt avsnitt. Om aspiranten godkänns han behörig sökaär att
utlysta lediga domartjänster.

Österrikiska ÖsterrikesRättslig ställning: domare enligt 87 iär art.
grundlag oavhängiga under utövandet tjänsten. De är ävenav
oavsättliga och kan inte heller förflyttas. betyderDetta bortsettatt,
från domaren pensionsåldern,uppnått domare inte kannär skiljasen
från sin tjänst eller sin vilja förflyttas till tjänst ellermot en annan
förtidspensioneras i sådana fall och sådantpå stadgassättutom som
i lag.
Enligt Richterdienstgesetz kan förflyttning ske dett.ex. utanom

domarens förskyllan utanför tjänsten föreligger sådana förhållanden
stadigvarande inkräktar domarens anseende eller tjänsteutöv-som

ning det därföroch skulle medföra avbrott i rättskipningen hanett om
stannade kvar tjänsten. Eftersom domare giftapå eller släktärsom
med inte får tjänstgöravarandra vid domstol kan sådanaävensamma
förhållanden skäl för förflyttning den de inblandadevara av ene av

harDomare begära bli tillfälligträtt tjänst,parterna. att att satt ur
s.k. tidsbegränsad pensionering zeitlicher Ruhestand,genom om

domaren tjänsteoduglig eller tjänstgör examinatorär i domarut-som
Ävenbildningsprovet. domaren inte själv begär det kan skesåom om

han varit sjuk under längre tid fysiskaoch hans eller mentalaen
tillstånd sådant han inte kan tjänstgöra Omdomare.är att som
förhållandena förutsättningarändras kan domaren i dessa fall vissaom
uppfylls träda i tjänst.åter och Domaren har iutnämnas gårätt att
pension fyllt 60han Pensionsåldern inträdernär år. vid slutetannars

det då domaren 65 ålder.år uppnått årsav
Domare uppsåtligen eller vårdslöshet bryter sina yrkes-motsom av

och tjänsteplikter kan bli föremål för disciplinansvar och kan ställas
inför särskild disciplinnämnd, Disziplinargericht, uteslutandeen som
består domare. vilkenBeroende tjänst domarenpå har bestårav
nämnden domare från Oberlandesgericht hovrätter eller Högstaav
domstolen. Förfarandereglerna finns i Richterdienstgesetz. Påföljden
kan antingen bli ordningsstraff eller disciplinstraff. Tillett ett
ordningsstraff räknas förmaning och Disciplinstraffenvarning. består

relegering Verweis, uteslutande från befordran, löneminskning,av
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förflyttning till tjänsteort flytten betalas och pensione-utan attannan
Ävenring med minskning vissa slags pensionsförmåner. tillfälligen av

suspendering kan förekomma. Om domaren i tjänsteutövningen gjort
sig skyldig till brott fråganprövas brottmålsdomstol. Domare kanav
dock inte i civilrättslig fråga införstämmas domstol änen av annan

Parter lidit skada på grund domaresstaten. uppsåtligasom av en
rättsvidriga uppträdande kan således enbart gällande dennagöra skada

Om gärningen varit uppsåtlig ellermot staten. oaktsam har dockgrovt
för utbetaldaregressrätt skadeståndstaten domaren.mot

Löner: Domarnas löner fastställdaär i lag. Förändringar rörande
lagbestämmelserna löner föregås vanligen ingående för-om av
handlingar med det fackförbund de offentligrepresenterarsom
anställda och således domarna.även Lönen består månadslön ochav

tjänstetillägg. I Richterdienstgesetz stadgasett vilken lönegrupp de
olika domartjänsterna hör till lönernas storlek. Det finnssamt tre
lönegrupper sedan indelade i olikaär Lönegruppernasom steg.
omfattar tjänsterna i underrätt grupp I, tjänsterna i Oberlan-överrätt
desgericht grupp II och tjänsterna i Högsta domstolen Obersten
Gerichtshof grupp III. Presidenterna i hovrätterna presidentensamt
och vice-president i Högsta domstolen har dock fast lön. Enen
domare placeras vid sin utnämning i lönegrupp omfattarsom
underrättsdomare. I särskilda fall kan dock Förbundspresidenten
besluta domaren omedelbart skall tillhöra högreatt lönegrupp 66 §en
Richterdienstgesetz. En domare under fyra års tid avlönats medsom
högsta lön inom sin lönegrupp erhåller dessutom tjänsteålderstilläggett

lönen.på
Bisysslor: Enligt 63 § Richterdienstgesetz får domare inte haen

sådana bisysslor står i konflikt med domarämbetets värdighet ellersom
kan hindra domaren från fullgöra sina tjänsteplikter. fårManattsom

inte heller inneha bisyssla kan förorsaka jäv i tjänsteut-antasen som
övningen eller kan komma andraäventyra sådana betydandeattsom
intressen. I samband med utförandet bisyssla undantagetav en -
vetenskapliga bisysslor får domarna inte hänvisa till sin anställning--

domare och han måste till sådanaäven hänvisningar uteblirsom attse
frånockså andra håll. Domare förbjudnaär bisysslautövaatt en om

dess tidsmässiga omfång eller den tid uppgiften kan kommatarsom
innebära domaren hindras i utförandetatt sitt ordinarieatt arbete.av

Enligt uppgift ligger bisyssla med tidsram överstigande åttaen en
veckotimmar denpå övre vadgränsen kan tillåtet.av som anses vara

Det förbjudet förär domare tillhöra styrelser och liknandeatt organ
i juridiska sysslar med ekonomisk verksamhet huvud-personer som
sakligen i vinstsyfte. Om domaren ledamotär i någonettav organ

juridisk får varken domarentyp eller andraannan av person personer

61



Bilaga 8 1994:99sou

for arbetsuppgiften i fråga. får inteuppbära ersättning En domare
domstolsexpert, advokat eller notarie. Tillheller registreradvara som

skillnad i Sverige får aktiv domare intefrån vad gäller antasom en en
iutnämning skiljedomare. Detta framgår bestämmelse denav ensom

österrikiska civilprocesslagen. anmäla för arbets-Domarna måste
förvärvsmässig bisyssla dennasgivaren de någonmottar samt artom

omfattning. Vidare domaren anmäla eventuella väsentligaoch måste
ändringar i uppdraget det slutförts. Från bisysslor Nebenbe-närsamt

skiljs uppgifter inom områdena för rättskipningschäftigung sådana
tillagts inteoch justitietörvaltning domare lagsom en genom men som

tjänsteuppgifter,har omedelbart samband med domarens s.k.ett
Nebentätigkeit.

särskilda etiska regler finns inte för denEtiska Någraregler:
österrikiska domarkåren.

Medverkan lekmannadomare i domstol vidLekmannadomare: av
finns inskrivet i den österrikiska grund-prövning vissa brottmålav
stadgas folket skall medverka ilagens 91 där det bl.a.art. att
medför straff och vid politiskarättskipningen vid brott strängasom
i Gerichtshof som behörighetsmässigtbrott. Sådan medverkan sker

svensk tingsrätt. Om straffskalan inte uppgårnärmast motsvarar en
Ärfem medverkar inte lekmän i brottmålsrättegången.till åränmer

tio domstolen däremot domförför brottet stadgat straff högst årpå är
Schöffen.lekmannadomare, s.k.med yrkesdomare och tvåtvå

liksom i SverigeYrkesdomarna och lekmannadomarna beslutar
fall förpåföljdsfrågorna. I de det brottet kani skuld- ochgemensamt
fråga politiskatioårigt straff eller det brottdömas till ärän ett ommer

Geschworenenge-sitter i särskild sammansättning kalladdomstolen en
yrkesdomare och edsvurna lekmän. Dessarichte bestående åttatreav

skuldfrågan tillsammans medjurymän och beslutaravgör ensamma
yrkesdomarna påföljd.om

slumpmässigt.lekmannadomarna rekryteras BaseratösterrikiskaDe
lekmannadomare bland allalottas platsernapå vallängderna utsom

borgmästarna i kommunernamellan 25 och 65 Detmedborgare år. är
fram ringauppgift i offentligt förfarande lottahar till att ett ensom

övriga landet % debråkdel i Wien 0,5 % och i 1 personer somav
fram dettaupptagits röstlängderna. De på sättpå taspersoner som

dessa listor väljs sedanlistor gäller för Fråntvå år.sätts på somupp
för kvartal båda dessaoch jurymännen två år.nämndemännen ut ett av

lottning vid offentligt sammanträde,Urvalet sker också ett mengenom
uppgiften presidenten i delstatensvid tillfälle tillkommerdetta

överrätt.
medverkan sakkunniga lekmanna-förekommer dessutomDet av

handelstvister i första ochcivilrättsliga mål. Idomare i vissa slag av
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andra instans där tvisteföremålets värde överstiger 500 000 österrikis-
ka schilling medverkar särskilda s.k. Kommersialrat. samtligaI
instanser arbetsrättsligaprövar och socialrättsliga mål före-som
kommer medverkan fackliga lekmannadomare.av

Något den österrikiske Rechtspflegerom

Österrike.RechtspflegerEn fyller mycket viktig funktion i Ien
Bezirksgericht träffas ungefär fjärdedelar alla rättsligatre av av-
göranden sådana. En Rechtspfleger särskilt utbildadär domstols-av en
tjänsteman till vilken lag överlämnats vissa bestämdanärmaregenom
klart avgränsade civilrättsliga göromål i första instans. Han i dennaär
sin ställning endast underordnad domaren och dennes direktiv. Denna
domarens direktivrätt används dock sällan ochatt ytterstge en
Rechtspfleger arbetar därför i utsträckning understor eget ansvar.
Rechtspflegerns arbetsuppgifter omfattar ärenden inom fyra olika
områden, nämligen civilprocess- och exekutionsrättsliga mål, vad som

kan kallasnärmast rättsvård, fastighetsboks- och skeppsregisterärenden
firma- och handelsregisterärenden. Vilka slag ärenden inomsamt av

dessa områden Rechtspfleger behörig handlägga finnsär attsom en
föreskrivet i särskild lag, Rechtspflegergesetz, och behörighetensen
omfattning i de olika verksamhetsområdena regleras olikapå Närsätt.
det gäller fastighetsregisterärenden handläggningenär dessat.ex. av

Ävenuteslutande förbehållennästan Rechtspfleger. i fråga ärendenom
inom rättsvården så och förmynderskapsärenden isamtsom arvs-
handläggningen handelsregisterärenden arbetsområdet förärav en
Rechtspfleger vidsträckt. fyraDe områdena har utbildningarseparata
och Rechtspflegertjänster.separata

För behörig arbeta Rechtspfleger måsteatt attvara som man
antingen ha avlagt studentexamen eller efter det fyllt 18 haåratt man
arbetat iåtta år statlig tjänst. Vidare krävs för kunna tillatt antas
Rechtspflegerutbildning tjänstemännen har arbetat minst itvå åratt ett
domstolskansli haroch förgenomgått sådan personal föreskrivna prov.
Det presidenten Oberlandesgerichtär vid beslutar densom om
sökande skall beviljas tillträde till utbildningen. Utbildningen ipågår

år och omfattar praktik i domstol där tjänstemännen får hjälpa tilltre
förbereda mål inom det område han önskar arbeta, deltagandeatt som

i grundkurs och kurs avseende det valda verksamhetsområdeten en
två delprov. tjänstemännenNär har utbildningengenomgått ochsamt

klarat utfärdar justitieministern diplom och därefter inneharettproven
behörighet for kunna börja arbeta Rechtspfleger inom detattman som

arbetsområde för vilket kvalificerat sig. Det ankommer sedan påman
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Oberlandesgericht vid vilkenpresidenten i den aktuella bestämmaatt
och i vilken tidsmässig omfattning vederbörandedomstol som

tjänsteman skall användas Rechtspfleger. Vid den aktuellasom
eller flera avdelningardomstolen indelas tjänstemannen och detpå en

åligger vederbörande domare avdelningen dela ärenden.på att ut
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Canada

Utnämning domare I Canada utnämns domarna antingenav m.m.:
federalt eller provinsregeringarna. Om domaren skallav utnämnas
federalt hanutnämns General förslagguvernören på från regeringen.av
Förslagen lämnas antingen den federale justitieministern eller,av om
det frågaär domstolschefer, premiärministern.om

Innan föreslåsnågon har regeringen rådgjort med ordföranden i
Högsta domstolen Attorney General i den provinssamt där tjänsten
finns. Regeringen får inte föreslå någon inte finns med listapåsom en
över rekommenderade kandidater särskildsattssom upp av en
oberoende rådgivande nämnd för domarutnämningar Judicial
Appointments Advisory Committee. Sådana nämnder finns i varje
provins och i territorierna. Nämnden består fem ledamöter. Enav
ledamot skall domare och provinsens eller territori-vara representera

överrätt, skalltvå juristerets för den lokalarepresentantervara som
juristföreningen respektive advokatsamfundet Bar Association samt
två lekmän. Den lekmannaledamoten skall justitiemi-ena representera
nistern och den andre provinsens eller territoriets Attorney General.
Ledamöterna i nämnden utnämns justitieministern på två år, medav

tillrätt omval för ytterligare mandatperiod. Nämnderna haren
inrättats för tillförsäkra endast kandidateratt med sakligaatt meriter

tillutnämns domare.
Bortsett från domarna i Canadas Högsta domstol, Canadas Federala

domstol och Skattedomstolen de federala domstolarna utnämns också
domarna vid provinsernas och territoriernas överrätter superior
courts den federala regeringen. Underrättsdomarna däremotav
utnämns provinsernas och territoriernas regeringar i enlighetav med
lokala domstolslagar.

Den intresseradär bli domare lämnar ansökan tillsom attav en
Äventhe Commissioner for Federal udicialJ Affairs. andra kan lämna

förslag kandidaterpå till nämnden. Ansökan kan också lämnas till den
lokala domarutnämningsnämnden.
Rekrytering kvalifikationskrav:och Domarna i domstolarna i

Ontario, Nova Scotia, New Brunswick och Quebec rekryteras bland
jurister tillhör advokatsamfundet i respektive provins. I övrigtsom
krävs för bli federalt utnämnd domareatt har varit medlemen att man

något provinsernas advokatsamfund i minst tio år ellerav av att man
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advokatsamfundet och därefter arbetatmedlemhar varit somav
under sammanlagt tid. För dedomare i provinsdomstol sammaen

provinsregeringarna krävs i allmänhet mellandomare utnämns avsom
advokatsamfundet. blivandemedlemskap i Avfem och tio års en

kunskaper i juridik och erfarenhetvidare han hardomare förväntas att
han har omdömesförmåga kanjuridisk verksamhet, att somenav

objektiv, hans personlighet sådanochbetecknas är attattsom mogen
för de samhälleliga frågormottaglig för och har förståelsehan är som
han har sådana egenskaperikan komma rättegång attsamt attupp en

läggs domarna enligt den kanadensis-kan fullgöra den roll påhan som
Rightsfri- rättigheter Charter of and Freedoms. Enka lagen ochom

för offentligde ideal uppställtsdomare skall slutligen trogen somvara
tjänstgöring.

förordnas till domare i deUnderrättsdomare kan överrätten om
flesta ledamöterna iför sådan domartjänst. Dekompetenta enanses

tidigare varit domare iCanadas domstol har således någonHögsta av
överrätterna.

ställning regleras irättsliga delsRättslig ställning: Domarnas
Canadassärskilt Judges Act. Enligtkonstitutionen, dels i lag

sin tjänst during goodinnehar kanadensiska domarekonstitution
skiljas från tjänstentills de fyller 75 De kanbehaviour år. av

från Senaten och Underhuset. Såefter begäranGeneralguvernören en
förfarandet blir aktuellt skulle det skeinte skett,har ännu men om

Canadian Judicialrekommendation särskilt råd, theefter ettav
ordföranden i domstolen,Council. Rådet består Högsta ärsomav

ordförande vid samtligaordförande och vicerådets ordförande, samt
bl.a. till uppgiftfederalt. Rådet hardomstolar domare utnämnsvars

justitieministern ellerden federalebegäranpåatt en av pro-av
skiljas frånGeneral utreda domare börvinsernas Attorney om en

riktats federaltundersöka klagomåltjänsten. Rådet kan även motsom
domare.utnämnda

domstol s.k.utredning har rådet ställningUnder sådan somen
muntligen ellerkalla och hörasuperior court med rätt att personer

handlingar krävs förbegära deskriftligen under ed samt som
förbjuda handlingar ellerbeslutautredningen. Rådet kan även att att

publiceras.med utredningen För-har sambandinformation som
eller inom stängda dörrar.antingen offentligthandlingarna kan ske

bli hördutredningen harberörsDen domare rätt samtattavsom
korsförhöra vittnen.åberopa bevisning och

rekommenda-2 kan rådet lämnaEnligt sektion 65 i Judges Act en
tjänst domaren inte kanskall skiljas från sintion domareatt omenom

gjortgrund ålder eller ohälsa, domarensin domartjänstsköta på omav
sitt arbete eller han påtill tjänstefel, inte har sköttsig skyldig om
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grund sitt uppförande eller andra skäl befinner sig i situationav av en
oförenligär med tjänstgöring domare.attsom anse som en som

Generalguvernören kan också bevilja domare funnits oför-en som
sköta sin tjänst tjänstledighetmögen med lön under den tidsperiodatt
lämplig.som anses

domareDe provinsregeringarnautnämns kan skiljas frånsom av
tjänsten beslut Guvernörlöjtnanten eller kabinettet. Så hargenom av
skett vid flera tillfällen. Förfarandena varierar mellan provinserna.

konstitutionenLöner: l stadgas domarlönerna bestämsatt av
parlamentet i lag. Storleken lönernapå för domarna i de olika
domstolarna i domarlagen Judges Act. Lönerna indexuppräk-anges

årligen. Vart tredje skerår även domarnas löner,översynnas en av
pensioner och andra förmåner kommission medlemmarav en vars

Canadas justitieminister.utnämns De ändringar översynenav som ger
anledning till ske i formmåste ändringar i lagtexten. Löneutbetal-av
ningar sker the Office of the Commissioner for Federalm.m. genom
Judicial Affairs inte frånoch Justitieministeriet. Lönerna till de
domare provinserna eller territoriernautnämns bestämssom av av
provinsens eller territoriets regering.

Bisysslor: Kanadensiska domare tillåts inte sig iatt engagera annan
inkomstbringande verksamhet eller yrke domaryrketutöva änannat
och de förväntas uteslutande sig sin tjänst.ägna De kan emellertid
förordnas federala eller provinsiella myndigheter fungeraattav som
kommissionärer, skiljemän, medlare Tillstånd sådanautövaetc. att
uppdrag sker antingen i form lag förordning,eller förordnandeav av
Generalguvernören eller, i frågor faller under provinsernassom
lagstiftningsmakt, provinsens Guvernörlöjtnant. Uppdragen ärav
vanligtvis oavlönade bortsett från ersättning för kostnader för resa
eller flytt eventuella utgifter.samt

Etiska oskrivna etiskaregler: De regler finns för de kanaden-som
siska domarna baserade anglo-saxiskaär på traditioner sedvänja.och
The Canadian Judicial Council publicerade 1991år handboken
benämnd Commentaries Judicial Conduct". I denna diskuterason
frågor förändringenvad från yrkesverksam jurist tillsom annan
domare innebär, bisyssleproblematiken, domaren föredragshålla-som

jäv domarens uppförande i rättensamtre, m.m.
Lekmannadomare och jury: från juryBortsett förekommer inte

lekmannadomare inågra domstolarna i Canada. I vissa delar av
Canada finns emellertid fredsdomare, uppgifter huvudsakligen ärvars

leda sammanträden i frågor påstådda brott provinslagarnaatt motom
eller borgen i brottmål.

En föråtalad brott där påföljdenär kan bli fem årsperson som
fängelse eller har till juryrättegång. vissarätt I provinserna kanmer av
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jury förekomma enligt provinsens lagstift-i tvistemål. Denäven som
ning behörig jurymedlem behörig tjänstgöra i jury vidär äratt attvara
de domstolar belägna i provinsen i fråga. Juryn skall beståärsom av
12 ledamöter. från röstlängderna. Namnen deDe påutses personer

jurytjänstgöring till domstolens clerkkallats till lämnas över somsom
sedan lottdragning många domarensåtar ut pass personergenom som

nödvändigt för efter det hänsyn tagits till eventuellabedömer attatt -
hel jury skall kunna kanuteslutningar Domaren ävenutses.en--

befrias från jurytjänstgöringen grundbesluta pånågonatt attav
i saken eller jävig grundhar personligt intresse påärett avpersonen

relationer till domaren, åklagaren, den tilltalade, för-personliga
personligaeller vittnena. Om domaren någonsattansersvararen

skäl bör få bli befriadförhållanden sådana andraär att personen av
medge detta. tilltalade ochfrån tjänstgöring kan domaren Denäven

utesluta från juryn. Så fallet delsåklagaren har ärrätt att ompersoner
till dels särskild grund.de det finns skäl det, Personeratt utananser

för brott tillopartiska, har dömtsinte kan anses vara somsom
månader eller livstid, inteöverstigande 12 påfängelse ärsom

förhindrade utförafysisktkanadensiska medborgare, är attsom
omständigheterna i målet, talarinte, beroendeuppdraget eller påsom

språken kan såledesfranska eller engelska eller båda påantingen
tilltalade uteslutas från juryn. Det antalåklagare eller denbegäran av

åklagarenden tilltalade ellerfår uteslutas attutanavpersoner som
beroende brottetssärskild grund varierar pånågon art.anges
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England och Wales

Utnämning domare Engelska heltidsdomare utnämnsav m.m.: av
den engelska drottningen, med undantag för District judges.

Utnämningen domarna i House of Lords och Court of Appeal,av
dvs. Lords of Appeal in Ordinary Lords Justices of Appeal, skerresp.

förslagpå premiärministern som dock rådfrågar Lordkanslern. Iav
övrigt det Lordkanslernär föreslår vilka skall utnämnas.som som
Denne Districtutnämner judges.även Engelska domartjänster som
innehas på deltid antingenutnämns Lordkanslern eller, ärav som
fallet med Recorders, drottningen.av

Lordkanslern innehavareär det högsta domarämbetet i England.av
Överhuset.Han medlemär även regeringen och talman i sinIav

Överhusetdomarfunktion händer det han deltar domare i iatt som
dettas egenskap högsta domstol. En Lordkanslerns huvudupp-av av
gifter skyddaär självständig domarkår, dess kompetens ochatt en
integritet. Han drottningen efterutnämns förslag premiärminis-av av
tern.

Tillsättningen tjänsterna domare i High Court och de högreav som
domstolarna har tidigare skett efter kallelse. För de övriga domartjäns-

sker tillsättningen efter ansökningsförfarande. Lordkanslernterna ett
har emellertid i juli 1993 aviserat högre domartjänsteräven iatt
framtiden skall föremål för utannonsering och ansökan. Till varjevara
domartjänst den kandidatutnämns Lordkanslern mestsom anser vara
kvalificerad för tjänsten. Valet sker efter referenstagning och
konsultationer med domarkåren och den juridiska yrkeskåren i övrigt.
Innan kandidat kan komma i fråga för heltidstjänst hanmåste ien en
de flesta fall ha tjänstgjort på liknande tjänst deltidpå underen
tillräckligt lång tid för det möjligt bedömagöra hans kompetensatt att
och lämplighet.

Rekrytering och kvalifikationskrav: Hittills har de flesta engelska
domare rekryteras från barristerkåren. Därutöver finns för de olika
heltidsdomartjänsterna skilda kvalifikationskrav. För bli utnämndatt
till Lord of Ordinary,Appeal in s.k. Law Lord, måste underpersonen
minst hatvå år innehaft högre juridiskt ämbete. Som sådanaett
ämbeten räknas bl.a. tjänst Lordkansler, Lord Justice of Appeal,som
High Court Judge, domartjänst vid Court of Sessions i Skottland eller
High Court Judge eller Lord Justice of Appeal i Nordirland. Vidare
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kan jurister under tid har haft15 års framträda inför denrätt attsom
högsta domstolen komma i fråga. Engelska och walesiska Law Lords
har vanligen varit Lord Justices of Appeal vid utnämningstillfället.
Traditionen bjuder två de tio domarna skall komma frånatt av
Skottland och från Nordirland. frånDessa rekryteras de skotskaen

nordirländska domarkårerna.resp.
Kvaliñkationskraven för Lord Justice of Appeal han tidigare,är atten

Ävenvilket också alltid fallet, har varit High Court Judge.nästan är
under tio tid haftårs har inför Highrätt attpersoner som processa

Court kan dock komma i fråga för sådan tjänst.
bli HighFör Court Judge krävs tio erfarenhetårs processfor-att av

ande inför High Court eller har innehaft tjänst Circuitatt man en som
Court Judge i minst antingentvå år. De måste ha tio årssenare
erfarenhet inför Crown Court eller High Court dvs. iav process
praktiken barrister eller tjänstgjortha s.k. Recordervara som en

Ävendomare deltid. viss slags juridiskpå tjänstgöringannan som
skett under minst tid kan förekomma. Vanligtvisårs måstetre
kandidaten mellan och 62 för45 år komma i fråga förattvara en
tjänst Circuit Court Judge.som

District Judges heltidpå väljs bland sådana jurister har varitsom
allmänt kvalificerade i den mening i Courts and Legalsom avses
Services Act 1990 i minst sju år. De skall åldersmässigt 40övervara

62år och under och ha visat sin lämplighet förår tjänsten attgenom
ha tjänstgjort District Judge minstDeputy under 20 dagar. Försom en
Stipendiary Magistrate kvaliñkationskrav desamma,är be-utom
träffande åldern. nämligen ovanligtDet någon äldreär är änatt som
55 förordnas till Stipendiaryår Magistrate. slagenDessa två av
domartjänster alltså inte förbehållna barristerkåren.är

Som heltidstjänster räknas tjänsternaäven Masters ochsom
Registrars of the Supreme Court District Judges of the Principalsamt

FamilyRegistry of the Division. Dessa Lordkanslern ochutnämns av
för komma i fråga till sådan tjänst krävs sju års allmänatt en
kvalifikation enligt definitionen Courtsi and Legal Services 1990.Act
En clerk har arbetat i minst tio i the Principal Registry ofår thesom
Family Division ieller District Probate Registry denett samt som
arbetat District Probate Registrar i minst fem innehar kvalifika-årsom
tionerna för söka sig till tjänst District Judge vid theatt en som
Family Division de 40 och under 62är år år.överom

Därutöver finns antal deltidsdomartjänster. High CourtDeputyett
Judges tillsätts vid behov kallelse och kandidaterna väljspå blandut
de erfarna och kompetenta yrkesverksamma juristerna. flestaDemest
blivande High Court förutsättsJudges ha tjänstgjort Deputy Highsom
Court Judge, inte alla sådana till ordinarie domare iutnämnsmen
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vanligare Lordkanslern väljerdomstolen. har blivit alltDet att ut
BehörigRecorder för denna tjänstgöring.redannågon är typsom av

i tio tid varit berättigadbli Recorder den årsäratt attsom processa
Crown Court eller High Court dvs. i praktiken barristers. Detinför

38 inte förtjänst-ovanligt under år ochnågon påär är ettatt som som
Assistant vanligtvis i mellan ochfullt arbetat Recorder,sätt tresom

Recorder. Assistant Recorders kanfem får tjänstgöraår, som
i Crown Court eller i County Court.förordnas tjänstgöraatt en

för-desamma för Recorder,Behörighetskraven är som en men
ske mellan 35 och 50 ålder. Assistantordnandet brukar års En

viss angiven utbildning beroendeRecorder förutsätts genomgå närmare
tjänstgöringen skall ske i innan han får börjavilken domstolpå som

Tjänstgöringstiden för Recorders minst 20 dagar ochtjänstgöra. är
högst 50 dagar år.per

District Judges tjänstgör deltid under minst 20 och högstpåDeputy
Liksom för övriga deltidsdomartjänster50 underdagar året. är

fråga Districtförordnandet tidsbegränsat. komma i DeputyFör att som
sju allmän kvalifikation enligt Courts andJudge ha årsmåste man
1990. flesta kandidaterna harLegal Services Act De även pro-

inom de områdenhelst från County Court, och kunskapercessvana,
jurisdiktion. finns kravomfattas denna domstols Det påävensom av

fårha innan tjänstgöringviss utbildning genomgåttsmåsteatt typ av
i fråga Supreme Court ellerkomma Deputy Masterske. För att som

Family Division gällerDistrict Judge of theRegistrar Deputysamt
behörighetskrav för District Judges.Deputysomsamma

bli uppfyllerActing Stipendiary Magistrate kan den sammasom
38 ochför District Judge och mellanbehörighetskrav Deputy ärsom

barristers solicitors medOftast tillsätts yrkesverksamma och55 år.
Straffrätt brottmålsprocessen, andragoda kunskaper i och ävenmen

Actingförekomma Justices Clerk. Enkandidater kan t.exsom en
därefterförväntas viss utbildning ochStipendiary Magistrate genomgå

magistrates vid första tillfället under fjorton-tjänstgöra i court enen
därefter minst 20 dagarperiod och under året.dagars om

vanligen för heltidstjänstframgår krävs erhållandeSom avovan
domaredomarkandidaten tidigare har tjänstgjortdomare att somsom

tjänstgöring har huvudändamåldeltid. sådanpå Kravet på att mansom
fungerar domare,skall kunna iaktta hur kandidat prövaatt omsomen

för vidför domaryrket ochdenne har de egenskapernarätta att man
mellan olika kandidater skall kunna bedömaval är mestvem som

1993ordinarie Vid föreläsninglämplig bli domare. åratt uppgaven
tjänstgöringskravet utmärktLordkanslern han ansågatt att var en

eftersom inte finns bedömaurvalsmetod, det något bättre sätt att en
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kvalifikationer för arbete på kunnaän iaktta hur hanettpersons att
eller hon utför det.

Kvalifikationskraven för de olika heltidstjänsterna medför även att
de engelska heltidsdomarna har möjlighet tillutnämnasatt en annan
domartjänst under tiden domare. District Judges och Stipendiarysom
Magistrates kan bli Circuit Judges och de kan bli High Courtsenare
Judges. Det vanliga den högstaär domargrad yrkesverksamatt en
jurist kan nå innan han tjänstgjort på domarbanan domare iär High
Court. Rekryteringen till de högre domartjänsterna sker nämligen
oftast bland dem redan innehar tjänst domare.som en som

Rättslig ställning: Engelska heltidsdomare innehar sina tjänster
fram till pensionsåldern de inte sigsäger tidigare. Pensions-om upp
åldern varierar beroende på vid vilken domstol domarentyp av
tjänstgör. Domare i High Court och Court of Appeal igår pension vid
75 års ålder, medan Circuit Judges är igå pension påtvungna att
årsdagen sin utnämning efter det de har fyllt 72 år. Stipendiaryattav
Magistrates pensioneras vid 70 ålder.års Genom lagstiftning, theny
1993 Judicial Pensions and Retirement Act, kommer en gemensam
pensionsålder, 70 år, införas för samtliga domare. Lagenatt dockär
inte retroaktiv, kommer endast tillämpas demutan på utnämnsatt som
efter det lagen börjat gälla.att

Domarna i de högsta domstolarna High Court, Court of Appeal och
House of Lords kan endast skiljas från tjänsten Parlamen-attgenom

båda hus resolution skalltets så ske. För övrigaantar atten om
domare s.k. lesser judges stadgas vanligen i lag de kan fråntas sinatt
tjänst på grund oförmögenhet tjänstenutöva eller dåligtattav
uppförande. Både domarens uppförande inom och tjänstenutom
åsyftas. Rätten skilja dessa domare från tjänsten tillfaller i de flestaatt
fall Lordkanslern. Bortsett från denna Lordkanslerns skiljarätt att
domare från tjänsten möjligheternaär ålägga domarna disciplinan-att

begränsade. Det har dock hänt Lordkanslern offentligtsvar att
tillrättavisat domare.en

Engelska deltidsdomare förordnas för tidsbegränsad period.en
Beträffande Recorders kan, under förutsättning tjänstgöringenatt
bedöms tillfredsställande, förordnandet förnyas tredje framårsom vart
till 72 års ålder. Acting Recorders och Acting Stipendiary Magistrates

inte efter fem års tjänstgöring erhållit heltidsdomartjänst fårsom en
inte förlängt förordnande.

Löner: Domarnas löner bestäms regeringen efter förslag frånav en
särskild nämnd, Senior Salaries Review Body. Vid fastställande av
lämplig lönenivå nämnden bl.a. hänsyn till lönerna förtar andra
tjänstemän i den offentliga sektorn inomoch juristkåren i övrigt.
Enligt lag får domarlönerna inte sänkas.
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Bisysslor: Engelska heltidsdomare får inte praktisera inom det
juridiska verksamhetsområdet i enlighet med vad närmare stadgassom
i Court and Legal Services Act 1990. Detta innebär bl.a. de inteatt

betalning kan arbetamot skiljedomare eller förlikningsmän.som
Vidare det förbjudetär inneha styrelseposter iatt kommersiella företag
för vilka erhåller arvode. Däremotett detman inteanses vara
förbjudet för domare ledamotatt styrelse för sådanavara av en
familjeföretag lantbruk eller lantgods.större Vid oklarhetersom får
domaren rådfråga Lordkanslern bisysslan kan förenligom anses vara
med domartjänsten eller inte. Beträffande deltidsdomare följer av
tjänstens något förbudnatur att praktisera juridikmot inteatt
föreligger.

Etiska regler: Engelska domare förväntas upprätthålla den allra
högsta standard både vad gäller personligt och yrkesmässigt upp-
trädande. Några skriftliga regler finns inte.

Lekmannadomarna: Det engelska rättsväsendet kan sägas känne-
tecknas det lekmannainslaget i denstora dömandeav verksamheten.
Lekmannadomare avgör mål i första instans och jury medverkar i
rättegången i brottmålgrövre vid de kungliga domstolarna Royal
courts.

Fredsdomare Justices of the Peace tjänstgör antingen i en
magistrates eller i Crown Court.court De handlägger enklare
brottmål, familjemåläven och enklare tvistemål.men I magistra-en
s består sitsente vanligtviscourt fredsdomare. Dennatreav typ av

domstol handlägger 98än alla brottmål.procent Allvarligaremer av
brott prövas Crown Court första instans,av iäven sådanasom men
fall kan det ankomma på fredsdomare bestämma måletatt skallen om
föras till förhandling. Fredsdomarna kan vidare beslutaupp att ett av
dem avdömt mål skall översändas till Crown Court för bestämmande

påföljd. Fredsdomare dömer i Crown Court iav mål överklagatssom
dit från magistrates eller i de fall därcourt målen till Crownsänts
Court för påföljdsbestämning. Sitsen består då juristdomareav en
High Court Judge, Circuit Court Judge eller Recorder och två,
ibland fyra, fredsdomare. Fredsdomarna obetalda,är kan i vissamen
fall få bidrag för täcka resekostnader,att uppehälle och förlorad
inkomst vid tjänstgöring.

Fredsdomarna utnämns Lordkanslern på monarkensav vägnar utom
i Greater Manchester, Merseyside och Lancashire där utnämningen i
stället sker kanslern för hertigdömet Lancaster the Chancellorav of
the Duchy of Lancaster. Det sker ungefär 800l utnämningar årligen
efter förslag från särskilda rådgivande kommittéer finns utspriddasom

Ävenlandet.över ordförande och ledamöter i kommittéerna förordnas
Lordkanslern. Kommittéerna förnyasav tredje år då hälftenvart av
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frånrekryteras alla delaravgå. Dessakommittéledamöterna måste av
samhället.

tillorganisationer har föreslå någoneller rättAlla attpersoner
lokala rådgivande kommittén.skickas till denFörslagenfredsdomare.

fredsdomareanmäler sig själv. EnhindraringetDet är att mansom
Commissionområde tillhör den s.k.inom detbosattmåste somvara
radieeller inom 15skall tjänstgöraof där hanthe Peace aven

Fredsdomarenför detta område. måstemil frånengelska gränsen
vilkenSessional Division tills.k. Pettyarbeta inom denockså bo eller

område där de tjänstgörFredsdomarkåren inom detutsedd.han är
samhället. skall dedelar Därutöveråterspegla allaskall varaav

lämpliga ilokalbefolkningenochär anses varaavpersoner som
skall ha förståelse förintegritetshänseende. Deoch ävenpersonlighets-
förordnande får inte skeutföra. Ettdeviktiga arbetedet satts attsom

Politiskdettidigare tjänster vad slag må.förbelöning varaavsom
eller diskvalificerande, hänsynkvalificerandevarkenåskådning är men

för inteåsikter vid utnämningenpolitiskatillkan atttas enpersonsen
Lordkanslernenda politiskt parti.skall dominerasdomstol ettav

40 åldern föri 30 eller årsförsöker utnämnaäven attyngre personer
åldersmässigt.balansnågorlunda jämnfå en

nämligentill fredsdomare,personkategorier kan inte utnämnasVissa
dock,undantag förekommer60 åröver personer sompersoner

underkastade vissa slagsellerbrottför vissa ärstraffats typer somav
konkursbefinner sig idomstolsbeslut, samt personersompersoner

sjukdom integrundsynsvårigheter eller påellermed hörsel- avsom
hör militärer,uteslutnas kretsplikter. Till de ävensinakan utöva

med freds-släkttrafikvakter och är närapolismän, enpersoner som
domkrets.domare inom samma

åtminstonetjänstgöramed han måstefår räknafredsdomareEn att
börjar dentjänstgöringen måsteInnanvid 26 tillfällen året.om

förståför kunnautbildninggenomgånyutnämnde fredsdomaren att
i juridik för kunnatillräckliga kunskaperfåuppgifter,sina blivande att

och förståbevisvärderingsreglernasignormala fall, läradöma i att
påföljdssystemet

allvarliga brottenåtal för devid prövningmedverkarJury mestav
bedrägeri. denmisshandel, stöld och Harmord, våldtäkt,t.ex.som

jury dockfrån till avgörsgärningen eller avstått rättentilltalade erkänt
i ansvarsfrågan.beslutar Förjuristdomare. Jurynmålet endast av
vissa förutsättningarenig. Underjurynförutsättsfällande dom vara
fälla den tilltalade.ledamöterdet tio ärräcker attatt ense om
sällan, i förtalsmål,också,jury förekommer änPrövning meromav

tvistemål.vilka räknas som
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Blivande medlemmar jury väljs slumpmässigt med hjälputav en av
valregistret bland mellan 18 och 70 år har bott ipersoner som
Storbritannien, Nordirland, kanalöarna eller Isle of Man under minst
fem tidårs sedan 13 års ålder. När de utvalda kommer till domstolen

sedan 15 dem slumpmässigt domstolstjänsteman, dessautses av av en
får följa med in i rättssalen. Domstolens clerk väljer därefter genom
lottning de tolv kommer tjänstgöra i juryn. Det dockut ärattsom
möjligt för åklagare och försvarare ifrågasätta valet jurymed-att av en
lem. Om domaren medger skall uteslutas måsteatt en person personen
lämna juryn och jurymedlem Jurytjänstgöringen beräknasutses.en ny
vid varje tillfälle pågå under tio arbetsdagar.

En känner den tilltalade, vittne, domaren, åklagarenettperson som
eller försvararen eller på harsätt anknytning till målet fårannatsom
inte medlem juryn. Vidare utesluts från jurytjänstgöring denvara av

dömts till vissa slags straff, den lider psykisk sjukdomsom som av
eller grundpå sådan sjukdom har förmyndare densom samtav som

domstol inte kunna sköta sina affärer. Präster, munkar,av anses
domare, fredsdomare, juristeräven anställda inomsamtnunnor,

rättsväsendet och närstående områden får inte heller ingå i juryn.
ÖverhusetPersoner medlemmarär eller Underhuset ellersom av

anställda där, vissa militärer, läkare, tandläkare, barnmorskor,
sjuksköterskor, veterinärer farmaceuteroch till EGsamt representanter
Parlamentet inte heller tvingade tjänstgöraär i jury.att
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Irland

Utnämning domare Irländska domare utnämns Irlandsav m.m.: av
president efter förslag från regeringen. Utnämningen föregås ettav
ansökningsförfarande och den blivande domaren väljs bland deut
sökande. Varken Högsta domstolen eller advokatsamfund rådfrågas vid
urvalet. Den intresseradär och innehar behörighet för blisom av att
domare har sökarätt domartjänster.att

Rekrytering och kvalifikationskrav: Endast den barristerärsom
eller solicitor kan komma i fråga for domarutnämning. Fören att
kunna bli barrister eller solicitor måste ha genomgått vissman en av
myndigheterna bestämd utbildning. De tillutnämns domare kansom
därför vanligtvis förväntas ha ganska breda kunskaper i juridik och
hur tillämpar den juridiska materian, i synnerhet domstolsfor-man
farandet.

För kunna bli utnämnd till domare i Högstaatt domstolen och High
Court måste yrkesverksam barrister och ha arbetatman vara som
sådan i minst tolv Omår. har tjänstgjort domare ipersonen som
Circuit Court räknas denna tid tillgodo yrkesverksamhetsom som
barrister. förekommerDet High Court domare förordnasatt som
domare i Högsta domstolen.

För bli domare i Circuit Court krävs minstatt tio års yrkesverksam-
het barrister. Som sådan tid räknas även tid har arbetatsom som man

tillfälligt förordnad domare i domstolen. Om barrister harsom en
tjänstgjort District Court domare får han även räkna denna tidsom
tillgodo yrkesverksamhet barrister.som som

Till District Court domare kan förordnas dels yrkesverksamma
barristers, dels yrkesverksamma solicitors. Personen måste ha arbetat
i yrket under minst tio tid.års En längre praktiserande barrister
eller solicitor tidigare har varit yrkesverksam sådan i minstsom som
tio år kan ändå förordnas han vid tiden för förordnandet inneharom

tjänst för vilken det krävdes eller hade variten annan att man var
yrkesverksam barrister eller solicitor.som

De irländska domarna förordnas tjänstgöra i viss domstol.att en
Den enda befordran brukar förekomma därför möjlighetenärsom att
bli president i den domstol där tjänstgör. I teorin kan domareman

har de kvalifikationernarätta befordras till högre domstol.som en
Detta sker emellertid sällan mellan District Court, Circuitytterst Court
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till domstolenBefordran från High Court HögstaHigh Court. äroch
kan också okvalificeradDistrict Court domarevanlig. En varamera

övriga domstolarna.domartjänst i deför en
konstitutionen skall domarnaEnligt den irländskaRättslig ställning:

domarämbeten. endasti utövandet sina Desjälvständiga äravvara
35.2.konstitutionen och lagarna art.bundna av

normalfallen från tjänsten deskiljs i gårIrländska domare attgenom
domstol och i High Courti Irlands Högstai pension. Domarna

pensionsålderålder. Circuit Court domarnaspensioneras vid 72 ärårs
vid 65 ålder.skall i pension års DetDistrict Court domare gå70 år.
i tjänst fram tills demöjlighet för dem kvarståfinns emellertid att

bestående ordförandenkommittéTillståndfyller 70 år. avges av en
Court Generalpresidenten i High och Attorneydomstolen,i Högsta

ijuridiske rådgivare för årregeringenssom är ett taget.
i Irlandsbestämmelser i vilka fall domarekonstitutionen finnsI om
appella-High Court som inte enbartdomstol och dess ärHögsta en

från tjänsten. Så kan ske de gjortövrigt kan skiljastionsdomstol i om
oförmögnauppträdande eller detill dåligt utövasig skyldiga är attom

statedincapacity". Uttrycketmisbehaviourtjänsten "stated or
utanföruppförande både i ochsyftar sådantmisbehaviour på ett

medlem domarkårenpassande förinte kandomstolen en avansessom
döms fördet förhållandet domareoch innefattar attt.ex. enen

i dessa fall förutsätterskiljande från tjänstenbrottslig gärning. Ett
Senatenbåde Dáil Eireann ochIrlands parlamentvidare antaratt en

irländske presidentenåligger sedan denresolution detta. Det attom
Courtfrågan. i Circuit ochverkställighet i Domarefatta beslutett om

anställningstrygghet de högreåtnjuterDistrict Court somsamma
irländsk domarefastställd i vanlig lag. Ingendennadomarna, ärmen

dåligt uppträdande eller oför-tjänsten grundhar skiljts från på av
domare begärt avsked påtjänsten, däremot har tvåmögenhet utövaatt

förhållanden förelegat.sådanagrund påståenden attomav
sittföremål för undersökningDistrict Court kan bliiDomare av

nämligen begäraJustitieministern kaneller uppförande.hälsotillstånd
ordförande förordnar domaredomstolensHögsta attatt en annan

avseende viss domare. Efter detförhållandenundersöka sådana atten
skall undersökande domarenundersökningen avslutats den rapportera

domstolens ordförande,Vidare kan Högstaresultatet till ministern. om
sådantdomare har handlat påDistrict Court sätthan ettatt enanser

rättskipningens anseende, kalla domarenuppträdande skadathansatt
Omsin åsikt.informera denneenskilt samtal ochtill sig för om

domstolens domare handlatpresidenten i District Court attanser en av
handläggningoch effektivskadar snabbsådant detpå sätt attett aven

harundersöka förhållandena. Hanhan låtadomstolens ärenden kan
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även rätt undersökningsresultatet till justitieministern.att rapportera
Eventuella disciplinära åtgärder med anledning undersökningenav av

District Court domares hälsotillstånd eller uppförande ankommeren
domstolenspå president.
Regeringen har möjlighet tillsätta tillfälliga domare. Dessaatt

förordnanden tidsbegränsade.är
Löner: I konstitutionen stadgas domares lön inte får sänkasatt en

under den tid han innehar domartjänst. Lönerna bestäms i lag ochen
betalas the Central Exchequer. Förändringar i lönernastatenav genom
bestäms särskild myndighet, nämligen the Review Bodyav en on
Higher Renumeration in the Public Sector.

Bisysslor: Enligt konstitution får domare inte medlemmarvara av
parlamentet eller inneha arvoderadnågon tjänst eller ställning. Domare
kan dock arbeta skiljedomare och med statliga utredningar.som

Etiska finnsregler: Det inga särskilda etiska regler for irländska
domare. Domarna i High Court och Högsta domstolen måste svära en
ed där de förklarar sig utföra sinaämna uppgifter korrekt och

upprätthålla konstitutionen.samvetsgrant samt
Lekmannadomare: Lekmannamedverkan i de irländska domstolar-
sker i form jury. bestårJuryn tolv ledamöter. Medverkanna av av av

jury obligatorisk i brottmålsrättegångarär i Circuit Court, i deutom
fall där domstolen andra instans förär mål handlagts Districtsom av
Court, och i High Court, då benämns Central Criminal Court.som
Däremot förekommer inte jury i rättegången i District Court eller i
mål brott omstörtande verksamhet och terrorism.mot statenom som
Dessa mål för övrigt särskildprövas domstol, Special Criminalav en
Court. När jury medverkar i brottmål krävs tio ledamöter äratt ense
för fällande dom. fallI de påföljden dödsstraffär måste dock full
enighet råda bland juryns ledamöter. Jury förekommer i High Court

i s.k. civila mål avseendeäven ärekränkning, olaga frihetsberövande
och obefogat åtal. I dessa mål måste nio de jurymännentolvav vara
eniga för fällande dom.

Varje medborgare 18 års ålder ochöver inte har fyllt 70 årsom
registrerad röstberättigadär kan och skyldig tjänstgöraär attsom som

juryman. Vissa personkategorier undantas dock, exempelvissom
dömts till längre fängelsestraff grundpå brottpersoner som av som

begåtts Irland, inklusivepå Nordirland, avtjänatsamt personer som
straff minst månaders fängelse eller ungdomsfängelse.tre
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USA

Utnämning domare Tillsättningen och utnämningenav m.m.: av
domare i USA skiljer sig beroende på domstolen i fråga ärom
federal eller statlig. Skillnader förekommer även mellan olika slag av
domstolar.

federalaDe domarna nomineras presidenten och utnämnsav av
denne efter godkännande från Senaten. Beträffande tillsättningen av
underrättsdomarna district eller trial judgescourt spelar dockcourt
den berörda delstatens senatsledamot mycket framträdande roll.en
Detta beror på tillsättningen district judge-tjänstatt iav en senatorns
hemstat särskild vikt för och dennesanses vara av senatorn supportrar.
När sådan tjänst skall ledigförklaras rekommenderar därfören den
aktuelle Äveneller flera försenatorn befattningen. chefenen personer
för Justitiedepartementet the Attorney General of the United States
och Justitiedepartementet liksom Vita Husets stab deltar i urvalspro-

Det inteär ovanligt diskussioner och förhandlingarcessen. att mellan
dessa olika intressenter förekommer innan kandidat allaen som passar

Ävenkan väljas presidenten formelltut. denär nominerat deom som
federala underrättsdomarna han alltså i praktiken förhindradanses vara
från valgöra inte denatt möter aktuellaett delstatenssom senators
godkännande.

Beträffande domare i de federala överrätterna Circuit Courts of
Appeal och i synnerhet den federala högsta domstolen the US
Supreme Court har presidenten och Justitiedepartementet friare
händer. Domarna i dessa domstolar kan väljas från flera olika delstater
och har därför intesenatorerna starka intresse i sådantsamma ett
tillsättningsärende detnär frågaär distriktsdomstolstjänstsom om en
i den delstaten. Vid valet federala domarkandidateregna måsteav
dock presidenten alltid viss hänsyn till Senatensta synpunkter eftersom
denna har vetorätt deöver enskilda utnämningarna.

På den delstatliga nivån tillsättningsförfarandetär komplicerat.mera
Delstaterna använder sig fem olika metoder domare:att utseav

l Val där domarkandidaterna stöds de olika politiska partierna ochav
går till val under partibeteckning. Oftast ställer flera kandidater upp
för val till domartjänsten i fråga.
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harefter det dekandidaterna ställerval därpolitiska2 Icke attupp
olikadär devisst antalminstnominerats ett personer, menav

partibeteckning.till val underinte gårkandidaterna

delstatliga lagstiftande församlingendenefter val3 Domaren utses av
Carolina.Virginia och SouthIsland,endast i Rhodetillämpas

delstatens guvernör.4 Domaren utses av

bästfrån lista dedelstatens guvernör över5 Domaren utses enav
selection". Eftermeritför s.k.kandidaternakvalificerade posten

iutnämnde domarensedan dentjänstgöring ställertidsviss ettuppen
väljarna har bestämmaoch därdeltagarehanval där är att omensam

listaeller inte.domare Denfå fortsättaskalldomaren somsom
beståendekommittésammanställsväljer frånguvernören avav en

ledig begär kommit-tjänst bliricke-jurister.jurister och Närbåde en
Association ochadvokattöreningen the Barförslag fråninten

Även intresseradejuristerlämpliga kandidater. ärallmänheten på som
kommittén. Efter haansökan tillinkan lämnabli domare attatt enav

potentiellaintervjuateventuelltmaterialet och ävenigenomgått
lista dekommittén påkandidater lämnar över personer som manen

kanlistandomartjänst. Antalet påförlämpademest namnanser
theMetoden kallasberoende delstat.och fem påmellanvariera tre

Americanbåde theMerit Plan och stödstheMissouri Plan eller av
Society.Judicaturethe AmericanAssociation ochBar

för tillsättningolika metoderkan användadelstatochEn avsamma
eller till och meddomstol aktuellvilkenberoende på ärdomare som

domkretstjänst itillsättningenberoende på en varsavser enom
ibeträffande underrätternastorlek så falletvissbefolkning ärär av

Arizona.
ameri-Huvudregelnkvalifikationskrav: ärRekrytering och att

tillstånd praktiserajuridik och harstuderatdomare harkanska att
verksamhet underarbetat medflesta falljuridik. har i deDe ettannan

Amerikanska domaresdomartjänst.de tillträderantal innanårstort en
fråntill domare varierarverksamhetsområde innan de utnämnts

till arbete inom någotjuridik i småstadallmänpraktiserande enav
advokat-anställd vid despecialområdejuridiskt storaavensom

inom dentidigare arbetatdomare harantalbyråerna. Ett stort
förjuridiska rådgivare någotelleråklagareoffentliga sektorn somsom

professorer ifåtal har varitdelstatlig nivå. Ettfederal ellerpåorgan
politiska livetaktivt deltagit i det såtidigarejuridik. harMånga som

politiskakampanjer eller medlemmarpolitiskalagstiftare, ledare avav
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kommittéer. I fallmånga kan amerikanska domare något tillspetsat
beskrivas f.d. politiskt aktiva jurister s.k. lawyer-politicians.som

En amerikansk jurist kan tidigare domarerfarenhet tillutan utnämnas
domare i såväl underrätt juristöverrätt. En tillutsessom som
underrättsdomare har ingen garanti han kommeratt attsenare

Åsikternatill domare iutnämnas överrätt, skeräven så ibland.om om
domares befordran till högre instans varierar dock mellan olika
delstater. VirginiaI praxis den underrättsdomareär befordrast.ex. att
till appellationsdomstolarna. Under tid har det blivitävensenare
vanligt amerikanska presidenter nominerar överrättsdomare tillatt
domartjänsterna i den federala Högsta domstolen.

Rättslig ställning: Federala domare inneha sina ämbetenutses att
"during good behavior, vilket i praktiken innebär livstidpå eller tills
de själva beslutar sig för i pensiongå jfr. Artikel III section i1att
Förenta Staternas konstitution. kanDe endast fråntas sina tjänster om
de efter beslut Kongressen riksrättsåtal impeachment döms iav om

sådan Processen kompliceradär och inte lätten process. att ge-
nomföra, under harår antalet ökat markant.men senare processer
Från början 1800-talet fram till mitten 1980-talet hade beslutav av om
riksrättsåtal fattats beträffande 10 federala domare, fyra styckenvarav
dömts och skiljts från tjänsten. Den 1936.år Under slutetsenaste av
1980-talet skedde dock oroväckande ökning antalet riksrättsåtal.en av
Under period år åtalade Kongressen federala domaretre treen av som
samtliga skiljdes från tjänsten, 1986år och två 1989.åren

För domare utnämnda livstidär på inte skall behövaatt som
tjänstgöra de grund sjukdom,på mental ohälsa eller ålder ärom av
olämpliga för uppdraget finns i lag 28 U.S.C. § 372 regler attom
federala domare, på grund någon bestående oförmåga ellersom av
handikapp inte längre kan fullgöra sin tjänst, har irätt pension.att
Domaren behåller då hela sin lön livet han har tjänstgjortut om som
domare i minst tio år, eller halva lönen han tjänstgjort underom
kortare tid. Domaren skall skriftligen bekräfta förhållandet till
presidenten. Beroende vilken tjänstpå domaren har krävs ibland intyg

förhållandena underskrivet Högsta domstolens ordförande ellerom av
domstolschef. Om domaren uppfyller villkoren för pensione-annan

ring, inte begär få igå pension, finns det möjlighet förävenattmen
domarens kollegor Så kan ske majoritet med-att agera. om en av
lemmarna i domsagans domarråd skriver under och till presidenten
överlämnar intyg domarens oförmåga och presidenten finnerett attom
domaren på grund bestående mental ohälsa eller fysiska inteav men
kan utföra sina plikter och det därför krävs domareatt att en annan

för fullgöra tjänsteåliggandena.utnämns Den domare dettapåatt som
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visserligenkommer kvarstår formellt i tjänsten,sätt ersättasatt men
skall betraktas i tjänsten vid domstolen och i domsagan.yngstsom

finns sedan 1980 möjligheter förDet år allmänhetenäven att
framföra klagomål federal domare inte hållerattom man anser en

klagomål skall lämnas till the Clerkmåttet. Sådana in of the Court of
Appeals. Klagomålen överlämnas sedan till domstolschefen för den

tjänstgör för utredning frågan.domsaga där domaren Om denneav
föreligger för anmälan skallfinner det grund han tillsättaatt en

förhållandena.särskild kommitté utreda Kommittén skall beståatt av
domstolschefen lika antal Circuit Districtoch och judges. Närett
utredningen färdig lämnar kommittén med förslagär pårapporten

tillåtgärder domsagans domarråd. Rådet kan företa ytterligare
undersökningar vid behov.

harRådet på domsaganssättatt ett garanterar attagera som
utför sina uppgifter effektivt ochdomstolar på snabbt harDetsätt.ett

därför vissa disciplinära befogenheter. Rådet kan sådangöra en
fullgöraanmälan oförmåga domartjänsten redogjorts förattom som

eller domaren frivilligt i pension.begära går Disciplinäraattovan
form tillfällig avstängning frånåtgärder i tjänsteåliggandena,av

enskild eller offentlig tillrättavisning domaren eller åtgärdav annan
förekomma.rådet finner lämplig kan också Eftersom domaresom en

tillsätts livstid endast sin vilja kan skiljas frånpå tjänstenmotsom
riksrättsåtal kan rådet, det domarens uppförandeattgenom om anser

varit sådant det kan ligga till grund för sådant förfarande,att ett
underrätta domarkonferens the udicial ConferenceFörenta Jstaternas
of the United States saken. Om domare dömts för brott ochom en

kraftdomen vunnit laga domaren kan rådet majoritetsbe-mot genom
besluta meddela Representanthuset direktslut rådet detatt att attanser

riksrättsåtalföreligger skäl väcka domaren.att mot
Domartjänsterna delstatlig nivå ofta begränsade i tiden. Efterär

mandatperioden domaren i fall ställautgången måste många förav upp
omval eller delstatens i District ofpå utnämnas guvernörnytt av
Columbias fall presidenten. Tidslängdendomarna för denutnämns av
första mandatperioden kan variera från allt mellan t.ex. till högstaett
domstolarna i Florida, Maryland och till District ofIowa 15 år
Columbia. vissa fall mandatperioden fram till nästaI allmännaär
val" t.ex. i New Mexico, vilket allmänna val det frågaär om
varierar beroende domstol och från delstat till delstat.på typen av
Efter omval mandatperioderna oftast längre i vissa falloch behöverär
domaren inte ställa i val andra kandidater omval skermot utanupp
efter retention-election.s.k. Domaren ställer då utan mot-en upp
kandidater och väljarkåren beslutar grundval domarens meriterpå av

han skall få sitta kvar eller inte. Massachusetts skiljer sig frånom
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övriga delstater utnämning till domare där sker framatt tillgenom
dess domaren fyller 70 år.

Disciplinförfarandet varierar mellan de olika delstaterna. I Kalifor-
nien fmns särskild kommission, the Commissiont.ex. Judicialen on
Performance, bestående fem domare utnämnda delstatens Högstaav av
domstol, juristertvå utnämnda delstatens advokatsamfund the Stateav
Bar icke-juristertvå utnämndasamt efterguvernören godkännandeav

delstatssenaten. Mandatperioden fyraär år och kan förnyas.av
Kommissionen har till uppgift till olämpliga domare inteatt attse
längre tjänstgör vid domstol kontrollutöva övrigaöversamt att
domares uppförande. Förfarandet vid kommissionen liknar ett
domstolsförfarande. Om kommissionen något missförhållandeattanser
föreligger kan den rekommendera den delstatliga Högsta domstolen att
skilja domare från tjänsten eller kritisera denne. Kommissionen haren
även enskilt tillrättavisarätt domare visat sigatt ha uppträttsom
olämpligt eller misskött sina uppgifter.

Kaliforniens Högsta domstol kan på grundval rekommendationav en
från kommissionen, efter prövning, besluta pensioneraattegen en
domare denne någon anledning inte kan utföra sina tjänsteålig-om av
ganden. Domstolen kan rikta kritikäven domare eller skiljamot en
honom från tjänsten domaren misskött sig i tjänsten, inte utför sinaom
tjänsteåligganden, regelbundet missbrukar alkohol eller droger eller
uppträder på sådant domarämbetetsätt för dåligtett utsättsatt
anseende. Kaliforniska domare har kritiserats för olämpligat.ex.
uttalanden etniska tillhörighet, förolämpningar riktadepartsom en mot
målsägande lynniga kommentarer. Kritik förekommer dock intesamt
for enstaka uttalande, domaren i frågaett måste med någorlundautan
regelmässighet bete sig på sådant kansätt föranleda kritik.ett som
Domare har kommissionensäven på initiativ skiljts från tjänsten på
grund senilitet.av

Löner: Den dömande makten självständig ochanses vara en
likvärdig bransch det federala statsskicket. Justitiedepartementet ärav
inte involverat i domstolsväsendets organisation och administration. I
stället har domstolsväsendet i lag reglerat styrelseskick,ett eget
administrativ struktur och beslutsprocess. Domstolsväsendet dockär
underställt vissa lagar och förordningar reglerar så väl finansiellasom

administrativa förhållanden. Således fastställs domstolsvä-som t.ex.
sendets budget Kongressen. Likaledes beslutas löneförhöjningar förav
domarkåren lag. Graden löneökning baseras delvis pågenom av en
presidentens och särskild medborgarkommissions the Citizensen
Commission Public Service and Compensation rekommendationer.on
Kommissionen består elva medlemmar, två utnämnsav varav av
presidenten, Senaten, Representanthuset, två Högstaen av en av av
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domstolens ordförande femoch enligt särskilda regler the Admi-av
nistrator of General Services. Deras mandatperiod fyra år. Kommis-är
sionen har till uppgift regelbundet bl.a. domarnas löneröver ochatt se
lämna resultatet jämte rekommendatio-över översynenrapporten av

till presidenten. Det åligger sedan presidenten exaktattner mer
precisera lönenivåerna och lämna förslag dessa tillpå Kongressen.
Presidentens löneförslag baserade kommissionens uppgifterpåär samt
vad han skäligt med hänsyn till tjänsternas marknadsvärde,anser vara
tjänsteställningen och landets ekonomiska läge.

Federala domares till lön vidare fastställdrätt i konstitutionensär
3 där det stadgas domarna skall få ersättning for sina tjänsterart. att

och att
ersättningen inte får minskas under den tid domaren innehar sin tjänst.
Reallönesänkningar grund inflation innefattaspå dock inte i dennaav
garanti, vilket 140 federala distriktsdomare fick erfara 1976år denär
i målet Atkins United States hävdade inflationen medförtatt attv.
deras i konstitutionen garanterade skydd lönesänkning hademot
kränkts. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet.
Om lönesänkning på grund inflationen skulle innebära risken av en
för domarnas självständighet fårhotades emellertid förmodaatt man

Högsta domstolen skulle ha ingripit.att
De olika federala domartjänsternas till ersättning finnsrätt även

reglerade i 28 United States Code, regelverk handlarvars om
domstolsväsendet. denna hänvisasl beträffande lönerna till det
ovannämnda förfarandet. finns särskildaDet regler lönejuste-även om
ringar.

Bisysslor: Federala domare får efter utnämningen inte syssla med
juridisk yrkesverksamhet utanför domartjänsten. AmericanI Bar
Associations 1990 Model Code of Judicial Conduct finns vissa regler

domares ha bisysslor.rätt Reglerna inte bindande förärattom
domarna intede har antagits inom domsagan. Enligt uppgift harom
dock flesta amerikanskade domsagor antagit reglerna eller regler som
liknar dessa. Enligt ABAs CodeModel får amerikanska domare inte

yrkesverksamma jurister lawyers till skillnad från judges.vara som
fårDe dock sig själva lämna gratis juridiskrepresentera samt

rådgivning familjens medlemmar. De får inte heller utanför
domartjänsten arbeta skiljemän eller medlare eller på sättannatsom
utföra dömande funktioner intedet i det särskilda fallet tillåtetärom
i lag. En domare tillåts inte sig i sådan affärsverksamhetengagera som
kan komma betraktas utnyttjande domarens ställningatt ettsom av
eller innebär talrika transaktioner eller pågående affärsför-som
hållanden med kan komma inför domstolen.attpersoner som agera
Vidare får de inte inneha styrelseledamot eller verkställan-poster som
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anställda i företagdelägare, rådgivare eller ellerde direktör, varavara
förmyndare utanför familjesfáren.förvaltare eller

godkände de federala domstolarnasEtiska 1992regler: Hösten
högsta the Judicial Conference of the Unitedadministrativa organ,

regler för börStates, består 27 federala domare, hur domaresom av
Code of Conduct for United Statesuppföra sig. detta regelverk, TheI

finns utförliga kommentarer till bl.a. följandeJudges, rättesnören.
självständighet och integritet.skall upprätthålla domarkårensDomare

oegentligheter i allskall undvika oegentligheter eller skenbaraDomare
utföra sina tjänsteåliggande opartisktverksamhet. skall påDomare ett

förutsättning han fullgör sinaUnderoch sätt. attsamvetsgrant
det tillåtet för domaredomaruppgifter korrektpå sätt är attett en

i utanför tjänsten har till uppgiftsig verksamhet attsomengagera
rättskipningen. dockförbättra lagarna, och Han måsterättssystemet se

verksamhet inte riskerar komma i konflikt med hanstill sådan attatt
betalning för bisysslortjänsteåligganden. harDomaren rätt att ta emot

kanunder förutsättning ersättningen inteoch liknande verksamhet, att
tjänsteutövning. Sådanapåverkan domarenssken påattge av vara en

regelbundet. undvikainkomster skall anmälas Domare bör att
sig i politisk verksamhet.engagera

allaEnligt konstitutionen skall prövningLekmannadomare: av
Medverkanundantag för riksrättsåtal, ske jury.brottmålsåtal, med av

värdetkonstitutionell rättighet i tvistemål därjury ocksåär enav
uppgift bestämma vad faktaöverstiger 20 dollar. Juryns ärär att som

juryn också skuldfrågan. beståri målet. I brottmål bestämmer Juryn
eniga föroch det krävs tio jurymänvanligtvis tolv ärattav personer

medverka i berorfällande dom. Huruvida jury kommer rättegångenatt
anledning enbartflesta tvistemål dennadock De avgörspå parterna. av

Även juryrättegångar i brottmål i praktikenjuristdomare. antalet ärav
Vidaretilltalade gärningen behövs ingen jury.få. Om den erkänner

plea bargaining målet kommerinnebär med avgörasattattsystemet av
ensamdomare.

medborgerlig plikt.Deltagande juryledamot Jurynsär ensom
frånväljs slumpmässigti federala domstolarnamedlemmar de ut

juryninom domsaga.röstlistorna domstolens Detta garantera attanses
samhällets innevånare.rimligt tvärsnittkommer att representera ett av

eftersom förväntasdock jurymedlemmarna deVissa krav ställs på vara
förförnuft ärliga och har känslamed och ärsunt sompersoner

i eller släktintresse målet, kännerrättvisa. Personer har ärettsom
partsombuden eller vittnena ellermed någon parterna, som avav

förväntas opartiska får inte sitta i juryn.anledning inte kan varaannan
fyllt 18 amerikansk medborgarejuryledamot ha år ochEn måste vara

inom domsagan. också kunnaha bott åtminstone år Han måsteettsamt
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läsa, skriva och förstå engelska så bra han kan fylla i denattpass
särskilda blankett kvaliñkationskrav för juryledamöter skickasom som

till dem valts från röstlistorna. Enut inte kanut talasom person som
engelska får inte sitta ijuryn. Detsamma gäller den på grundsom av
psykiska eller fysiska inte tillfredsställandepå kapabelsätt ärettmen

Äventjänstgöra medlem juryn.att åtaladeärsom av personer som
eller straffade för brott där påföljden minstär års fängelse ärett
uteslutna från jurytjänstgöringen.
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Ryssland

En översikt ordföranden i Sankt Peterburgs stadsdomstol,av dr
Vladimir Poludnjakov bearbetad docent Anders Fogelklouav

1 Domstolarnas och domarnas ställning under den ryska
federationens konstitution

Först under perestrojkans kommerår begreppet domstolsmakt till
användning. Demokratisering innebär enligt rysk uppfattning även en
bekräftelse domstolsmakten och alltsåav uttryck för ökadger en
betydelse domstolarnas roll i samhället. Maktfördelningenav mellan

och derasstatsorganen principiella likställdhet kommer till uttryck i
den ryska grundlagen konstitutionen referendumantogssom genom-
den 12 december 1993. Den dömande makten förverkligas genom
konstitutionell, civil, administrativ och straffprocessuell domsmakt.

Viktiga här:ärmoment

Domare måste ha högre juridisk utbildning och yrkespraktik under
minst fem år.

Domare är oavhängiga och endast underkastade grundlagen och
federala lagar.

Domarna iär princip oavsättliga och kan endast enligtavsättas
regler fastställs i federal lag.som
4. Domarna har immunitet och kan bli lagförda endast enligt regler i
federal lag.

Finansieringen domstolarna bestäms endastav federalgenom
budget och skall domsmaktens förverkligande.trygga
6.Enligt konstitutionen skall det finnas konstitutionsdomstol med 19en
domare.

Enligt konstitutionen skall det vidare finnas högsta domstolen som
handlägger privaträttsliga, straffrättsliga, förvaltningsrâttsliga och
övriga mál ligger under domstolens jruisdiktion.som

Vidare finns högsta arbitragedomstolen ekonomiskaavgörsom
mål.

Domare i författningsdomstolen, högsta domstolen och högsta
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förslag denfederationsrådet påarbitragedomstolen utnämns avav
den ryskadomareOvriga utnämnspresident.federationensryska av

federal lag.fastställs iordningpresident i denfederationens som

för domareAnställningsvillkoren2 en

federationenställning i den ryskadomaresmed lagenenlighetI om
hamedborgare,ryskskall domare199226 junidenantagen varaen
hajuridisk utbildning ochhögregenomgåttålder, ha25 årsuppnått en

överordnadbli domare iFörkvalifrcerandeavlagt att enexamen.en
juridiskamedoch ha arbetat30 årminstdomstol måste varaman

femuppgifter minst år.
beslutendastgällaupphörfullmakt ettettDomarens att avgenom

sådantkvalifikation. Utanmotsvarandedomare ettkollegium avav
uppgifterfrån hansskilja domarenmyndighetintebeslut kan någon

ställning.domares14 § lagen om
verkställan-tvist med deframkallatharskydd för domarnaDetta en

korporativa ochdeteftersommaktenlagstiftandedenochde organen
domarnamedförauppfattning kanenligt deraskollegiala inslaget att

blir osårbara.desåbefogenhetermissbrukar sina att
tillkvalificerade kollegoravvisas. Det äruppfattning måsteDenna

frånbefria domarkårenprincipiella beslutetdetdomaren atttarsom
År 1993 avskedades änsig.har komprometteratdomare mersomen
Petersburg.i SanktRyssland,i30 domare trevarav

och i Sankti allmänhetRysslandiför domarnaArbetsbördan
antaletOch dettaomfattande.synnerhetiPetersburg är trots att

tillförhållandefördubblats. Iharfem årenunder dedomare senaste
uppenbarligenemellertidstorlekdomarkårensbefolkningen är

eller3 till 5 gångervästligaefter deliggerotillräcklig och staterna
Stockholm. Ijämförelse medexempel itilltill 8 gånger,ända upp

300allt alltfinns detmiljoner innevånaremed 5PetersburgSankt som
domare.

civilmålbrottmål, 15månad 4varjedomaremedeltalI prövar en
brottmål ellerendastOm domaren avgöradministrativa mål.och 16

härmed.enlighetmål iavgjordaantaletförändrascivilmål

För domaredisciplinärtStraffrättsligt och3 ansvar

intekan domareställningdomares2 i lagen16 §Enligt enomp
disciplinärtadministrativt ellerställas under något ansvar.

kanförhållanden i tjänstendomaresprövningstraffrättsligEn av en
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endast väckas Rysslands generalprokurator riksåklagaren medav
samtycke kollegium domare på motsvarande nivåett denav av som
anklagade. Målet därefter endastprövas federationensRyska högstaav
domstol.

4 Rätten för domare inneha bisyssloratt

Lagen domares ställning 3 § 3 förbjuder domare fullgöraom attp
avlönat arbete vetenskapligt,än undervisande,annat litterärt och

liknande skapande sysselsättningar. enlighetI härmed får domaren inte
arbeta advokat, konsult, företagsledningarisom etc.
Enligt Poludnjakovs mening har denna lagligastränga avgränsning
berott flerapå olika orsaker:

a Ett gällande otillräckligtännu värdesättande "rating" domarnaav
i samhället.

b En tradition härrör från det traditionella förvaltningssystemet.som

c otillräckligtEn hög nivå den rättsliga kulturen i samhället.

d fruktanEn för korruption och missbruk bland domarna.

Nu pågår häftig diskussion i frågan domarna skulle kunna påen om
sin lediga tid varje form ersättning utföra arbeteutan i icke-av
statliga skiljenämnder. Sådana nämnder har börjat utvecklas och det
finns domare, skulle vilja och kunna nyttiga i dennasom vara
verksamhet. Likväl huvuddelen domarkåren i formanser av av
"Domarförbundet" till och med denna sysselsättning otillåtenatt är
för domare.

Enligt Poludnjakovs mening det istår motsägelse till lagens be-
stämmelse inte förbjuder domare utföra sådant arbetesom atten utan
ersättning.

Det intressantär lagen domares ställningatt tillåternotera att om
domare tagit avsked sigägna betalt arbete, baraatt såvittsom men
gäller vetenskapligt och pedagogiskt arbete. Till denna sfár förs endast
domare, medan haft tjänst i lägre och klass fårpersoner som rang
arbeta med sådant hör till den nivån rådgivare vid domstolen,som
sekreterare vid domstolens sammanträden, rättsbetjänt etc..

En härså tolkningsnäv för domarens till bisysslorrättutrymmetav
framstår enligt Poludnjakov felaktig.som
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oavsättlighet5 Domares

oavsättligaEnligt gällande rättsordning domare och ålders-någonär
för kan inte förutses med fördomare avgår undantaggräns när en

enligt Poludnjakov.domare i regiondomstol

"nämndemän6 Lekmannadomare

instansersammansättning i lägre består yrkesdomare ochRättens enav
Till nämndeman kan ryska medborgarenämndemän.två utses som

25 ålder. Till distriktsdomstolarna väljs nämndemänuppnått års på
Till regiondom-sina arbetsplatser och bostadsområden. stads- och

vid sammanträden arbetsplatser och i bostadsområ-stolarnas påutses
väljs regionaladen kandidater bland vilka sedan nämndemän av

församlingar.
under utveckling. fårDessutom finns jurysystem Jurymännenett

sjuka, inte äldre 70 inte lärare vidinte fysiskt år,änvara organ som
makten, inte militärer,tillhör den representativa eller verkställande

inte inte domare, åklagare eller företrädare för ledande ellerpräster,
utrikespolitikoperativa delar de sysslar med ellerav organ som

säkerhetstjänst.
Institutet jurymän finns inte överallt i Ryssland. Saken den detär att
vidare finns oklarheter i fråga förverkligandet de ekono-tills om av

villkoren för genomförande.miska och organisatoriska jurysystemets

kvalifikationskrav för7 Utbildning och andra yrkesdomare

Grundläggande krav: juridisk utbildning och erfarenhetHögre av
praktiskt juridiskt i fem Eftersom domarearbete år. måste varaen en
medborgare 25 ålder hinner han regel uppfyllauppnått års somsom

fall kandidat inträdesexamendessa kriterier. I samtliga avlägger en en
specialister från examenskommission vidgodkännssom av en

justitieförvaltningen i varje region. kommission bestårDenna av
företrädare för justitieförvaltningen.domare, vetenskapsmän och

gäller medborgare inte kan bli domare han harDessutom att omen
Eftersom integjort sig skyldig till vanärande handlingar. domareen

politiska partier han förehar tillhöra eller rörelser måsterätt att
medlem i partier, rörelser ochantagandet upphöra lämnaatt vara
får folkdeputerad.sådan verksamhet. Inte heller domare Innanen vara

domare han lämna mandat folkdeputerad.måsteutses etten som
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8 Extern tillsyn över domare och deras arbete

Kontrollen lagenligheten och bevisvärderingen i rättstillämpningenav
Åklagarenförverkligas prövningen i högre domstolsinstans.genom

och den saken berörde har rätt överklaga.av attpersonen
Justitieministeriet i Ryssland och dess lokala vidtar åtgärderorgan

for skapa de nödvändiga förutsättningarnaatt för domstolarnas
verksamhet och dess personella och organisatoriska resurser.

Disciplinära och etiska frågor behandlas kvalificerade domstols-av
kollegor har informationerpå framförtsatt till demsom reagera som
från medborgare, organisationer, myndigheter och massmedia etc.

För närvarande sysslar Justitieministeriet och dess allt mindreorgan
med kontrollera domarna i deras professionellaatt arbete arbetets
kvalitet, tidsåtgången för målens handläggning m.m.. I stället sysslar
ministeriet i första hand med organisations- och utrustningsfrågor för
domstolarna.

Kontrollen verksamheten såvittutövas gäller det faktiskaav
innehållet högre domstolar och i övrigt kvalificerade domarkol-av av
legor organiserade i särskilda övervakningskommissioner.
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Domarnas rättsställning i Tjeckien
Dr Jaroslava Chaloupková, senatsordförande vid stadsdomstolen iav

Prag. Rapporten har redigerats och frånöversatts tjeckiska prof.av
Michael Bogdan, Lund.

l Inledning

Domarnas rättsliga ställning i den Tjeckiska republiken regleras
huvudsakligen i följande författningar:

Grundlagen 1993;1/
Lagen 335/1991, ändrad 17/1993 domstolar ochgenom om

domare;
Lagen 412/ 1991, ändrad 22/1993 domarnas disciplin-genom om

ansvar;
Lagen 391/1991, ändrad 7/1993 domarnas lönevillkor.genom om
Regleringen härstammar i sin helhet från tiden efter 1989 års

samhällsomvälvningar. Lagändringarna under år 1993 syftade först
och främst till i lagtexten beakta Tjeckoslovakiens delning denatt per
januari1 1993, också till förbättra domarnas löneförmåner.attmen
Ledamöterna i Författningsdomstolen intar i flera avseenden en

särställning och kommer inte behandlas i denna Detsammaatt rapport.
gäller domare vid militärdomstolarna, eftersom dessa håller på att
avskaffas.

2 Domarnas ställning enligt grundlagen

Grundlagen berör domarnas ställning i 81 ff. Grundlagenart.
föreskriver bl.a. domstolarna och domarna oberoende ochäratt
opartiska, domare inte får entledigas eller förflyttas sin viljaatt mot

i lagstadgade undantagsfall, domarämbetet förenligt medutom äratt
andra offentliga ämbeten eller ställningen parlamentsledamot, attsom
domare tidsbegränsningutnämns republikens president,utan attav
domarämbetet tillträds avläggande domared och attgenom av
utnämningen förutsätter det sig oförvitligrör medborgareatt om en
med juridisk högskoleutbildning ytterligare förutsättningar kan
föreskrivas lag, nedan.genom se
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tjänsteåligganden3 anställningstrygghetDomarnas och

Enligt 335/1991 varje54 1 § i lagen domare skyldigär att
uppfylla sina skyldigheter, förbättra sina fackkunska-attsamvetsgrant

såväl vid sin tjänsteutövning privat respektera godattper, som
domarsed "domaretik" och avhålla sig från allt skulle kunnaatt som
skada domarämbetets värdighet eller allmänhetens förtroende för en
oberoende, opartisk och rättvis rättskipning.

har enligt lag 54 2 § inte strejkaDomare och fårrätt attsamma
inte heller hindra domstolsväsendets verksamhet.på Domaresättannat

tystnadsplikt i fråga fickhar vidare allt han sinvetaom som genom
inte i falltjänsteutövning, lagen eller vissa överordnad domareom en

tystnadsplikten, 3upphäver 54
domare kan flyttas till lägre domstol endastEn på begäran.en egen

Till domstol nivå eller till högre domstol kanpåen annan samma en
förflyttas 40 §.domare endast med samtycke Mot sin vilja kaneget

domare entledigas hälsoskäl,endast efteravsättasen resp. av
uppnående 65 ålder eller till följd disciplinärt förfarande 44årsav av

46 §§. förlorar sittoch En domare automatiskt ämbete hanom genom
lagakraftvunnen dom har dömts för allvarligt uppsåtligt brott eller

§§.blivit omyndigförklarad 47-48

4 straffrättsliga disciplinäraDomarnas och ansvar

En domare får enligt 55 § i lagen 335/ 1991 varken häktas eller åtalas
för brott begångna i samband med utövandet domarämbetet utanav

Åtalasmedgivande från "det honom". domareutnämntorgan som en
för andra brott åklagaren skyldig informera ordföranden i denär att
aktuella domstolen och justitieministeriet.

disciplinära regleras i särskild 412/ 1991.Domarnas lagansvar en
Disciplinär förseelse definieras i lagens 2 § uppsåtligt ellerettsom
vårdslöst brott domares tjänsteförpliktelser eller sådantettmot
beteende skadar ämbetets värdighet eller allmänhetens förtroendesom
för domstolarnas oberoende, opartiska och rättvisa rättskipning.
Disciplinärt förfarande kan dessutom användas alternativ närsom
domare begår mindre allvarliga brottsliga gärningar. Disciplinära
påföljder, till vilka enligt lagens 3 § hör icke blott varning, löneav-
drag, förverkande sak och böter i fall ävenutanav en grova av-
sättning, beslutas s.k. disciplinära domstolar, vilka egentligenav
normalt särskilda "senater" hos högre domstolsinstans.utgörs av en
Det disciplinära förfarandet sådant regleras i lagens 6-21 §§.som
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5 Bisysslor

Enligt 52 §4 i lagen 335/ 1991 domarämbetetär oförenligt med
varje betald funktion; domare får inte heller sigägnaannan en

förvärvsverksamhet med undantag förvaltningannan av av egen
förmögenhet vetenskaplig, pedagogisk, litterär,samt publicistisk och

Ävenkonstnärlig verksamhet. de tillåtna undantagen förutsätter dock
verksamheten inte skadar domarämbetetsatt värdighet eller allmän-

hetens förtroende för domstolarnas oberoende och opartiskhet.
Regleringen innebär således domare inte betalningatt fårmoten

exempelvis skiljeman, styrelseledamot elleragera juridisksom
rådgivare.

6 Domarnas avlöning

Domarnas löner bestämdaär lag i form tabell 4 § igenom av en
lagen 7/1993. En domares lön beror på den domstolsinstans där han
arbetar och hurpå många års domargärning han har bakom sig.som
Tabellen inte hänsyn till den enskilde domarenstar skicklighet och nit,

dessa förväntas ha kommit tillutan uttryck i form befordran tillav en
högre domstol eller i form utnämning till vissa funktioner vilka ärav
förenade med lönetillägg exempelvis ordförande domstol ellerav en

"senat". Grundlönen varierar enligt tabellen alltifrån 10en 500
tjeckiska kronor månad för domare vid förstainstans-per en ung en
domstol till 22 000 tjeckiska kronor för justitieråd 1 SEKett ca
3:50 tjeckiska kronor, vilket mycketär litet jämfört med bl.a. de
tjeckiska advokaternas medelinkomster. Trots tjeckisk domareatt en
erhåller 13 månadslöner år och domarlönerna faktiskt hartrots attper
höjts mycket de övrigaän statsanställdas löner, medför det sagdamera
betydande domarflykt och rekryteringssvårigheter förstora domstols-
väsendet, icke minst med hänsyn till de stränga reglerna avseende
tillåtna bisysslor.

7 Icke-yrkesdomare

Grundlagens 94 2 delegerar till vanlig lagart. bestämma huruvi-att
da, och hurnär andra medborgare yrkesdomareän deltar i domstolar-

rättskipning. För närvarande deltar dylika s.k. bisittare denas
betecknas inte längre domare bara brottmålnär och arbets-som
rättsliga mål i förstaprövas instans.
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utnämning tillFörutsättningar för domare8

335/1991 denkan enligt 34 § i lagen endastTill domare utnämnas
fyllt inte omyndigför-i Tjeckien, har 25 år,medborgare ärärsom

gjort sig skyldig till allvarligare brott, förutsattoch inte harklarad att
han skalloch moraliska egenskaperhans erfarenheter garanterar att
positivariktigt dessa allmännasitt ämbete på Utöversätt.utöva ett

fullständig juridisk hög-hakvaliteter domare genomgåttmåste en
särskilt domarprov. avläggsskoleutbildning och klarat Provetettav

vissatid domaraspirantefter sökanden under års arbetattreatt som
juridiskt arbete utanför domstolsväsendet kan dockpraktiskttyper av

aspiranttid, 61 §delvis tillgodoräknas lagenefter ansökan som
335/ 1991.

yrkesutövningkontroll domarnas9 Extern av

justitieministerietfå blanda sig in i domarnas dömande utövarUtan att
domstolarnas och domarnas administrativaallmän kontroll avseendeen

expedieras i tid och skrivelserförpliktelser, exempelvis domaratt
vederbörligen arkiveras. samarbete med de olika domstolarnasI

justitieministeriet också kurser o.d. förordförande arrangerar
vidvidareutbildning. Ministeriet spelar också viktig rolldomarnas en

flesta i praktikentillsättning domartjänster, eftersom de domareav
förslag.republikens president ministerietspåutnämns av
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Statens ansvarsnämnds praxis

Frågor avskedandeom

För domare skall kunna fullgöra sina uppgifter fordras hanatt atten
åtnjuter allmänt förtroende och allmän aktning. Det måste därför
ställas särskilt krav domarespå redbarhet och oförvitlighet.stora en

Varje förseelse eller brott mindre allvarligt slag skall dock inteav
behöva medföra avsked. StatensI ansvarsnämnds Ansvarsnämnden
praxis har enstaka bötesbrott inte tillräcklig grundutgöraett ansetts att
avskeda domare. påföljdenNär böter fårär strängare detänen
emellertid ofta stötande domaren får behålla tjänsten.anses som om
Undantag från denna regel har dock gjorts gärningen varitnär att
betrakta engångshändelse förorsakad tillfälligt svaghets-ettsom en av
eller sjukdomstillstånd eller då brottet på särskilda skälsättannat av

sig ursäktligt. Enligt ansvarsnämndens praxis har inte hellerter som
enstaka rattfylleribrott förskälutgöra nämnden vidtaett ansetts att

Återfallnågon åtgärd. i brott leder till avskedande.

Fall där avskedande skettinte

Domare dömts för rattfylleri till fängelse månad har intesom en
avskedats Beslut 1983-05-05, 1980-10-08.

Domare dömts för olovligt förfogande till dagsböter har intesom
Äavskedats 12/1983.

Domare dömts för misshandel, förargelseväckande beteendesom
Äoch våld tjänsteman till dagsböter intehar avskedats 5/1985.mot

Domare i dom dömts för fall misshandel tilltre tresom samma av
månaders fängelse har inte avskedats. Ansvarsnämnden beaktade
därvid hovrätten vid bestämmande påföljden frånutgåttatt attav
domaren inte skulle avskedas, brotten inte haft anknytning tillatt
tjänsten och förövats i speciella situationer med uppblossande
ömsesidig aggressivitet i sedermera upplöst förhållande, det gåttett att

och halvttvå sedan den sistaår gärningen förövades ochett att
domarens sköta sin tjänstsätt inte varit föremål för någonatt
anmärkning. Nämnden därföransåg avskedande skulle innebäraatt ett
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ingripandeså åtgärd den stodinte i rimlig proportion till vadatten
Älagts domaren till last 11/1984.som

Domare dömts till skyddstillsyn för vårdslöshet i trafiksom grov
Äoch rattfylleri har inte avskedats 10/87.

Domare tidigare i godkänt strafföreläggande ålagts dagsbötersom
för skadegörelse har inte avskedats han dömts förnär snatteri och

Äskadegörelse till Villkorlig dom och dagsböter 1/93.

Fall lett till avskedandesom

Domare dömts för rattfylleri till fängelse månad och för stöldsom en
och urkundsförfalskning till Villkorlig dom avskedades. Nämden
förklarade rattfylleribrottet enligt praxis inte utgjorde skäl föratt
nämnden vidta någon åtgärd. De andra två brotten, stöldatt av
lagböcker från arbetsplatsen förfalskande hustrussamt av namn-
teckning fullmakt i inskrivningsärende,på emellertid allvarliga-ett var

De visade på grundläggande brist i domarens rättsmedvetandere. en
Ä 7/1983.

Domare tidigare dömts till skyddstillsyn för bl.a. rattfyllerisom
avskedades han återfallit inär slags brottslighet och dömts tillsamma

Ävillkorlig dom 3/1991.
Återfall Äi snatteribrott har medfört domare avskedats 6/ 1987.att

disciplinansvarFrågor om

Fall lett tillinte disciplinansvarsom

Lagman hade tingsrätten fredageftermiddagstängt underen sommaren
och personalen ledigt efter kl. 12.00. En dom skulle ha meddelatsgett

dag 14.00. Det inte möjligt för ombudet telefonattsamma var per
reda vad domen innehöll.på Justitiekanslern menade lagmannensatt

beslut saknade rättslig grund och därförhan åsidosatt vadatt som
ålegat honom i tjänsten. Beträffande den domare beslutat attsom
meddela dom dag kl. 14.00 domarenansåg JK borde haattsamma
vidtagit åtgärder för och andra möjlighet underatt parterna attge
expeditionstid få del domens innehåll. Genom underlåta dettata attav
hade domaren åsidosatt vad ålegat honom i tjänsten. Ansvars-som

anfördenämnden lagmannen sitt beslut domstolenstängaatt attgenom
hade åsidosatt gällande regler expeditionstid och därför hadeom
förfarit felaktigt. Beslutet personalen ledigt grundades påatt attom ge

lojaltpersonalen ställt och arbetat mycket övertid och attupp m.m.
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lagmannen dettaansåg borde belönas helstatt arbetet utförtssom-
otjänligai och ohälsosamt lokaler. Ansvarsnämndenvarma attuppgav

det inte framkommit något anledning någotatt antasom gav att
beaktansvärt förfång uppkommit sig för någon enskild eller förvare
det allmänna. Vid angivna förhållanden och med hänsyn tilläven
omständigheterna i övrigt fann Ansvarsnämnden det felatt som
lagmannen gjort sig skyldig till bedöma ringa varför någonattvar som
disciplinpåföljd inte skulle åläggas. Beträffande den andre domaren
anförde Ansvarsnämnden det framgick utredningen domarenatt attav

förmiddagenpå lämnat domen försenast expediering. Eftersomut
för expediering domar enligt tingsrättensansvaret arbetsordningav

åvilade biträde målkanslietpå hade för domen fannsansvaret att
tillgänglig på kansliet på tid inte längre åvilat domaren efterutsatt det

han i tid lämnat domen för expediering.att Yrkandetut disciplinärom
Äbiföllsåtgärd därför inte 1/1981.

Domare har inte i betydande antal fall inom föreskrivenett tid
färdigställt och expedierat domar i brottmål handlagts undersom
hennes ordförandeskap. Förhållandena i och för sig anledning attgav
inte bedöma underlåtenheten ringa fel. Mot sådan bedömningsom en
talade dock flera omständigheter. Domaren hade mycket pressandeen
arbetsbörda, hon hade i början sin tjänstgöring på avdelningen inteav
bara fäst domstolsledningens uppmärksamhet på arbetsförhållandena,

tillskrivitäven Justitiekanslern med påpekandeutan hon fannattom
situationen omöjlig. Förhållandena vid tingsrätten svåra, bl.a.var var
domstolen underbemannad och rådmännen tvingades sigägna
uppgifter skulle kunna ha delegerats. Av väsentlig betydelsesom var
också underlåtenheterna inte i något fall haatt lett till rättsför-syntes
lust för någon enskild, hade domarentvärtom i görligaste mån försökt
förebygga skulle bli fallet.så Disciplinär åtgärd ålades därför inteatt
Ä 5/1982.
Felaktig tillämpning reglerna tillstånd till telefonavlyssningav om
intehar lett till disciplinansvar. Ansvarsnämnden ansåg bestämmel-att

inte avfattade tillräckligtpå tydligt Den vidsträcktasätt.ettserna var
tolkning skett bestämmelsen inte avsedd lagstiftaren,som av var av

framgick inte lagrummets förarbetenmen utanav rapporterav senare
och propositioner. Nämnden påpekade beslut denna fattasatt artav
under tidspress och det inte kan förväntas domare skall kunnaatt att

någon längre tid förägna studium de i detta fall inte helt lättill-av
gängliga rättskällorna. Det rörde sig beslut måste fattas i allom som
hast och förbiseende blivit felaktigt. Varje form oaktsamhetsom av av
vid tillämpningen reglerna borde därför inte medföraav ansvar
Ä 2/1991.
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Fall där disciplinpáföüd ålagts

förklarade advokat häktad sannolika misstänktDomare så på skälsom
för bl.a. undertryckande urkund. Som häktningsskälgrovt av angavs

befarasdet kunde den misstänkte skulle avvika elleratt att genom
undanröjande bevis eller skulle försvårapå sakenssättannatav

Häktningsbeslutet inteutredning. upphävdes hovrätten, ansågav som
fanns skäl för misstanke undertryckande urkunddetatt grovtom av

Åklagarenoch det inte heller i övrigt förelåg skäl för häktning.att
lade sedan åtalet eftersom det i denna del på objektiv grund intener
kunde föreligga brott. Fråga domaren gjort sig skyldiganses var om

felbedömning frågan advokatentill avseende såväl kunde miss-om
tänkas för undertryckande urkund, frågan degrovt av som om

häktningsgrunderna förelegat.särskilda Ansvarsnämnden ansåg såatt
för misstänka advokaten förfallet eftersom skäl saknades denattvar

fanns inte tillräckliga för häktningnämnda gärningen. Det heller skäl
övrigt. häkta hade domaren därför oaktsam-i Genom advokatenatt av

domare och han tilldeladeshet åsidosatt vad ålegat honomsom som
Ädärför varning 6/1976.

in vissa handlingar till domaren inte ville inPart rätten tasomgav
Sedan avlägsnat sig kastade domaren handlingarna.i akten. parten

handlingarna, inte utgjordemedgav deDomaren ävenattsenare om
visst värde för utredningen i målet.skriftliga bevis, kunnat ha ett

Ätilldelades varning 4/1979.Domaren
efter förhandling i familjerättsligt mål dels hållit tidenDomare har

för domens meddelande svävande, dels underlåtit allsoch sättet att
Ätilldelades varning 1/1980.meddela dom i målet. Domaren

efter ha försummat processled-ålades löneavdrag delsDomare att
därför blivit liggande åtgärd i fleraningen i tvistemål, år,ett utansom

i rättegångsbalken tiden för domsdels ha åsidosatt bestämmelserna om
underlåta i FT-mål meddela dom.meddelande tvåattattgenom

inte flera månader efter förhandlingarna iDomarna hade meddelats
Ä 2/1987.målen

föreskriven tid färdigställt och tillhade inte inom deDomare
i brottmål,tilltalade domar, dröjt med utfärda stämningöversänt att

förlängt vadetiden i brottmål grund domarna inte expedieratspå attav
till ii tid, dröjt med överlämna vadeinlagor hovrätten mål rörtatt som

tjänstgöring veckahäktade och slutligen uteblivit från under drygt en
sjukintyg grund hon inte fått den protokollförarhjälp honpåutan attav

ville ha. Eftersom det fråga upprepade försummelser ansågvar om
med varning, domarenAnsvarsnämnden inte det räckteatt utanen

Ä 7/1989.ålades löneavdrag
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domarfrågor idomstols- och JO:s ochVissa

tillsynsverksamhetJK:s m.m.

till frågor Domarutred-Redovisningen har koncentrerats rörsom
bedömning och diskussionuppdrag. Sådana ärendenningens rörsom

kommunicering, dröjsmål har tagitshandläggningsfrågor, dvs. etc.av
för JO:s och tillsynspraxis.med endast i syfte belysa JK:satt ramarna

till vissa avgöranden domstolen,Hänvisningar har skett Högstaav
ansvarsnämnd och därvidArbetsdomstolen och Statens även utan att

fört talan. Promemorian bygger påJO eller JK genomgången av
framåt. Materialet redovisasfrån slutet 1960-talet ochmaterialet av

endast i rubrikform.

JO:s JK:s tillsyn domstolarna1 Allmänt och avom

JO 1975 37s.
konstaterade förfarande varit oriktigt, uttalade det rördeJO attatt ett

inte tjänstefel skullebedömningsfråga gjorde gällande attmenen
föreligga i saken.

JO 1975/76 116s.
bedömde handläggningsåtgärd hos tingsrättEn hovrätt en somen

rättegångsfel. Tingsrättens ordförande begärde JO skulle prövaatt
yttradehandläggning vid tingsrätten i vissa hänseenden. JO påmålet

förfarande inte överensstämde medanförda skäl tingsrättensatt
gällande rätt.

1987/88JO s.19
felaktigheter i hovrätts dom; uttalande begräns-Ifrågasatta även om

JO kritikningar i JO:s tillsyn domstolar. uttalade hovrättsöver mot
vittnesi fråga redovisningen målsägandens ochdom ett utsagoravom

redovisningen domstolens protokoll svarandensi fråga isamt avom
utförligtJO redovisade vidareinställning till skadeståndsyrkande.ett

vilka frågor rörande hovrättens handläggning han inte avsåg attsom
Ärendet fällts tillrörde brottmål där domare åtalats ochpröva. ett en
för tjänsten. fråga domaren hade Ansvars-brott Iutomansvar om
Ä skulle från sinnämnden 11/1984 funnit domaren inte avskedasatt

anställning domare. JO sökte inte ändring i detta beslut. JKsom
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väckte dock talan hos Arbetsdomstolen avskedande domarenom av
dnr 3345-86-20.JK JK återkallade dock sin talan sedansenare
förlikning träffats mellan parterna.

JO 1989/90 23s.
JO-uttalande lagmans skyldighet uttala sig till JO i anledningattom

remiss rört domares befattning med mål hosav som annan ett
domstolen.

JO 1989/90 36s.
JO-uttalande de allmänna principerna för JO:s prövningom av
domstolarnas verksamhet.

JO 1992/93 43s.
JO-kritik oklarheter i domskälen i hovrättsdommot Jämförm.m.
Högsta domstolens beslut 1992434-16 Götaoch hovrätts skrivelse till
riksdagens konstitutionsutskott 1993-01-13.

JO 1992/93 54s.
Allmänna O-uttalandenJ i fråga förekomsten förfarandeettom av som
inte istå överensstämmelse medansetts rättegångsbalkens regler.

JK 1989 29s.
Vissa frågor rörande domstolarnas handläggning det s.k. styck-av
mordsmålet prövning flertal handläggningsfrågor.ettav

2 Tjänstetillsättning

JO 1976/77 268s.
Fråga dokumentation muntliga upplysningar i tjänstetillsätt-om av
ningsärenden inom domstolsväsendet.

JO 1977/78 317s.
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har i visst fall vid
bedömandet sökandens lämplighet för lagmanstjänst tagit hänsyn tillav
hans alkoholvanor. JO har inte funnit anledning avstånd härifrån.att ta

Ämbetsbrott3

JO 1961 15s.
Domare hovrättsassessor och revisionssekreterare hade under flera
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år uppsättande koncept och utkast tillgenom rättegångsskrifterav och
juridisk rådgivning i betydande omfattninggenom annan och delvis

ersättning lämnat biträde imot rättsliga angelägenheter. Domaren
dömdes för tjänstefel NJA 1960 1986.s.

JO 1965 15s.
Åtal rådman för dröjsmål medmot utfárdande stämning i brottmålav
och för försummad kontroll huruvida utfärdad stämning delgivits;
dröjsmålen och forsummelserna hade medfört preskription i vissa fall.
Rådmannen dömdes för tjänstefel.

JO 1966 15s.
Åtal vattenrättsdomare för imot skrift till styrelsen för Sveriges
advokatsamfund gjorda kränkande och insinuanta uttalanden om
advokat. Domaren fälldes för ärekränkning i förening med åsidosättan-
de tjänsteplikt för tjänstefel till suspensionsamtav under två månader.

JO 1968 17s.
Åtal tingsdomare dels för hanmot vid handläggningenatt fader-av
skapsmål förordnat tingsvaktmästare i egenskap godatt bevakaav man
svarandens i målet,rätt oaktat svaranden vistades under känd adress,
dels för domen i målet enligt sinatt avfattning grundats allenast på
medgivande gode dels ock för indispositivtav tvistemålmannen, att
avgjorts huvudförhandling. Tillikautan fråga tingsdomaren förfaritom
felaktigt underlåtenhet tillföra akten igenom att avgjort mål ett av
protokollföraren upprättat protokoll, i stället medersattssom ett av

Åtalet,ordföranden upprättat protokoll. fördes till Högstasom
domstolen, bifölls delvis NJA 1967 B l.not.

JO 1969 415s.
Åtal vice ordförande i hyresnämndmot för dröjsmål med avgörande

mål Åtalangående fastställande grundhyror.av för tjänstefelav
bifölls.

JO 1971 461s.
Åtal tingsdomare förmot denne skulle ha brustitatt i hänsynsfullt
uppträdande Åtaletvid tillrättavisning underordnad. ogillades i lagaav
kraftvunnen hovrättsdom.

JO 1973 21s.
Åtal ordförande i hyresnämndmot för dröjsmål med utsättande av
sammanträde med nämnden och meddelande nämndens utslag.av
Åtalet for tjänstefel bifall.vann
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40JO 1976/77 s.
felaktig avräkningflera fallhäktestid. ärendet därAvräkning I avav
för domareansvarsfrågornaJO utförligtdiskuterarbehandlats som

1975/76 87.JOfel. Jfravräknat även s.

1984/85 21JO s.
Åtal myndig-myndighetsmissbruk och vårdslösförlagmanmot

dispositivt tvistemål.handläggningsamband medhetsutövning i av
80.Jämför 1984NJA s.

69JO 1984/85 s.
Åtal åtalatmyndighetsutövning mot åklagare,vårdslösför som en

åtaladesekretessbestämmelser ehuru denför brott motperson
tilltaladefällt denstraffbar, domare,gärningen inte motsamt somvar

gjorts Högstafelbedömning ansågsrättsligatill Den avsomansvar.
betraktaallvarlig deninte sådomstolen attatt som grovvarsom

1983 644.inte bifölls NJAvarför åtaletoaktsamhet s.

19JO 1985/86 s.
myndighetsmissbruk iförtal ochförlagmanifrågasattAnsvar mot

lämplighetvisshandläggning frågormedsamband sompersonsomav
avseenden.kritik i vissa IJO uttaladerättshjälpslagen.biträde enligt

föregåttsbiträdet, vilket inteentledigabeslutlagmannensfråga attom
myndighetsmiss-åtalseftergift förJObeslutadekommunikation, omav

bruk.

1981 13JK s.
expediera domdagar medmånader 11dröjsmålLagmans att an-sex

myndighetsutövning.vårdslössågs som

1989 52JK s.
imyndighetsutövning beståendeför vårdslösdomareMisstanke mot

tid. beslutadeföreskriven JKhållits inomhäktningsförhandling inteatt
åtalseftergift.om

1990 24JK s.
inte uppmärksammaförsumligvaritTingsñskal hade attattgenom

§enligt 20 kap. ltjänstefeldomför. Frågainterätten omvar
inteåtalade inte ochringa,brottetJK ansågbrottsbalken. tog upp

disciplinansvar.frågan om
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NJA 1990 542s.
Fråga på talan JK vårdslös myndighetsutövning vid häktnings-om om

Åtaletbeslut. ogillades.

HD:s dom 31den maj 1994, DB 146
Hovrättsledamöters åtgärd fastställa tingsrätts förordnandeatt en om
förverkande villkorligt medgiven frihet, förordnandettrots attav
saknade laglig grund, har bedömts tjänstefel.som

4 Avskedande och disciplinansvar

JO 1977/8 19s.
Befogenheten beslutade tvångsåtgärder advokat misstänktsmotav som
för brott. disciplinärFråga påföljd för åklagare och domare. JOom
kritiserade domaren och anmälde åklagaren till Ansvarsnämnden. JK
anmälde domaren till Ansvarsnämnden JK:s beslut publicera-senare

Ä Ädes i TSA 1977 224. Ansvarsnämnden 6/1976 och 3/1977s.
beslutade varning domaren och lämnade anmälanmotom mot
åklagaren bifall.utan

JO 1979/80 18s.
Disciplinansvar för domare kastat bort vissa handlingarsom som ena

Äingivit i expropriationsmål. Ansvarsnämndenparten 4/1979ett
beslöt varning.om

JO 1980/81 17s.
Disciplinansvar för domare bl.a. underlåtit meddela dom i målattsom

Äangående vårdnad barn, umgängesrätt Ansvarsnämndenom m.m.
1980 beslöt varning.om

JO 1990/91 24s.
JO:s anmälan disciplinansvar domare för dröjsmål medmotom
expediering beslut rättspsykiatrisk undersökning i brottmålsdomav om
lämnades bifall Ansvarsnämnden. Saken rörde frågautan av en om
domarens rotelinnehavare för delegerad arbetsuppgift.ansvar som en
Beslutet laga kraft. JO gjorde framställning till regeringenvann om
meddelandet föreskrifter reglerarnärmare ansvarsfördelningenav som
mellan rotelinnehavare och personal fråganär delegeradeärannan om
arbetsuppgifter.

JO 1991/92 25s.
JO:s anmälan disciplinansvar för bl.a. domare med anledningom av
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beslut hemlig telefonavlyssning avlyssning telefon till vilkenett om av
misstänkteden kunde komma ringa lämnades bifallantas att utan av

O:sAnsvarsnämnden. J beslut och Ansvarsnämndens beslut innehåller
utförlig diskussion bl.a. domarens rättsliga för deten av ansvar

Äfelaktiga beslutet. Ansvarsnämndens beslut laga kraft 2/ 1991.vann

JK 1989 77s.
Anmälan disciplinärt förfarande domare för dröjsmål medmot attom
underrätta tilltalad dom, för dröjsmål med utfärda stämning, förattom
dröjsmål med sända vadeinlaga till hovrätten föröver och beslutatt

förlänga vadetid. Ansvarsnämnden ålade domaren löneavdragattom
Ä 7/1989.

AD 1989 52nr
Arbetsdomstolen biföll yrkande avskedande domare medom av en
stöd § LOAll kap. 1 på grund snatteribrott.av av

1992AD 51nr
Fråga avskedande enligt 11 kap. 1 § LOA domare iom av en
kammarrätt assessor vid tillfällentvå med mellanrumnågra årssom
gjort sig skyldig till bl.a. rattfylleribrott. Betydelsen alkohol-av

sjukdomskaraktärberoende och åtgärder för rehabilitering.av
Ansvarsnämnden hade beslutat domarens skiljande från tjänsten.om
Arbetsdomstolen fann avskedandet lagligen grundat.att var

Bisysslor5

JO 1964 490, 500s.
Framställning till Kungl. Maj bisyssleregler, avsnittet särskilt vadom
gäller domare.

JO 1967 164s.
försäkringsbolagensLämpligheten domare ledamotattav var av

nämnder för enhetlig bedömning skadefall. JO fann anledning tillav
åtgärd.

JO 1975 129s.
huruvida ordförande försäkringsbolagsFråga uppdrag i skade-som

förenligt med domares ordinarie tjänsteutövning.nämnd var

JO 1984/85 82s.
Bisyssla för domare rådman bouppteckningsförrättare.som
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1989JK 98s.
Angående domares bisysslor; fråga hyresråd bedriven kursverk-om av
samhet i hyresrätt fortroendeskadlig bisyssla.att Sevar anse som
också JK 1990 178.s.

6 Arbetsledning inom domstolen m.m.

JO 1968 379s.
anledningl lockout och strejk tjänstemannaområdetpå uppkomav

frågor chefsdomare, undantagits från arbetsinställelse,om som var
skyldig tjänstgöra såsom inskrivningsdomare. I ärendet behandlade JO

bakgrund § 180947 års regeringsformmot befogenheten för hov-av
rätt direktiv chefsdomares tjänsteutövningatt l ärendetge om m.m.
förekom informell kontakt mellan Justitiedepartementet och hovrätten.
JO inteansåg fel ha förekommit.

JO 1970 372s.
Fråga hovrätt, entledigat fiskal, handlat med tillräckligom som e. o.

tidigare ha tagit definitiv ställningatt till hansomsorg genom
anställningsfor-
hållanden. Tillika fråga innehållet i for fiskalen utfärdatettom
tjänstgöringsbetyg.

JO 1988/89 19s.
Lagmans åtgärder domare. Till följd vissa händelsermot viden av en
huvudförhandling relationsproblem mellan rådman och åklagareen
beslutade lagmannen flytta rådmannen tillatt rotel. JO redo-en annan
gjorde för den konstitutionella och den övriga rättsliga regleringen av
frågan och uttalade kritik.

JO 1991/92 35s.
Chefsrådmans övergripande för äldre mål blir avgjorda.attansvar

JO 1991/92 37s.
Rotelinnehavarens bevakningsansvar för rotelsekreterarens arbete.

JO 1992/93 48s.
Lagmans för långsam handläggning mål i tingsrättansvar ettav
handlagd tingsfiskal.av en

1981JK 15s.
Angående plenums befogenhet enligt tingsrättsinstruktionen m.m.
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målOm lottning7 m.m.av

1980/81 47JO s.
tingsnotariestvistemål. ViktenBristfállig handläggning attavav

tingsrättsinstruktionenenligtförordnandelämplighet att mottaga
särskilt fall.i varjeprövasnoggrant

JO 1983/84 32s.
komplicerat inskrivnings-fått handläggaKritik tingsnotarie ettattav

ärende.

1985 73JK s.
ärendeförordnas handläggatingsnotarie bortbl.a.Fråga attom

adoptionangående vuxen person.av

1989 70JK s.
brottmåluppmärksammathovrättspresidents beslutFråga att ettom

lagfarna ledamötervissaviss avdelning ochskulle tilldelas rotel på att
i målets avgörande.skulle delta

frågor uppträdandeVissa domares8 om

JO 1964 184s.
ideltagittjänsten såsomhuruvida domare,Fråga partutomsomen

otillbörligasig skyldig tillförfarande, gjorträttegångsliknande
oaktat hansådan de uppträttoch åtgärderuttalanden art att somav -

tjänsteplikt. JOåsidosättandeinnefattaprivatman kunde avanses-
till åtgärd.anledningi sak fannprövade men

29JO 1990/91 s.
för utredningpartsombud till åklagareanmältKritik domare somav

Även uppträdandeolämpligafråga domaresbrott.misstanke omomav
sammanträde.vid

3168-19921994-02-02 dnrJO
åklagare underdomstol ochunderhandskontakt mellanFråga om

domstolensområdet förutanförmålhandläggningen ett menav
processledning.formella

1985 125JK s.
Oskarshamnssjövärnsmålet vids.k.handläggningen detFråga avom

tingsrätt.
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9 Domstolarna och massmedia m.m.

JO 1969 39s.
Är det förenligt med nämndemans tjänsteåliggande verkaatt som
pressreferent domstolsförhandlingar i vilka han själv deltagitav som
domare JO pekade på lagliga hinder härför inte föreliggeratt men
diskuterade saken ytterligare.

JO 1983/84 38s.
Tingsrätt har skyldig lämna tillgängliga personuppgifteransetts att ut

nämndemän.om

JO 1986/87 19s.
Kritik tingsrättslagman för olämpligt uppträdande journalist.mot mot
Brister i fråga information angående ordningsföreskrifter förom
besökande vid domstolen.

JO 1992/93 26s.
Domstolarnas beslut ljudupptagning ochän rättenom av annan
direktsändning i radio under rättegången mordet statsministerpåom
Olof Palme; fråga allmänhetensäven tillträde till förhandlingarna.om

JK 1981 98s.
Fråga åsidosättande kap.5 1 § rättegångsbalken vid domstols-om av
förhandling. Häktningsförhandling hölls efter kl. 16.40 då tingshusets
växel dörrarna låsts ochstängts, vaktmästarna lämnat tingsrätten.

JK 1982 194s.
Fråga brott tystnadsplikt innehålletavseende i dommotom en som

inte hade meddelats.ännu

1983JK 29s.
Fråga åsidosättande tystnadsplikt utlämnandeom av genom av
pressmeddelande angående innehållet i inte meddeladännu dom.en

1986JK 57s.
Fråga domares kontakter med media i mål och ärendenom en som
handlades domaren.av

1988JK 180s.
Ifrågasatt brott tystnadsplikt styckmordsmålet.mot m.m.
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10 juni 5033-92-20JK:s beslut den 1994 Dnr.
Anmälan hovrättsdomare med anledning bl.a. uttalandenmot en av

artiklar i massmedia riktade advokat.och mot en
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Justitiekanslems tillsyn domstolarna 1991över års-
JK-utrednings överväganden och remissutfallet

Direktivenl

Enligt sina direktiv Dir. 1991: 10l skulle 1991 års JK-utredning bl.a.
särskilt överväga hur tillsynen domstolarna bordeöver utformas med
hänsyn till den garanti finnasmåste för självständigt dömande.ettsom
Det borde också närmare övervägas vilka intressekonflikter kundesom
uppstå då JK uppträder inför domstol samtidigt hanpartsom en som

sin tillsynsfunktion skall granska domstols handläggninggenom samma
målet.av

2 Betänkandet

sinI sammanfattning i betänkandet Justitiekanslern SOU 1993:37, s.
14 f. anförde utredningen domstolarna alltid har omfattats såvälatt av
JK:s JO:s tillsyn och de ursprungligen framhölls särskiltattsom som
viktiga tillsynsobjekt. Så kontrollen domstolarna enligtsom av
gällande bestämmelser och praxis sker i Sverige kan den enligt
utredningen inte oförenlig med domstolarnas självständighet ianses
dömandet. Vidare anförde utredningen JK med strikt iakttagandeatt

domstolarnas självständighet i dömandet också i fortsättningenav
kunde vissutöva tillsyn domstolsväsendet.över

Frågan OzsJ och JK:s kontroll domstolsväsendetöver behandlasom
i betänkandetnärmare på 58 ff., 130 ff., 164 och 230.s.

Utredningen föreslog alltså ingen förändring i gällande tillsyn. För
markera betydelsen rättskipningensatt självständighet ocksåav

JK borde dock enligt utredningen principernagentemot för JKzs tillsyn
domstolsväsendetöver markeras särskild bestämmelse igenom en

lagen justitiekanslern enligt vilken JK vid sin tillsyn domsto-överom
larna särskilt skall beakta deras självständighet i rättskipningen s.
164. Förslaget i andra istycke 3 § angivna lagtogs medettsom
följande lydelse: När Justitiekanslern tillsynutövar domstolaröver
skall han särskilt iaktta bestämmelsen i 11 kap. 2 § regeringsformen.
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Remissutfallet3

i fråga kontrollprincipiella ståndpunkt JK:s överUtredningens om
Skåne ochJO, Svea hovrätt, Hovrätten överdomstolarna delas av

och Domstolsverket.i Stockholms länBlekinge, Länsrätten
underbilaga Svealagts medyttrande i denna del harJO:s som

tillsynsrätt: dels bör JKzsvissa inskränkningar i JK:sföreslårhovrätt
§ tillsynslagenöverläggningar 9vid domstolarsnärvarorätt av-

förhindrarinföras uttryckligen JKbör regelskaffas, dels attsomen
målgäller dess behandlingdomstol såvitttillsynutöva över ettaven

vid domstolen. Hovrättenföreträdereller ärende i vilket JK staten
avseenden meningBlekinge har i dessaSkåne ochöver somsamma

Svea hovrätt.
i Stock-förslaget anförs KammarrättenKritiska synpunkter mot av

Domareförbund ochJönköping, Sverigesiholm, Kammarrätten
Medborgarrättsrörelsen.

inte konstitutio-i fråga bådei StockholmKammarrätten sätter om
enskildasskallför JKoch praktiska skäl talarnella taatt upp

hari Jönköping synpunkterdomstolar.klagomål Kammarrättenmot
avskaffavillMedborgarrättsrörelsenunderbilagatagits med som

överläggningar.vid domstolarsJK:s närvararätt att
domstolarnatillsynenfrågornaGöteborgs tingsrätt överatt omanser

sådanförsumliga domareingripaoch möjligheterna ärmotatt av
ingående analysde bör underkastasprincipiell betydelse att en mer

domarutredning. Domarförbundet1993och behandlas års attanserav
tillsynunderkastadedomstolarna alls börkan ifrågasättasdet varaom

utredning.hänvisar tillochellerJK någon sammaannanav
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Underbilaga 1

Riksdagens ombudsmäns yttrande, avsnittet Särskilt tillsynen överom
domstolarna

Vi har hittills i huvudsak uppehållit vid frågan sådanaoss om
intressekonflikter har sin grund i JK:s uppgifter samtidigtsom att

tillsynutöva den offentligsöver verksamheten och handlägga frågor
rörande skadeståndsansvar för Utredningen behandlar emeller-staten.
tid också frågan det föreligger någon liknande intressekonflikt i deom
fall där JK uppträder inför domstol står under hanspartsom en som
tillsyn. tydligtDet dennaär frågeställning har relevansatt inte bara i

Ävenfråga JK. JO befinner sig i sådan situation hannärom en
uppträder åklagare eller i arbetstvist avseendesom partsom en
disciplinansvar. Till följd tjänstefelsreglerna tillämpligaär ocksåattav
i fråga domare gäller i själva verket i viss utsträckning detsammaom
också allmän åklagarenär för talan inför domstol.en

Enligt meningvår föreligger här normalt inte någon reellsett
intressekonflikt. När JK eller JO uppträder inför domstol harpartsom
han på sätt exempelvis allmänatt åklagare respekterasamma som en
de regler gäller för rättegången och för ställning i denna.som partsen
Det finns därvid inte något för i förautrymme någraatt processen
inslag grundade tillsynsbefogenheten.på Självfallet har JK och JO
däremot rätt vilken helst anförapartsamma som att t.ex.som
domvillobesvär eller invändningargöra rättegångshinder och föraom
talan beslut varigenom sådana invändningar ogillats.mot Vi vill i detta
sammanhang också erinra den väl etablerade praxis innebärom som

varken JO eller JK använder sina tillsynsbefogenheteratt gentemot
domstolarna på kansätt betraktas inblandningett isom ettsom
pågående mål eller ärende.

Det sagda innebär det i praktiken uteslutetär JK hanatt närnu att
uppträder inför domstol initiativpå skullepart aktualiseraegetsom en
sin tillsynsroll domstolen i det aktuella målet.gentemot kanJK
däremot hamna i reell konfliktsituation han under pågåendeen om
rättegång klagomål avseende domstolens handläggningmottar av
målet. Denna konfliktsituation blir särskilt påtaglig anmälaren ärom
JK:s i detta. I sådant fall det tydligtmotpart är JK inte kanett att

tillsynsärendetavgöra sig anmälan befogadär eller Problemvare
detta slag bör emellertid regelmässigt kunna lösas JKav attgenom

efter överenskommelse med någon riksdagens ombudsmänav
överlämnar klagomålen till denne.

Utredningen har såvitt gäller JKzs tillsyn domstolarnaöver föreslagit
bestämmelsei 3 § JK-lagen innebörd JK, hannären utövarny attav

tillsyn domstolarna,över särskilt skall iaktta bestämmelsen i kap.l1
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grundlagsbestämmelse föreskrivsregeringsformen. I denna2 § att
domstolfår bestämma hurriksdagen,myndighet, inte helleringen en

domstol i övrigt skallfallet eller hurenskildaskall döma i det en
fall.särskilträttsregel itillämpa etten

intefast tillsynen domstolarnainledningsvis slåVi vill här överatt
JOfrån den tillsyn JK ochskiljer sigavgörandepå något sätt som

i övrigt.offentliga verksamheten Domareden ärutövar över ex-
funktionärer underkastade såväloffentligalikhet med andraempelvis i

för sina åtgärder i tjänsten.disciplinärtstraffrättsligt ettett ansvarsom
självständighet skyddadförvaltningsmyndigheternasVidare ocksåär

får ingen myndighet,§ regeringsformenEnligt kap. 7i grundlag. 11
beslutande bestämmariksdagen eller kommunsinte heller organ,en

särskilda fallet skall besluta iförvaltningsmyndighet i dethur etten
enskild ellermyndighetsutövningärende rör motmot enensom

skyddarbestämmelsetillämpning lag. Dennakommun eller rör avsom
forvaltningsmyndigheternmahosverksamhetsåledes den som
verksamhet.dömandedomstolarnasmotsvarar

inte direkt tillämpliga på JK:sgrundlagsreglernanämndaDe ärnu
JO harsjälet varken JK ellertillsynsverksamhet detoch JO:s attav

myndighet i dessdirektiv tillbindande någonbegfogenhetnågon att ge
liggerkommer deträttstillämpande verksamhet. Däremot synsätt som

isjälvständighet till uttryckför regeln domstolarnastill grund om
JOochtillsynsverksamheten så JK nämntspå sätt att somsom nyss

inleda utredninguttalanden ellerundvikerregel göra attatt omens
lagakraftvun-inte har avslutatsförhållanden i rättegång genomsomen

undantaget från dennabeslut. viktigasteeller slutligt Detdomnen
handläggningendröjsmål medfrågor otillbörligaprincip avavser om

mål.ett
sig innehållet inormalt från uttalaJO vidareJK och avstår att om

härifrån endastavgöranden. Undantag görs närdomstols etten
tilläggaslagregel. kanuppenbar strid med klar Detavgörande står i en

straffrättsligt kan aktualiseras.fall ibland ocksåi sådana ettatt ansvar
Även anledning dennasåledes ibland ha påRiksåklagaren kan att

i dom.ställning till innehålletgrund ta en
handi stället i förstaJO:s domstolarnaoch tillsyn ärJK:s över
gällermål och ärenden. Vaddessas handlägga sinainriktade på sätt att

uttalandenmöjligheternaförfarandereglertillämpningen är göraattav
självai sak. har idomstolarnas avgöranden Deti frågastörre än om
JO:sviktig del JK:s ochsedan längeverket ansetts vara en av

vägledande uttalanden påför rättstillämpningenverksamhet göraatt
processrättsliga området.det

JO i frågaiakttas JK och ocksånämnda förhållningssättetDet avnu
Även härförvaltningsmyndigheternas rättstillämpande verksamhet.om
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ligger således tyngdpunkten granskningpå tillämpningenen av av
gällande förfaranderegler och andra formalia vid handläggningen.
Uttalanden i bedömningsfrågor endast bedömningengörs liggernär
klart utanför vad medges gällande regler.som av

De nämnda principerna för och JO:sJK:s tillsyn har vid fleranu
tillfälleen godtagits statsmakterna och det finns enligt meningvårav
inte någon anledning ändringgöra någon härvidlag. Denatt av
utredningen föreslagna regeln tycks inte heller syfta till någon
förändring. kan emellertidDen enligt mening leda tillvår missförstånd
i skilda hänseenden. kan fåDen sålunda JK:s tillsynsbefogenheter

domstolarna framstå begränsade de i självaängentemot att som mera
verket och den kan därmedär grund för tvister mellan ochutgöra JK
domstolarna omfattningen tillsynsbefogenheterna. Missupp-om av
fattningar i detta hänseende har i själva verket förekommit i debatten
redan sådan regel. föreslagnaDen bestämmelsen kan vidareutan en

upphov till uppfattningaen grundlagsskyddet för förvaltnings-attge
myndigheternas rättstillämpning lägre valör motsvarandeär änav
skydd för domstolarnas del.

Med hänsyn till det sagda tilloch någon befogad kritik JK:satt mot
tillsynsätt sin domstolarna inte framkommitutöva över haratt

avstyrker vi föreslagaden regeln införs.att
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Underbilaga 2

i JönköpingKammarrätten
beträffande tillsynen domstolarna:över

Direktiven omfattar frågan hur tillsynen domstolarna böröver vara
organiserad. i tidigareFrågan har berörts utredningar. JK-även
utredningen föreslår tillägg till 3 § i tillsynslagen vari särskiltett
erinras regeringsformen.bestämmelsen i 11 kap. 2 §om

Principiellt ifrågasättas inte domstolarnas ställningmåste om av
tredje statsmakt borde markeras tydligare i dag. Justitiekanslernsän
tillsyn domstolarna tillspetsat påminnelseöver är atten om- -
domsmakten direkt underordnad Kungl. Majzt i ett out-var mera
vecklat historiskt skede. förhållandet förvaltningsmyndig-Det att
heterna åtnjuter viss självständighet kap § regerings-ll 7genom
formen inte forbör till intäkt förvaltningsmyndigheterna,tas att som
lyder under regeringen och domstolarna kräver tillsyn.samma
Utredningen fäster själv uppmärksamheten s. 60 skillnadenpå att
mellan domstolar förvaltningsmyndigheter oftaoch utomlandsär större

sÅi Sverige. Kammarrätten tolkar direktiven dennaän på sätt att
skillnad värd analys. Utredningen dra slutsatsen,är atten synes
olikheterna Sverigemellan och övriga europeiska länder motiverar den
tillsyn domstolarna finns i Sverige, och anför deöver attsom
invändningar, i internationellt perspektiv kan JK-ett motsom resas
tillsynen domstolarna, vid inteöver granskningnärmare ären

Utredningensbärkraftig. slutsatser beträffande tillsynsarbetets
inriktning dock vid handen domstolstillsynennärmast ärattsynes ge

allt primär uppgift. således principielltMan kanän spåraannat etten
bejakande förnekande i praktiken behovet JK-tillsynettmen av av

domstolarna.över
Enligt kammarrättens mening bör således domstolarna utmönstras

från
tillsynsområde.JK:s Detta kan tillägg i 2 § förslagetgöras ettgenom

till lag ändring i lagen Justitiekanslerns tillsyn. Som ut-om om
redningen påpekar arbetar domarkåren i principunder samma
straffrättsliga offentligtandra anställda.änsteansvar Dettasom ansvar

vidkan behov utkrävas JO liksom f n. sådan ordning kräverEnav
foljdändring i 12 kap 8 § första och andra styckena regerings-en

formen. Med hänsyn till parlamentarismen inskriven iäratt numera
regeringsformen ikan och för sig ifrågasättas inte domstolskon-om
trollen bör K. Eftersom emellertid lagstiftningsmaktenutövas Jäven av
tillagts riksdagen och eftersom domstolarnas självständigaensam
ställning särskilt imarkerats regeringsformen, bl.a. kravet pågenom
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lagform vid utfärdandet bestämmelser domstolsväsendet ochav om
rättegångsförfarandet, förefaller det naturligast Riksdagensatt
ombudsmän kontrollen domstolarnautövar fullgör sinaattav
åligganden. Om regeringen behöver informeras förhållanden inomom
domstolsväsendet torde detta kunna ske direkt till Justitiedepartemen-
tet.

Frågan formerna för JO:s domstolstillsyn kan inte iövervägasom
detta remissyttrande bör i förestående reformarbeteprövas för attmen
stärka domarnas och domstolarnas ställning prop. 1992/93:l00
bilaga 3 27 betänkandet 60.samts. s.

Kammarrätten vill andraå sidan J liksomnämna Kzs för övrigtatt -
JO:s hittillsvarande tillsyn domstolsväsendetöver i den praktiska-
tillämpningen inte utgör något generellt hot domstolarnasmot
självständighet. All erfarenhet visar i stället JK sådan tillsynutövaratt
med respekt för domstolarnas integritet i dömandet. Kammarrät-stor

överväganden grundas således vadpå rimligt fråntens ärsom
konstitutionell synpunkt. Skulle statsmakterna finna hittillsvarandeatt
regeringskontroll inte kan undvaras, finns således inte anledning att
föreslå ändringar i JK:s arbetssätt på detta område.





Bilaga1994:99 18sou

TJÄNSTEFÖRSLAGSNÃMNDEN
FÖR DOMSTOLSVÄSENDET TFN 1993-08-10

EkströmPeter

SAMMANSTÄLLNING ÖVER TFN:s

PRAXIS 1984 JUNI 1993-

vid beslut om

tillstånd enligt 12 rättegångsbalkenkap. 3 § att ombuduppträda som

och

besked enligt 37 § anställningslörordningen om bisysslor
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RÃTTEGÅNGSBALKENTILLSTÅND KAP.ENL. 12 3 §

1.1 Tillämplighet 12:3 RBav

Bestämmelsen till lagfaren iändrad i SFS 1992:1511 domare blottickeatt avse m.m.
Ändringenallmän avsedd träda i kraftdomstol. samtidigt EES-avtalet.är att som

Bestämmelsen kammarrättsfiskalicke gälla dnrhar 47-1990, hyresråd dnr 127-ansetts

1989 och kanslichef vid mellankommunal Skatterättt.f. dnr l-1983.

TFN har tillstånd fordras förvidare uttalat utföra talan inför domstol för demattatt man
Iagligen företräder dnr 78-1991, gällde rådman skulle föra minderårigt barnsegetsom som
talan i tvist rörande hyresfordran.

Ansökan varit tjänstlediga for anställning i advokatbyrådomare biträdande juristav som som
har till meningen inte nämndensmed hänvisning 12 kap. 3 § 1 andra föranlett någonst.

vidare åtgärd, m.fl..dnr 84-1987

1.2. Prövande tjänst.annanav

Tillstånd ñskalertjänstlediga och andrahar regelmässigt meddelats prövatassessorersom
föranställningar ombud för arbetsgivaren och i förekommande falluppträdaatt som -

arbetsgivarens Domänverket,klienter Domstolsverket, Vägverket, Riksskatteverket,t.ex.-,
kommuner, Sverigesgällde tillstånd enl. RB 12:22 och dnrSALF 21:3, 12-1991,även

Stadshypotek,Lantbruksuniversitet. Stockholms Patentbyrå, Svenska CellulosaLRF, AB AB,

banker och försäkringsbolag.

1.2.1 Vidare tillstånd meddelats:har

Tjänstledig beviljats tillstånd tjänstgöring ii hovrätt har underhovrättsassessor Svea att
hustrus rättegångsombudjuridiska byrå i Marstrand uppträda dnr 102-1990.som
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1.3. släktskap

1.3.1 Tillstånd har meddelats:

lagman i Strömstads tingsrätt ombud föratt sin hustru inför Göteborgsvara-
tingsrätt i FT-mål rörande tilläggsavgiñ försummelse medförap.g.a. att
mânadskort vid färd i spårvagn dnr 88-1987

hovrättsråd i Svea hovrätt ombud för sin hustruatt vid Kalmar tingsrättvara i-
mål rörande hyra fritidshus 114-1986av
rådman i Göteborgs tingsrätt ombud föratt sin hustru, ochvara svärmor-
svägerska vid Hyresnämnden i Göteborg i tvist rörande hyra fastigheti som
hustrun delägare till dnr 96-1988var
hovrättsråd förombud sin far i hovrättenatt i brottmål där båda fördevara-
málsägandetalan dnr 2-1992

rådman i Gävle tingsrätt ombud för sinatt myndiga dotter vidvara-
Hyresnämnden i Stockholm i ärende rörande medling i bostadsrättstvist dnr 29-
1988

i Svea hovrätt ombud för sinatt vid Hyresnänmdenassessor svärmorvara- 1
Stockholm i mål rörande överlåta hyresrätträtt dnratt 117-1987

i Svea hovrätt tjänstledig För utredningsuppdrag förombudassessor att ett- vara
byggbolag, svåger, vid Alingsåsägt tingsrätt i mål fordranrörande dnrav en
129-1990

fiska i Hovrätten för Nedre Norrland ombud för sin fars kusin vidatt vara-
inskrivningsmyndigheten vid Hallsbergs tingrätt i ärende rörande
lagfartssammanträde dnr 79-1990

fiska i Svea hovrätt tjänstledig för utredningsuppdrag ombud För sinatt- vara
svågers i Hyresnämnden i Stockholm, och det blir aktuellt införmor om- -
domstol dnr 6-1988

tingsnotarie i Göteborgs tingsrätt ombud for sin sambos i Varbergatt vara- mor
tingsrätt i mål mäklarprovision dnr 103-1988ang.
tingsnotarie i Sjuhäradsbygdenstingsrätt ombud för sin i Länsrättenatt vara- mor
i Göteborgs och Bohus län vid överklagande taxeringsbeslut dnr 124-1990av
tingsnotarie i Lunds tingsrätt ombud for fästmansatt fader i Landskronasvara-
tingsrätt i mål rörande skadestånd brott dnr 49-1992p.g.a.
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tingsnotarie i Vänersborgs tingsrätt ombud för broder inför Göteborgsatt vara en-
tingsrätt i mån för vårdslöshet i trafiken dnr 30-1984ang. ansvar
tingsnotarie i Gävle tingsrätt ombud för broder inför Visby tingsrätt iatt vara en-
mål för misshandelsbrott dnr 131-1990ang. ansvar
tingsnotarie i Stockholms tingsrätt ombud sin sambos införatt vara- mor
Kristianstads tingsrätt i mål rörande arbetstvist dnr 44-1987.

Örebrotingsnotarie i tingsrätt ombud för sin med bolagatt systervara eget- av
ringa omfattning inför Stockholms tingsrätt i mål rörande fordran dnr 8-1991

1.3.2 Tillstånd har Mg lämnats i följande ärenden:

hovrättsråd i Svea hovrätt uppträda ombud i Stockholms tingsrätt föratt sinsom-
19-årige i mål rörande fordran leasad bil. beslutetI anförde TFN:son p.g.a.
"Nämnden detnormaltintebör tillåtas domarei hovrättatt uppträderatt ombudianser en som
tingsrättinomden hovrättensdomkrets.Undantaghärifrånbörendastförekommaen egna om

särskildaskälföreligger.Dåsådanaskälintevisatsföreliggalämnarnämndenansökanutan
Dnr 106-1987.bifall."

Sökandenöverklagadebeslutethosregeringen, i beslut1988-02-04avslogöverklagandet.som
ÖrebroTingsnotarie i tingsrätt hade TFN tidigare erhållit tillstånd attav vara-

ombud med bolag ringa omfattning inför Stockholmssyster tingsrätt ieget av
mål rörande fordran dnr 8-1991, ovan. Sedan notarien antagitsävense som
aspirant i Svea hovrätt begärde han tillstånd få uppträda ombud iatt som samma
angelägenhet "generellt och i konkursärende". Nämnden avslog ansökan och
anförde skäl: "Nämnden det allmäntsom olämpligt tingsnotarierent äratt settanser att en
uppträder tillombudi konkursärendemedhänsynblandett detomfattandeochsom annat

se dnrutdragnaförfarande 81-1985detoftablir frågan även " Enligt nämndensom -
meningbördetvidarenormaltintetillåtas rättsutbildadbefattningshavarei hovrättatt en
uppträder ombudi tingsrättinomden hovrättensdomkrets.Undantaghärifrånbörsom en egna

dnr 57-1991.endastförekomma särskildaskälföreligger"om
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1.4 Vänskap m.m.

1.4.1 Tillstånd har beviljats:

tiska i Svea hovrätt tjänstledig sedan år för tjänstgöring- tre i Vattenfall att vara
ombud för god införvän hovrätten i tvisten rörande mäklararvode. Fiskalen
hade företrätt ivännen Nacka tingsrätt och därvid förbisett begära tillstånd.att
Motparten hade klagat till hovrätten dnr 37-1987
ñskal i Svea hovrätt tjänstledig sedan fem år för- arbete vid universitet att vara
ombud för Örebrogod införvän tingsrätten då under Svea hovrätts domkrets i
mål utfående handlingar dnrang. 77-1990.av
tingsnotarie i Trelleborgs tingsrätt ombud- att för godvara införvän Eksjöen
tingsrätt i mål för medhjälp tillang. bedrägligtansvar beteende.Nämnden biföll
ansökan bl.a. med hänsyn till endast drygtatt månad återstoden av
notarietjänstgöringstiden dnr 149-l 990
tingsnotarie i Umeå tingsrätt ombud föratt- god införvara Kammarrättenvän ien
Stockholm vid avslutande mål rörande disciplinansvar.av Notarien hade arbetat
med ärendet under års tid föreett notarietjänstgöringeus början dnr 120-1992

1.4.2 Tillstånd har inte medgetts:

hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige tjänstledig- sedan flera år att vara
ombud för införvän Göteborgs tingsrätt ien mål rörande underhållsbidrag till
barn dnr 314-1992

tingsnotarie i Eskilstuna tingsrätt ombud För- att bekant införvara en
Hyresnämnden i Västerås i ärende Ärendetrörande medling. kunde komma att
handläggas i tingsrättens lokaler dnr 26-1988
tingsnotarie i Ronneby tingsrätt ombud för- att god införvara vänen
Helsingborgs tingsrätt i mål rörande fordran borgensåtagandednr 84-p.g.a.
1988

tingsnotarie i Mölndals tingsrätt ombudatt för- god inför Stockholmsvara vän
tingsrätt i mål rörande skadeståndsskyldighet uppsägning dnr 23-1990p.g.a.
tingsnotarie i Handens tingsrätt för god inför- vän Huddinge tingsrätten i FT-mål
rörande skadestånd dnr 62-1991
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tingsnotarie i Göteborgs tingsrätt ombud föratt bekant inför Stockholms- vara en
tingsrätt i mål rörande fastighetstvist dnr 122-1991

Övrigt1.5

1.5.1 Tillstånd har beviljats

hovrättsråd, Övrevof, i Hovrätten för Norrland, ombud föratt- vara en
villaförening inför Kammarrätten i Stockholm och eventuellt regeringen :- -
ärende rörande byggnadslov. Sökanden medlem och styrelsesuppleant ivar
föreningen dnr 64-1991

revisionsekreterare, tjänstledig från Krirninalvårdsstyrelsen KVS,- att vara
ombud för KVS inför Linköpingsstaten tingsrätt och eventuelltgenom -
Arbetsdomstolen i mål rörande arbetstvist dnr 27-1993-
tingsnotarie i Ljusdals tingsrätt ombud inför Stockholmsatt tingsrätt i nålvara-
rörande äktenskapsskillnad vilka han påbörjat i anställning vid juristbyråm.m.
före notarietjänstgöringen dnr 132-1987
tingsnotarie i Ronneby tingsrätt ombud inför Värnamoatt tingsrätt i målvara-

leasingavtal, vilket mål han påbörjat under tidang. han drivit juridisksom egen
byrå före notarietjärtstgöringen dnr 43-1990
tingsnotarie i Simrishamns tingsrätt ombud för bolag införatt ett- vara
Kammarrätten i Jönköping och regeringen i ärende rörande tillstånd till
försäljning dansk pølse. Nämnden därvid hänsyn bl.a. tillav tog notarienatt
under drygt år före notarieförordnandetett hade biträtt bolaget i angelägenhezen
dnr 148-1990

tingsnotarie i Uddevalla tingsrätt ombud för ekonomisk föreningatt mad- vara
ändamål främja medlemmarnas ekonomiskaatt intressen bl.a. attgenom
tillhandahålla fritidsbostäder inför Göteborgs tingsrätt i mål fordran.ang.
Sökanden sekreterare och styrelsesuppleant i föreningen dnrvar 37-1989. Sedan
sökanden börjat tjänstgöra aspirant i Hovrätten för Västra Sverige ansåg:som
särskilda skäl inte föreligga till tillstånd i liknande ärende dnr 104-1989
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1.5.2 Tillstånd har 1nte medgetts:

ñskalsaspirant i Hovrätten för Västra Sverige ombud för ekonomiskatt- vara
förening i vilken sökanden sekreterare och styrelsesuppleant införvar- -
Göteborgs tingsrätt i mål rörande fordran dnr 104-1989, ovanse
tingsnotarie i Sölvesborgs tingsrätt uppträdaatt ombud inför Malmö tingsrätt- som
och iLänsrätten Blekingen län i mål rörande vårdnad, verkställighet umgängeav

vilka mål sökanden arbetat med under cirkam.m., års tid företre
notarieförordnandet. Nämnden hänsyn till målenstog och omfattning dnrart
124-1989

tingsnotarie i Eslövs tingsrätt uppträda ombudatt inför Kristianstads och- som
Hässleholms tingsrätter i mål rörande underhållsbidrag till barn,
äktenskapsskillnad, fordran rattonykterhet, vilka mål sökanden påbörjat iresp.
juristñrma vari han del före notarieförordnandet.ägt Juristfirman hade ytterligare

delägare dnr 74-1991.en

ANSTÄLLNINGSFÖRORDNINGENBESKED ENLIGT 37 § BISYSSLOR

2.1 Skiljemannauppdrag

2.1.1 Följande uppdrag har förenligaansetts med domartjänsten:

rådman i Västerås tingsrätt skiljemanA, i tvist rörande försäljning aktiepost- av,
dödsbo till bolag. Rådmannenett ett utsågs boutredningsmannen.av av

Tvisteföremålets värde cirka 600.000 kr.
TFN farm i beslut 1984-06-21 uppdrag skiljeman.att ett utsedd part,som av
"kan hos andraägnat väcka föreställningenatt domarenvara kommer iatt ett
visst beroende den honom tillpart skiljeman".utsettav Nämnden uttaladesom
därför bisysslan inte förenligatt med tjänsten rådman. Dnr 39-1984var som
Efter överklagande upphävde regeringen 1984-11-01 TFN beslut och anförde:s
bl.a. följande: "Storförsiktighetbör iakttasvid bedömningen domarebörkunnata emotomen
uppdragfrånenskild ingåett i skiljenämnd.partatt Avgörandetmåsteemellertidträffasockså

utifrån samladbedömning riskeni detenskildafalleten för domarensav ochdomstolensatt
föranseende opartiskhetrubbas. A15uppdrag begränsadär omfattning.Detfår förutsättasav att-
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sådödsboenskildaden ärHärtill kommer ettparten somenstakauppdrag. attsigdetrör ettom
uppdragetinte är ägnatattkandetbakgrunden attdenskallupplösas.Mot ansessmåningom

opartiskhet."domstolensför ellerförtroendet Assrubba
försäljningrörandetvist,iskiljemanKarlskrona tingsrätti enavlagman

dödsboet.utsågsLagmarmenbolag.dödsbo tillindustrirörelse ett avettav
1-1988.dnrMalmöi KalmarhemmahörandeParterna resp.

skadeståndrörandei tvistskiljemanNorrlandNedreförihovrättsrâd Hovrätten
kommun.TibroutsågsHovrättsrådetegendom. part,fastförsäljning avavp.g.a.

51-1988dnrholländskt bolagMotpart ettvar

domartjänsten.medförenligailuppdrag har ansettsFöljande2.1.2

imedbolag sätemellantvistiutsedd tvenneVästervik, A,ilagman partav-
följande:bl.a.beslutetanförde iTFNVästervik.

intetregelskiljeman,övriga mötertillkalladskiljenärrmd,i somordförande"Uppdrag avsom
uppdraggälleri LOA. Detsammabestämmelse ensamsomnyssnämndatillhänsynmedhinder

skiljemanuppdraggällerdetskiljeförfarande.Näri sombådautseddskiljeman, ettparterav
uppdragsådantannorlunda.Ettdäremotsigsakenställerdenendastutsedd parternaenaavav

ikommerdomarenföreställningen ettdeninge attandrahosfallåtskilligai ägnatkan attvara
regelmässigtdärfördomarebörEnhonom.harberoendeförhallandetill den utsettvisst partsom
opartiskhetdomarensförriskendockundantagsfall attvissa ärsådantuppdrag.Ifrånavhållasig
denfalletexempelvis partSåkantillstånd. ombörhan varainteså vägrasi fråga attstorsätts

tillADen utsettkommunalt partellerstatligt somtill skiljeman organ.honom är ettutsett -som
dennaÄven medbolag ort.säteärVästervik. etti motpartenbolagmedskiljeman säteär ett

medhänsyntimerNämndenkr.000000uppgåtill drygt lharvärdeTvisteföremålets angetts -
skiljemanuppdragetifrågavarandedettingsrättVästerviks somlagmanitjänsttill Azs nusom

dnrmeningavvikandeLedamotEnLOA". var av1 §förenligtmed6 kap.intevara
988.19-l

tolkningrörandei tvistNorrland,för Nedre avi Hovrättenhovrättsråd
imedbolag säteskulle ettHovrättsrâdet part,anställningsavtal. utses enav

Sundsvall.ibosattprivatTidning. MotpartSundsvallsSundsvall personenvar
1-1991.dnrkronormiljonertill cirkauppgickvärdeTvisteföremålets tre
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rådman i Lunds tingsrätt, W, utsedd ledamot i skiljenämndpart attav vara
rättsnämnd. beslutetI anförde TFN bl.a. följande:

"När lämnar domarei uppdrag skiljeman,part att måstealltiden övervägasvara noga om
uppdragetkan förenligtmeddomartjänsten.Eftersom sådantanses uppdragi åtskilligafall kanett

hosandraingedenFöreställningen.ägnatatt domarenvara kommeri visstberoendeatt denett av
har honomtill skiljeman,börpart utsett enligtTjänsteförslagsnämndenssom meningiman

allmänhetintetillåta domaren bisysslaåtaratt siguppdraget.l vissaundantagsfallsom dockär
riskenför domarensopartiskhet i frågainteatt såsätts hanbör tillstånd.Såkanstor vägrasatt

fallet den honomtill skiljemanvara pan utsettom är statligtellersom kommunalt ellerett organ
det sig enstakauppdragrör begränsad:tt omfattning.om om W utseddtill skiljemana; ar av-
enskild försäkringsbolagetVictoria. Uppdragetpan innebären han skall ingåatt permanent som

ledamoti skiljenärnnd hartill uppgift frågoren prövaatt tillsom ersättningenligträtt ettom
avtal rättsskyddsforsäkringmellanförsäkringsbolagetVictoriaom ochföretagareförbundet.
Skiljenämndenberäknassammanträde6 8 gånger året. Pågrund vadsålundaanförtsom av- -
finnerTjänsteförslagsnämndenifrågavarandebisysslaatt medbeaktande detvisteräven attav-

avtaletgällerså undantagslöstkommer fallasom gott utanförallmändomstolssom att
kompetensområdeenligtbestämmelseni 6 kap. l § LOA intekan förenligtmedW:sanses-

Tre ledamötertjänst rådmanvid Lundstingsrätt." meningavvikande dnrsom var av
113-1986.

Regeringen avslog W:s överklagande i beslut 1987-05-14 och anförde därvid
bl.a. följande: "Enligt 6 kap. l § lagen offentliganställningfår arbetstagareinteinnehaom en
anställningelleruppdrageller verksamhetutöva kanrubbaförtroendettill hansellersom en

arbetstagaresopartiskheti tjänsteutövningenellerskadaannan myndighetensanseende.Föratt en
bisysslaskall förtroendeskadligkrävsinte förtroendetfor tjänstemannenelleranses att
myndighetenfaktiskrubbas:det tillräckligt allmänhetenär hänsyntill omständigheternamedatt
kanhaanledning ifrågasättaobjektiviteten.Särskildförsiktighetatt måsteiakttas detgällernar
tjänstemänmedmaktutövandeellerrattsvårdandeuppgifter. SombådeTjänsteförslagsnämnden
ochjustitiekanslem anförthar måste försiktighetiakttasvid bedömningen domarestor enavom
börkunna uppdragfrån enskild ingåta emotett i skiljenärnnd.Omständighetemapartatten en -
i dettaärende visserligensådanaär det mindretroligtär bisysslan skullerubbai sigatt att
förtroendetför W:sopartiskheti tjänsteutövningen.Manböremellertid riskenforbeakta
förtroendeskadorocksåfrånandra, generellautgångspunkter. betydelse därvidAv ärmera stor
riskenför allmänheten.låt obefogat.får sitt förtroendeatt for domarnasopartiskhetivara
tjänsteutövningenrubbatochdendärmedsammanhänganderiskenför anseendedomstolensatt
skadas.Vid sådant bör bisysslaförsynsätt domareett i regelintegodkännassom en ett
skiljemannauppdrag härrörfrån enskild i varjefall det obetydligsom ickepart,en när är av
omfattningeller karaktär."avmerapermanent
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2.2 styrelseuppdrag m.m.
2.2.1 Följande uppdrag har förenliga med domartjänst:ansetts

lagman i södra Roslags tingsrätt styrelsesuppleant i hustrunatt delägtvara ett- av
bolag dnr 37-1983

rådman i Stockholms tingsrätt styrelsesuppleant iatt Svenska Elektriskavara-
materielkontrollanten AB SEMKO, till 51% ägdes och drevsstatensom av
med vinstsyfte vad erforderligtutöver för täcka behovattsom var av
investeringar och rörelsekapital dnr 49-1989
hovrättsråd i Svea hovrätt ledamot i Hjärneskaatt donationensvara-
förvaltningsnämnd, Stockholm dnr 10-1992

rådman i Kristinehamns tingsrätt ledamot i styrelse för bolagatt ägdesvara- som
frikyrkssamfund och syftetre vinstintresse producera ochav att utanvars var ge
religiöst inriktad tidningut 51-1992en

rådman i Borås tingsrätt ordförande i Svenskaatt Postorderföreningensvara-
granskningsnänmd dnr 35-1983

kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping ordförande i tvåatt vara-
pensionsstiñelset, grundande tandläkaraktiebolag i Jönköping. Stiñelsemaav
skulle stå under tillsyn länsstyrelse dnr 37-1984av
lagman i Varbergs tingsrätt huvudman i Varbergs Sparbankatt vara-
l beslutet anförde TFN bl.a. följande: "Uppdrag huvudmani Sparbankinnebärattsom en
vid sparbanksstämmaväljastyrelseochrevisorer,fastställaresultaträkningochbalansräkning

beslutai frågan ansvarsfrihetförsamtatt styrelsen.Nämnden sådantuppdraginteom att ettanser
medförrisk för förtroendeskadaenligt6 kap. l § LOA.Detbördärför förenligtmedNzsanses
tjänst lagman Dnrhuvudman 58-1991vid VarbergsSparbank."attsom vara
rådman i Luleå, tingsrättA, ledamot polissrjørelsen ii Luleå polisdistrikt.att vara-
l beslutet anförde TFN följande: "Nämndenhartidigare, dnr l40-I987, uttalatatt ett
uppdrag ordförande pølirsqrelseni Skelleñeåi polisdistriktinte förenligtmed tjänstsom var en

tingsflskali Skellefteåtingsrätt.Somskälför beslutetanfördenämndenbl.a. följande:som
"Allmänt bördet intefinnasnågothindersett domareåtar offentligtsigmotatt etten-
förtroendeuppdrag.Sådanauppdragtordei regel detslaget allmänhetensförtroendeförvara attav
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domarensopartiskhetinterubbaspådet innebärsätt risk för domstolenssom anseendeatten
skadas.Försiktighetenbjuderdock innebördenatt varjeuppdragprövas Förav attnoga. en
domaresbisysslaskall förtroendeskadlig detnämligenär inteanses nödvändigt förtroendetföratt
domarenellerdomstolenfaktisktrubbas.Det tillräckligtär allmänhetenmedatt hänsyntill
omständigheternakan anledning ifrågasättaobjektiviteten.att Vaddet föreliggandefallet-
angårmärks, polisstyrelseatt blandavgör viktigareen frågorannat planeringenochom
inriktningen polisverksamheten polismyndighetensav samt organisationochom arbetsformer.I
styrelsen också ivissaavgörs frågori sambandmedtillsättning delhögrepolistjånster.av en
Polisstyrelsensordförandekandärmedkommai förhållandetillettnära enskildapolisman.Såsom
ordförandekanhanocksåkomma framstå företrädareatt för polisverksamhetenisomen
distriktet.

Medhänsynhärtill finnsenligtnämndensmening risk för allmänheten,låt- att obefogat,en vara
kankomma ifrågasättadomarensatt objektiviteti vissasituationer, i brottmålt.ex. med
vittnesbevisning polismän,å andragenom åsamt andrasidan.ena, Detkanintehellerpersoner,
uteslutas vissajävssituationeratt kanuppståi sambandmeddomarenstjänsteutövning.

Deöverväganden korntill uttryck i nämndensovannämndabeslutsom till vissdel tillämpligaår
på aktuelläven bisyssla.Till följd polisstyrelsensnu arbetsuppgifterkansåledesav varjeledamot

i styrelsenkommai förhållandenära till enskildaett polismän.Dettakani upphovtilltur ge
vissajävssituationeri sambandmeddomarenstjänsteutövning.Enbartrisk för jävssituationeratt-
kankomma uppstå dockinteatt är tillräckligt för bisyssla,att offentligtutgörsen ettsom av
förtroendeuppdrag,skall otillåten.Domarenhar i sinanses tjänsteutövningvara att i
förekommandefall beaktareglernarörandedomarjävi 4 kap.rättegångsbalkenRB. Risken-
för ledamot ickeatt tillika ordförandeien är polisstyrelsenförsom allmänhetenskall framstå

företrädareför polisverksamheteni distriktetsomen får mycketbegränsad.Dettordeansesvara
intehellerföreligganågonbeaktansvärdrisk för allmänhetenskall ifrågasättaatt objektiviteti
tjänsteutövningen domare. Pågrund detanfördafinnersom nämndenav uppdragattett- som
ledamoti polisstyrelsenfår förenligtmedAzstjänst rådmanianses Luleåvara tingsrätt."som
Dnr 124-1991
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2.2.2 Följande uppdrag har int; förenliga medansetts domartjänst:

lagman i Landskrona tingsrätt styrelseledamot i Svenskaatt Handelsbankensvara-
kontor i Landskrona dnr 68-1987. Sökanden överklagade hos regeringen isom
beslut 1988-01-28 avslog överklagandet.
lagman i Varbergs tingsrätt, N, styrelseledamot iatt Varbergs Sparbank. Ivara
beslutet anförde TFN bl.a. följande:

"Förbudet bisysslori kap.6mot l § LOA i förstahandsiktepå arbetstagaretar intefår åtaatt en
sig bisyssla medförrisk för hanpågrunden jäv intekanfullgörasom att sinaarbetsuppgifter.av
Om tillämpning reglerna domarjävi 4 kap.en 13§ 1-9rättegångsbalkenav RB vidom ger
handen detfinnsrisk föratt arbetstagarenmåsteanmälajäv iatt sin tjänstpågrund bisysslanav
dennasåledesinteär tillåten.Förbudetsträckersigdocklängre.Vid bedömningenavomen

bisysslakan förtroendeskadligeller inteskallenligt6 kap.anses l § LOA beaktasinteblott
bisyssla, kanrubbaförtroendettill tjänstemannenssom opartiskhet, sådanbisysslaävenegen utan

kanrubbaförtroendetför arbetstagarevid myndighetensom eller kanskadaarman som
myndighetensanseende.Förbedömningen inteavgörande någonär förtroendeskadafaktiskom
haruppstått.Deträckermedrisk för sådanskadaDennarisk börbeaktasfrån generellamera
utgångspunkten.Av betydelse därvidriskenstor förär allmänheten,låt obefogat,fåratt sittvara
förtroendeför opartiskheti tjänsteutövningenrubbat. Bankinspektionenhar i sitt yttrandeanfört-
detinte finnsnågonatt anledning behandlaaffärsbankochSparbankatt olika, eñersomrörelsen
likartadochär dejävsfrågor kanuppkommadesamma.l yttrandetharbankinspektionensom

sparbanksrörelsenocksåpekatpådenförändring genomgåroch kommer ledasom tillnu attsom
samtliga sparbankeratt kommerstora ombildastill affärsbanker.att
Mot dennabakgrund nänmden detsaknasanledningatt någonanser skillnadmellangöraatt-

uppdrag ledamoti affärsbankjfr. dnr68-1987ochisom Sparbank.Nzsuppdrag ledamotisom
styrelsenför VarbergsSparbankkandärförinte förenligtmedhanstjänst lagmanianses som

Dnr 58-1991.tingsrätten." Regeringen avslog Nzs överklagande i beslut
1991-10-17.

rådman i Halmstads tingsrätt, styrelseledamot i Södra Skogsägarnasatt vara
ekonomiska förening. I beslutet anförde TFN bl.a. följande: "J medlemiär
föreningen harsammanlagtomkring27 000skogsägaresom medlemmar.Föreningenssom
ändamål främjaär medlemmarnasatt ekonomiskaintressenbl.a. själv ochattgenom genom

drivahandelmedskogochskogsprodukterannan och sökaåstadkommaatt tryggadgenom en
ochändamålsenligavsättningtill tillfredsställande förpriser medlemmarnashela
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skogsproduktion.föreningenhar antalhelägdadotterbolag,ett bl.a.SödraSkogsägarnaAB.
Föreningensstyrelsesammanträder10-12dagar år. Till ledamöternautgår årlig ersättningper en

20000kr och arvode 650kronorettom sammanträdesdag..."om " Riskenförper -
förtroendeskadafårdockemellanåt andravägas intressen.mot Sålundakanallmännaintressenav
skildaslagtalaför domareåtarsigvissatt sysslaen kräversärskilderfarenhetellersom
specialkunskaper. bisysslaEn kvalificeratslagkan domarenavmera värdefullinblick i olikage
sidor samhällslivetochskänkahonomvidgaderfarenhetav kankommahansarbetesom som
domaretill godo.Ett starktpersonligtintresseellerutprägladfallenhetför vissuppgiftkanen
ibland beaktansvärtmotiv.ett Enbisysslavara tjänstemanneneller hansfamilj fördelarsomger
ekonomisk kanmedföranatur riskerförav större törtroendesak sådanafördelarän inteärom

förbundnamedsysslan.Från synpunktkandetockså betydelsesamma huromfattandevaraav
ochtidskrävande bisyssla och denär enklareen ar eller kvalificeradbeskaffenhetom av mera
jfr. 1970:72 59ochSOU1969:6 84.prop. Endomares. börsåledeskunnaåtasigs. -
styrelseuppdraghosföretag intedrivsmedvinstsyñe pensionsstiftelser.som Somtillåtnat.ex. får
vidarei regel styrelseuppdragi bolag,i vilka domarenanses ellerhans anhörigaharnära ett
beaktansvärtekonomisktintresseochuppdragetkansägas led iutgöraett
förmögenhetsförvaltning.Vid samladbedömningfinnernämnden främstmedhänsynen till- -
det sig kvalificeraderöratt uppgiñeri föreningom medmycketomfattandeverksamheten att-

J:suppdrag styrelseledamoti SödraSkogsägarnasom ekonomiskföreningintekan förenligtanses
medhanstjänst rådmani DnrHalmstads 34-1992.tingsrätt."som
Regeringen avslog J överklagande i beslut 1992-06-18.:s

rådman i Enköpings tingsrätt, styrelsesuppleantatt i bolagvara ett- som
huvudsakligen sysslademed konsultverksamhet inom fastighetsrätt Jurist
Ekonomi Konsult, Jureko AB, med i Stockholmsäte vilket bolag ägdes av
sökandens svåger och svägerska, heller för bolagets räkning vidatt närvara
kurser i fastighetsjuridik i syfte förkovra sökanden inom föratt rättsområdet

rådgivning i bolaget. beslutetI anförde TFN bLa.:senare "Nämnden Z:sattanser
i bolaget. inteenbartomfattarsedvanligtengagemang styrelsearbetesom vissjuridiskävenutan

rådgivninginombolagetsverksamhetsområde.medförrisk förtroendetför honom domareatt som
låt obefogat kanrubbas.Zzsuppdrag enligtnämndensvara är meningdärför förenligtinte- -

med kap.6 §l LOA, såvitt hans Dnrtjänst 15-1989rådman."avser som
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2.3 Föreningsuppdrag m.m.

2.3.1 Följande uppdrag har förenliga med domartjänst:ansetts vara

i ilagman Länsrätten Malmöhus län ordförande i föreningsutskott iatt vara-
Fastighetsägareföreningen för UtskottetsSödra Skåne. uppgift lämnaattvar
styrelsen förslag till uteslutning medlemmar bröt föreningens stadgarmotav som
dyl. dnr 46-1982o

rådman i Länsrätten i län adjungerad iVästernorrlands ledamotatt som
Elitdomariöreningen i ishockey biträda föreningen i vissa rättsliga frågor såsom

vid ärenden rörande bestraffningsâtgärder vid föreningensoch ändring av
stadgar. uttalade vidare förelåg iTFN hinder inte biträda föreningenatt att
sådana frågor för det fall sökanden ledamot styrelsen dnr 43-även att var av
1992

revisionssekreterare, medlem i Riksförbundet för SexuelltA, som var
Likaberättigande i tidskriften Magasin medRFSL, medarbeta GAYatt
besvarande läsarbrev juridiska frågor, heller medverka i denmed attav
sociala juridiskaoch mottagningen, Stockholmsavdelningen drivs RFSL.avsom,

anförde i Sitt beslut följande:TFN bl.a. förenligt"Enligtnämndensmening det inteär
med6 kap. domare tidskrift på1 §LOA medverkari lämna brevfrånatt atten genom svaren
läsarnamedfrågor allmänjuridisk Bedömningenkanutfallaannorlundanatur.av om
lrågeverksamheten specielltområde juridiken,inomvilket domaren särskildaägerettavser av

Äveninsikter. i sådansituation medverkanbegränsasmåstekrävas till belysarättslägetattatten
ochintesynartill rådi enskildaärenden. Vad medverkani socialatt ge avser en-
jour-mottagningsåbör hinder föreligga, därvidblirnågot inte inte detdäremot anses ensom
aktuellt också i frågabesvaranågonfråga rättslig Detbördäremotintekommaatt natur. attav en

fördomaredeltari jourverksamhet, tonvikten vid juridiskafrågor.Riskeni vilken läggs att enen
medverkansocialjourverksamhetfår sådan måstesärskilt justinriktning uppmärksammasen om

Dnr 48-1983domaresärskiltframhålls jourverksarnhetenbekantgörs."näraven
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överklagade regeringen såvitt ansåg TFN:s uttalandeSökanden beslutet hos

anförde i 1984-06-14:medverkan i GAY. Regeringen beslutrörande Magasin

följande.anförtbl.a."Justitiekanslemhari yttrande besvärenöver
DVFS tillförsäkrarframhållsi Domstolsverketsförfattningssamling 1983:9B 43Som

såsomvarjemedborgaregrundläggandefri- ochrättigheter detallmännagrundlagen gentemot
Enligt kap. andrastycketyttrandefrihet,föreningsfrihet,religionsfrihet l §lm.m.

bestämmelseri TFiakttardetryckfrihetsförordningen varjesvenskmedborgare, hanTF äger om
ochsinatankartill skyddför och säkerhet,meddelade enskild allmän rätträtt att yttraärsom

underrättelsermeddelauppgifterochskritt, offentliggöra handlingaråsikteri tryck allmänna samt
kanutkrävasför uppgift i tryckt skritt intevilket helst. följer ocksåi Av TFämne att ansvarsom
innehålletii skriñen.ansvarigför innehållet Förden enligtTFzsregelsystemärän somavannan

innehålletiförEnskild kanalltsåinteåläggasperiodiskskrift utgivaren. ansvarpersonsvaraen
vetenskapliglitterär,konstnärligelleranförstidningsartikel. l DVFS 1983:9B 43 atten -

omständigheterkanundernågraverksamhetellermedarbetarskapi massmediaknappast anses
fråga sådani fall giltighet iförtroendeskadligbisyssla.Uttalandettorde ägautgöra vart omen

Är i dettafall frågaenstakaartiklar. detmedverkani tidskrift beståri författande omsomavsom
förtroendeskadlighetfårtänkas övervägandenfastmedarbetarskapkandetdäremot att ommera

Även tryckfrihetbeaktas.anförts yttrande-ochi sådantfall måstedockvadgöras. ett ovan om
avseddmedverkanintevid bedömningenhänsyn tillVidarebör Azsatttas somsynesvara

frågor allmäntägnadjuridiskarådgivningi enskildaärenden attutan avvaramera gesvar
ekonomiskagottgörelsetypsituationer.för läsekretsenochbelysarättslägeti vissa Denintresse

läsare,frågorna,d tidskriñenstill skall intebetalas dem ställerskall utgå A:s v sav somsom
intefinnai ärendetbedömning omständigheternadess Jagkanvid samlad attägare.utan en avav

förtroendetförrubbadetavseddamedarbetarskapeti tidskriftenMagasinGAY är ägnatatt vare
skadadomstolenopartiskhetellerkansig opartiskhet videller domares HögstaAzsegen annan

därförenligtmin meningtillåtasför opartiskhetiakttas. börHögstadomstolensanseende A attatt
innehabisysslan.

imedarbetareregeringen uppdragPå justitiekanslemharanförtfinnerdeskäl Azsatt attsomsom
förenligtmedintressemagasin läsarfrågor allmäntjuridiskttidskriften GAY besvara ärav

Tjänsteförslagsnänmdensbeslut.därförbestämmelsemai 6 kap. § LOA. Regeringenupphäverl
påskyldighet fortlöpandeerinras dettabeskedinteñ-itarhonomfrånA egetattatt ansvarom-

bedömning bisysslanfrånfömoendesynpunkt."göraen av
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2.3.2 Följande uppdrag har intg förenligtansetts med domartjänstvara

hyresråd i Hyresnänmden i Göteborg ombud föratt golfklubb, vari- agera som en
han medlem, inför Göteborgs tingsrätt, fastighetsdomstolen.var Tvisteföremålets
värde uppgick till cirka l 200 000 kronor. För det fall bisysslan inte ansågsatt

förenlig med hyresrådets tjänst begärde kammarrättsassessorvara ien
Kammarrätten i Göteborg besked för del. Hon suppleant i golfklubbensegen var
styrelse. TFN anförde i sitt beslut bl.a. risken för förtroendeskadaatt enligt
nämndens mening uppenbar för båda sökandenas vidkommandevar dnr 9-1991

2.4 Prövande tjänstav annan

2.4.1 Följande bisysslor har förenligaansetts med domartjänstvara

rådman i Jönköpings tingrätt tjänstgöra åklagare iatt Skövde åklagardisktrild- som
dnr 53-1990

kammarrättslagman i Kammarrätten i Sundsvall, A, under tjänstledighetatt
inneha anställning vid revisionsbyrâ med placering i Sundsvall. I beslutet anförde
TFN bl.a. följande: "De angivnariktlinjernaför innehav bisysslabör i princip tillämpasnu av

dåarbetstagarenäven tjänstledigär frånsinanställning.Somframhållsi deninformationom
bisysslor Domstolsverketlämnati DVl-S 1983:9som B 43 får dock friarebedömninggörasen
vid längretids ledighet, studierellerfört.ex. enskildaangelägenheter.1mångafall kan
förhållandena sådana kap.6 §1 LOA inte tillämpligattvara är vederbörandeäven formelltom
kvarståri tjänstenpunkten3.1. l fall föreliggerAzs särskildaomständigheter.Enligt vadA-
uppgivit haninteåtergåi tjänst domareeñerdensöktaavser tjänstledigheten.Eftersomsom han

sighaför avsikt begärasagt sitt entledigandeatt vid dennedrepensioneringsgränsendetsigrör
begränsad Övergångentid, cirka år,I red.somen anm.. till tjänstgöringvid revisionsbyrån

framstårfrämst planeringför fortsatttjänstgöringefterpensioneringensomen fråndomartjänsten
Efterdennatidpunkt bisysslereglemautgör ingethinderför hansfortsattaverksamhet.Vid dessa
förhållanden nämnden hansverksamhetvid revisionsbyrånanser att, intemedförrisk för sådan
förtroendeskada Tre ledamöteri 6 kap. awikande§ LOA." beträffandelsomavses var
motiveringen till beslutet. Två ledamöter avvikande beträffande slutet dnrvar
100-1989.
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2.4.2 Följande uppdrag har inte förenligtansetts med domartjänst,
nedan under 2.5.se

Övriga2.5 bisysslor

2.5.1 Följande uppdrag har förenligaansetts med domartjänstvara

kammarrättsråd god föratt svårt sjuk dnr 139-1987vara man en- person
rådman i länsrätt och dennesatt nära vän moder behjälplig medvara en-
upprättande bouppteckning och med awskifte dnr 78-1990av

Östersundsrådman i tingsrätt god föratt ochvänvara upprätta- man en
bouppteckning efter modervärmens in till Sundsvalls tingsrättatt dnr 91-ges
1991

hyresrâd och chef för nämnden på uppdrag Sverigesatt Allmännyttiga- av
bostadsföretag SABO ersättning utarbetamot upplaga "Handbok ien ny av
hyreslagsfrågor". Dnr 38-1983.

bostadskonsulenterhyresråd i Hyresnämnden i Malmö arvode undervisaatt mot-
vid kurs i Malmö kommunala Bostads AB regi. Undervisningen avsåg
hyresnämndens kompetensområde och innehållet i lagen arrendenämnder ochom
hyresnämnder och i lagen bostadsdomstol dnr 26-1992om
fastighetsråd vid Stockholms tingsrätt på deltid 8 tim/veckaatt- vara
värderingschef i Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa, dnr 5-1988
fastighetsråd vid Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, slutföra vissa projektatt-
från tidigare verksamhet rörande bergtekniska frågor bl.a.
Fortiñkationsfzirvaltningen och Stockholms lokaltrafik. Omfattningen bisysslanav
bedömdes 2 dagar/år.3 Dnr 112-1987vara -
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2.5.2 Följande uppdrag har inte förenligtansetts med domartjänstvara

ihyresråd Hyresnämnden i Stockholm, A, under tjänstledighet i regiatt egen-
driva kurser fastighetsrätt inkl. hyresrätt och ikurserna egenskaputannonsera

hyresråd arbeta med konsultationer i fastighetsrättsliga frågor ochsamt attav
därvid uppträda ombud för i bl.a. hyresnärnnden. beslutet anfördeIpartsom

bl.a. följande:TFN innehar"A tjänst hyresrådi i Stockholm.Hyresnänmden Viden som
utövandet sådantjänst detoförenligt samtidigtär ha innebärbisysslaav atten atten som man
bedrivernäringsverksamheti regieller ersättningutför enskildauppdragmedrättsligmotegen
anknytning.Riskenför törtroendeskadaochför intekunnafullgöra arbetsuppgiftersinaatt som
hyresrådpågrund jäv nämligenuppenbari dennasituation.är Justitiekanslernhari nyligenav ett
avgjortärendednr 756-89-20 kursverksamheti regi,därtjänstemannensjälvansettatt äregen

Äveninitiativtagaretill kursverksamheten,intebör få förekomma. den angivnaAom av-
verksamhetenskallbedrivasundertjänstledighetfråntjänsten hyresrådoch enligtAsom
nuvarandeplanerinteharför avsikt återgåtill dennatjänst verksamhetennämndenatt attanser

förenliginte bestämmelsenmed i 6 kap. l § LOA. Tjänstledigheten fortfarandeär innebär hanatt
kvar anknytninghar till hyresnämnden.Härtill kommer hani marknadsföringenkommeren att att

han hyresråd.Därmedkanintebortsesfrånär hani sin verksamhetkommeratt attange attnya
uppfattas innebär påtagligrisk för tönroendeskadasätt för andrahyresrådiett som en

Dnr l 14990hyresnämndenochför hyresnåmnden myndighet."som

överklagade beslutet hos regeringenA och därvid inte längrehanattuppgav
hade för avsikt uppträda ombud i hyresnärnnd heller ioch inteatt som
marknadsföringen för kurserna han hyresråd. beslut 1990-05-23lattange var
avslog regeringen överklagandet.
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Domaretik

diskussionsinledningEn justitiekansler Johan Hirsch-av
feldt vid Domarförbundets 29årsmöte den 1993oktober

"Mina damer och herrar oftasäger inledning till ettman som
anförande. Med anknytning till dagens vill jag iämne stället inleda
med följande hälsningsord till Er alla:

Under lagen självständiga ämbetsmän, edsvurna domare, hedervärda
medlemmar domarförbundet, aktade juristkollegor, bästa arbets-av
kamrater, ärade akademiska bröder och goda medborgare ochsystrar,
vänskapliga medmänniskor

Med dessa hälsningsord har jag också velat antyda åtta olika
aspekter begreppetpå etik. Så löd mitt manusskript. I anledning av
statsrådet Reidunn Lauréns inleddenärvaro jag hälsningsorden med att

Fru statsråd och tilladesäga det nio aspekter på begreppetatt nu var
etik därmed antytts.som

Jag skall gå närmare på detta. Först barastrax några ord om
begreppet etik.

Ordet etik modeord.är Varje har självaktningettnu grupp som
eller vill erövra utomståendes aktning söker utforma sin etik.som
Läkare och advokater har mycket länge och med framgång sysslat med

utveckla sin yrkesetik. Revisorer och tolkar haratt sinanumera
uppförandekoder. Banketiska frågor diskuterades sinpå tid Stenav
Walberg och Lars-Erik Thunholm. Affärslivets etik har engagerat
SAF. Barbro Westerholm och Lennart Daléus arbetar med politiker-
etik talar internationellt begrepp "PC" politicalett nyttman om- -

jag det betyder. Tjänstemannaetik taladecorrectness, tror vi mycket
under mina år i regeringskansliet särskilt i samband med riksdags-om

val och regeringsskiften. Försvarsmakten har etik schemat inu
utbildningen militär personal. En yrkesgrupp jag istötteav som en

häromdagen de legitimeradeär nagelteknologerna. I angivandetannons
de legitimerade liggerär väl också formnågonatt anspråk påav av

braär skötapå sitt jobb, kanske vill denatt formule-attman gruppen
sin yrkesidé i form etikra av en egen
Med det sagda jag löper risk det gårattnu menar attman en

inflation i etik, ordet etik missbrukas och manipuleras.att
Varför talar mycketså etikman nu om
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Koskinen har boken Vad rätt Handbok i etikLennart ärgett ut -
Etik, behövs det frågan "Ja,Annonssvaret på är: änmer-

fall Koskinen inågonsin, i alla Lennart denna tänkvärda lillaanser
bok. dagens komplicerade samhälle tenderar mellanI gränserna rätt

Människansoch suddas moraliska utveckling har inteorätt ut.att
hunnit med, och normupplösningen har accelererat i det vacuum som

efter sig."de traditionella religionerna lämnat
Vi idag syssla med vi kallat för domaretikkommer någotatt som

därför praktiska skäl använda det migoch låt ordet. Låt dockavoss
Godpåminna det finns andra uttryck sed som i godsåsom:attom

uppförandekod, uppträdandekod, hederskodex, yrkesko-advokatsed,
grundläggande yrkesprinciper basic principlesdex, Jagetc. tror att

diskutera frågan ordet domaretik verkligenvi idag bör det bästaärom
vi vill fånga eller finnsuttrycket för det det andra bättresom om

alternativ.
etik.Så ord begreppetnågra om

sinnesstämning,Etik kommer grekiskans karaktär, tänke-etos:av
sed, bruk, känsla, sedlighet.sätt, vana,

moral, kommer latinet, kan vi använda för talaUttrycket attsom av
sigden moral vi har, visar i vad eller underlåtergör attom som

gora.
etik kan användas för uttrycka resultatetUttrycket vår strävanatt av

systematiskt medvetandegöra, analysera, kritiskt granska ochatt
och värderingar kan användas försystematisera de attsomnormer

försvara eller kritisera människors handlande. Etik får alltså beteckna
moralens teori.

inte hittat själv. oetiskthar jag naturligtvis på Det djuptDetta vore
mig inte korrekt källhänvisning: Göran Hermerén, Detattav ange en

företaget, Om etik och moral i företag, Arlöv 1990, 36goda s.
Även i övrigt har jag haft den boken och Lennartnytta av av

Byråkratisk etik, Lund 1988.Lundquist,
följande 10begreppsbildning a.a. Etik användsLundquists är s.,

och gäller frågor vad ochmed moral är gott,ontsynonymt om som
ochrätt orätt.

effekter handlingar, karaktärer, karaktärs-handlingar,Det rör av
gäller frågor skyldigheter, plikter,drag och levnadssätt. Det om

livet ochrättvisa. dygd, karaktär och det goda samhällets natur.om
hälsningsorden och de aspektervi till åtta vi, iNu återgår vartsom

ha i följandefall preliminärt, borde kunna stolpar vår diskussionsom
i politikenDen nionde aspekten: etik vidsaken. nämndesom

föredragets framförande utvecklades inte närmare.men
Självständigoffentlige ämbetsmannen: och bunden lagenDen av-

finnseller maktens verktyg Att det vissa allmänna etiska aspekter på
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offentlig myndighetsutövning viär och det bör gå attnog ense om
formulera etisk kod för detta. Någon kan vilja kalla det byråkratisken
etik. Här väljer vi uttrycket ojfentlig zjidnstemannaetik.

Domaren i den ålagda yrkesuppgiften: Samhället sina kravanger-
domaren i vissapå rättsligt utformade med etiskt innehåll.normer

Domaren självständig under lagen. Viär kan kalla detta för en
ofentlig domaretik.

Domaren yrkesgruppsm lem: Medlemskapet inrymmer ettsom-
krav på vissa förhållningssätt. Vi kantyst accepten av gemensamma
kalla det for domarnas yrkesgruppsetik eller domarkårens etik.

Domaren juristkollega: Den utbildning och de yrkeserfaren-som-
heter förär alla jurister skulle kunna läggas fastsom gemensamma

juristernas yrkeskársetik eller juristetik. Den blir ganskasom en nog
allmän rimligenmåste i allt fall kravet: Lyd lagen.men rymma

arbetskamrat:Domaren Inrymmer det något offentligänsom mer-
tjänstemanna- domaretikoch domarkårens etik Nej, kanske intesamt
i fråga arbetsledningsfrågorna arbetsplatsen ställer ocksåom men
andra krav. Jag många här kan föra någottror att attmenar man
sådant arbetskamratskapets etik, sedan får vi och personli-som var en

välja vi där lägger tyngdpunkten individuellapå eller pågen om
kollektiva aspekter. skulleHär alltså, vill, kunna föra inman om man
den fackliga aspekten också och tala vad krävs i formom som av
solidaritet inom för medlemsskap i arbetstagarorga-ettramen en
nisation.

Domaren akademiskt utbildad: Domaren har under sinsom
utbildning vetenskapenmött och dess sannings- och objektivitetskrav.
Att ha haft privilegiet få igenomgå högre akademisk utbildningatt en
grundar delansvar för försvara vetenskapsetiken.ett att
Varje domare har inre personligt krav på sig deett attnog egna
arbetsresultaten skall hålla för granskning den juridiskaen av
vetenskapen.

Domaren god medborgare: Att domaren i sin offentliga tjänstsom
lojal med statskicketsär grundprinciper får följa denanses av

offentliga tjänstemannaetiken, nämndes först. Tanken domarenattsom
också i sitt privata liv har beakta krav på godatt ett att vara en
medborgare jag vi alla ställer på i allmänhet vistörstatror upp men
lägger kanske olika saker i det. Vi i formär övernu en av sam-
hâllsetik eller medborgaretik.

Domaren vänskaplig medmänniska: Den här aspekten harsom-
med relationer eller s.k. relationsetik delDen domarensgöra.att av
arbete förhållandet tillrör allmänheten kan relations-sägas rörasom
etik i den offentliga domaretiken. Den delett rörmomentsom som
domaren i det privata livet med dess sociala och ekonomiska aspekter
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handlar relationerna till och elleroch där det käranäraytterst om
medmänniskor bör kunna betecknas allmänetik.okända som
offentliga etiken för domare och andra offentliga tjänstemänDen är

för samhälletsnormativ, dvs. den uttryck på tjänstemannensger syn
uppgifter.

Till fram 1870-talet skulle svenska ämbetsmän avläggapå äm-en
honnörsordbetsed. präglades de utvecklats i denDen av som

statsläran:Boströmska

Lydnad för kungens befallningar, dock inte för speciellen som-
i uppenbar strid med generell eller gällande lag.står en en

Trohet.-
Flit.-

befattningensOegennytta och redlighet eller användande endast-
för ändamål.statens

i fri-Att tåla de inskränkningar sina privata och rättigheter som-
tillbörliganödvändiga för tjänstens skötande ochär statens

trygghet.
humanitet uppförandeSedlighet, värdighet och i sitt såväl uti som-

ämbetsförvaltningen.utom

länder finns ämbetsed kvar. Så här lyder den användsI många som
USA:

offentligt anställd bordeVarje
lojalitet moraliska principer landet föreSätta de högsta ochmot

lojalitet parti och myndighet.mot personer,
Upprätthålla konstitutionen, lagarna och andra legala bestämmel-
i USA liksom alla offentliga och aldrig försöka kringåorganser

dem.
dags och allvarGe hel dags arbete för hel lön med störstaen en

eftertanke fullgöra sina plikter.och
ekonomiskaSöka finna rationella och metoder attmera ge-

uppgifter.nomtöra sina
orättvist speciella favörer ellerAldrig diskriminera attgenom ge

privilegier till det för belöna eller inte,någon, må någonattvara
för sig själv eller för sin familj favörer elleroch aldrig acceptera

förnuftigaomständigheter kanförmåner under som av personer
uppfattas påverka hans tjänsteplikt.

tjänsteuppgiftenAldrig löften privat kan påverkasomge
eftersom offentlig anställd inte har privat arbete kannågoten som
binda den offentliga tjänsten.

Aldrig sig i affärer med det offentliga, direkt ellerengagera
förenliga med fullgörandeindirekt, inte är ett samvetsgrant avsom

uppgiften.den offentliga
information han fått i tjänstenAldrig använda konfidentiell som
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för privata vinster.göraatt
Avslöja korruption det upptäcks.änvar
Upprätthålla dessa principer och alltid medveten attvara om

offentlig tjänst offentligt förtroende.är ett

Givetvis binds den offentlige tjänstemännen författningsbestämmel-av
uttrycker etiska Jag återkommer till det underser som normer.

avsnittet den offentliga domaretiken.om
Uppgiften syssla med myndighetsutövning och tillämpaatt att

samhälleligt ellertvång med andra 0rd våldsmonopol harstatens
domaren med andra offentliga tjänstemän. Domaren skiljergemensamt
sig dock från dessa andra avsaknaden lydnadsplikt gentemotgenom av

överordnat samhällsorgan.något Domaren oavsättlig och harär
lydnadsplikt bara under lagarna. liggerHär viktiga skillnader.

När talar den offentliga domaretiken kan detsäga attman om man
tämligen passiv form etikär jämfört med yrkesgrupper meden av som

stöd sin etik skall forma politik, genomföra beslutadeav program,
aktivt intervenera i samhällsfrågor offentligaDen domaretikenetc.
består också i mycket högre grad etiken för andra yrkesgrupperän av
rättsregler. Så central hög etiskaär för svensk domareen norm en
angiven i den domared lagstadgad och återfinnsär i kap.4som
ll § rättegångsbalken:

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och jag vill ochsamvete, att
skall efter mitt bästa förstånd och i alla domar rätt göra,samvete

mindre den fattige eller den rike, och döma efter Sveriges lag
och laga stadgar; aldrig lag främjaeller förvränga släktskap,orätt
svågerskap, vänskap, illviljaavund, eller räddhåga, heller för

och gåvor eller orsak, under vad sken det må,mutor annan vara
den saker saklös ellergöra, den saklös, sakerär, Jagär.som som
skall förr,varken domenän eller sedanavsäges, uppenbara dem,

till eller andra degå, rådslag inomrätta stängda dörrarrättensom
håller. Detta allt vill och skall jag ärlig och uppriktigsom en
domare hålla.troget

Men etiska för domaruppgiften hämtas från andra källor.ävennormer
Det finns vissa internationella dokument. Särskilt bör nämnas:

Basic Principles the Independence of the Judiciary antagnaon av-
1985.FN år Dessa principer riktar sig i första hand till medlemsstater-
sådana och domstolarnas ochrör rättskipningens oavhängighetna som

domarnas villkor. Men där också domare skall hasamt attanges en
ansluta sig till föreningarrätt till föräratt att representerasom

domarnas intressen, stödja deras utbildning försvaraoch deras

143



Bilaga 19 1994:99sou

yttrandefrihet också fastslåsi domaryrket. Domarenssjälvständighet
sinvillkoret domare hantillagda yrkesetiska när utövarmed det att en

tjänstensskall uppträda sådantyttrandefrihet alltid på sätttillrätt att
oavhängighet skyddas.opartiskhet ochdomstolarnasvärdighet samt

rättighetertvister civilaEuropakonventionen, krav, att omvars-
infor oavhän-anklagelser för brott skall skeskyldigheter elleroch en

väl kända idomstol lag,och opartisk ärgig upprättats genomsom
svenskbli inkorporerad medkan rätt.denna krets och väntassom nu
skrivenoffentlig domaretik, inte tillhörför rätt,En viktig källa som

bifogas SverigesOlai Petri tillunderde domarreglerär namnsom
uttryck för detfår nedärvtdomarreglerrikes lag. Dessa ettanses vara

land. regler går tillbaka pårättsmedvetandet i Dessaallmänna vårt ett
lagstiftaren,uttrycks, förutom kravallmäneuropeiskt idégods. Där
tolknings-egenskaper allmännakrav domarensvissa centrala på samt

Domarreglerna har studeratsbevisvärderingsprinciper.och av
förinte ocksåborde derättshistorikerna närmarepresenterasmen

Vidstöd i yrkesgärningen.domargenerationerdagens ensom
med SverigesCDRomskivandemonstration häromdagen denav nya
först skivantillfredsställelse konstatera påkunde jag medrikes lag att

Petri domarregler.låg Olai
betydelse här därför dei svensk lagSå principernågra attav

domaretik:offentligdeluttrycker någon av en

§ RF.princip 1 kap. lFolksuveränitetens
princip l kap. § RF.lagbundenhetenseller 1Rättsstatens

. målsättningsstadgandenai kap. 2 § RF,1ellerProgram- som
i rättstillämpningen.inte egentligadock är normer

§inför lagen 1 kap. 9 RF.Allas likhet
9 §och saklighet l kap. RF.opartiskhetKravet på

2 kap. Särskilt kanrättighetskapitlets bestämmelser RF.Fri- och
offentlighetsprincipen, integritets-yttrandefriheten,här nämnas

domstol inrättad för visst fall, kravet påförbudetskyddet, mot
domstolsoffentlighet.

förvaltning. Särskilt börrättskipning och nämnas7. 11 kap. RF om
självständighet, 11skyddar domstolarnaskap. 2 § RFll som

från andradomstolarna påkap. §7 RF avgränsar attsom
lagprövningsparagrafen i llmyndigheters beslutsomráden samt

§ RF.kap. 14
brottsbalken.sekretesslagen ochTystnadsplikten enligt

brottsbalken.Tjänstefelsbrottet enligt9.
enligt brottsbalken.bestickningsbrotten10. ochMut-

enligt LOA.Bisyssleförbudetll.
i LOA.12. Disciplinreglerna
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13. kravDe på tillgänglighet och service kan utläsas olikasom av
bestämmelser.

kunna tjänaFör grund för uppförandekod och levandegöraatt som en
den behövs åskådningsexempel. Dessa får hämtas från rättspraxis, från
JO- och JK-uttalanden frånoch doktrinen. Något slåendeär är attsom
JO:s ärenden beträffande domare i början 1900-talet kanske framav
till andra världskriget väldigt ofta rörde det personliga uppträdandet

Därefter har den ärenden blivit mycketmot parterna. typen av
ovanliga. Jag vill inte här och uppehålla mig vidnärmare dessanu
exempel skall enda belysande allmäntbara känt fall.utan ta ettupp

inteDet domarerör välkänd jultomtefogde. Denne hadeutanen en
ömmande skäl medgivit längre anstånd med verkställighetp.g.a. av en

vräkningsdom. JO menade dock det inte fanns några legala skäl föratt
detta, det allvarligt fel hans humanitära skälatt ett attvar men var
förmildrande omständigheter. JO avslutade:

villJag särskilt framhålla medborgarna varje tjänstemanatt om-
skulle frångå lagen, han föräga sin del finnernär sådant påkallat

ömmande skäl icke skulle kunna förutse hur myndigheternaav -
komma handla, med påföljd själva grunden för rättssäkerhetatt att
och möjlighet planera för framtiden rubbas till allvarligtatt men
för ordning trivseloch i samhället.

Jag vill understryka hur centralt saklighets- och opartiskhetskravet är
söker lägga fast innebördennär offentlig domaretik. Britaman av en

Sundberg-Weitmans bok Saklighet och godtycke i rättskipning och
förvaltning flerabra fallbeskrivningar och diskussion kringger en
dessa.

offentligaDen domaretiken bekant inte haltgör tjänstetidennärsom
för domaren slut. Det räckerär med tystnadspliktennämna ochatt
bisysslereglerna. Kraven domarnapå ställs här särskilt högt. Men på

punkt offentligaden domaretikengör halt. Det den yttrandefri-rören
het varje medborgare har. Där får inte det allmänna ställasom upp

kravnågra utanför grundlagarnas regler. Det betyder det inte finnsatt
något för mig ini någon diskussion saken.utrymme t.ex. att nu av
Frågan betydelsen basicFNs principles, dennaom tarav som upp
fråga och viss begränsning hur domaren har sinutövaanger en attav
yttrandefrihet jag förhindradär diskutera. Det möjligen frågaäratt en

kan diskuteras domarna själva yrkesgruppsetisk fråga.som av som en
Men då kan risken föräven missförstånd bli stora.

Frågan däremot relationen mellan massmedia och domaren närom
denne i sin tjänsteutövningär kan däremot behandlas delsom en av en
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befattning med självai den del det domarensoffentlig domaretik rör
saken.

undvikahär bör iakttas förVarje domare vad attvet nog som
kring handläggning eller domensmissförstånd och oklarheter målets

yttrandefriheten ochgränsdragningarna mellaninnehåll. Men
subtil.dock allmänt Jagtjänsteuppgifternas krav blir sett ytterst

arbetsledningens befogenheterfrämst O-uttalandehänvisar till Jett om
213byrådirektör, JO 1988/89till artikelskrivandei förhållande s.en
ochrättsfall behandlats den s.k. grundlagsrättenoch fiktivtett som av

"domar".dessrefererats som en av
det allmänna i formsist sagda talar klartDet mot att avnu

kontrollorgan eller domstolarna sådana börlagstiftare, som engagera
allmännasärskild ickenormativ domaretik. Detsig i utformaatt en
skallfrågor i stället Att detuttrycker sig i dessa normer. varagenom

principen skallframgår inte minst domarnadetpå sättet att varaav
Därför andra de självasjälvständiga under lagen. bör inga än som

etisk för skallställning till kod demyrkesgrupp själva ha att ta om en
intagit den stånd-Riksdagens justitieutskottet har ocksåutarbetas.

domarreglernas överföring tilli ärende rördepunkten närmastett som
uppgift kan i ställetJuU 1986/87:25 5. Dennagällande rätt s. vara

frivilliga krafter kan sig välför sådananågot säga representerasom
därför anledning hälsayrkeskår. finns alldomarna Det attsom

initiativ till denna diskussion dagord-Domarförbundets påatt ta upp
tillfredsställelse.ningen med stor

följande:yrkesetik kan formuleras enligtUppgiften utarbetaatt en
etiska erfarenheter, medvetandegörasammanfattaAtt atten grupps
allmänheten varudeklaration.detta för sig själv och att ge en

utformaDomarförbundet borde sig iblir dåFrågan attengageraom
för främstetisk kod för domare. Argumenten är att:en

initierar diskussion.bredDet en-
bra ha materialet samlat i dokument.Det är ettatt-

viktigtinte minst de domarnaDet kan komma ettatt yngrege-
legitimitet iför domaryrkets samhället.stöd

frågaUppgiften dock kan uppkommasvår. Detär en om vems
Är möjligtintressen det egentligen skall tillgodoses. detär attsom

blihär kod operativ eller skulle den bara kommasådangöra atten
symbolisk

utforma domaretik deteverntuellt arbete medI ärattett nogen
relationsetiken: dvs. de etiskasärskilt viktigt uppmärksammaatt

åklagare,kraven i relationerna till andra aktörer: advokater,parter,
vittnen, sakkunniga, andra offentliga tjänstemän,allmänna ombud,
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politiker, journalister, vetenskapsmän. I mellan domarenmötet och
medborgaren domarens uppträda ellerär sätt domarens stil mycketatt
viktig for upprätthålla yrkets legitimitet. Domaren skall behandlaatt
medborgaren hänsynsfullt korrekt.och Domaren skall visa förståelse
och respekt för den enskilde också klart uttryck för detmen ge ansvar
och det allvar med vilket domaren fullgör sin samhället ålagdaav
ämbetsuppgift. Men relationsetiken också domarensrör roll som
privatperson. Vissa grundkrav på domare i fråga uppträdandeten om

tjänsten ocksåmåste behandlas i etisk yrkeskod.utom nog en
domaretik ocksåEn måste behandla medborgardygderna. kanHär

det råda olika uppfattningar innefattas.vad Lundquist nämnerom som
för sin del sådant radikal tolerans, civilkurage, solidaritet,som:
rättvisa, beredskap för rationell kommunikation och vishet. I en
medborgaretik för domare det viktigastär föruttryckattnog ge en
princip personligt uttryckt i rättsliga och moraliskaettom ansvar,

Domaren bl.a.måste ha moralisk beredskap hanteratermer. atten
problemet inte kunna följa lag fundamentalt strideratt moten som
hans rättsmedvetande och hans uppfattning vad detärom som
allmänna rättsmedvetandet. frågaDet härär civilytterst om en
beredskapshållning inför ofárdstider. Domaren måste också utforma

frågan hur han förhållapå skall sig kollegialt tillett svar en annan
domare uppträder oetiskt.som

Sist och slutligen fråga sigmåste domaretik också skallman om en
behandla de tingen och grund.rättens Jagyttersta trorom ursprung
för min del det måste praktisktgå beskriva de naturrättsligaatt att
idealen och den praktiska till tillämpadevardags rättspositivismen.

Rättsstaten alltid försvaras.måste Domarförbundet kan göra en
viktig insats bara driva diskussionen domaretik.attgenom om
Hoppas vi kan ha givande diskussion med flera inlägg iattnu en
saken.
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Den svenska domarkulturen
europeiska och nationella förebilder-

ÅKjell Modéer

Inledning

År 1619, fem efter Hovrättens inrättande, trycket iutgavs av
Stockholm från tyskan arbete författatöversatt juris licentiatenett av
Georg Waldt med titeln "Rättegångs Oordning". Arbetets förstaam
del påexempel hur god domare skulle förfara. Arbetet,angav en som

till svenskaöversatts slottssekreteraren Eric Schroderus, avslutadesav
med de svenska domarreglema. Detta arbete det första rättshistoris-är
ka exemplet på hur europeisk domarkultur sökt påverka denen svens-
ka domarkåren, under 1600-talet blev alltmer professionaliserad.som
Den svenska domarkulturen påverkades således redan vid denna tid av
europeiska och nationella förebilder.

AÄmnet domarkultur har hög aktualitet och sysselsätter forskarsam-
hället i Europa. I Tyskland domarkulturenär framförrunt alltom
under detta sekel väl utredd. Domarnas roll i de totalitära harstaterna
påkallat undersökningar domarnas förhållningssätt under både denom
nationalsocialistiska och den periodenkommunistiska

Bortsett från enstaka pilotundersökningar har emellertid den svens-
ka domarkulturen hittills inte blivit föremål för någon beskrivning.
Inte heller denna framställning anspråk på fullständighet.gör Snarare

avsikten försökaär den moderna domarkulturens strukturatt att ange
och i huvuddrag teckna dess historiska utveckling.att

Tyngdpunkten i denna framställning ligger på äldre period,en
medan de perioderna endast redovisas i rapsodisk form.senare mer
Framställningen blir här inte bara skissartad, den får ocksåmer en mer
essayistisk och rättspolitisk karaktär. Anledningen härtill inte baraär

rättspolitiskaämnets karaktär också den svårighet föreliggerutan som
tvärvetenskapligt och objektivt söka fånga den moderna domarkul-att

De sociologiska och antropologiska studier förkrävsturen. som en
fullständig analys kommer förhoppningsvis i framtidenmera att ge en

bildnyanserad den svenska domarkulturen.mer av
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Domarkulturens förutsättningar

2.1. Kulturbegreppet utgångspunktsom

Kultur-forskningen i dag centralt, vitalt och forskningsintensivtär ett
samhällsvetenskapernaområde inom human- och Kulturforskningen

interdisciplinär och internationell. Särskiltär inom etnologin och an-
tropologin har frågor kulturrnodellerrörande och kulturmönster ut-
vecklats sin empiriskaI konstruktion kan kulturbegreppet sägas
bygga på "delade kunskaper och erfarenheter". Kulturen identifieras

konflikten"gemensamma intressen ochav gemensamma
Utifrån skilda teorier och metoder har de undersökta kulturema ka-

tegoriserats systematiseratsoch i skilda Ett finnamönster. detsätt att
betydelsefulla i kultur finna nyckelsymboler,är summerandeatten
och utvecklande Sherry Ortner. Funktionen för de summerande
nyckelsymbolema, ex.vis flaggan, korset och justitiabilden, är att-
skapa De uttryck för skilda ideal, patrlotism,är kristen-engagemang.
dom respektive rättvisa. Dessa symboler fundamentala till skillnadär
från de utvecklande kultursymbolema. Ormer skiljer mellan två typer

sådana "tankefigurer", i sig innehåller svårfångadeantalettav som
och mångtydiga begrepp, rotmetaforer nyckelscenarier.och En rotrne-
tafor kan hämtas symbol för företeelserantal i sarnhällsstruk-ettsom

och metaforen utnyttjas generell symbol. Stånds-samhäl-turen som en
lets världsbild samlad i rotmetafor: hustavlanär det goda ochen -
patriarkaliska samhället. F olkherrtmet symbol för välfärdsstatensom
och lagboken för andra exempel på sådana rotmetaforer.rättsstaten är
Ett nyckelscenario å andra sidan uttrycker "ett kulturellt handlingspro-

förebild". I sådan både livsmål och strategier någram, en en anges att
målet. Myten "the american dream" och det tidigare betrak-om som
tades "juristens kungsväg" sådana samlingsmetaforer.utgörsom

I denna översikt skall försök identifiera nationell,görasett att en
svensk domarkultur med hjälp de skilda symboler/temata kul-av som
rurforskningen ställer Det teoretisk utgångspunktär för studi-upp. en
en.

Rättskultur och politisk kultur

Ett få domarkulturen visa sinsätt profil ställa tvåär ärannat att att att
närstående kulturer varandra: å sidan rättsligaden kulturen,emot ena
dess aktörer, institutioner och ideal, å andra sidan politiskaden kulm-

fenomen.motsvarande Dessa två kulturer särskilt förcentralaärrens
domarkulturen, eftersom de båda präglar domarens uppgifter och roll i
samhället.
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formulerats "the link whatpolitiska kulturen har betweenDen som
fun-individuals and how political institutionshappens in the minds of
denpolitisk kultur överbryggar studierction. Studier rörande om

politiskai sin politiska kontext med detenskilde medborgaren syste-
helhet fungerar på motsvaranderättsliga kultureni dess Denmet

wellattitudes, beliefs, and emotions of the"Thesätt. Operators as as
withof much do theof and victims the legal havethe system tousers

citizens have less distinct knowled-which functions. Mostin away
than they do about politics.of legalabout the the systemoutputsge

for specific legal institutions will always belike dislikeThe or- - -
embed-culture in which the legallinked traditions and systemtoto

politiska och rättsligasådant perspektiv både dended." Med ärett
miljö, samtidigt de exi-undersystem deras kulturellakulturen somav

parallelltf sys-Jämförande rättskulturella studieroch utvecklassterar
såväl komparativ rättshistoriaidag forskare iselsätter rätts-rätt, som

och rättsantropologi.sociologi
fundamentalt för dessaupplysningstiden hämtas begreppFrån ett

konstitutionen. Montesquieu utveck-författningen ellerbåda kulturer,
dömande makten be-evolutionär på författningen. Denlade en syn

till denförhållandevis maktfaktor i förhållandeskrevs svagsom en
maktdel-form förlagstiftande makten. Den starkareverkställande och

rättsskapande, lagprövande domstolar, utveck-ning med starka, som
Montesquieusunder 1800-talet fanns ilats i U.S.A. och Europa ur-

utgick från betydligt1748. Rousseau däremotsprungliga koncept ett
folkvil-författningen. uttryck förrevolutionär på Den ettvarmer syn
ocksådemokratins folksuveränitetsbegrepp,jan, den moderna som

makt utgåri i RF 1974 "all offentligkommit till uttryck l kap. attom
svenska domamasfrån folket" dess valda ombud. De autono-genom

i § 3 "under lagama"har reglerats ll kap 1ställning st.ma
lojalitettraditioner och aktörernasRättskulturen präglas bådeav

kritisk talar domamasstatsmakten. Med termmot omen mer man
politiskt tryck. Yrkesdomarna förvaltaranpasslighet i tider yttreav

kulturframhållit byråkratisk elitMax Weber tra-egen somsom en en
deras "honoratiores" verkar i slutetgenerationerna. Dessamellan ett

juristgenerationenskråväsen, vilketkulturellt i densystem, ett yngre
Juristemasig sig för lyckas.känner tvungen att att anpassaranpassa
Diskussionentill politiskasig på motsvarande sätt system. omnya

i framför alltanpassning förts Tysklandför denna har rö-gränserna
juristerdessajuristernas roll i totalitära I Tyskland harrande stater.

Juristen". Kritiken denna"Furchtbareetiketterats mot anpass-som
återföreningsproces-från sida ibidrog Västtysklandsning till att man

idomarkårenförtroende och kompetens hoskrav påställde högasen
förbundsländemaden nya

år-till för någraframframhålla, rättskulturenDet angelägetär att
Under detdomarkulturen.tionden princip identiñerades medsedan i
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halvseklet har de olika juridiskasenaste yrkesrollema utvecklat egna
kulturer. I dag kan tala domarkultur, advokatkultur,man om en en en
åklagarkultur etc.

Den politiska kulturen åutgör andra sidan viktig för denen ram
rättsliga kulturen. Den homogena svenska efterkrigspolitikens kultur,

präglats nyckelord kompromissersom svenskaav modellen,som
samförståndslösningar och breda uppgörelser blockgränsema,över
har också i hög grad standardema för den rättsligasatt kulturen. Den
strikt nationella politiska kulturen har fostrat generationer juristerav
in i motsvarande påtagligt nationell rättslig kultur.en

De tio åren har den politiskasenaste kulturen visat motsä-ett mer
gelsefullt och paradoxalt heterogent ansikte. En anpassning till den
överstatliga europeiska rättskulturen med dess rättssystem EG-rätt,
Europa-konventionen och dess institutioner EG-domstolen och
Europa-domstolen har medfört den arketypiska svenskaatt modellen
har ifrågasatts. Ett antal de detaljfrågor, fokuserades iav som mass-
media i samband med EU-förhandlingama snus, gurkor, ripjakt etc.
kan demonstrerasägas denna kulturkonflikt.

De europeiska rättskulturella perspektiven sysselsätter för närva-
Etudesrande forskare i hela Europa Institut des Hautes Justice,sur

Ecoleknutet till Nationale de la Magistrature i Paris, arrangerar exem-
pelvis under 1994 antal internationella seminarierett kring temat eu-
ropeisk domarkultur.

Denna översiktliga framställning svensk domarkultur, dessav en
förebilder och karakteristika, har hämtat inspiration från såväl etnolo-
gin statsvetenskapen. Den teoretiskasom utgångspunkten för denna
analys den rättsliga kulturen domarkulturenav har hämtats från den
Statsvetenskapliga debatten. Senast har Jörgen Hermansson i arbeteett
utgått från kategoribildning, med den korporativaen isom staten

skildrar den modernacentrum politiska historien med dess perspektiv
bakåt ämbetsmannastaten ochmot dess utvecklingslinjer framåt mot

styrelseskick präglasett de politiska partiernassom företrädare,av
den partibundna staten

Studien bygger på Jörgen Hermanssons periodisering beträffande
den politiska kulturen. Denna periodisering för domarkulturensär vid-
kommande långt ifrån självklar. De kulturella förändringarna har
förstadier i hög grad brytpunktemagörsom osäkra. Tendensema, inte
årtalen deär väsentliga.

Sammanfattningsvis bygger denna framställning både på di-ett
akront och synkront perspektiv. Detett dialcrona perspektivet bygger
på statsvetenskaplig modell, medan deten synkrona perspektivet mer
inspirerats den etnologiska och kulturvetenskapligaav forskningens
metoder.
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Domarkulturen från ämbetsmannastat till

partibunden stat

Den svenska domarkulturen utgår ifrån skilda domstolsmiljöer;tre
den rurala, den urbana och den kollegiala. De gamla häradsrâtterna
representerade rural domstolsmiljö, mångsekelgarrtlamed traditio-en

och starkt förankrad i bondesamhället. Stadsdomstolarna, rådhus-ner
rätrerna, verkade sinamed borgmästare och rådmän i urban miljö.en
I dessa miljöer odlades slcilda former domstolskulturer. Karriäremaav

lekmannainflytandet olika karaktär. Häradshöv-separata,var var av
lingen och nämnden bildade enhet. I städernasammantagenen var
rådmännen ofta illitterata, de hade kollegiala ställningmen samma

de lagfarna ledamöterna borgmästare rådmän.ochsom
Den kollegiala domarkulturen dock främst utvecklad i hovrät-var

där den också har sekellånga traditioner.terna, Harry Guldberg anför
betr. Svea hovrätt den traditionsrika betydelse."miljöns En vandring
längs i Storaporträttraden i Wrangelska palatset eller plenisa-rummet

Götalen i hovrätt påvisar också kontinuiteten i denna prestigeladdade
kultur.

Motsvarande synpunkter rörande Göta hovrätt anför Torsten
Nothinz

"Man kände sig själlös kugge i uråldrigt maskineri. Alltsom en ett
verkade pedanteri. Utanför sessionsrummen hängde ledamötemas yt-
terkläderi sin bestämda ordning, och den notarien skulle hängayngste
sina kläder längst bort. När kom in i sessionsrum eller lämna-ettman
de det, skulle vid dörren buga sig sessionsbordet. Ingen be-man mot
svarade hälsningen, det alltid någon såg efter den intemen var attsom
glömdes bort. Förresten blev så innött det fanns de bu-attvanan som
gade sig för sessionsbordet salenäven tom."om var

"De ålderdomliga stela formerna utlöste hos nykommande juris-
eller mindre väl dold reaktion.ter En och fann vantriv-en mer annan

seln så svår han lämnade tjänstgöringen"att
Hovrättskulturens traditionsrika former och riter kompletterades

också med det yrkesspråk utvecklades i hovrätten. Attsom vara
"hovrättsklädd", ha "hovrättsmanér" "hovrättsmässig"och gängsevar

i Svea ihovrätt början seklet för förtermer ñskalsge-attav en yngre
neration definiera hovrättskulturens attribut. De fick lära sig iyttre att
skriva "hovrättstil" och bli "kasusknäckare" för inteatt bliatt en
"sprucken frskal". Hovrättsjuristema såg till "Presen" presiden-upp
ten och ned på "bonddomare", "lantadjunktef och "tingshästar". En
hovrättsledarnot såg med andra sigord själv "ren jurist", tillsom en
skillnad från de jurister ämbetsverken.arbetade isom

Kritiken Göta hovrätt och dess korrumperade juristermot framkom
i Gustav HI:s tidstypiska räfst 1773.hovrätten Också presiden-mot
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Johan-tidenCarlundernomineringspolitikLeijonhufvuds av-S.A.ten
idomarkårenansågLeijonhufvudhovrättskultur. att1830-taletsslöjar

denfylldskråfemissa""klibbighölls avhovrättGöta ensamman av
"stationärtsnarstuckenhet"ochafundsjuka"ståndssplittring, ettsom

bildan-ochintellektueltpå allttillgångarfattigasmåstad mediliv en
hanföreslogassessorstjänsttillvakansuppkommende". Vid enen

aristolcra-förmögenhet ochbörd,yngling af"enkandidat,kungen en
dokumenterad skick-medfådärmedforbildning",tisk personatt en

begärdegodtogs,inteförslaghansNärarbetsförmåga.ochlighet
tjänst.sinfrånavskedLeijonhufvud

uppmärk-maktenpolitiskadentillkopplingUtnärnningsmaktens
Gerhard Adolf Leon-justitieministernpreussiskedensammades av

oavsättlighet,domarensfråganframhöll ga-ensomhardt, att omsom
justitie-längesåointressantegentligenoavhängigheten,ranti för var

akil-blevUtnämningen rättsstatensdomarna.utnämndeministeriet
Leonhardt:menadeleshäl

fördeavhängig ochofri ochgjorde henneäregirighet"Människans
ideal".frånbortlångt rättsstatenshenne

kontroll dom-denocksåbegränsadesautonomi somDomarnas av
Justitieombuds-medförde1800-taletUnderunderkastade.stolarna var

denkontroll utöverinspektioneråterkommandeJO somenmannens
advokatñskalen.genomförde främsthovrätterna genom

förebilder,ochinspirationskällordessdomarkulturen,svenskaDen
före-tyskanordiska ochDemyllan.nationellai denenbartfinns inte

jämförelser.skissartadeföremål förockså blidärförskallbildema
svenskadenstudiedenna ärförEnSammanfattningsvis: atttes

konservativ.ochtraditionsmedvetenstrukturi sin ärdomarkulturen
iharkulturUnderrättemasförebilder.historiskastarktbyggerDen

fortfa-medelstora tingsrättemaochmindrei defrämstnuvarandede
bon-häradsrättemasgamlatill deförankringhistoriskstarkrande en

lekmanna-står härämbetsmannakultur motYrkesdomarensdekultur.
Överrättemas präglas däremotkulturfolkliga kultur. enavdomarens

feodal strukturkollegialitet ochmedämbetsmannakulturhomogen
dynamiska inslag.som

präglasdomarkulturensvenska utta-den av enEn är atttesannan
efterförstförändringarpolitiskatillbidrarkontinuitet,lad attsom

domarkulturen.iigenomgeneration slårnågon
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Ämbetsmarmastatens4. domarideal
1872 1932-

Inledning4.1.

kronologiska avgränsningen för detta avsnitt hämtas från denDen po-
litiska historien. Tidpunkten 1872 väljes följande skäl. Det detav var

Sverigesår Oskar kröntes till och Norges konung. På lagstiftnin-
lagberedningenområde tillsattes Nya och den processrättsligagens

lagstiftningen prioriterades i reformarbetet. På rättsvetenskapens cm-
råde höll den professorn Rudolph Jhering detta år ityske Wienvon

"Kampfsitt berömda föredrag Recht", vilket utgjorde ansatsenums
till stärkt position för de europeiska domarna. Kontakterna mel-en ny

teorins praktikens i Norden initierades med de Nordiskalan och män
iJuristmötena, första avhölls Köpenhamn detta år. Allamötevars

speglar idessa tidstypiska fenomen rättskultur vilken domstolarna,en
domarkulturen väsentliga komponenter.ämbetsmännen och utgör

Slutpunkten 1932 bildar det år Per Albin Hansson blev statsminister i
socialdemokratiska regering, drog riktlinjerna förden densom upp

välfardsstaten. Därmed inleddes också successivmoderna avveck-en
ling 1800-talets traditionella ämbetsmannaideal.av

Den liberala ideal låg till grund för domarkulturenrättsstatens
under perioden. Den tidens dominerande ämbetsmannavärld hade sin
förankring i 1809 års där Montesquieus maktdelningsläraRF utgjorde
riktmärket och där konstitutionsutskottets memorial "enutsade
lagstiftande visligt till verkning,makt, fast och stark tilltrög men
motstånd, domaremakt, självständig under lagarna, själv-en men
härskande dem".över

Under denna period dominerade ämbetsmannakulturen, hadesom
Ämbetsmännensrötter.europeiska ideal hämtades från den pliktmo-

rallära FichteKant och uppställde. l början 1900-talet hadesom av
praktiskt varje ämbetsman i cenualförvaltningen fått sin förstataget

Ämbetsmannatraditionenskolning i domstolarna. högborger-ettvar
karakteristikum.ligt
Den rättskulturen idealistisk.svenska utpräglat Den prägladvar var
Christopher Jacob Boströms statsfilosoñ med dess skillnadstoraav

Ämbetsmännenmellan offentligt och privat företräddehandlande.
Kungl. Majzt offentliga. formelltoch det De skulle korrekt, och oväl-
digt till "alla må njuta sin forrnela och alla verka formelträtt,attse
rätt". monarkistiska präglades ämbetsman-Boströms rättsstat av en
nafilosoñ". Monarken ställde krav på ämbetsmannadygder: lydnad,

Ämbetsmännentrohet, flit, och redlighet. skulle uppträdaoegennytta
Åsedligt och värdighet. sidan belönades de med titel,med andra rang,
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pension.värdighet, befordran och
samtidensDenna domarkultur enda och dominerande juridiskavar

ämbetsmannakultur domaryrketyrkeskultur. I denna liksom präst-var
"ein Beruf", grundadoch medicinaryrket kall, vocatio, på kal-ett en

juristfrån makter. Ernst Trygger den ernfa-lelse högre mestvar som
filosofi. intogtiskt omfattade Domaren ställning "som iBoströms en

liknar den, kyrkans tjänare äga", skrev Ernst Trygger imycket ettsom
1926.ofta citerat föredragläst och

"Människor anlägga nämligen på hans liv och yttringama det-av
måttstock på sitt eller på folks i allmänhet.än egetsamma annanen

högre på domaren hans egentliga liv-De ställa anspråken även utom
människor. sanning, ringa icke det,suppgift på andra Iän är som- -

fordra domaren för han skallvi i samhällets intresse måste attav
förverkliga sin höga bestämmelse."kunna

för ämbetsmannajuristerna.Domarkarriären kungsvägenvar
i början perioden, under l870-taJets mitt,Visserligen förekom ettav

rekryteringenframväxande till till domaryrkethot, tendens atten var
på deklinera till förmån föri avtagande och detsamma höllatt att

Styrande faktorer industrialismen ochandra juristyrken. detvar nya
reflekteradeadvokatyrket, vilket progressivt på människanen ny syn

och samhället. I det perspektivet framkom kritisk på ämbet-en syn
samhällslcroppen". JO,tärande på uppmärksam-smännen, somsom

made detta problem framhöll vikten domaryrket eli-att ettav se som
tyrkez

"Det här fråga få platserna i domstolar-ne eller inomär attom
förvaltningens olika så illabesatta, ansedde eller lönadegrenar

alltid finnaskunna de väl icke blifva, skola villigeatt attpersoner
dem ligger uppå, det finna bästeintaga, hvad deärmagt attutan som

sinoch skickligaste hvar på plats."personer,
teori praxis.Domarkulturenbyggde på samverkan mellan ochen

med rättsbildningDen tyska rättspolitiska modellen rättsve-en genom
tenskapen, Professorenrecht, byggde på samverkan mellans.k. en
rättsvetenskap rättstillämpning. Domarmaktens rättsutvecldandeoch

Också uni-kraft hos rättsvetenskapsmännen. i den svenskastödvann
samverkan.versitetsvärlden fanns för motsvaranderepresentanter en

friare lagtolkningslä-Wilhelm Sjögren gjorde i HD sig till tolk för en
utgick från skolade rättskäns-med tyska förebilder "domarensra, som

för dennala. Sjögren tämligen lansdrog också ehuru ensam en--
Sverige.rättsvetenskapliga isyn

sina positioner under l870-talet. Det hadeRättskipningen stärkte
1864i lagändringar. års strafflag latitud-delvis sin grund genomgav

och tillräknelighetsläran domarna möjligheter sub-systemet att mera
domstolens rättsbild-jektivt bedöma det enskilda fallet. Högsta egen
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ning utvecklades samtidigt, exempelvis accepterande dengenom av
princip.fria bevisprövningens Den tryckta utgåvan HD:s samladeav

rättspraxis Holms edition Nytt Juridiskt Arkif från 1874 ochgenom
bestämmelserna HD:s minnesbok bidrog också till stärka med-om att
vetenheten domstolarnas roll i rättsbildningen. Rättspraxis ställ-om

diskuterades.ning rättskällasom
I detta domstolsklimat utbildades antal framträdande och skick-ett

Afzelius,liga domare: Trygger,Ivar Ernst WedbergBirger och
Ekeberg Östervåla"Birger Eliel Löfgren har i "Klockorna i be-.skrivit den centrala roll ämbetsmannadomaren spelade i sekelskiftets

Sverige.
"Våra svenska domare ha sig till den gradattnamn om vara opar-

tiska, rättvisan endast berodde på domarens oväld,att skulle kla-om
gorätten obehövlig. Men vi jämteäven opartiskhetsnarast vara om

immunitetoch opinionens vindkast tillerkänna våra domaremot ett
lika mått lagkunskap, erfarenhet och intellektuella förutsättningar,av
skulle det ändå återstå något väsentligt, skiljer dem åt. En domaresom

de flestaäger, andra, eller mindre det rörliga fluidum,som mer av
kallas och detta kan icke undgå på sigtemperament, rörasom att mot

kallt eller i hans officiellaäven gärning. Också domarevarmt denen -
inbitne lantdomaren icke minst har sina älsklingsmeningar, sin-
kanske minnesvärd erfarenhet hämtad standard för bedömaur en att
människor eller händelser. Vi tänkte inte domarenoss som en-- -
särdeles skarpsinnig jurist myndig och vördigmen som en samt-- -

sin värdighet mån patriark, "imponerande" i domstolen, humanom
och rättrådig smula pedantisk och i det enskilda umgängetmen en
kanske väl så otillgänglig och Så villepompös. nogockså tingsmenig-
heten, dess domare skulle Och sådan domareatt borde såvara. en -
långt det sällan erforderliga alldeles särskilda "skarpsinnet" räckte -de flestaän brottslighetväga och skuld med mil-mer attvara mannen
ligramvikter inom de straffskalor, lagstiftaren uppställt."som

En för ämbetsmannadomaren och hans karriärprototyp under
denna period Ivar Afzelius, karriär i hög grad prägladesvar vars av
europeisk rättskultur och öppenhet andra karriärer. Hangentemoten
hade komplett curriculum vitae; högborgerlig uppfostran, interna-ett
tionell utbildning, akademiska meriter, J ur.dr. och professor i
Uppsala, lagstiftare, ledamot Nya lagberedningen och Förstärktaav
lagberedningen och från 1902 ordförande i lagberedning-permanenta
en, domare, justitieråd och president i Svea hovrätt politikersamt
ledamot FK och FK:s talman.av

Afzelius dock i hög grad primus inter bland sina do--var en pares
markolleger. Karakteristiken på det ämbetsmannaideal han företrädde
återkom regelbundeti i 1920-30-talets jurismekrologer:

Ãmbetsman han till liv själoch i alla öden, och ämbetsmanvar en
bästa Goda kunskaper, förträffligt minne, snabb orienteringtyp.av ut-
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gjorde rustning härdats i grundlig hovrättsskolning ochen som en en
omfattande förfarenhet i administrativa Han arbetade oerhörtvärv.

sålätt, lätt först bekantskapnärmare ägnad rättvisagöraatt atten var
den ihan arbetskraftens dagar de ioch räcktenoggranna omsorg -

det längsta nedlade på det obetydligasteäven ärende hördesom-
under hans handläggning. Hans förmåga informera sig ypperligtatt

bli beroende sina informationskällor beundransvärd.utan att av var
Intresset alltid inriktat på realiteter, och sinnet för formervar var av
den väl skilja mellan verkliga rättsordningsvillkor ochan, vet attsom

betydelse.futiliteter utan
fannsDet också grundmurat förtroende från allmänhetens sidaett

för äldre generation lantdomare. De hade central ställning inteen en
bara i lokalsamhället också sin dominerande iroll domar-utan genom

förhärskandeDen inkvisitionsprocessensätet. i brottmålen kombine-
rad med avsaknad professionella åklagare och advokater nöd-en av
vändiggjorde stark processledning. "Där domaren äldre erfa-en var en

med kännedom bygdens befolkning och dess tänkesättren man om
kunde resultatet bli förvånansvärt Som hovrättsledamot blev jag igott.
tillfälle observera talan sällan fullföljdes i mål avdömtsatt ytterst som

rättvisa."dylika domare. Man tyckte deras domarattav var
Sammanfattningsvis den idealistiska domarkulturen utpräglatvar

elitistisk. Det låg i dess hierarkiska struktur. Den bars civilavupp en
ämbetsmannaaristokrati, kontinuerligt avporträtte-representantervars

i sinarades guldgalonerade civiluniformer med kommendörstecken av
nordstjämeorden eller i sina serañmerband; fortfarandeporträtt, som
hänger i tingsrättemas tingssalar och tjänsterum. Domarna undervar
periodens första del helt dominerandeden aktören på den rättsliga are-

Både i lokalsamhället och i domstolen juristdomaren högtnan. var en
ansedd aktör, nämnden utgjordeäven viktig beståndsdel. Bästom en
balans uppstod i domstolen den så de "båda ele-samrnansattes attom

varandra och följaktligenmotväga de bästa garantiema vinnasmenten
svarandenför
Konstitutionella ändringar vidtogs också för stärka den högstaatt

domsmaktens ställning. Genom ändring Regeringsformen 1909en av
vidtogs betydande förändringar: Högsta domstolen och den nyinrät-
tade regeringsrätten blev jämställda rättsinstanser och HD:s laggrans-
kande uppgift lades på särskild instans, lagrådet.en

Den allmänna och parlamentarismens genombrott med-rösträtten
förde helt förutsättningar för det ämbetsmannaidealet.äldre Denya

konstitutionella förhållandena medförde efterhand också allt-nya en
kritisk inställning till lagrådet uppgifter.och dess Under 1920-mer

talet framförde antal socialdemokrater i riksdagen krav in-ett om
skränkning lagrådets uppgifter. I sociala reformer alltmerettav av
präglat samhälle ansågs lagrådet dels fördröjande faktor, delsvara en
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sammansättninglagrådet sin ämbetsmannajuristeravvar genom en
konservativa politiska uppfattningar.bastion för Det talades "äm-om

betsmannaimperialism", och borgmästaren Carl Lindhagen, som var
"Ämbetsmannakårenkritiken, yttrade:anförarna kommer all-av aven

hästlängd efter sin tid, och Sveriges ämbetsmannakårtid utgören
Man finner också, Lagrådet i de flestainget undantag. nästanatt-- -
principen, ingripandebromsar på själva den betecknar någotfall när

nytt skillnad från laggranskningen lagprövningen föremålTill var
konstitutionell praxis successivt stärkte intitutets ställ-för somen

ning.
därmed också den domarkultureneuropeiska och svenskaDen - -

århundrade renodlat maskulin kultur. Förstfram till vårt eget envar
1923grundlagsändring och "lag innefattande bestämmelsergenom

behörighet innehava statstjänstangående kvinnas och all-att annat
domare.uppdrag", erhöll kvinna möjlighet bli Inbrytningenmänt att

dröjdefrån kvinnlig domarkader dock. Häradshövdingen ien
Göteborg Schlyter tillhörde underrättsdo-Askimsrätten i Karl J.D. de

1920-talet tidigt verkade för kvinnligt inslagunder ettsommare,
genom anställa kvinnliga tingsnotarier.bland domarna att

företräddeprofessionella advokaterna andra ideal. Först underDe
började1900-talets första decennier ledamöterna Sveriges advokat-av

anspråk på jämnbördig, likvärdig juristroll.samfund göraatt en
"av många domare, liksom allmänheten,Advokaterna betraktades av

ont".°nödvändigt Häradshövdingarnas kritiskaingalundaett synsom
sig i JO:s finnsadvokaterna speglade ämbetsberättelser. Detäven

alltför sina klien-exempel på advokater, de energiskt iakttognärsom
häradshövdingarfdespotiskaintressen, avvisadesters av

lokala domarkulturen bars häradshövdingar och borg-Den upp av
Också denna kultur präglades domarens sociala ochmästare. patosav

åtnjöt hög och välavlönad. "Vi hä-Domaren status varengagemang.
Gudi tackat, räkna till de bäst avlönaderadshövdingar äro, att av

Ährling iSveriges ämbetsmannakår", skrev häradshövdingen Alfred
1889." särställningdomsaga Denna ekonomiskaVästerbottens södra

jurister-till domarkulturen hög blandbidrog i hög grad statusatt ge en
na.

präglade ocksåpolitiskt obundna ärnbetsmannakulturen justi-Den
i utsträckning ämbets-tiedepartementet. lustitieministrama storvar

domstolsväsendet.förflutet inommannajuñster, alla hade ettsom
efter sekelskiftet detta departementUnder decennierna före och ettvar

Justitieministrama ställning iutpräglat "opolitiskt" departement. tog
"expedi-i hög gradsakfrågoma, justitiedepartementetoch ettvar

opolitisk ämbetsmannaminister.tionsdepartement" för en
viktig i offentligaPå motsvarande spelade domaren roll detsätt en

i detsamtalet. idealistiskt präglade hadeDen domaren ett engagemang
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han inte tilloffentliga politiska reformarbetet anknutenäven om var
något parti. sakfrågorna, inte det politiska partipro-politiskt Det var

förtroende iengagerade honom och honomgrammet, som som gav
tjänstgjorde ordförande iväljarkåren. Ofta underrättsdomaren som

mångastadsfullmäktige, i sparbankstyrelser, och verkade även som
riksdagsman. Den politiska partitillhörigheten for ämbetsmannenvar

samhällsinsatsen viktigare.ointressant. Den ideella Häradshöv-var
på motsvarande ideelladingarnas och borgrnästarnas hustrur hade sätt

uppgifter i lottarörelsen, Röda korset, Rädda barnen etc.
samband med de centrala fackliga organisationernas grundandeI

ocksålcring sekelskiftet 1900 initierades motsvarande organisationer
bland Grundandet Sveriges häradshövding-domarna. Föreningenav

1907 stadsdomare 1912och Föreningen Sveriges exempelärar av
på fanns hos självmedvetenden stadga och struktur ochsom en pro-

domarkårf ifessionell På motsvarande grundades varje hovrätts-sätt
yngreföreningarna. viktig uppgift blev tillvaraområde En dessaatt

ekonomiska intressen. minstdomargruppers yrkesmässiga och Inte
domsagobiträdenasfrågan domarnas sportelinkomster och löne-om

förhållanden for intresseföreningar företillhörde viktiga frågor dessa
fackföreningarnas och stadsdomarföreningarnatid. Häradshövdinge-

internationellaockså viktiga nätverk för de kontakterna.var
Nordiska juristmöten och inbjudningar till intematio-Deltagande i

nella domarföreningar också regelbundet på förstod programmet
dessa domare.

Parlamentarismens genomförande började dock långsamt tära
också på apolitiska Under mellankrigstidendetta ut-engagemang.
vecklades det Ernst kallade "parlamentsleda, dvs. obenägen-Trygger
het hos allt flera därtill kvalificerade sig det politiska livetatt egna
och sida den lagstiftning deunderkännande från allmänhetens ochav

representationenbeslut utgå frånöverhuvudtaget, som
också fara iStockholmsborgmästaren Carl Lindhagen såg denen

politisering kunde komma i parla-domamtnämningarna, ettav som
någonmentariskt sinnelaget tillmätes bety-regeringssystem. "Då

således inträffa,delse utnämningar måste do-vid regeringsmaktens att
marekåren företrädesvis med högermän ellerregeringen rekryterasav

på höjdemaderas politiska likar. uppfattas ocksåDetta snarare som en
avancerad s.k.garanti för bliva domare, under detgod väns-att enen

domarämbetet. den social-teråskådning för Medäventyrliganses
delen Lindhagens1932 förfoll dendemolcratiska regeringen senare av

Skåne och Blekinge Karlargumentation. Presidenten i Hovrätten över
regeringi Albin HanssonsJ.D. Schlyter justitieminister Perblev som

Parlamentarismens genomfö-förebild för sin tids juristdomare.en ny
båda kamrarbidrog till jurister i riksdagensrande antaletatt succes-

1950.sivt minskade under tiden 1914 -
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förfarandeforrner,organisation ocharbete,inreDomstolens var
Debattenrevision.genomgripandeföremål förocksåperiodenunder
konserva-bådeprägladesi rättssalarnarollerdomarens ettavnyaom

utarbetandet denvidfannselement. Detprogressivttivt och nyaavett
kontinuitetnationellsåvälförespråkare förrättegångsbalken somen

område.revolution på processrättensinternationellt färgaden
inkvisi-traditionellaoch dengenomförandeMuntlighetsprincipens
förut-förebildermed europeiskabådaavskaffandetionsprincipens --
nedklivaförutsattesi rättssalen. Domarenrollspelhelt nyttsatte ett

ombudderasochockså låtaförutsatteshansitt podium,från parterna
få styra processen.

genomgripandetillinställningkritiskdockfannsBland domarna en
remis-framhöll i sitthäradshövdingarSverigesFöreningenreformer.

det1927,betänkande ävenProcesskommissionenstill att omsvar
bety-det har"förbises,fick interättegångsväsendet,ibrister attfanns
folkvårtpå hosutsträckning vilarioch detförtjänsterdande storatt

behörig hän-ickereformarbete,Etttraditioner.rotadedjupt tagersom
ska-vållanödvändighetmedförhållanden, kommerdessa atttillsyn
ickehelheti desstill reformenledamåsteolägenheter,ochdor attsom
medborde utförasgagn." Reformarbetetåsyftatmedförakommer att

väg."reformernasde partiellapålämpligenvarsamhet och

kallkarakteristika: DomarensTidsperiodens4.2.
historiskarättskipningensföroch ansvar

kontinuitetochdimension

ti-präglas allatidsperiodkarakteriserar dennametaforerDe avsom
förändring,organiskKontinuitet,ämbetsmannavärld.idealistiskdens

alltnationellthistoriskt rättsarvbäraremedvetenhet,historisk ettav -
rättssarnhälletillhör"Detämbetsmannadomaren.bilden etttillhör av

tradi-vårda sinaförståelsemedochutvecklinghistoriskasinkunnaatt
hi-detsinne föralltid ha öppetbörRättskipningens utövaretioner. ett

skeendet."storiska

etiskadomarenssvenskedenDomarreglema4.2.1. -
kod

utgjorthälft1600-talets förstaalltsedandomarregler harPetriOlaus
yrkesetik.domarenspublicerad kod föråterkommanderegelbundeten

Deeuropeiskt lånegods. ärutsträckningiinnehållReglemas är stor
in-och gamlakanoniskaden rättenromerskafrån den rätten,hämtade

utgjorde domarreg-rättsbud. domaredenmedTillsammanshemska
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förut-ämbetsmannadomarensvenskemoralkodex, dendenlerna som
efter.levasattes

innehöll katalogårs lag§ i 1734 överkap 7i RB 1Domareden en
ämbetsplikter:domarens

Gudlofvar och vidsvärja: Jag N.N. svär,skal ed thenna"Domare
för-skal, efter mitt bästavil ochjagEvangelium,heligaoch hans at

fattiga,mindre thengiöra, ändomari allaoch rättstånd samvete,
laga stadgar:Sveriges Lag, ochGuds ochefteroch dömarika,then

svågerskap,skyldskap,främja, för vän-elleraldrig lag orättvränga,
gåfvor,ocheller förillvilja, eller räddhoga:ochafvundskap, mutor
sakermå, och thenthethvad skenorsak, undereller varaannan
ockskalJagsakersaklös,eller then är.saklösgiöra, är, somsom
tilthem,uppenbaraeller sedan,afsäges,domenförr,hvarken än som

hål-dörarinom lycktarådslag, Rättentheeller androm,gå,Rätta som
troli-domareoch uprichtigärligjag,vil och skalaltler. Thetta som en

lif ochhielpe tilmig Gudpåfund, sålist ochhålla, santutan argaga
haf-svuritsåförrän hanDomareembetet träda,någor tilmåsiäl.

ver."
för kritik. Denföremål1800-taleti slutetdomaredDenna avvar
omsägningardelsmening,"dels fraserinnehållaansågs avutanmest

kon ed,sagt 1884 föreslogLagberedningenNyablivitvad förut en
väldochförståndefter bästainnehöll "attendast utansamvetesom

kärnful-domarvärv". Dennaanfortroddamigmannarnån fullgöraoch
inteförmedladeEdenallt HD.framförkraftigted kritiseradesla av

till änd-förslageden. Trotsgamladenhögtidliga allvar, somsamma
till RBkvarstod1734 års edochintekunde riksdagenringar nyaenas

respek-ex.visyrkesetiska frågor,antalinnehöll1948. Domareden ett
intefrämja","lag ellerinte orättinför lagen, vrängalikheten tagatera

tystnadsplikten."gåvor, och respekteraochmutor
i be-domarreglemaökadedomarmaktstarkframväxtenMed enav

domarregler,deframför alltdettidsperiodentydelse. Under somvar
framlyftesrättviseuppgifter,betonade domarens som

dådärföreskull ochbästasmenigasför det"All lag skallP.7. vara
och börolag,icke lagså detskadeligenlagen bliver är utan av-mera

läggas."
lagaalltidkangod lag, hanbättre"En god domare änP. är tyen
godhjälperdärorättvis domareochlägligheten. ondefter Där en

sinne."sittefterdemochintet, han orättlag görvränger
därföreochlagen,denbästa13. "Den menige ärP. ypperstamans
för lag,hållasbördettillmenigefinnes dendet nytta vara,mansom

lyda."annorlundaefter ordenbeskriven lagändock synesatt
doma-motsvarandeocksåfannämbetsmannadomarenDen svenske

"StridenföredragciteradeHansJhering.rideal hos Rudolph ovanvon
"kär-prägladmajestät","rättensrätten" betonade domarenFör avsom

1926höllTryggerauktoritet". Ernsträtten" och "inrelek till av en -
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år lade framProcesskommissionen sitt principbetänkan-samma som
rättegångsreformen anförande,de anslöt till dettanäraettom som-

tonläge.idealistiska
på processkommissionensReaktionema betänkande speglar också

vikt lades på domarkulturenden och domamas "rättskänsla".som
Stockholmsborgmästaren Carl Lindhagen framhöll behovet före-av

domarreglerna.läsningar vid juridiska fakulteternade om
ÅkeLindhagens krav skall bakgrund professormot attses av

Holmbäck 1928i artikel presenterade domarreglema derasochen
historia. Holmbäck framhöll ledandeden idén "att skyddaatt var

menige för godtycke hårdhetden och i rättstillämpningen, denman
oskyldige för dömas för brott han icke begått." Domarreglemaatt som
lyftes fram i diskussionen vid tid då den Hägerströmska ñlosoñenen
började korsa de idéer låg till grund för idealistiskt domaride-ettsom
al.

I processreformenssamband med handläggning i riksdagen 1931
Carllyfte Lindhagen på fram domarutbildningen och markeradenytt

den uppenbara risk låg i domaren skullesynsättet, att represente-som
den formella "tekniken", dvs. de juridiska uppgifterna och nämn-ra

den representerade det moraliska i rättskipningen. "Ingenting kan var
farligare för rättssäkerheten sådant åskådningssätt", framhöllän ett
Lindhagen. Domarutbildningen fick inte bara "denpräglas tek-av

insiktenniska och rutinen. fordrasDet också någon lystring till det
andliga vilkavärdena, redan for år sedan formulerades ös-tretusen av
terländsk statskonst sålunda: att makt ädelmod och mildhetäga utan
åt något, jag aldrig kan fördraga se. Sinnelaget måste såledesattsom
också fostras utbildningenunder och ingå i bedömandet vid utnäm-
ningar. Domareden och domarreglerna få ej, såsom sker, glömmasnu
bort i domstolsutbildningen. Vid universiteten bör undervisning med-
delas i kännedom innebördenoch nämnda dokument." Lindhagenav
föreslog professurer i rättskänsla och medkänsla de juridis-vadatt var
ka fakulteterna skulle behöva men det sist allt skulle ifrå-nog som av
gakomma. Man kan medgiva, det säkerligen åtminstone tillatt en

innehavarebörjan svårigheterskulle ñnna kompetentamöta att
Denna övergripande på domarens moraliska kraft spåras ocksåsyn

1930-talet.i festtalsretoriken så i mitten Domar-regler-sent som av
karaktär nationellt kulturarv framhölls också under andranas av en

världskriget, rättshistorieprofessomdå Henrik Munktell lyfte fram
1944.i "Detdem sitt tidstypiska arbete svenska rättsarvet"

Denna idealistiska på domaretiken ställdes den kritikmot motsyn
domarkåren riktades domarna 10:5under perioden. ämbets-motsom
berättelser insikt i kritikden denna kontroll uppenbarade.ger en som
Allmänt föranledde 10:5 inspektion domstolarna inte någrasett av

ingrepp.dramatiska
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anspråk på vits-grundade det"Sveriges domare-korps äger- - -
för sjelfständighet,blifvit lemnadt,förut densammaord, som - - -

"Detoväld". JO krävde domarna.rättsinnighet och Men ärmer av
måste med otröttelig ni-och vill det handomaren rätta;vetattnog,

gällande, så rättvisan blifver verk-sin rättrådighettälskan göra att en
i rättskipningensamhället. Långsamheten åter-inomlighet var en

missbruk blandUppskovsförfarandet utbrettlcritik.kommande ettvar
iordförande häradsrättema bidrogDet ombytetunderrättema. täta av

återkommande tillsägelserfickmissbruk. Hovrättematill detta att
bestod.vikariatförordnanden, missbruketrestriktiva med menvara

ovanligt hä-1899 vid handen detundersökningEn attatt vargav
egentlig mening åtnjuta ledighetförfall iradshövdingama "utan laga

årligen"tingssammanträden,10 allmännaflera af defrån 4 eller som
Än vikariema:bristen på kompetens hosihölls domsagoma. värre var

häradshövding-till vikarier förallmän sed,"Det nämligenär atten
behöfva åbero-juridiska biträden, hvilkaförordnas deras ungaarne

de aflagt juridisksin kompetens,grunder i frågaandra än attompa
tingsgöromålenmedår biträdteller annatsamt ettexamen

domsagobi-häradshövdingarnas ochinte ståkundeHovrättema emot
ledighet möjligtönskemål så mycketträdenas somomgemensamma

missförhållanden Strindberg uppmärksam-de förra. Det dessaför var
sig i rättssal och där"Bandet", utspelarsin enaktaremade i ensom

år. Samma erfa-enligt rollistan 27häradshövdingenden oerfarne är
domarnas sidakonkurrens från deuppgivenhet ochrenhet ungaav
notarietid: "Jagminnesbilder från sinockså i äldre domaresåterfinns

jag tjänst-vi notarier i den domsaga, därverkligenfår säga att unga
ordina-vi skötte bättre dengjorde, i anspråklöshet tyckteall änatt oss

uttråkaddomhavanden, gammal ochrie varsom
dessa förhållanden oftamed ensamdomare blevI under-rätter up-

till fiskala aktioner domarna.penbarade och ledde mot
återkommande rubriker i dagspres-Missförhållandena förstärktes av

aggressivdomare. JO konstaterade"bötfálde att en merasen om
skrifvarebiträde ochbristande ""öfverhopade göromål,dagspress,

inom domarkårenhändelseromständigheter bidrog till dessaandra att
"ejemellertid de bötfällda domarnaJO fannuppmärksarmnades. att

dömande" vilketmannamån iförrådt vrångvisa, väld ochegennytta,
fördelaktigainträffade ändra detföranledde låta dethonom att om-

helhet.i dessdomarekorpsendöme, han brukade uttalasom om
utgjordesdomaretikena kodexsvenskaSammanfattningsvis: Den

domarreglermellanKopplingendomaneglerna.domareden ochav
De faktiskarättskälla.också deras rolloch lagtext förstärkte ar-som

mellan de etiskaskillnadskapadebetsförhållandena i underrätterna
JOproblem. blevpraktiskavardagensidealistiska värld ochreglerna

övervakare.domaretikens
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4.2.2. Tingshuset domarens levande rum-

Under 1700-talet sockenkyrkan och tinget de offentliga ivar rummen
lokalsamhället. Lantprästens och häradshövdingens funktioner var
centrala på flera områden. Prästen hade inte bara predikstolen som

tribun,den varifrån han förkunnade Guds 0rd och kungjorde kungö-
relser förordningar.och Som ordförande i sockenstämrnan ledde han
också antal projekt präglade ideal.upplysningstidensett av
Fortfarande under 1800-talet kyrkobyggnaden lokalsamliälletsvar
socknens viktigaste mötesplats. "Den upphöjda platsen, rummets
helgd, Guds och sockenfolketsnärvaro hierarkiskasträngt placering i
bänkradcma förstärkte den ensidiga kommunikationens rituella karak-
tär

Under den här behandlade perioden, decennierna före och efter se-
kelskiftet 1900, fick det offentliga livet också sina manifesta byggna-
der, befäste idén "den offentliga byggnadens dubbla karaktärsom om

ointaglig fästning och praktbyggnad".representativ Under dennaav
tid uppfördes delen de tingshus,större fortfarande i bruk.ärav som
De första generationerna professionella arkitekter, lokala, regionalaav
och nationella, fick tingshusbyggnadsskyldige och stadsfullmäkti-av

uppgiften skapa offentliga, manifesta byggnader tillatt dom-ge nya
stolarna. Det fanns flera anledningar till domstolsbyggnationenatt
under denna period så intensiv. Processreformen med fler tingstill-var
fallen 1872, häradshövdingeboställenas upphörande 1874 och den nya
infrastrukturen, skapade jämvägssamhällen i stället för de gamlasom
marknads- och tingsplatsema, faktorer.någraär dessaav

Arlcitektema "kulissbyggare pâ scenenden offentliga Devar
influerade europeisk domstolskultur, fannsvar manifeste-av en som

rad i London via Paris, Bryssel, Wien och Berlin. Samtliga länders
domstolsbyggnader präglas palats de justice-ideal. Men deettav var
samtidigt påverkade tidens nationalromantiska ideal. Dessa idealav
framkom i tingshusarkitekturen. Tingshusen också präglade of-var av
fentlighetsprinvipen och framför allt muntlighetsprincipen i rätte--
gångsbalken. Varje rättegång utspelades högmässa. Associa-som en
tionema gick till samtidens katedraler, i nygotik eller nyrenässans.

Parallellema till landsortskyrkan lokalsamhällets primära offent--
liga uppenbara: Besökaren gick längs singelbetäckt gångrum var en-
fram till tingshuset, på tak tingsklockan hängde. I den ringdevars
tingsvaktmästaren in "ting och tingsfrid". En gråstensuappa ledde upp
till huvudentrén. Trappan tempelassociationer. En dubbelgav tung.
entrédörr besökaren. Innanförmötte dörren fanns medväntrumett
garderob, dvs. vapenhuset, hall, mötesplats för advoka-en en parter,

landsfiskaler vittnen tingsmenigheten.ter, framRakt från entré-samt
dörren mötte med dubbeldörr ovanför vilken itrappa versaleren ny en
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Öppnadestod målat fresco: Tingssal. besökaren dörren och gick in
i tingssalen, blandades han ljuset från absiden i fonden. I bänkarnaav
på sidor gångenömse tingsmenigheten församlingen ochsattom
längst fram skranket, likt altarring skilde tingsmenighetenvar som en
från de officierande domarna. På podiet i mitten häradshövdingensatt
omgiven sina domsagobiträden, och i fonden under absiden iav en
halvcirkel de tolv närnndemännen, vid tingets första dag klädda isatt
frack och denna anledning benämnda pingvinberget. Alla påav var
plats. Rättegången kunde börja. Med rättegångsbalken litur-som en
gisk ritual genomfördes tinget från yrkande till plädering samma

i kyrkan där börjadesätt med syndaförlåtelsenmässan och sluta-som
de med välsignelsen. Attributen, ritualen, aktörerna vid häradsrättens
ting hade i alla delar sina paralleller i kyrkans högmässa.

Hela detta associationsschema hade också sin europeiska förebild.
Nyklassicism och nationalromantik, processreformema och den histo-
riska rättsskolan gick hand i hand. Helgo Zettervall och Ivar Afzelius,
Verner Heidenstam och Harald Hjärne de alla andasvon var samma-
barn.

En mycket del domsagoma frck tingshus under halv-stor av nya
seklet 1890-1939. Dessa tingshus kombinerade i sina funktioner den
dömande, den administrativa och den sociala verksamheten. Här hölls
ting, här fanns häradsrättens kansli och här bodde häradshövdingen,
hans familj, tingsnotarier och tingsvaktmästare och här övernattade
nämndemännen under tingsförhandlingama. Tingshuset levan-ettvar
de hus.

Chefsdomarens offentliga och privata liv fanns inom samma
Under 1930-talet började häradshövdingama flytta bort frånmurar.

sina officiella residens. Identiteten, i ämbetsmannastaten fanns isom
kombinationen yrkesrollens officiella och privata dimension,en av

ändrades successivt. Fortfarande fram till 1970 det emellertidca var
fortfarande vanligt tingsnotariema hade sina login till billigtatt ett
pris på tingshuset.

Sammanfattningsvis utgjorde det levande tingshuset central-en
punkt i lokalsamhället. Allt konkurrerade tingshuset med kyrkan,mer
Samspelet mellan arkitekter och jurister skapade domstolsbyggnader

associationer både till europeisk rättskultur och till natio-som gav en
nalromantiska ideal.
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utbildning ochting" domarens"Att sitta4.2.3. -
fostran

socialisering in i domstolskulturenfostranjuristemasDe unga --
svenskai äldreKontinuiteten denpå landet.i häradsrättemaägde rum

domaryrketi inskolningen iminstbaserades intedomarkulturen
för fortsattanödvändig denTingssittningentingssittningen. vargenom

kunde dentjänstgöring vid underrätttvå årsEfterdomar-karriären.
erhålla titeln vicemed 1894 hovrättentill ochjuristen fram avunge

utnämningsrättdennaavskaffatsedan hovrättemahäradshövding, men
många domstolarattraktiv;e.o.hovrättsnotarietiteln mindreblev den

sökande.därefter färreñck också
deförhållande tillhäradshövdingarnasl ämbetsmannastaten var

levande tingshus,patriarkaliskt. Depraktiserande juristemaunga
paradvåning förtidsperioden, inrymdeuppfördes under ensom

såvälFamiljekretsen omfattadefamilj.och hanshäradshövdingen
jurister. Löntingssittandebarnjungfrurochhembiträden ut-ungasom

tillämpades oftaarbete. Däremotdomsagobiträdetsgick för ett
bostad,notarierna hadearrangemang", dvs. tvätt,"patriarkaliskt mat,

chef." Detsina nackdelar.Systemet hadesinuppassning hosm.m.
från tingstiden,i sina brevHamilton noteradekunde, Hugo varasom

därtill häradsrätten,från universitetsstadenkommapåfrestande att
"sällska-kanslirutiner endast brötsoch andraprotokollskrivande av

jaktuttlykter"."familjen ochpande i
studiere-1904 årsutbildningen reformeradesjuridiskaDen genom

traditionellt doma-tidigare,kandidatutbildningenforrn. Juris var, som
sak-utpräglat teoretisk ochUniversitetsutbildningenrorienterad. var

seminarie-rättegångar i fakultetemasFingeradenade praktiska inslag.
utbildningen innehöll. Denpraktiska inslagde enda rättsve-rum var

1900-ta-fram underpräglades fortfarandetenskapliga teoribildningen
begreppsjurispru-historiska skolan ochdecennier denlets första avav

understudera utomlandshade möjlighetfådensen. Det attsomvar
förefallamåstesynkrets"Dåtidens svenskar hadestudierna. somen

gränser",nådde långt landetstrång. Den intevår tid ganska utom no-
också unionsupp-Han markeradeHerlitz i sinaterade Nils memoarer.

strömningar."nationalromantiskaför tidenslösningens betydelse
natio-traditionella,från dessajuristutbildningen 1904 utgickDen nya

förutsättningar.nella
Skånskainitierade i hovrättenKarl SchlyterñskalenDen enunge

jurisdiktion,Skånska hovrättensnotariema inomfackförening för
notarierSkåne Blekinge. Måletochjurister iFöreningen attvaryngre

Göta hovrättstatliga tjänstemän. Iblidomare skulleoch biträdande
jurister1907 "Föreningenföreningmotsvarandebildades yngreen

inrättadesi Svea hovrätthovrätt" ochunder Göta även motsvaran-en
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de yngreförening år. De juristema fackligtsamma unga var engage-
rade, problemet den korta tid de arbetade i häradsrättemamen var
under detta stadium sin karriär. "Omöjligt få slagkraf-av attvar en
tig organisation medlemmar tillhörde föreningen högstav desom tre
år förflöt mellan domsagotjänstgöringens påbörjandesom och dess
avslutande och i praktiken omöjligen kunde låta lönekravensom åt-
följas strejk" För de domsagobiträden arbetadeav ien härads-som
rätterna kring 1920 fanns inga fackliga organisationer företräddesom
dem. "Man levde då på föreställningen det tjänaäraatt attvar en sta-

därför hade kräva litetalltten, rätt ochsom att att ge
Som tingsnotarier präglades domarna in i den svenska nationella

Åtskilligadomarkulturen. från tingssitmingar i svenska hä-memoarer
radsrätter berättar den roll häradshövdingen spelade fäom som som -rebild, han hedersmam och hans duglighet i ämbetetvar en var up-
penbar oomtvistadoch De fostrade notarierna till självständigt,.ofta väl självständigt arbete. Notarierna ñck hjälp de behövdenär
den: "Har notarien någon galt, särskiltär svårslaktad, så låt migsom
få så skall jag förslag"göra "Hövdingama"papperen, ett var repre-

för kontinuitet,rättenssentanter vilken roll förstärktesen dengenom
sociala med nämndemän, då fortfarande böndersamvaron odalmän.

Häradshövdingamas sociala för de juristema återkom-ansvar unga
ständigt i memoarskildringama. Tingsnotariemamer utgjorde delen

häradshövdingens familj. Den idylliserade, idealiseradeav bilden av
häradshövdingen måste dock, redan anförts, kompletteras medsom

negativ bild. Alltför många domareen mer på alltför kom-unga sattes
plicerade uppgifter. Häradshövdingarna begärde tjänstledigheter för
"hälsans återvinnande" och lämnade domsagan. JO:s ämbetsberättel-

rikhaltiganämnts, belägg förser ingripandenger, som i förstaatt
hand inte behövde ske den äldre främst denmot utan mot yngre gene-
rationen oerfarna domare.av

Tingsnotarietiden i hög grad identitetsskapande för domarkul-var
Äldre notarier förde deturen. i kretsen. Den interna, feodalayngsta

strukturen inom domstolen kanslipersonal, nämndemänsyresattes av
och andra i lokalsamhället. Häradsrätten utgångspunktenpersoner var
för den juristens med lokalsamhället,möte i tingssalenunga fick de

konflikterna,möta i det sociala livet introducerades de för lokalsam-
hällets toppfunktionärer, storbönder, landshövdingar, kyrkoherdar,
bankdirektörer och bruksdisponenter. Tingssittningen socialvar en
skola för blivande ämbetsmän.

Memoarlitteraturens folkliga, ofta mustiga skildringar från under-
kontrasterarrätterna skildringar-na från hovrätterna. Dessamot min-

nesbilder präglas intrycken strikt formalism, prestige, revinän-av av
kande och till och med med inslag vad med vår tids skulle be-ögonav
traktas pennalism." Häradsrätten präglades individualistisksom av en
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domarkultur med patriarkalisk häradshövdingen som var som en
bonus farnilias för sin familj, sina notarier, sin nämnd och sinapater
kanslibiträden. Denna kultur förbyttes för de juristema i hovrät-unga

präglades kollegial juristmiljö, hade sina irötterten, som av en som
1600-talets rättskultur.

Kritiken häradshövdingamas utnyttjande de domarnamot av unga
reformer.resulterade i krav på Häradshövdingarnas självarätt att

anställa sina domsagobiträden statlig tingsnotarieorgani-ersattes av en
sation, med fastlagda löner och arbetstider. Med denna reform följde
långsamt kulturförändring. byrålcratisering och facklig aspekten en en
på tingssittningen. Hovrättema fick anställa tingsnotariemarätten att
efter häradhövdingarnas förslag. Denna hovrättemas uppgift intevar
bara administrativt åtagande. "Att hand-ett samvetsgranngenom en
läggning dessa ärenden sörja for tillfredsställande notarierelcry-av en
tering de viktigaste på vilkaär hovrätten kan fyllavägar sitten av an-

områdeför rättsvården inom sitt Med Domstolsverkets DVsvar
tillkomst 1975 fortsatte centraliseringen antagningen. Lagmännenav
fick fortsättningsvis finna sig i de tingsnotarier valtsatt ta emot som

notarienämnden vid DV.av
Först under 1920-talets slut började framväxande do-en yngre

markår visa påverkan från Axel Hägerström och Uppsalaskolans före-
Östenträdare, främst Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona och Undén.

I slutet l920-talet märktes också rationell och radikalav en mer syn.
på domaruppgiften. Rädslan för juristproletariat framkom hosett en

juristgeneration, också sökte avskräcka juris studerandeyngre som att
välja domarbanan.

Processkommissionens betänkande 1926 initierade debatten om
juristrollema varade ända fram till rättegångsbalkenssom nya
ikraftträdade 1948. Tiden präglades tydligt förändrad på do-av en syn

Ännuiroll det moderna samhället. under 1920-talets slut tala-marens
de visserligen auktoritetErnst Trygger domarens inte och detom

vid denna tid Carl Lindhagen agerade i riksdagen förvar som en
särskild domarutbildning i rättskänsla, vi bryt-närmarmen oss en

ipunkt domarkulturen. Ett modernt samhälle entre.görnytt
Stockholmsutställningen 1930 introducerade stilideal revol-nya som
terade den högborgerliga ämbetsmannakulturen. Funktionalis-mot

formspråk signalerade kulturideal.mens nya
ÄmbetsmannastatensSammanfattningsvis: domarideal präglades av

homogen rättskultur, präglad juristbyråkrati, verkade påen av en som
två nivåer överrätter och underrätter. Homogeniteten låg i de ge-

värderingarna, hämtades från europeiskt idégodsmensamma ettsom
med den liberala ideal förebilder.rättsstatens utgjorde
Domarkulturens manifesta uttrycksformer inplanterades både i den
nationella och i den lokala miljön. Genom ärnbetsmannastatens apoli-
tiska struktur rådde boskillnad mellan rättslig politiskoch kultur. Det
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fanns balans och harmoni i kombinationen mellan folklig, natio-en en
nell nämndemannakultur och juristens, ämbetsmannens internationella
bildningskultur.

4.2.4. Nämnden lekmannainflytande med medeltida-
rötter

Nämnden den svenska rättskulturensär särpräglade känne-ett av mest
märken. iRedan de medeltida lagarna förekom nämnden, då ettsom
bevismedel. Dess roll meddomare framträder i börjansom av nya
tiden. Under 1600-talets hälft framträdde kamp domsto-senare en om
lama mellan central överhetsjustis och lokal undersåtsjustis,en en

fick sin lösning i iRB 1734 års lag. Den utgick från detsom att var
Århäradshövdingen, utsåg nämndemännen. 1823 föreskrevssom att

nämndemännen skulle "väljas folket" på sockenstämman, 1872av
tillkom valrätt till varjenämnden i kommunens allmänna angelägen-

röstberättigad".heter
Underrättsdomaren till skillnad från många andravar grupper av

ämbetsmän i uppskattade i lokalsamhället. Statsdomarens le-stort sett
gitimitet hämtades två källor. Det fanns inledningsvis i det misstro-ur
ende tingsmenigheten hade fogdar och länsmän. Inte sällansom mot

häradshövdingen den enkle länsmannen.rättgav gentemotmannen
Den andra grunden nämnden, bestod förtroendevaldavar som av per-

lokalsamhället."isoner
Nämnden bidrog i hög grad sitt anseende och den tilltrogenom

medborgarna hade till densamma legitimera ämbetsmannadoma-att
Under denna period blev nämnden utslag för den historiskaren. ett

skolans rättskällesyn. Det nämnden besatt kunskapen denvar som om
nedtecknade den lokalarätten sedvanan, hade lokal- ochom samt

personkännedomen.
Förhållandet mellan ämbetsmannen, häradshövdingen, och lokal-

samhället, nämnden, präglades oftast mycket förhållande.ett gottav
"Med nämnden kom jag så godt på bästa fot; ochgenastsom var

samarbetet mellan mig och nämndemännen alltid prägladt af ömsesi-
digt förtroende. En utmärktare nämnd torde lätt uppleta.attvara
Nämndemännen följde intressemed förhandlingar och visaderättens
sig vid målens afgörande hafva sig in i desamma. Jag märktesattnoga

jag i dem och deras omdöme hade godt stöd. inläggDerassnart, att ett
under öfverläggningarne vid målens prövning städse präglade afvoro
opartiskhet och rättrådighet. Ofta valdes de och få byten ägdeom

"Hvilket gjorde, bandet mellan domare och nämnd, blef alltattrum.
fast; och jag så småningom korn betrakta nämndemännenattmera att

vännersåsom gamla och goda
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Den sociala mellan yrkesdomarna och nämndemännensamvaron
förstärktes tingshusbyggnadsskyldiga ålades hållaattav övematt-att
ningsmm för nämnden under tingsförhandlingarna. I de tingshus som
uppfördes under perioden inrättades också sådana lokaler.

Kulturkrockarna också imöter memoarlitteraturen. N otarien
Marcus Wallenberg har redovisat sina intryck från tingssittning i
Luggude häradsrätt 1888-90, bl.a. årets första ting 1890 med åtföljan-

Mörarpmiddagde i
"KL 3 handläggningen slut, halvtimma därefter samladesvar vi,en

nämnde- och länsmännen å gästgivaregården. Dessa tillställningar äro
bland de skämtsarnmaste kangärna med I början detnu man vara om.
siratliga krus och slutet den drastiskamest öppenhjärtlighetmot mest

och uppsluppenhet. Klockan 8 länmade chefen och jag sällska--- -
med bibehållen krigsära, långtpet efteråtännu hörde vi påmen av-

stånd nämndemannatjutet i natten."
Parlamentarismen medförde också på lekmannainflytan-en ny syn

det. Processkommissionen behandlade nämnden ingående i sitt betän-
kande 1926. Nämnden skulle reduceras i omfång den kollektivamen

bibehållas.rösträtten Den kommunala valproceduren kritiserades i re-
missomgången. Ett partipolitiskt val skulle medföra politiseringen av
nämnden, vilket inte minst kritiserades från juristdomamas sidaz"

"Partipolitiska beräkningar vid valen behöva vidare icke, såsom
kommissionen inriktade på bestämda rättegångarantaga,synes vara
eller överhuvud på vinna politiskt inflytande i domstolen.ens att Men

partipolitiken beredes insteg vid valen,att alstras lätteligengenom hos
de valda helst de för sitt fortsatta bibehållande vid befatt-som-
ningen underkastadeäro omval viss benägenhet i förekom-en att-
mande fall låta hänsyn till paniband spela in. Härtill kommer lek-att
mannadomaren i långt högre grad fackmannadomarenän särskilt i

uppmärksammade brottmål intryck uttalandenmera itager av pressen
eller från sin omgivning."

Kritiken den reducerade nämnden belysesmot justitierådetav
Birger Wedbergs yttrande i Lagrådet 1927. Han såg fara i atten
nämndens anseende hastigt skulle sjunka den skulle siggöraom mera
gällande på områden där den saknade förutsättningar för omdömes-en

prövningz"gill
"Det ligger helt pondus över enhälligt uttalandeen annan ett av en

något så talrikt besattnär häradsnämnd, än skulle ligga översom ett
beslut dikterat fyra nämndemän domaren och femteav mot nämn-en
deman. Ett sådant beslut kan aldrig få den karaktär fullödigtettav ut-

förtryck den folkliga rättsuppfattningen, nämnden dikteratettsom av
beslut otvivelaktigt i regel har."nu

Under denna period den principiella rollfördelningen mellanvar
fackmannadomare och lekmannadomare hotad. Under mellan-
krigsperioden framträdde dock allt tydligare krav på förstärkningen
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lekmannainflytandet. specialdomstolamaI de kom detta infly-av nya
tande till uttryck korporativ partsrepresentation. Arbets-genom en
domstolens tillkomst 1928 uttryck för detta.är ett

Sammanfattningsvis: Nämndens starka förankring i lokalsamhället
legitimerade yrkesdomare, ämbetsmannen. Det utgjorde detstatens
kanske tydliga påexemplet nationell domarkultur. Uttalandenmest en
till nämndens förmån har präglats positiva nationalromantiskaav
övertoner:

.den ärvda lagen levde med sin gamla kraft i folkets medvetan-.de. Den vidmakthölls främst tack folkligaden medverkan i hä-vare
radsrätternas arbete formadeoch dessas rättskipning och rättsvård i

andasin

4.3. Sammanfattning

Ämbetsmannastatens domarideal utgick från nationella symbolvär-
Liksom 1809den. års RF byggde på äldre författningstraditionen

kom ämbetsmannasverige i hög grad förvalta äldre förvalt-att en
ningstradition. 1809 års RF också domstolarna fri ochgav en oav-
hängig position i princip i enlighet med Montesquieus maktdel--
ningslära. Det svenska domarkåren dock fortsättningsvisävenvar
bundna såväl regering riksdag beträffande utnämningspolitikav som
respektive domstolskontroll JO och Opinionsnärnnden.

Från det ämbetsmännen domarna tidigare hade kunnatatt vara
politiskt verksamma sidanvid sin yrkesutövning, medförde parla-av
mentarism och modernt partiväsen de alltmer tvingades in i parti-att
politiska fällor de önskade politiskt verksamma. Justitiemi-om vara
nisterposten tidigare varit ämbetsmannasyssla blevsom en nu en
plattform för politiskt aktiva domare med tydligt politisktett program.

ÄvenKontinuiteten i ämbetsmannakulturen påtaglig. tidensvar om
domarideal nationellt förankrade i både äldre bondekultur ochvar en

från stormaktstiden stammande kollegiekultur, den svenskeen var
ämbetsmannen under denna tid starkt influerad och påverkad av- -

europeisk rättskultur.en
juridiskaDe studierna präglades reception från främst tyska ochav-

franska rättssystem.
Tysk rättsvetenskap präglade vid juridiskaverksamheten de fakulte--

Juridikprofessorema hade undantagslöst studieti-undernästantema.
tillbringatden perioder utomlands.

De tyskspråkiga ländernas lagar präglade lagstiftningsarbetet decen--
nierna sekelskiftet.runt
Domstolsarkitekturen i hög grad europeiskt fenomen.ettvar-

Arkitekterna tolkade in europeiskt bild- och symbolspråk i denett
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svenska bondekulturens tingshus.
Studieresorna till utlandet förbehållna de blivande ämbetsmän-var-

l nationalromantikens Sverige ämbetsmännen. tillreste utlan-statens
det. De blev impulsfivare till både studenter och lagstiftare.

Folkhemmets domarkultur 1932 1976-

Denna period har i statsvetenskaplig forskning benämnts den korpora-
tiva tidsperiod. Såväl fackföreningarstatens andra politiska ochsom
ideella intresseorganisationer spelade under denna period domine-en
rande roll i det politiska livet och präglade också den politiska kultu-
ren.

Också rättskulturen under denna tidsperiod präglades allt mer av
denna politiska kultur. Domarrollen, i tidigare skede i fleraettsom
element kunnat härledas till kontinentaleuropeisk rättskultur, bleven

allt nationell. Nazistiska, facistiska och kommunistiskanu mer totali-
ochtära rättssystem utgjordestats- emellertid inte någon inspira-

tionskälla for de svenska juristerna. Däremot korn framväxten denav
svenska modellen, "folkhemmet", bli inspirationskälla föratt poli-en
tiska i skilda länder. Den svenskastrateger välfärdsstaten blev en ar-
ketyp för modernt demokratiskt samhälle.ett Det socialdemokratiska
reforrnprogrammet och kooperationsidén blev exempelvis intres-en

modell och förebild för "the New Dealers"sant i Franklin D. Roose-
velts USA

Uppbyggnaden den moderna välfärdsstaten skedde i hög gradav
med hjälp folkrörelsema, "nationella, medborgerliga identi-av som
tetsskapare". Det "folkhemmet" byggde i hög grad på vårt landsnya
"institutionaliserade, för inte statsbärande,säga föreningsväsen-att
de Det har framhållits det i utsträckning urbaniseradatt stor var en
och proletariserad klass bondesöner, röstade fram det social-av som
demokratiska partiet 1932.till makten

Rättskulturen under denna period präglades också rättsideo-av en
logi, präglades den sk. Uppsalaskolan och desssom negativaav syn
på rättsidealism och folkrätt. Inom för den utredningramen som en
kommitté med Herbert Tingsten ordförande år 1941 gjordesom om
Sveriges "magna Charta", 16 § RF, presenterades också utredningen

domstolarnas lagprövningsrätt. Denna undersökningom visade att
denna kontroll grundlagsenlighet i princip hade införtsav normemas

konstitutionell praxis.genom
Perioden omfattar tiden för 44-årigt socialdemokratin domi-ett av

regeringsinnehavet. Perioden prägladesnerat politisk föränd-av en
ringsstruktur, fordrade lagstiftning på rad områdensom ochen nya
med tekniker. Politikens mål i lagstiftning.nya Nyaomsattes rättsreg-
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politiska kulturen alltskarmedlet politiska mål. Denblev nåler att
ju-framgick redanfält. Detpå rättsliga kulturenstydligare in den av

departementschef.rollaktivaKarl J.D.Sch1ytersstitieministem som
politiskt akti-fullföljdes under denjustitieministerrollpolitiskaDenna
1969-1976.regeringsperiodförstaperioden under Olof Palmesva

före-kultur blir därförrättsligpolitisk ochmellan kulturSambanden
tidsperiodunder dennamål för särskilt intresse

1932-1948.periodenförstaDen5.1. -
beredskapsårochFolkhemskultur

undan-justitieministrarnaförra perioden näraUnder den utannogvar
SchlyterMed Karl J.D.främst domare.opolitiska ämbetsmän,tag

förändring.kulturell1932-1936 markeradesjustitieminister ensom
och justitiedepartementetframtoningfick politiskMinisterposten en

Genom särskildapolitiskai denblev instrumentett processen.
reformarbete till-omfattandeinledde Schlyterlagstiftningsprogram ett

ochpå straffrättens"lagskrivare" främstantalmed ett stortsammans
områden. principenmedlösningarstarkaDenprocessrättens statens

ocksådenna tidfick undergick föreallmännyttan egennyttansomom
Sverige.uttrycksformer isina

korporativabeträffande denframhållerstatsvetenskapenDet sta-
också iåterfanns denorganisationella lösningarpartssammansattatens

1928 förstablevArbetsdomstolens tillkomsträttsliga kulturen. ett ex-
helt accepteraddomstol1930-talet blev dennaempel. Först under av

parter.arbetsmarknadens
domsa-tingssittningen. EnförändringenexempelEtt ärannat nyav

ochjustitiedepartementetinomgostadga utarbetades antogs
fackligtbottnade ikrav20.5.1933. utgjorde resultatDen ettsomav

jurister. fick den ti-förändringStöd förhos enengagemang yngre
raljeradekraftfulltjuristroman,också ijuristemadens somenunga

begår denIodemokratisk domarkultur.föråldrad,med romanenen
förskräckliga blundem bugabegår "dennotarien i hovrätten attnye

hovrättsråd ochförsig för vaktmästare, han att ta etttar ettsomen ,
vaktmästare glädje gjordeIgenkännandetsförhovrättsråd en

jurister.till klassiker bland tidensboken en
Stockholmsutställningeneftertingshusbyggnadema blevOckså

funktionella i formen.arkitekturen och1930 funktionalistiska imer
byggdes inte längrebostadsfunktionen. DetKanslifunktionen ersatte

kon-Tingshusenhäradshövdingarna.bostäder förmednågra tingshus
toriserades.

förtolk domarsyn,tillsig personligenSchlyter gjordeKarl J.D. en
bättregod domareuttryck ändomarreglemas ärbyggde att ensom
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lag. Eftersom inte täcka alla fallgod lagen kan det nödvändigtär att
"om ivisst fritt agerande det sker enskild, hårt träffadacceptera ett en

individs intresse." Schlyter talade "brottsliga lagar". "Han villeom
inte skylla juridiska "felhandlingar"alla på oförnuftiga funktionärer.
Lagarna ibland sådana, funktionärema inte kan undgå tilläm-är att att

dem Schlyter personiñerade själv ämbetsmannaideal präglatettpa
personligt och flexibilitet. Hans personliga förav ansvar engagemang

flyktingjurister beredskapsårenunder allmänt omvittnat.är
Bcredskapsåren fick också konsekvenser för domarkåren. Det utri-

kespolitiska Sverigetryck för världskrigetunder andrautsattessom
innebar tillfällig för idealistisk domarsyn. Bästrenässansen en ex-
empliñeras påstående rådmannendetta med Andreas Cervin i
Göteborg, målet rörandei de norska kvarstadsbåtama ställde sigsom

makten.fri och oavhängig i förhållande till den politiska Rådman
Cervin 1941 i översätming Rudolph Jherings arbeteutgav en ny von
"Striden äldre juristgenerationenfor rätten". Den uppbars fortfarande

idealistisk dock höll på klinga Cervins utgå-rättssyn, att ut.av en som
Åtskilligasistade uttrycken för sekelskiftetsutgör rättssyn.ett avva

Jheringsexemplar detta arbete samlade damm i bokhylloma. Iav
bibliotek finnsSödra Roslags tingsrätts i dag exemplar bevaratän ett

fortfarandedet är ouppsprättat.-
Perioden fram till innebar således förändringRBnya aven synen
domaren från lagstiftarens perspektiv. rättegångsbalkenDen nya

förändradförutsatte domarroll. Däremot innebar perioden inteen
förändringar inågra häradsrättemas domarkultur. Det 1940-större var

talets domare, den första tillämpade den RB. Desom var som nya
fostrade också efterkrigstidens domare "en förstklassig utbild-genom
ning" i små, till formatet idylliska "Domsagandomstolar:närmast var

ryn1ligt."°°liten, hövdingen lat och biblioteket Memoarlitteraturen
innerhåller nostalgiska och säkert också förskönande beskrivning-- -

domarkulturen for halvsekel sedan:ettavar
"Han glad och vänlig själ, orubbligt lugn det blåstenärvar en

omkring någothonom, högfärdig, egenskap han delade med deen
flesta domare. Som jurist kanske intehan belastad med ettvar- - -
överflöd lärdom han visste hitta i böckerna. Han haderättattav men

och sublimtomdöme lat. Med andra ord ganska idea-ett gott var en
lisk lantdomare, omtyckt och notarier, i rätten."nämnd vänligav

RB ägde emellertidMed den markant ändringnya en av synen
uppgifterdomarens rättssalen aktive, inkvisitoriske,Denrum. rann-

sakande brottmålsdomaren passiv, accepteradeersattes somav en mer
det fanns andra rättsliga advokater,två aktörer, åldagare och iatt som

princip jämbördiga på rättegångsbal-rättssalsgolvet. Denparter nya
förfarandeprinciperkens byggde på formell processledning somen

ochpassiviserade domaren aktiverade övriga aktörer.rättssalens
Förväntningarna på de juridiska yrkesrollema inför rättegångsre-
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formen Advokatemas krav på domarna framkom i dis-stora.var en
1948.1kussion i Svensk Juristtidning Advokaterna ville domarense

"ogenomtränglig sfmx", dvs. domaren skulle icke på någotsom en
intryck förutfattad mening. Att söka sig påsätt sättapartenge av om-

buden, påverka vittnesförhören avvisaeller pläderingar alltatt var-
hämtat från från den gamla rättegångsbalkens tid. Advoka-avvarter

hoppades på förståelse och samförstånd, helst samarbetestörreterna
mellan och domare. domarkulturen fanns,advokater I de ändrade lag-
reglerna till kulturgräns mellan domare och advokater:trots, en

"En advokat efter avslutat ting stack in huvudet i häradshöv-som
dingens skjutsför erbjuda tillbaka till Uppsala kärvtblevattrum av-
spisad, och sedan han dragit sig tillbaka frågade häradshövdingen, på-
tagligt skakad, kringståendede notariema: Det väl omdömes-var
löst Uttalandet "exempel på svenska ämbetsmänsettangavs vara

ansvarskänslafmömhudade
Festtalsretoriken exempel på domarkulturens konserva-är ett annat

tiva drag. En återklang idealistiskaErnst Tryggers domaridealav
i Holger Elliots från tid president i dehansmöter man memoarer som

båda nygrundade hovrätterna i Umeå och Göteborg. Elliots tal vid in-
Övrevigningen Hovrätten för 1936Norrland emellertidav synes

otidsenligtzmredan för samtiden framstått patetisktha både ochsom
"Detta till vilket vi gå viljamed fast och beslutsamhet.är värv,ett

Vi domare, älska vårt yrke, vi något Vivackrare värv.vetasom av
i vår verksamhet slags skattsökeri. skatt viDen söka ochär rättettse

rättfärdighet. Vi finnamänniskor väl aldrig den friädla metallen fullt
från slagg. Men då vi skymta skatten, då vi kommit sådentrott oss

i vår förmåga står, då detta underbarnära tillfredsstäl-som ger oss en
lelse. Rätt och rättfardighet de sökas med förnuftet och kunskaper-
allena, med uppbådande personlighetens hela moraliska kraft.men av
Deras bästa jordmån heter enkel, ödmjuk mänsklighet."

Hade form och präglat ämbetsmannadomaren kom denstatus nu
skildrade perioden uttalad inforrnalisering.präglas alltmeratt av en
Det belyses diskussionen domstolsdräkterna, avvisadesav om som av

domarkår.enig För den liberala domare hade do-rättsstatensen
markåpan symbolisk innebörd, kom till itydligt uttryck Norgeen som
våren 1940. QuislingregeringensInför lade Höjesteretpåbud ned sina
kåpor på domarbänken och upphörde med sin verksamhet.

På 1930-talet viduppträdde häradshövdingen tinget i jaquette, no-
Slipsartañerna i kostymer med vita skjortor och mörka Desvarta

gamla civiluniforrnerna från 1800-talets början bars visserligen fortfa-
rande in-och domare, införande domarkåpaav en annan men av en av
ternationellt snitt ansågs sakna tradition i vår domarkultur. Hov-
rättspresidenten Joel Laurin skeptisk just i vårtill tid skapaattvar

traditionsådanen
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"En obligatorisk dräkt väl utesluten,är skulle det endast fast-men
ställas förmodell frivillig användning, fruktar jag å andra sidanen att
många domare skulle dra för dra den på fruktanav oss attoss oss, av

därmed det lilla mellan det sublima och det löjliga. Jagatt taga steget
fruktar också svenskens känslighet för detta skulle visa sig iatt steg
allmänhetens reaktion. Visst skall det gå värdigt till och vär-se- --
digt vid domstolarna, vid underrättema,även det kan ocksåut blimen
för värdigt."

Också lagmannen P.G.Lindström framhöll, den RB luävdeall nya
domarna de skulle vårda "den gemytliga vid svenskaattav tonen

domstolar" och "faderligtuppträda såväl vittnen svarande"mot som
slippa former och fåfänglighet.samt yttre

Genom domsagostadga 1933 reducerades tingsnotariemasen ny
för sk. ting, först den juli1 1943 kom förbudetstoraansvar men att

anlita oavlönad arbetskraft på domarkansliema. Det skapades ett nytt
arbetsgivarforhållande mellan häradshövdingen och tingsnotariema.

Häradshövdingarna, tidigare själv kunnat anställa både tings-som
notarier och kanslipersonal, fick successivt sig införda i allt-nu se en

centraliserad och byråkratiserad domstolsadministration.mer
Tingsnotariema skulle avlönas och häradshövdingamas tillrätt sport-
ler på protokollsavskrlfter och utgående försvann.expeditioner

Redan vid seklets början hade jurister "vunnit sina iunga sporrar
kommittéarbete". Regeringsrådet Gabriel Thulin konstaterade, denatt
första uppsättningen regeringsråd just sådana "kommitté-av var
hajar".° Med alltmer intensivt lagstiftningsarbete deett togs unga
domstolsjuristema i allt större utsträckning i anspråk i detta arbete.
Lagstiftningsarbete blev del karriärsystemet. Deten av var
hovrättspresidenten Karl Schlyter, själv ordförande i 2:a la-som var
gutskottet, konsekvent genomförde denna ordning.som mer
"Schlyters gossar fick arbeta med lagstiftningsfrågor i 2:a lagutskot-

Göta hovrätt placerade sina adepter i 1:atet, lagutskottet, ochunga
Svea hovrätt placerade sina i 3:e lagutskottet inrättat 1950.

5.2. Den andra perioden 1948 1969.-
Efterkrigstidens domarkultur

Den perioden började med ikraftträdandet den RB.nya av nya
Domama fick konkurrens andra yrkesroller och också förav utsattes
lcritik. De rättsaffárer skakade Sverige i början 1950-talet isom av var
första hand betrakta rättssäkerhetsfrågor, de ocksåväckteatt som men
frågor domamas åklagarnas självständighet.ochom - -

Juristernas roll samhällsingenjörer förstärktes under efterk-som
rigsperioden. Den äldre generationen ämbetsmän med den naturliga
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tidsperi-dennaauktoriteten" dominerade"inre ävenindividualiserade
rättegångsbal-vägrade lära sigfanns äldre domareod. Det att nyasom

Även förutsattesåledes i hög gradRBdenken RB. at-en nynyaom
advokaterjuridiska yrkesrollemaetableradeRBtityd till de genom

feodalförändring. Enrealiteten ingenblev det i störreåklagareoch
avvak-period. Ihela dennarättssalama underrollfördelning präglade
nedsät-fortfarandeprofessionalisering förekomsuccessivpå entan en

sida.domarkårensfrånadvokateråklagare ochattitydtande gentemot
krigså-starkt prägladdomare däremotgenerationenDen avvaryngre

ochuppleva Europaville ochDeofrivilliga instängdhet. utresatens
nordiskasig i detengageradedomareockså. Mångagjorde det yngre

medNordiska rådetochjuristmötenNordiskamedsamarbetet, som
1950-talet.börjani gång ikraft kom avny

under efterk-reformpolitikenexpansivadengenomförandetVid av
roll.° ageradeDomarnaviktigdomstolsjuristemaspeladerigstiden en

juristeripolitiker. Antaletrollenså uttalat iinte längreemellertid som
flitigare inomalltdeltog deminska. Däremotfortsatteriksdagen att

fickfler domareAlltlagstiftningsarbetet.andra sektorer ungaav
i landsor-familjen kvarofta medi Stockholm,år arbetaunder några
också be-demeriterande,emellertid inte baraUppdragen varten. var

rikandef"
livserfarenhet dessakunnighet och män-denimponerades"Jag av

fråninte barakomrepresenterade. Delagutskottetniskor i 2:a
Jagoch skikt.samhällets alla klasserockså frånalla hörn,landets utan

haftjag harsamhället såginsyn i hurfick stor nyttaut sena-avsomen
och händelsermänniskorjag enstakaSom domare hadei livet. möttre

jag betydligttidigare, fickinte visstemig sådant jagoch län ennu
inblick."bredare

bredda do-möjlighetocksåsåg hovrättemaMed den RB attennya
i utbildnings-möjlighetñskalemamarutbildningen attattgenom ge

framladeshäromförslagbiträde åt advokat. Ettsyfte tjänstgöra som
19553

ju-synlig blandocksåkorporativistiskadenSamtidigt blev staten
ställningstärka domarnasFackföreningarna bidrog alltmeriistema. att

häradshöv-de äldreDomarförbundet somkollektiv. ersatteettsom
Juristför-kompletteradesstadsdomstolsföreningarnaochdinge- av

frågor.fackligajuristernasSEK, drevsedermera JUbundet, som
först under slutetmaskulin. Detdomarkulturen heltLänge varvar

sluttjäns-utsågs tillförsta kvinnliga domarnaperiod dedennaav som
VinbergAnna-LisaUtnämningenoch HD.i underrättter av

hä-och KungälvsSävedalsl908-1991 häradshövding i Hisings,till
E1912 tillGärde-WidemarIngrid1963, ochi Göteborgradsrätt av
kontinuitettröghet ochpå den1968 visade i båda fallenjustitieråd

Bådadomarkulturen.avseende prägladefortfarande i dettasom
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började karriär i början den behandlade perioden. Vinbergssin av nu
hovrättsrådstjänster, Gärde-Widemarskarriär gick via ochassessors-

Genombrottetoch riksdagsarbete ordf. LU.via advokatverksamhet l
1960-talet.kvinnliga skedde först i slutetför de domarna av

Rättegångsrefonnen fortsatte under efterkrigstiden med de organi-
satoriska frågorna. Kommunreforrnen aktualiserade ersättningen av

medeltida rättsadministrativa indelningen med städer och härader.den
domstolsorganisation 1960-genomgripande utreddes underEn ny

taletf sakkunnig i justitiedepartementetGullnäs komIngvar attsom
1971 tingsrättsreform, vilken mång-bereda marken för års genom en

med stads domstolar och domstolar på lan-hundradeårig organisation
gick idet graven.

beträffande lekmännen i 1948 införan-Den reformen RBstora var
sammansättningen nämnden för-det nämnd i stadsdomstolama. avav

successivt. utvecklade industrisamhället reflekte-ändrades också Det
sammansättning. Den traditionella sammansättning-rades i nämndens

förbönder bröts. Företrädare det urbana samhället och kvin-meden
började plats i nämnden.tanor

1969 19765.3. tredje periodenDen -
Demokrati folksuveränitetoch

under 1960-talet genomgått kraftigJustitiedepartementet hade en ex-
Olof första regering 1969 ñck departementetpansion. I Palmes en ny

Geijer justitieminister och Carl Lidbomledning, med Lennart som
1970-talets första hälftkonsultativt statsråd. Under ägde tydligsom en
frågornapolitisering de rättskulturella Bakgrunden härtillav rum. var
1968. framfördesbland studentrevolutionen I dess spårannat utta-en

lad kritik etablerade, konservativa institutioner aktörer.ochmot
dynamiskt, effektivt instrumentLagstiftningen blev konserva-ett mot

tiva rättstillämpare. Motsvarande kritik återfanns i andra länder. I
initierats "vänstersinnade,Finland hade domstolslcritiken närmastav
jurister Presidentinom forskning sysselsatta Kekkonen rik-yngre

födelsedagsintervju 1970 stark kri-tade i uppmärksammad höstenen
domarkårenstik de finska domarna. Han menade värderingarattmot

främmande folket.inställning totalt föroch deras var
inominte något självändamål mångaDomstolsväsendet trots attvar
sidafrånansåg så. Reaktionen kraftfull domarnasrättsväsendet blev

rättsväsendekommission,Det finska justitiedepartementets s.k. som
vittgående demokratiseringtillsattes 1971, lade fram förslag deom av

Ökat lekmannainflytande och avskaffandefinska domstolarna. do-av
förslagenoavsättlighet fanns bland I Norge professorhademarnas

trañkmålen följtsVilhelm Auberts undersökningar debattom av en
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domstolarnas opartiskhet. Också det justitiedepartementetsvenskaom
intryck händelsemafde finska och norskatog av
Tillspetsade politiska formuleringar bidrog till förstärkaatt mot-

sättningarna mellan kulturema. principI blottlades emellertid fun-en
damental konflikt mellan socialdemokratisk och konservativ kultur-

Socialdemokraterna önskade reformera samhället lagar,syn. genom
medan de konservativa såg den rättsliga förändringen ettmer ur sam-
hällsorganiskt perspektiv, i vilket domstolarna spelade viktigareen
roll. Såg lagstiftningen verksamt styrinstrument framstodettman som
det harmoniseringsarbete, ägde inom för det nordiskasom rum ramen
lagsamarbetet, både tidsoenligt och långsamtföråldrat. Detsom av-
bröts också ensidigt uttalande från sidasvensk vid Nordiskaettgenom

1972.juristmötet
finnsDet också exempel på domare, lojalt anpassade sig tillsom

det politiska klimatets tongångar och lyhörda inför denya var nya po-
litiska signalerna i rättskipningen. domI 1975 uttalade lagman ien en
södra Sverige, det låg "inom för domstolens kompetens ochatt ramen

strömningarskyldighet icke blott kontinuerligt följa aktuella ochatt
önskemål ifråga val påföljd för brott också inom lagensom utanav

sin praxis därefter". Rättspolitiska uttalanden justi-anpassaram av
tieministem i denna rattfylleridom domskäl för utdöman-angavs som
de skyddstillsyn i stället för fängelse. Hovrätten ändrade påföljdenav
till fängelse och domskäl mästranderättens lektion i rättskälle-var en

"°lära:
"Domstols avgörande skall grundas på lag. Vid lagens tillämpning

har domstolen fästa vikt vid motivuttalanden riksdagen haratt som
godkänt. Kravet rättskipningen såvitt möjligt skall enhetligatt vara
leder till högsta domstolens avgöranden, formellt bindan-att änom
de, bör vägleda övriga domstolar. Andra uttalanden, såsom föredrag

enskilda utläggningar i massmedia och så kallade aktuel-av personer,
strömningar, saknar däremot varje betydelse rättskälla."som
Den svenska välfärdspolitiken, under efterkrigstiden hittillssom

varit föremål för utländskt intresse och beundran, fick också kriti-nu
ker. Raljerande och illvilliga beskrivningarnärmast Sveriges politi-av

°serade rättskultur utkom trycket:av
"There widespread feeling Swedenin that the judiciary poli-a

tically directed, and that hands down politically coloured judge-
This entirelybe justiñed; the important thing thatments. notmay

believed. In other words, the law considered be theto not protec-
of the citizen, but the of the State".tor agent
Den politiska viljan särskilt beträffande rättsfrågor rörandevar ega-

litet och jämställdhet. Domstolamas ställning i 1809 års RF hade
konstitutionell praxis successivt stärkts. folksuveränitetenMedgenom

författningsprincip infördes också domstolarnassom en ny syn
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uppgifter. Den blev författningsarbetet hotad. Dennu genom nya re-
geringsformens ikraftträdande 1975 föregreps tämligen lam de-av en

domstolarbatt domare och Från "ansvarigt och maktägandeom
håll" frarnhölls tjänaredomstolarna folkviljans Mot sådanaatt var
uttalanden fanns i debatten flera kritiker. De framstod dock merendels

bakåtsträvarefkonservativa ochsom
I RF 1974 fördes också kapitlet domstolar förvaltningoch in under

kapitelrubrik. Också det noterades från domarnas sidaen gemensam
riktning.markering i negativsom en

Från justitiedepartementets sida fördes medveten politik meden
målet demokratisera domstolarna och avskaffa otidsenliga"att att
former. Det skedde lagändringar i sig kansmärregenom som synas
bagatellartade, visar viljeriktnng. Ettsammantagetmen som en par
exempel: Religionsfriheten fordrade det tidigare sakrala inslagetatt
vid tinget försvann. Vittneseden ändrades, och biblarna bort fråntogs
domarborden. Tillkomsten förvaltningsprocesslagen FPL 1971av
medförde också rättegångsbalken i sin krävde förändringar.att tur
Exempelvis: Förseelser ordningen vid domstol i i FPL 38 § hademot
sin motsvarighet i 9:5.RB I dess ursprungliga version 1948 talades

förseelser "eljest kränkeräven domstolens värdighet." Dennaom som
formulering i mRB ansågs icke tidsenlig och ströks.vara
Förändringen samtidigt utslag för förebilden för rättsskipning-attvar

ansågs stå finna i förvaltningsprocessen i rättegångsbalänattmeren
ken. Avkriminaliseringen antal klassiska tryckfrihetsbrott 1976,ettav
bl.a. skändande flaggan och smädande ämbetsman, bak-av av motvar

lagreformergrund härav konekventa
Regeringens inställning innebar samtidigt önskade do-att man ge

ställning i samhället. Domarna ansågsmarna annanen representera en
konservativ kultur. Det boströmska ämbetsmannaidealet inte läng-var

politiskt önskvärt ideal. Det främsta skälet härtillettre attvar, man
ansåg många domare ämbetsmän sken opolitis-att som attgav av vara
ka, deras konservativa värderingar gjorde de agerade poli-men att
tiskt. Redan 1970 uttalade GeijerLennart den sociala sammansätt-att
ningen domarna helt felaktig. De borgerliga ansågs över-av var vara
representerade. Det politisk angelägenhet skapa förutsätt-var atten
ningar för fler arbetarklassen.domare från Kraven på do-öppenen
marbana 1973 uttryck för önskade bryta rekryter-ett attvar attman
ingen till domstolarna företrädesvis kom från ämbetsmanna- och före-
tagarmiljöer. "Det torde ofrånkomligt de allmänna värderingarattvara

råder inom sålunda sluten yrkesgrupp icke på alla punktersom en
med allmännastämmer de värderingarna i samhället." framhöllute

Lennart Geijer i tal 1973. "Min slutsats blir det värdeärett att stortav
för kontinuiteten i demokratiskt sarnhällsskick domarkåren ärett att
lojal gällande lagstiftning. förändringarDe önskvärda kanmot ärsom
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juristutbildning och breddningnås reformerad genom av re-genom
regering och riksdag, tillkryteringen. Vidare bör sagts,som ovan se

utvecklingenfaktiskaföljsarnmare till denlagstiftningen äratt
domarkarriärsjälv inte hade någon bakomJustitieministem, som

fördeframstod den uttalat den här do-sig, gentemotmestsom som
Hovrättsjuristen Carl Lidbom hade däre-lcritiska inställningen.marna

positiv nyanserad uppfattning rörande domar-ochmot en merannan,
ställning.nas

förvaltningsdomstolsorganisation föddeTillkomsten enav en ny
Även förvaltningsdomarna i utsträckningdomarkultur. storny om

förvaltningsmyndighetema skapades snabbt iden-hämtades från en ny
titet för denna domargrupp.

allmän defaitistisk stämning. MötenaInom domarkåren spreds en
"Detjustitieministem och domarkåren präglades kyla.mellan ärav

ställning i bemärkelse försäm-allom känt underrättsdomarensatt yttre
åren", framhöll Carl-Gustaf Grotanderunder 30derats senaste

19773 fult ord och bara det förhållandet"Status är nästan ett numera
På områden påpekadeförändring", klagade han. radmarkerar enen

tillsättningsforfarandet,förändringar: kontrollen do-han negativa över
ramlagstiftning.lagstiftningens politisering, Förr domarenvarmare,

han allmänhetens tjä-"en samhällets representant ävennumera var
plötsligt begrepp.nare". Serviceanda och ökad öppenhet var nya

Samtidigt reaktionen i Sverige betydligt nyanserad iänvar mer
Geijer väl vidare förFinland. l Finland skulle Lennart utanen anses

överklassen".°högerreaktionär springpojke för storkapitalet ochen
på domarna blev särskilt iDen konservativa märkbarsynen synen

på lagrâdets ställning. Införandet den fakultativa lagrådsgransk-av
dettapå Regeringen villeningen 1970 exempel oför-ett varavar

sina reformer intehindrad snabbt gå till riksdagen med och brom-att
förkortadelagrådets konservativa ledamöter. Den till årtresas upp av

mandatperioden ökade regeringens reformiver.
bidrog i grad till lekmannado-Regeringens demolcratisyn hög att

perioden ñck stärkt ställning. Antalet ledamö-under heltmama en ny,
i infördes individuellreducerades och med början länsrättemater en

innebar emellertidDen individuella nämndenrösträtt. rösträtten att
"korporation" inteförsvann. Närnndemännen kunde med indivi-som

nämnd. Successivtduell sammanföras under beteckningenrösträtt
1970-talet 1977under infördes individuell och introduceradesrösträtt

stärka lekmännenslekmannainflytandet i Ettöverrätt. sättannat att
ställning domstolar-tillskapandet partssammansattavar genom av nya

ex.vis Marknadsdomstolen, Bostadsdomstolenoch Allmännana, re-
arrendenämnden tillhördeklamationsnämnden. Hyresnämnden och

gruppockså samma
bidrog tillDen ökningen lagstiftningsuppgifternasnabba att geav

182



20Bilaga1994:99SOU

Justitiedepartementet många uppgifter. Krav uppställdes på attnya
föra departementets administrativa uppgifteröver beträffande domsto-
lama till centralt verk, Domstolsverket. När utredningsförsla-nytten

lades fram framstod det oklart verkets uppgift skulleget som om vara
kontrollinstans eller detutgöra skulle stöd till domstolar-att en om ge

bidrogDet till den mycket kritik och skeptiska inställningna. ampra
framfördes från vissa domstolars sida. Presidenten Björn Kjellin isom

Skånska hovrätten markerade detta mycket tydligt i remissyttrande.ett
dessa reformtider knötl många konservativa domarnade nävenav

i byxfickan. Andra fogade sig medan många särskilt bland de unga-
domarna såg denna tidsperiod spännande utmaning.som en-

Möjligheterna for justitiedepartementet ändra strukturen på do-att
markåren utnämningspolitik visade sig svår attgenom en ny genom-
föra. 1972 års domarutredning med Carl-Anton Spak ordförandesom
lade 1974 fram sitt domarbana.betänkande öppnareom en
Förslagen skepsismed från remissinstansema.möttes Domarkåren

sig på uristskråetJ skulle intetvären. företrä-satte utvattnas attgenom
dare för andra juristkulturer skulle domarnas karriärvägar.störa
Utnämningspolitiken präglades fortfarande den s.k. börjedagen iav
hovrätten. Några uppmärksammade politiska utnämningar från kansli-
huset förekom inte under denna tid.

5.5. Sammanfattning

Sammanfattningsvis påverkades domarkulturen under denna period
allt mindre från rättskultur och allt politisk kul-autonomen mer av en

Kontinuiteten i kultursynen skapade motsättning mellan dentur. en
konservativa domarkulturen och den radikala, progressiva politiska
kulturen. Fortfarande under denna period domarkulturen kultur-var
konservativ, maskulin och samhällskritisk. Bristen på anpassning till
den politiska stilidealkulturens framhölls från departementshåll.

Samtidigt blev rättskulturen och domarkulturen nationell.alltmer
Denna periods rättskultur således i lika hög grad präglad homo-var av
genitet emellertid homogen, nationell rättskultur. Folksu-nu av en-
veränitetens princip bidrog till uttalat domaren till lagstif-göraatt mer

förlängde Domarkarriären politisktknöts alltmer tilltarens ettarm..
ofta parlamentariskt lagstiftningsarbete i regeringskansliet eller i riks-
dagen.

Den nationella domarkulturen emellertid långt ifrån enbartvar
präglad det socialdemokratiska partiet och Uppsalaskolan. Detav na-
tionella låg fortfarande kontinuerlig pulsrättsarvet som en genom
rättslivet. Den svenska domarkulturen i hög grad fortfarande underär
denna period präglad bondekultur. Det böndernas domsto-av en var
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lar, häradsrättema, fortfarande sin prägel påsom domarkulturensatte
främst naturligtvis de flesta juristemaattgenom tings-- unga genom

sittningen präglades denna underrättskultur.av
Först tingsrättsreforrnen ladesgenom grunden till synsätt,ett nytt
dock endast successivt förändrades.som För nämndens vidkommande

överlappade bondekulturens solidaritetstanke folksuveränitetens de-
molaatibegrepp.

Juristema själva kände detta tryck från samhällets sida. "Juristema
framställes ofta i folkliga talesätt nödvändigtett svår-som ont, ett
frånkomligt i deogräs även rättfärdiga lagarnas och samhällsordning-

eljest välansade rabatter. Har nåttarnas därhän tidogräsetsman att är
ute"

5.6. Tidsperiodens nyckelord:
Demokrati och folkstyre

De övergripande konstitutionella begreppen demokrati och folkstyre
präglade i hög grad den politiska kulturen under denna period. Dessa
begrepp genomsyrade också den rättsliga kulturen, under den
Palmeska regeringsperioden på tydligt Domarkulturenett sätt.mera
under perioden exemplifieraskan med nedanstående exempel:

5.6.1. Sarnhällsingenjören domaridealett nytt-

Samhällsbyggare lieradterm, med folkhemstanken.var en som var
Termen knutennära till efterkrigstidensvar socialdemokratiska refor-
mprogram I komparativa jämförelser framställdes ofta det svenska
välfärdssamhället utgående från det allmännassom bästa framför det
individuella. Domarens uppgift således inte längrevar äm-att som en
betsman väktare lagen och tillvaratagavara en individensav att rättig-
heter i ställetutan samhällsingenjör,att aktivtvara verkadeen forsom

förverkligande intressen.ett Dettastatensav förstärktessynsätt
efter 1968 års studentrevolution. Nu utpekades den privata sektorn i
samhället den onda sektorn, medan den offentligasom sektorn denvar
goda, reparerande sektorn. Det starka samhällets jurister arbetade för
den offentliga 3sektorn. Idealen fanns kvar, dock kollektiva änmera
individualistiska förtecken. Ett försök till demokratisering och in-en -formalisering domarkulturen gjordes exempelvisav du-re-- genom
forrnen, informell klädsel ochen mera nämnts successivsom en- -demontering med ögon föråldratett domar-ideal.av settunga

För Uppsalaskolans främst civilrättsprofessomrepresentanter, och
riksdagsmannen s Vilhelm Lundstedt, fostrade delsom storen av
denna generation domstolsjurister, stod lagstiftningenav inte i den
metafysiska irättens samhällsnyttans tjänst.utan lett ofta citerat utta-
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"Lagarframhöll Carl Lidbom, skall inte betraktas medlande att un-
derdånig respekt. De arbetsredskap vi använder för uppnåär attsom

mål också sinpolitiska Rättsvetenskapen omdeñnierade uppgift
professorematillbakadragen. Till skillnad från de tyskasom mera

1970-taletgjorde svenska rättsvetenskapsmännen på inte längrede an-
Lehre".°språk på uttala "die herrschendeatt

reflekterades på domstolarna. Från regerin-Motsvarande synsätt
försida frarnhölls, rättstryggheten medborgarna skapadesattgens av

riksdag och regering -"inte något dunkelt tal domstolar-attgenom om
utomparlamentarisktskulle något kontrollorgan. Bakom taletna vara

enskilde liggerdomstolarna skall skydda den överhetenmotatt en
kritik parlamentariska styrelseskicket.antidemokratisk det Det ärmot
talesättdärför farligt Domaren utövade i sin yrkesroll inteett

någon betraktades istället lagstiftarens förlängdamakt. Han som en
arm.

konstitutionellaDenna politiska kultur reglerade domarens ställ-
i regeringsformen. "uppenbarhets"-rek-ning den Lagprövningensnya

genomförandet fakultativa lagrådsgranskningenvisit och den ut-av
gick från politiska bakgrund.samma

5.6.2. Nämndemannen demokratins irepresentant-
domstolen

1960-talet framfördes förslag införaUnder slutet indivi-attav om en
duell för den enskilda nämndemannen. Nämndemannens bild-rösträtt
ningsnivå ansågs så hög individuell borde kunnarösträttattnu vara en
få tillämpas.

I detta låg medveten rättspolitisk strategi från regerin-synsätt en
Lekmannainflytandetsida: borde förstärkas. Departementschefengens

Geijer deklarerade nämndemännen borde utnyttjas i civilrätts-ävenatt
liga tvister. hänvisade tillHan denna lekmannarnedverkan redanatt
förekom i arbetsdomstolen och i hyresnämndema. Nämndemännen
borde deltaga i politiska livet. Likaväldet yrkesdomaren kansom
och bör nämndemännen politiskt aktiva."vara

Individuell infördes inledningsvis i ochhovrätt kammarrättrösträtt
1977. Några år infördes regel i tingsrätt och länsrätt.senare samma
Det innebar de tidigare legitimerade den kollektivaatt argument som

den godanämnden, dvs. och lokalkännedomen, inte längreperson- nu
sådanrelevanta. För nämndeman med enskild blevrösträttvar en en

kompetens inte sällan jävsgrund.en
Yrkesdomarnas reaktion på enskildanämndemännens rösträtt var

på många håll negativ. SkånskaI hovrätten fick nämndemännen av
presidenten vid välkomstceremoni beskedet de inte välkom-atten var

Denna inställning delades idock icke alla, varken Malmö ellerna. av
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i Göteborg. Där sågs nämnde-Sverigeför Västraex.vis i Hovrätten
rättsfrågor.påföljdsfrågor, dock inte iförstärkning imännen som en

referenten måsteöverläggningama höjdespåStandarden attgenom
föredragningar.i sinatydligarevara

från närnndemännensfödde också kravindividuellEn rösträtt ett
sig negativhar ställtRiksdagen har konsekventutbildning.påsida

quasi-jurister.utbildas till någraskulle inteNämndemännenhärtill.
inomframträdde ocksåuppgifter närrm-Med nämndemännens nya

iden-lekmannadomarnabehov markeraväxandedemannakåren attett
riksförening förgrundadesriksförbundNämndemännenstitet. som en

tidning,ocksåFörbundet börjadelekmannadomarna. utge en egen
Nämndemannen.

också alltmerställninglekmannadomamasförArgumenten angavs
medverkanLekmännensdemokratin.modernaknutna till den ga-som

linje med allmännalåg iavgörande rätts-domstolarnasranterade att
medborgarnas förtroendebidrog tillsamhället. Deiuppfattningar att

insyn i domstolarnas verk-och derasupprätthöllsrättskipningenför
medborgarintresseftillgodosågsamhet ett

oavhängigedenhotDomstolsverket-5.6.3. motett
domaren

administrati-hade antaloch hovrättemaJustitiedepartementet ett stort
för central myndighettaladeverkskaraktär,uppgifter att ensomavva

Domstolsverksutred-tillskapas.domstolsadrninistration bordeför
Domstolsverketsådan instans,1971 inrättandeföreslogningen av en

DV. kontroversiellt. Kritikerna tvek-mycketFörslaget blev var
domstolsväsendet fören-centralmyndighet inomtill varsamma om en

Remiss-oberoende ställning.självständiga ochmed domstolarnaslig
Blekinge direktSkåne ochfrånyttrandet Hovrätten över avstyr-var
utredningen inte hållitbärandekande. Hovrättens attargument envar

förvaltning.rättskipning ochskiljelinje mellanklar
"Även tvivelaktigtdet sig högstsynpunkterallmänna termeraur

domstolsverk medinrättaklok åtgärddet kan ettattvara enom anses
Upprätthållandetområdet.administrativafunktioner på detstyrande

rättskipning i samhäl-självständigobjektiv ochså långt möjligtav en
tillräckligt någondet intevärde. Härvidfundamentaltlet ärär attav

inte förekommer. Detfaktisktpåverkan på domstolarnaobehörig
sker."så ickestå fullt klanoch allmänhetmåste också för attparter

krävdedomstolsadministrationenbyrålcratiseradeDen centra-en
datatekniken,den modernabakgrundlinstans främst mot somav

uppgifter.administrativabetydelsefull förbli alltmerförutsattes
förändringen. Etteffektivitetsåtgärder låg bakomskäl ochRationella

Även påföljande1972. detoenighetfattades underprincipbeslut stor
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beslutet placeringen den centralmyndighetenom tillav Jönköpingnya
splittrade riksdagen. DV började sin verksamhet där den l juli 1975.

Domstolsverket hade således redan vid sitt inrättande antal kriti-ett
ker i den svenska domarkårenf" Mats Börjesson, DV:s förstesom var
generaldirektör, ledde verket med fast hand och med integritet.stor
Han markerade verkets begränsatatt till den administrativaansvar var
verksamheten och framhöll, det inte verketsatt avsiktvar att naggadomamas självständighet i kanten. För kritikema framstod emellertid
Domstolsverket tidens tecken: Domarnasettsom ställning förstärktes
inte denna nyordning iställetgenom markerades byråkratisken-osjälvständighet.

5.6.4. Rättscentrum domarna producenter ochsom-
konsumenterparterna som

Genom tingsrättsreforrnen 1971 övertog Byggnadsstyrelsen lokalhåll-
ningen för de svenska domstolarna. Den äldre organisationen med
tingshusbyggnadsskyldige upphörde. Det medförde, lokalsarnhäl-att
lets möjligheter påverka utfominingenatt domstolsbyggnademaav re-ducerades märkbart. När Domstolsverket inrättades 1975 blev det
verket tillsammans med Byggnadsstyrelsensom sin prägel påsatte
domstolsbyggnadema såväl exteriört interiört.som-

Arkitekturen blev efterhand alltmer funktionalistisk och anpassades
till de byråkratiska kraven. Rättssalarna blev betydligt mindre "aukto-
ritära". Podiema demonterades, skranken bort, betongväggar,togs te-akmöbler och nålfiltsmattor blev ingredienser i inredningen.nya
Runda bord infördes i förberedelserummen. Många tingsrätter över-

de gamla tingshusen och ñck igav stället lokaler i fastigheternya somockså disponerades banker och försäkringsbolag.av Det innebar att
domstolen inte längre synlig för allmänheten. Domstolenvar blev
anonym.

Många de gamla tingshusen byggdesav och i samband därmedom
de bostadslokalertogs domarna och tingsnotariemasom ianvänt an-språk för domstolens kanslifunktioner och växande tingsrättsbibliotek.

Sist alla flyttade tingsvaktmästarenav lokalerna iut, anspråktogs avdomarkanslier.
Det i denna rättskultur, prägladvar byråkratisering, infor-mali-av

sering och anonymisering Rättscentrum- tanken lancerades.som Av
rationella skäl ansåg Byggnadsstyrelsen i byggnadatt man samma
skulle inrymma alla lokala rättsliga myndigheter. I Luleå uppfördes ensådan byggnad 1977. I denna inrymdes polis, åldagare, häkte, tings-

hovrätt,rätt, lokala Skattemyndigheten, lcronofogdemyndigheten.
Själva konceptet låg i linje med justitiedepartementets första da-stora

RI-systemet, i vilkettorsystem brottmålsdomarna kundeman genom
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följa varje i tingsrätt dömd från anhållandet till den villkorliga frigiv-
ningen.

Byggnadsstyrelsen inte intryck detog fördesav förargument somskilda byggnader, ex.vis "att allmänheten skulle kunna få uppfattning-
det förekom otillbörligtatten samarbete mellan polis och domstol,

de inrymdes i byggnad."om "Byggnadsstyrelsen,samma harsom an-för lokaler för civilasvaret statliga myndigheter, dock efter-anser att
byggnad det här slagetsom haren så långav livstid måste plane-man

för kunna använda denra att på andra sätt än vad kan förutses vidsom
planeringen Flexibilitet nyckelord. Mellanväggarettvar och dör-

gick flytta för kunnarar att att rumsvolymema tillanpassa andra funk-
tioner. "Flexibilitet innebär merkostnad och därför haren byggnads-
styrelsen utvecklat ärett derum som stort flesta tjänste-attnog passa

oberoendemän arbetsuppgifter. De härav kallas förrummen- - - en-
m2hetsrum och 12är stora."

Rättscentrum-tanken återkom i andraett städer, Sundsvallpar och
Enköping. Justitiedepartementet övergav dock denna "Supermar-snart
ket"-modell. Under 1980-talet förekom dock polis och domstolatt in-
rymdes under tak, i tingshusetsamma it.ex. Varberg och den nyahovrättsbyggnaden i Malmö.

5.7. bammanfattning

Under "den korporativa period" förstärktesstatens den nationella do-
markulturen på bekostnad de internationella influensema.av En stark
nationell politisk kultur med arketypisk lagstiftning konsumenträtt,
arbetsrätt, bostadsrätt, socialförsälcringsrätt saknade behov inter-avnationella förebilder. Rättsvetenskapen utgick också från nationella
förebilder Uppsalaskolan.

Också den domstolsorganisationennya med sina tingsrätter bibe-
höll den gamla bondekulturens domarschablon med yrkesdomare och
nämnd. Det nationella rättsan/et, betonades under beredskapså-som

blev viktigt instrumentren, förett förstärka de politisktatt viktiga be-
stândsdelama i denna kultur under hela perioden:

det förstärkta lekmannainflytandet-
domamas lojalitet statsmakten, dvs. derasmot förmåga- att anpas-sig till det statsbärandesa partiet och dess politiska system

demokratiskt,ett antiauktotitärt domarideal.-
Framför allt under den sista delen perioden kom negativtav ett

frånsynsätt regeringens och riksdagens sida i förhållande till domar-
makten till uttryck. Domarkåren upplevde deras ställning iatt rätts-
samhället försvagades. Nya författningsprinciper reducerade yrkesdo-

ställning på bekostnadmarnas nämndemännen. Fackföreningarnasav
"lika löne"-principer bidrog till urholka domamas löner.att Också på
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sökte regeringen nedvärderasätt ämbetsmannaidealetsannat statussyn
till förmån för förebilder.nya

Även det fanns lyhördhet för de politiska vindarna hosom en ett
antal domare i karriären, bjöd fortfarande del domarkårenstoren av

Ãmbetsmannakulturensmotstånd. kärna, integriteten och oavhängig-
heten, hade domarkåren med sig i blodet redan från tingssittningen.
De vägrade "kasta barnet med badvattnet". Kanske detatt ut var
Gustaf Petrén bäst sinamed ofta frispråki och kontroversiellasom ga
uttalanden identifierade det domarideal, värdekon-många desom av
servativa domarna sympatiserade med Den domargenerationenyngre
delade dock i utsträckning de värderingarna. De kände bådestor nya

sympati för och lojalitet med regeringens reformer.en en

Den partibundna splittradestatens
domarkultur 1976 1994-

Med de borgerliga och socialdemokratiska regeringama under de se-
två decennierna har den rättsliga kulturen alltmer markerat sinnaste

den politiska kulturen.gräns mot
Fälldins första borgerliga regering initierade omedelbart efter re-

geringsbildningen 1976 reformering lagrådet, vilket ledde framen av
till lagreforrn 1979 stärkte lagrådets ställningen som

Den rationalisering och effektivisering domstolarna ägtav som
under perioden, inte minst med hjälp Domstolsverket, harrurn av

medfört krav på renodling domaruppgiftema. Organisatoriskaen av
förändringar har föreslagits för skilja domarens administrativaatt
myndighetsutövning och de rättsskipande uppgiftema

1980-talets högkonjunktur har också medfört behovstörreett av
advokater. Den europeiska marknaden har skapat behov intematio-av
nellt verksamma advokater. statsmakterna har i allt utsträck-större
ning tvingats konkurrera med andra yrkesroller, främst advokaterna,

de bästa domarkraftema. Statens begränsade möjligheter kon-om att
kurrera med advokaterna lönerna bidrog till struktur på ju-om en ny
ristmarknaden. Många domare hoppade under 1980-talet do-yngre av
markarriären till förmån för arbete på den privata marknaden. Allt fler

jurister har valt den privata marknaden framför den offentligaunga
sektorn. Därtill kommer antalet kvinnliga jurister inom den offent-att
liga sektorn ökade kraftigt. Inom vissa åldersgrupper kan talaman om

feminisering domarkåren med 50 % kvinnor.änen av mer
Motsvarande utveckling kan påvisas inom åklagarkåren.även

internationaliseringEn rättslivet har kontinuerligt pågått underav
perioden. Efter ratifrceringen konventionen de mänskliga rät-av om
tigheterna 1966 drogs Sverige i antal fall inför Strasbourgdomsto-ett
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ändradtvingats tillavgörandenantalockså iSverige harlen. ett
gjordesSuccessivt§ 6 fair trial.konventionenslagstiftning ap gr

fördomarenFråganentré.sinpå folkrätten garantsomomny synen
li-under denliksomhar återrättigheterindividuellamedborgarens -

gjort sinSverigeSedankommit iperiodberala centrum.rättsstatens -
domarens in-svenskeockså denhari EUmedlemskapansökan om

harDomstolsverketochuppmärksammats,uppgifterternationella
satsning beträffande dekompetensutvecklingpågjort stor enen

kunskaper.EEG-rättsligadomarnassvenska
poli-dentidigare periodermed ärjämförtskillnad attmärkbarEn

idomstolskulturenockså ochdärigenomoch rätts-tiska kulturen - ochsplittradnationell och homogenentydigtinte längre utandag är
politiskaperspektiv denstatsvetenskapligtUrheterogen. angerett

splittrad situation.sådanpåindikationerklarakulturen en
offentliga debattendenoch iriksdagensvenskaden ettfinns iDet

förföreträddkulturblock, främstborgerligt representanterav
uttryck förgivitFolkpartiet,samlingspartiet ochModerata ensom

maktdelningslära, lagpröv-medrättskulturprägladinternationelltmer
visat på kon-harfakultetemajuridiskaOckså dedomarmakt.ning och

tillnärmandesvensktförutsättningardesekvenserna ettsomnyaav
medför företrädarnaframstårSammantageträttskultureuropeisken

radikalaframstår i dag närmastståndpunkterfor dessa som
nationellkonservativ, rätt-traditionell,förFörespråkama en mer

ochvänsterpartietisocialdemokrater,blandfrämståterñnnesskultur
förespråkare Deockså andraalternativ hardettacenterpartiet, men

traditionpräglasdomstolskultur,försig till tolkgör avmerasomen
påfortsättningsvis byggaocksåskallDomstolarnakontinuitet.och

starkttalar fördemokratiargumentetochfolksuveränitetsprincipen ett
förFöreträdarna dessadomstolarna.lekmannainslag imarkeratoch
i formdomarmaktutökadtillstarkt kritiskaocksåsynpunkter avär en

lagprövningsrättf därförDe ärutökadförfattningsdomstol eller
obenägnadärigenomochforfattningssyni sinkonservativa attmera
internationelldomstolskulturenorienterareformera och mot en mer

inriktning.
harsamhälletroll ipå domstolarnasimotsättningDenna synen

förRepresentantersamhällsdebatten.iuttryckkommit tillockså en
"förändring därfrån denavståndtagithardomarkulturnationellmer

strålkastarljuset ochiframäntligen lyftsdomarnaochdomstolarna
derassjälvständighetochmyndighet,den makt,tilldelas somstatus

har polari-Dennaredankollegoranglosaxiskakontinentala och
domarkåren, diskus-svenskaför denrepresentativansågs intesering

många"detgenklang, ärnågonheller väcktintehadesionen härom
ochöverdrivenförefalleriblanddeni den förgitter gå ininte attsom

fåtenderakandiskussionenpåockså ettattstollig. Det beror attnog
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drag politisk polemik, de svenskaav domarna brukarsom undvika att
deltaga i. Med denna nationella på domarkulturensyn vägrar man"att våromstöpa årens lopp framvuxna rättskipninggenom och vårt
domstolsväsende till förmån för någon likriktad europeisk standar-
dprodukt. Ett "historiskt, nationellt eller nordiskt perspektiv" ef-- -terlyses i stället för oreflekterat europaidealett De svenska dom-
stolarna liknas vid Volvobil det svenska folkhemmetsen kvalitets--metafor med skickliga förare vid och parlamentariker iratten baksä--

kartan.läser Vidtet det Nordiskasom juristmötet, där denna fråga
debatterades 1993, noterades också skillnad i kultursynen mellanen

ochvästra Norden.östra Danmark och Norge utgår i sina författning-
från författningsprincipar Sverigeen annan än och Finland, skill-en

nad blottlägges i domarkulturen.som
Under denna period har också kritik uttalats både från rättsveten--skapsmän och domare rörande regeringens utnämningspolitik be--

träffande de högre domartjänstema. Kritiken, också framförtssom av
Domarförbundet, har riktats utnämningen kanslihusjuristermot tillav
de högsta domstolarna. Utnämningama har resulterat doma-att unga

betraktar arbete i kanslihuset, dvs.re i den politiska kulturen, som"kungsvägen" till de högsta domarbefattningama. Utnämningen av
förutvarande justitieministem Ove Rainer till justitieråd 1983 upp-märksammade fenomenet- även det måste betraktasom ettsom spe-cialfallf Den bestående kritiken beträffandemer denna utnäm-
ningspolitik skall dock bakgrundmot delses denattav storen av ge-
neration jurister, prägladesav denunga politiskasom kulturenav

"detunder korporativa samhällets" sista period, i dag sitter i ledande
domarpositioner. Argumenten har dock i någon mån försvagats

de skiftande regeringsbildningamagenom under perioden.
Med den generationsförskjuming sker i attitydbildningen inomsom

domarkulturen skulle kunna hävda 1970-talets demolcratisera-man att
de på domar-rollen i dag skulle hasyn eliminerar ämbetsmannabegrep-

Så verkar emellertid intepet. fallet. Generellt företrädervara densett
äldre domargenerationen i dag i princip ämbetsmannaidealett anpas-till den svenska nationellasat domarkulturen med dess unika demo-
lcratiska dimension. Ovan relaterade uttalanden skall bak-ses mot
grund detta perspektiv. Den svenskaav domarkåren kan fortfarande
karakteriseras ämbetsmannabyrålcrati.som Denen ha överlevtsynes
de aggressiva politiskamest attackerna från det statsbärande partiet
och den politiska kulturen under decennier eftertre andra världskriget.

Sammanfattningsvis råder idag inom den politiska kulturen en
splittrad på domstolarnas och därmedsyn också på domarnas roll i- -samhället. Inom domarkulturen däremot stiger f.n. successivt för-enstärkning äldre ämbetsmannaidealett fram.av Reducering antaletavdomare, renodling domaruppgiften, internationellaav uppgifter,nya
stärkande domamas ställning i rättegångenav materiell processled-
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ning och i samhället löneförhöjning och förmånerandra allt pekar-fram domarkåren på blir elitbyrålcrati.emot att nytt en

6.1. Periodens nyckelord: Rättskipningen
politisk och ekonomisk konflikten-

Under de 15 åren har domarkulturen i hög grad påverkatssenaste av
internationella, politiska och ekonomiska faktorer. Statsmakternas
krav på rationalitet och effektivitet ställer krav på domarna,stora som
inte alltid känt sig uppskattade efter förtjänst. Den privata marknaden
och de internationella uppgifterna framstår allt tydliga kon-som mer
kurrensfaktorer till den traditionellt nationelle domaren. De här an-
givna metaforema har uppkommit reaktion äldre kul-motsom en en
tursyn.

6.1.2. De överstatliga domstolarnas europeiska
domarideal

De svenska socialdemokratiska regeringarna 1980-taletunder har i
enlighet med traditionell, riksdagen fastlagd, konstitutionellen av
grundsyn varit skeptiska till författningskontroll vid sidan riks-en om
dagen. I de diskussioner fördes vid tillkomsten densom av nya reger-
ingsforrnen fick frågan domstolarnas normkontroll och inrättandeom

författningsdomstolen styvmoderlig behandling.av en
Välfärdsstatens lagstiftning aktualiserade frågan domstolspröv-om

ning sociallagstiftning. Denna fonättsligandeprocess inrymde poli-av
tiska problem. Redan Gustav Möller kände inför tanken vidoro att
varje social reform låta "de lagkloka hand barnet innan detta om

hand".kunde gå på Tage Erlander pläderade i stället föregen att
med hjälp tydliga förarbeten leda rättstillämpningen. Om domsto-av
lama "förfuskade" de politiska intentionerna fick "rättelse ske genom

Ävenändring eller komplettering lagen. Erlander insåg beho-av om
stärka den enskilde individens skydd domstolspröv-vet attav genom

ning, "var absolut domstolarna skulle få de poli-prövaemot attmen
tiska myndigheternas, regeringens och riksdagens, beslut. Vi ville inte
i Sverige införa ordning, enligt amerikansk modell, innebaren som en
politisering domstolsväsendet".av

Denna lcritiska inställning till domstolarnas normkontroll domine-
rade efterkrigstidens författningsdebatt. Sverige höll sig också utanför
den särskilda organisation, De europeiska statsförfattningsdomstolar-

förening, i de övriga nordiska ländernamöten deltog.nas vars
Sveriges omständighet också noterades i de övrigautevaro var en som
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kvardröjande skepsis tillnordiska fanns konventionenländerna Det en
och till vilken roll dende mänskliga rättigheterna överstatligaom

skulle få spela. Raljanta formuleringarStrasbourg-domstolen om
detta"Gustaf Petréns lekstuga" antyder Genomdomstolen --

Sporrong-Lönnroth-fallet, i vilket äganderätten blev symbolfråga,en
överstatliga domstolen remedium rättsligablev den övergreppett mot

demolaatierf långa häktningstideni nationella europeiska De var en
fråga krävde lagändring efter fällande dom i Strasbourg-annan som

domstolen.
europeiska domstolarna iöverstatliga Luxembourg ochDe

vidStrasbourg med viktiga inslag utformningen do-bidrar av en ny
markultur.

sina givit förhar i analyser uttryckRättsvetenskapen renässansen
postmontesquieuianismen, påför maktdelningsläran, givitnyttsom

maktposition. rolldomaren Domarens har ak-normprövaresomen
rättsvetenskapen och lagstiftaren.tualiserats både En de mestav av av

författningsdiskussionema iinflammerade vårt land under årsenare
regeringsformens "uppenbarhets"-rekvisithar just kampenrört om

lagprövningen. frågabeträffande Det tydligt exempliñerarär en som
konflikter i präglar domarkulturen.de dagsom

6.1.3. "Direktörsdomaren"- stilideal hämtat från
den privata sektorn

De privadseringssträvanden präglat tidsperioden har också påver-som
kat både domarnas uppgifter och på domar-rollen. 1980-taletssynen
nyliberala politik och dess målsättningar och strategier har också
kommit prägla domaryrket. Därtill kommer domarna i rättssa-att att
lama alltmer fått alltmer professionaliserad advokatkår med dessen
näringslivsorienterade stilideal. teknikEn med persondatorer, tele-ny
fax-apparater och mobiltelefoner introducerades i rättslivet advoka-av

Generellt har den näringslivsdominerade privata sektornter. sett
under år också präglat domarens kultur och uppgifter.senare

Skiljemannauppdragen domaren inblick i näringslivetsgod ochger
samhällslivets problem. Samtidigt konkurrerar sindomaren med egen
domarverksamhet dessa uppdrag. Näringslivskulturen hargenom
också på andra påverkat domarkulturen. Måhända detsätt sättettvar

hålla "Direktörsdomaren"kvar duktiga domare i domarkarriärenatt
budgetansvar tjänstebil. Han/honhar och har möjlighet prioriteraatt

mellan personalutbildning, datorinköp och sommamotarier. Frågor
konkurrerande bisysslor styrelseordförande i Sparbankenom som

föremåleller medlemskap i rotaryklubben blir för granskning för att
inte det allmännas förtroende.stada

roll chef kollegialaLagmannens administrativ har medfört attsom
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uppgifter i domarsätet får stå tillbaka för administrativa. Personal- och
ekonornifrågor i sådag mycket tid från åtskilliga lagmän detar att
vardagliga samtalen med rådmän och exempelvis deassessorer, om

rättsfallen från HD eller RR, får stå tillbaka för aktuellasenaste mer
praktiska problem.

6.1.4. Turbodomaren" elitistisken ny syn-
domaruppgiften

Beteckningen "turbodomare ianvändes slutet 1980-taletav som en
beteckning på de mycket rationella, effektiva och skickliga underrätts-
domare, skickades till domstolar med balanser tviste-ut storasom av
mål och förlikning och materiell processledning snabbtsom genom
reducerade balansema. Fenomenet hade emellertid också förkla-en
ring i domstolarnas allmänna problem. Domaryrkets attraktivitet hade
minskat bland domare. Andra juristkarriärer, inte minst inomyngre

privataden sektorn, lockade allt antal domare ñskalerstörreett yngre
och assessorer. Problemen särskilt påtagliga i Sverige.var norra
inrättandet lokal juristutbildning i Umeå sökasättav en ett attvar
råda bot på dessa relcryteringsproblem regionalt perspektiv.ettur

j7yktsyndr0met.Särskilda åtgärder skulle råda bot på Kraven från
IUSEK och Domarförbundet snabba åtgärder resulterade också iom

påtagligt lönelyft för domarkåren. Därmed minskade också "av-ett
hoppen".

Tjänsteförslagsnämndens betonande skicklighetskrizeriez vidav
tillsättningar domartjänster har också inneburit markering do-av en av
maryrkets elitkaraktär.

Internationaliseringen domarkåren tredje faktor bidrarärav en som
till domaryrket karaktär elityrke. DV:s europasatsning haratt ge en av
också klara elitistiska inslag. En mindre skickliga do-grupp av yngre

har få "ljusalfer" i de regioner där de verkar.utsetts attmare agera
Det har blivit kompetensutvecklingsätt inifrån byggaett att genom

bred kompetens på område. Det ocksåeuroparättens är sättupp en ett
utveckla domarkulturen från tidigare uttalad nationell domar-att en

kultur till europaanpassad.en mer

6.2. Sammanfattning

De åren har det rättspolitiska klimatet förändrats till förmånsenaste
för självmedveten domarkultur. flerAllt domare sigen mer engagerar
för domarkårens ställning samhället.

Justitiedepartementet har markerat behovet elitistisk do-av en
markår. I längre perspektiv förutsättes också antalet domare redu-ett
ceras.
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Löneförhâllanden har förbättrats.
Internationell påverkan internationell juristutbildning,genom euro-

peisk rättsvetenskap och överstatlig domarkultur medför ocksåen att
domarkulturen alltmer påverkas dessa förhållanden.yttreav

Även domamas kultur påverkas dessa övergripande faktorer,av
denna översiktäven kunnat visa det först medärom som en ny- -

generation dessa ideal konsekvent implementerasyngre som nya mera
i yrkeskulturen.

Den europeiska domarkulturen i den liberala
rättsstaten

Upplysningstidens justitiekritik riktade sig främst godtycklighe-mot
och den kormpta domarkåren. Domarens bindning till lagenten var
förutsättning för Italienaren Cesarerättsstat. Beccaria tillhördeen en

dem kategoriskt gjorde sig till tolk för förbud lagtolkning.som ett mot
Tron på lagens auktoritet och förkastandet domarens billighetsav-av
göranden framhölls också Immanuel Kant och Friedrich Karlav von
Savigny. Lagen skulle så tydlig domarens åtgärder "enattvar rentvar
logisk interpretation". Den tyska domarkulturen präglades fram till
Weimarrepubliken domarkultur.denna idealistiskaav i

Under den liberala höghetsperiodrättsstatens under 1800-talets
sista decennier kom domstolarna alltmer framstå garantiatt som en
för individens rättigheter i förhållande till Detta framgår tydli-staten.

i Tyskland och Frankrike, där processreformer och dengast nya mo-
derna rättsvetenskapens landvinningar i hög grad bidrog till höjaatt

ldomstolarnas ställning. I samband med Nya lagberedningens för-
slag till rättegångsordning 1884 gjorde Wilhelm Uppström besökny
vid domstolar i England, Tyskland och Frankrike.

Hur förträffliga både lagidealen ochän domarforebilderna blevvar
bådade för förändringar. Rättsvetenskapen bidrog i högutsatta grad

till stärka domstolarnas ställning. Rudolph Jhering fickatt medvon
föredragsitt Kampf Recht 1872 internationellums stor ge-

nomslagskraft. Arbetet iöversattes Norden till danska, svenska och
finskaf Domaren för Jhering "en soldat på rättstillämpningensvar
falt": "Wie Soldatder die Subordination erlemen hat in dererst zu st-

Schule der militärischen Zucht, ebenso der Richter denrengen
Ubung UbungGehorsam das Gesetz in der der Rechtspflege.gegen

des Rechtsprechens ist die Schule Gerechtigkeit.der Es will erst er-
lemt werden, den Richter ausmacht: der Gehorsamwas strenge gegen
das Gesetz, das VerschlieBen des Auges jedes Ansehen dergegen
Person
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standardarbeteund Geserz blevRichterarbeteBülowsOscar ett
domarkårenf Generalklausulen, in-självmedvetnaalltmerför den

ochlagtolkningsmetodteleologiskadessmedtressejurisprudensen
bidrog tillallaviktiga instrument,blevfria rättsskolanden att gesom

lagposi-tilli förhållandeställning. Alla dessastärkträttskipningen en
i stället förodefinierad auktoritetkrafter ställdenegativativism en

auktoritet.sinblevlagen: Domaren egen
vetenskapliga debatten 1a-såg denden liberalaI rättsstaten omman

för ju-kardinalfrågatolkningsmodellerdomarnasoch ensomgarnas
samhället"ställning igaranti för individenssamtidigtochristema en
lagpositivismdebattenblommadeWeimarrepublikenUnder om

Leipzig fick iReichsgericht iRiksdomstolenoch domarrätt ettupp.
inflation-gälldeställning i frågan. Detfalluppmärksammade tapar

fastighetskre-uppvärderingenföranleddaden däravochsproblemet av
inflationgalopperandebeståhyresavtalSkulleditema. trots attett en

Lagauktori-för hyresgästen.orimliga konsekvensergivit avtalethade
godtycke.domarensrättsosäkerhet ochstodkaosoch emottet

i vissauppfattningen domarenföreträddeHeckPhilippProfessom att
auktoritet.från lagensavvikafall hade rätt att

Justitieministerdomarideal blev detWeimarrepublikens senare.
Richterpersöhnlichkeiten,domarpersonligheter,påOskar Hergts rop

iavvika från lagen denansågs hatiden. Domaren rättpräglade att om
båda avgörandenRiksdomstolensrättskänsla.hansgrad kränktehög

den do-domaruppgiften. Problemetpolitiseringinnebar nyaomaven
emellertid långt ifrån färdig-konsekvensermarförebilden och dess var

och domar-nationalsocialistema kom till maktenbearbetat när en ny
utvecklades.kultur

i förstaNS-staten hade inteanpassning tilljuristernastyskaDe
författningsmässigt domar-lagpositivism ochsin grund ihand svagen

grad tillbidrog i högideologiska orsakersociala ochPolitiska,makt.
ochWeimarrepubliken hade understöttdomarkultur.förändrad ut-en

och tradi-Social bakgrunddomaridealet.konservativadetvecklat
ochvärdekonservativamedförde domarnationsmedvetenhet att var

och intres-politiska makt-ovanför destodstatsideal,hyllade ett som
opolitisktsakligt arbetande,kall bars äm-Derassestridema. ettavupp
demokratiparlamentariskaWeimarrepublikensbetsmannaideal. var

nostalgiskakostym. Domarnapassandedåligtför dem monar-varen
accepterade"fömuftsrepublikaner", endastkister och reserveratsom

i sig politisk,rollen blevopolitiskarättsstilen. Denden ovansomnya
visats.

rättstillämpning-iirrationella inslagetdetviktig dimensionEn var
generalklausu-in iföredrag "FlyktenHedemannsWilhelmJustusen.

billighetsjustisen.tydligt denpå mycketklargjorde sättlema" ett nya
visathaderättstillämpare vägenWeimarrepublikens mot gene-en
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ralklausuls- och blankettjustis, domarna försökte dogmatisktattsom
precisera, "man anade, rättstillämpningen befann sig iattmen en
övergångsfas".m

Hitler ändring domarnasFör oavhängighet inte nödvän-var en av
dig. Det viktigaste för honom den "inre oavhängigheten" i förhål-var

NS-ledningen. "Nichtlande till der nationalsozialistisch versierte
das Ziel,Jurist daher sondem Freisler der rechtskundigewar so- -

Nationalsozialistmm
Hitlers vilja skulle NS-domaren ha innanför fullständighuden. En

mellanöverensstämmelse statsledarens grundinställning och den en-
skilde domaren garanterade varje skedde iavgörande Führernsatt

Hitler betraktade alla andra felaktigaanda. rättsavgöranden som
först under stadium NS-regimendomar. Det ettvar senare av som

Hitler åsidosatte den i weimarförfattningen garanterade personliga oa-
vhängigheten, dvs. domarens oavsättlighet och utbytbarhet. Först

beslut vid NS-regimens sista riksdag i Berlin 1942i aprilgenom un-
Överrättsdo-derställdes domstolarna formellt riksjustitieministeriet.

fritttilläts döma förfarande" och överrättsdomarna skulleettmama
sk. domarbrev underställa ministeriet sina föravgöranden god-genom

kännande innan de fick verkställas. Denna period exempel påutgör ett
politiskt idetotalt förfall för domarnas oavsättligheträttsstatensett om

oavhängighet"domstolarnasoch
Efter "Stunde Null" tvingades den tyska domarkåren medgöra upp

sitt förflutna. Nürnbergrättegångama 1947domarna resulterademot
inte i några straff. Tvärtom kom generellt den tyska do-stränga sett
markåren lindrigt ochundan erhöll juristbefattningar i dennya nya
Förbundsrepubliken.

1949 års domarnatyska grundlag och domstolarna stark ochger en
självständig ställning. Författningen starkt påverkad USA:s kon-är av
stitution. Författningskontrollen Författningsdomstolen igenom
Karlsruhe exempel på denna påverkan.är ett

Sammanfattning

Samtidigt äldre nationalstaten definierad försom aven
tid framåt Sverigelång kommer prägla så finns det i dag påteckenatt
europeisk domarkultur i framtid också kommernära sättaatt atten en

ispår den svenska.
Domarkulturen i Sverige inledningsvis fundamentalt knuten tillär

den roll domstolarna tillåts spela enligt författningen. När Bendt
läroboksanigaRüthers drar slutsatser den perverterade rättenav un-

annatder tredje riket konstaterar han bland
"Die Verfassungsgrundsätzenbeiden der Gewaltentrennung und
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Gesetzesbindungder der Gerichte kommt für die Konstituierung und
Erhaltung des Rechtstaates eine schlechthin grundlegende Bedeutung
zu."

Den tyska, norska och danska domarkulturen har starkt präglats av
denna mycket tydliga maktdelningsdimension den roll makt-genom
delningsläran spelar i dessa länders grundlagar.

Domarkårens ämbetsmannapräglade lojalitet har belagts i demo-
kratiska styresfonner och deras politiska anpasslighet har främst påvi-

totalitärai Domamas lyhördhet för politiskt makt-sats stater.mera ett
visarspråk på akilleshäl i skilda sarnhällstyper.ännu Domarna drasen

oundvikligt in i de magnetfält den politiska och den rättsliga kul-som
De europeiska ländernas rättsliga kulturhistoriaturen generertas. ger

många lärorika exempel på eller mindre renodlad tillämpningen mer
Montesquieus maktdelningslära och Rousseaus folksuveränitetste-av

orter.
årUnder har frågan europeisk domstol-senare om en gemensam

EU.kultur debatterats inom och utanför Uniformitetssträvandena
beträffande det europeiska i de båda europadomstolamarättssystemet

viktig för sådan kultursyn. Ocksåutgör i de olika europeis-ramen en
ka nationerna finns i dag samverkande tendenser pekar motsom en
europeisk dornstolskultur.

Resultatet denna sammanställning den svenskaär domarkul-attav
under de 125 åren präglats svensk ämbetsmanna-turen, senaste av en

Ämbetsmannakultu-kultur nationelloch bondekultur folkkultur.en
framställningen kunnat visa, under decennierren var, som ett ut-par

för påtaglig kritik från regering riksdag.ochsatt en
Samtidigt har dessa statsmakter förstärkt det folkliga demokratis-

ka inslaget i domstolarna. Förtroendet for domstolarna har under hela
perioden varit beroende synergin i samspelet mellan expertdomar-av

och de demokratiskt valda lekmännen. I detta samspel utvecklasna
Ämbetsmannakultu-den svenska domarkulturen också 1990-talet.på

dock i ha vidmakthållits i utsträckning denstortren synes stor genom
slutna domarkarriären, internt vidarebefordrat på kontinui-som synen

och domaryrkets kvalitetskriterier till kommande generationer. Dettet
boströmska ämbetsmannaidealet har emellertid klingat Den idea-ut.
lism de svenska domarna under skilda perioder givit föruttrycksom

tvetydig i förhållande tillär dess Både materialism ochmotsatser. rea-
lism har nämligen utgjort idealismens motståndare i domarkulturen.

Det vi idag upplever elitdomama -iär utsträckningatt stor genom
domstolarnas starka ställning inom den Europeiska Unionen succes--
sivt får stärkt position. Den författningsmässiga ställning deen som
svenska domarna har medför den svenska domarkulturen sannoliktatt
inom överskådlig rid kommer behålla sin dvs. isärart, samspeletatt
mellan jurister och politiker lagprövningen juristdomare ochsamt
lekmän. Pendeln slår tillbakadock ämbetsmannañxeradmot en mer
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synligt i reduktionenidealistiska inslaget blirdomstolskultur, där det
Betonandet elit-i markerandet domaretiken.domarkåren och avavav

framtidsprognosen bakgrundprofessionalism blirkarriärer och mot av
svenska domarkulturens modernahistoriska översikt dendenna av

historia.

Å 1994.Kjell Modéer,©
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O 19940142

amg
lnformationssektionen
Janita Frödén

Undersökningar allmänhetens förtroende för domstolarnaom

1985 gjordes s.k. OMNIBUS-undersökning Statistiska Centralbyrån SCB påen av
uppdrag bl.a. Domstolsverket, bilagaav

I februari 1993 gjordes SKOP-undersökning förtroendet för domstolarna,en om
bilaga och nyligen har TEMO-undersökning gjorts på uppdrag Nyhetsbyrånen av
FLT, bilaga behandlar frågor tilltron till domstolsväsendet och brottslighet.som om

Vid jämförelse mellan dessa undersökningar följandekan skillnader tidenen tre över
noteras:

I 1985 års OMNIBUS-undersökning svarade 67 % befolkningen hadeattca av man
eller ganska förtroende förstort domstolarna. Några skillnader vad gällerstort större
och kvinnormän fanns inte, däremot hade negativ inställning på landsbyg-man en mer

den i storstädernaän och åldersgruppema 16-24 år och 65-74 år negativa änvar mer
övriga åldersgrupper. SKOP-undersökningenI framkom 49 % befolkningen hadeatt av
litet förtroende för rättsväsendet. 18 % hade mycket litet förtroende för rättsväsendet.
Endast 4 % sade sig ha mycket förtroende och 26 % ganska förtroende förstort stort
rättsväsendet. Vad gäller skillnaderna mellan och kvinnors uppfattningar finnsmäns
inga skillnader,större dock har i något högre grad varken eller litet för-män stort
troende. De med lägre utbildning negativa deär har längre utbildningänmer som en
och vad gäller bostadsortens storlek befolkningen på mindre negativär änorter mer
befolkningen på TEMOzsstörre undersökning i november 1993 visar %54orter. att av
befolkningen har mycket eller förtroende för domstolarna Inte heller härett stort stort
ñnns några skillnader mellanstörre och kvinnor. Liksom i 1985 årsmän undersökning
och i SKOP-undersölcrtingen kan dock tilltron till domstolarna iär störrenoteras att
storstäderna på landsbygden.än

Ca 80 % de svarande i 1985 års undersökning grundade sin uppfattning domsto-av om
lama på massmediauppgifter. Kvinnor massmediainriktade dennaochän mänvar mer
påverkan starkasti åldersgruppen 55-64 år 85 %.var

På frågan domstolarna dömer alla lika utbildning, yrke fler negativaom oavsett osv. var
Ävenpositiva ochän lcritiskamännen kvinnorna i 1985 års undersökning. påänvar mer

denna fråga åldersgruppema 16-24 år och 65-74 år negativa andra ålders-änvar mer
grupper.
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59 % de tillfrågade i 1985 års undersökning tyckte medverkan nämndemän iav att av
dömandet har eller ganska och här framkombetydelse tydligt åldersgruppenstor stor att
16-24 år tyckte betydelsefullanämndemännen 61 %.äratt

På frågan vilka skulle vilja bli dömd hamnade i domstol svaradeom man av om man
1985 51 % både yrkesdomare och närnndemän hela 30 % "vetsvarade inte".av men

svarandeAv de i 1985 års undersökning hade 70% aldrig varit i kontakt med domstolen
och de 30 % hade varit i kontakt med domstolarna hade den övervägande delenav som
kommit i kontakt med 23,6allmän domstol %. De flesta dessa nöjda medav var
bemötandet hos domstolen 88 %.

På frågan vilken myndighet beslutar ifrån hans/hennesom att tasom om en person
körkort det endast 13 % visste 31 % hade ingen aning och de övrigavar svaret,som
gissade på polis, tingsrätt och länsstyrelse.

75 % de tillfrågade1985 tyckte viktigtdet domstolarna informerar sinärav att att om
verksamhet Att domen korrekt och domstolen uttrycker sig enkelt tyckte de flestaär att
tillfrågade mycket viktigt. Av tio uppräknade yrkesgrupper tillfrågadede skullevar som
bedöma och anseende på fanns rådman, lagman och hovrättsråd medstatus som repre-

för domstolsväsendet. Rådman 6kom på plats och lagman på plats Högstsentanter
placerade sig läkare och därefter kom hovrättsråd.

SKOP-undersökningenI framkommer 56 % de tillfrågade domstolarnaatt attav anser
alltför ofta frikänner åtalats för allvarliga brott.personer som
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BETRÃFFANDE Dolt/namramSmnsmc DENSVENSKA
önskemål statistikDomanmedrüngens 1om mm.,

Domstolsverket DV kan tillmötesgå Dormrutredningms önskemål statistikom
beuâñande den svenska domarkåren fördelad på olika domstolstyperoch indelad på
olika tjänstebenämningar såvittoch kön gäller förhållandena den 30 juni 1993.
Åldersstrukttrren redovisas för samtliga domare fördelad endast kön samt
Allmänna domstolar och Allmänna förvaltningsdomstolar.

jämförelseFör redovisas statistik avseendeförhållandena juniden 30 1987 ochäven
juniden 30 1990. statistik dock inte fördelad olikaDenna domstolstyper och inteär

heller så detaljerad års statistik.1993som

Ijänstebenämnirg 1987-06-30 1990-06-30

Kv. Niin Tot. Kv/M% Kv. Kv/M%Niin Tot

Ordinarie domare 111 811 92 12/88

Ordinarie råddomare 80 13/87513 593
Justitieråd 15/85264 22

hovrättLagman, 12/884 30 34
Vordf, hovrätt 121884 30 34

tingsrättLagman, 5 92 97 5/95

Chefsrådm., 17/837 35 42tr
Bostadsdorrlare 20/8041 5
Hyresråd, chef 8/92l 1211
Regeringsråd 14/863 18 21
Försäkringsdomare 33/674 8 12
lagman 18/824 18 22
V.ordf, kammarrätt 26/746 17 23
Lagman, länsrätt 4/9623 24l
Chefsrådman, 29/742 5 Z
Szaord. domare 8L_ Q 1183 Q6 1181JJ §26 22

57 129 186 425 8Assessorer 31/69 85 18 2031
Fiskaler 2% 262 473 / 7 230 535114 go; 43;o. asp.
Szaicke ord. dom. 261 659398 40/60 315 50/50320 635.
Notarier 350 452 802 44/56 52/48425 398 823
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Kv. M/Kv%Nlän Tot.
2Regaingsråd 11/8917 19

Försäkringsdomare 6 33/673 9

Lagman, kammarräII 19/815 22 27

V.ordf., kammarrätt 30 23/777 23

länsrätt 4/96Lagman, 1 2423
Cheñsrådrn, 25/753 9 12

23/7718 61 79

Rädman, M 12/81.m .86

S:a 0rd. domare 306 19/8159 247

148 49/51Assessorer 73 75

56/44Regeringsrättsselcr. 3922 17
FÖD 59/41Föredr. 10 7 17

Fiskaler 53 40 93 57/43

Fiskalsasp. ;LMQll .26 .51

icke dom.Sza ord 185 165 350 53/47

Notarier 108 80 188 57/43

Xml/nåneaülww",øAJMAdr/lQ dan- - W744/Åldelssmümlr

Åldersstrulmrren vidden 30 juni 1993 domare de allmänna törvalmingsdomstolar-
framgår Medelåldernnedanstående förstapeldiagram kvinnliga domare 40na av var

år för år. år. omfattar såväloch Totalt medelåldern Redovisningen47 44män var
icke 59ordinarie ordinarie fem åren blir 9 % stdomare Under de närmaste casom
år.65domarnaav

Domare fördelning uttryckt i %-

Kvinnor
lx-lärz
Tolall
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Kv. Nlän Tot. Kv/NPA
Justitieråd 3 19 22 14/86
Lagman, hovrätt 6 25 31 19/81
V.ordf, hovrätt 6 28 34 18/82
lagman., 4 93 97 4/96
Chefsrådm, 9lr 32 41 22/78
Bostadsdomare 1 4 5 20/80
Hyresråd, chef 2 10 12 17/83

Hovränsråd 22 64 86 26/74
Rådman 58 293 351 17/83
Hymsråd .11 Qüm.11.

0rd.Sza domare 111 585 696 16/84

Assessorer 90 81 171 53/47
Revisionsselr. 13 24 37 35/65
Sekr. Bostdomstolen 8 8 100/0-
Fiskaler 113 65 178 63/37
Fiskalsasp. 32 45 §51 §53
Szaicke orddom 263 215 55/45478

Notarier 307 323 630 49/51

Ålderssuuknrr

Åldersstxukturen den 30 juni 1993 domarevid de allmänna domstolarna framgår
nedanståendestapeldiagram Medelåldern for kvinnliga domare år förav 38 ochvar

år.48 Totalt medelåldernmän år.45 Redovisningen omfattar såväl ordinarievar
icke ordinarie domare. Under de fem åren blir stnärmaste 12 % 145 domarnaca av

år.65
Domare fördelning uttryckt i %-

50 ---------------------------------- - -
40 ------------------------------------- - -

.."30 Kvinnor------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:zåiggiMån20
å Totalt

10
å

60--29 30-39 40-49 50-59
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Domarnas arbetsuppgifter sammanställ-en--

ning avseende förhållandena under 1993är

Av tillgänglig statistik för 1993år framgår förhandlingstiden iatt
tingsrätt och länsrätt 216 respektive 33 timmar domare och år.var per
För ledamot i hovrätt motsvarande tid 303 timmar. Ledamot ivar
kammarrätt har endast fåtal förhandlingstimmar. Som förhand-ett
lingstid redovisas därvid endast den tid då ochrätten parterna
sammanträder för huvudförhandling och förberedelser i tvistemål eller
häktningsförhandlingar.
Övrig tid tillåtgår

förberedelsearbete-
studier litteratur, diskussion med kollegor, telefonsamtalav-
överläggning i samband med huvudförhandling-
skrivning dom, justering protokoll, samarbete medav av-
protokollförare
Övriga sammanträden-

Av tingsrättsdomarnas arbetstid åtgår i genomsnitt % för4ca
handläggning konkursärenden, 2 % för bouppteckningar ochav ca
förmynderskap drygt 2 % för inskrivningsmyndigheternassamt
verksamhet.

i tingsrätterLagmän och länsrätter avdelar i genomsnitt 30 %ca av
sin arbetstid för administrativa uppgifter. De administrativa upp-
gifternas omfattning varierar med domstolens storlek.

De förändringarårens domstolarnas organisation,senaste av
målsammansättning och andra förutsättningar för verksamheten har
medfört antalet utbildningsdagar för domarna har ökat väsentligt.att
Nya mältyper, europasamarbetet medför i framtidenäven ettm.m.
betydande behov vidareutbildning domarna.av av

Domarnas arbetsuppgifter förändras fortlöpande dels ökadgenom en
delegering arbetsuppgifter från domare till övriga personalkategori-av

dels datateknikens successiva införande.er, genom
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äredenavverk-ochbeträffande mål-Statistik
instansförsta och andrai över-ningen samt

första instansfrånklagandefrekvensen

FÖR TINGSRÄTTERNAVERKSAMHETSSTATISTIK

fastighetsdomstolsmålbrottmål undertvistemål, ochavgjorda och balanseradeInkomna,
1989/90-1992/93budgetåren

1992/931990/91 1991/921989/90Inkomna

500 84 777 96 29977Tvistemål 67 414totalt

596 74 64957 488 6348 475Tvistemål exkl.
gem. ans.

42075 458 78 282 79969Brottmål totalt 71

57567 382 6866 40162 574Brottmål exkl.
not.mål

059 175 719152 958 163383tvistemål 139Summa
brottmåloch

645605 2 2084 16 916Fastighetsdom-
stolsmâl

n1992/931990/91 1991/921989/90Avgjorda

89 07083 21665 364 71 638Tvistemål totalt

537 67 90452 655 6247Tvistemål exkl. 011
ans.gem.

79 68177 443115 74 069totalt 72Brottmål

5786864 975 67 03162 086Brottmål exkl.
not.mål

751145 160 659 168707tvistemål 137 479Summa
brottmåloch

8092 026 16 6818 048Fastighctsdom-
stolsmál
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Balanserade 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93
vid utgång-

bud-en av
getåret

Tvistemål 38 122 43 984 45 545 52 620
totalt

Tvistemål 27 740 32 573 33 632 40 262
exkl. gem.
ans.

Brottmål 22 926 24 315 25 154 24 780
totalt

Brottmål 19 229 20 655 21 006 20 922
exkl. not.-
mål

Summa 61 048 68 299 70 699 77 400
tvistemål
och brottmål

I Fastighets- 4 218 2 142 1 761 2 136
domstolsmål

Från och med 1991-01-01 handläggs mål hyra och bostadsrätt inte vid fastig-om
hetsdomstolama vid samtliga tingsrätten SFS 1990:1127-1135.utan

Med "gem, ans." ansökan äktenskapsskillnad.avses gemensam om
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MÅL ÖVERKLAGADE FRÅN TINGSRÄTT HOVRÄTTTILL

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93

Tingsrätt: avgjorda 127174 405133 142 006 149 394
tvistemål exkl.

brott-gem. ans.,
fastighets-mål och

stolsmåldom

inkomnaHovrätt: 15 787 16 359 18112 20 455
tvistemål, brottmål

övrigaoch mål
fullföljts frånsom

tingsrätt

Överklagandcfre- 12,4 12,3 12,8 13,7
kvens i %
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FÖR HOVRÄTTERNAVERKSAMHETSSTATISTlK

Övriga faktorer arbetsbelastningen under budgetåren 1989/90-1992/93som anger

Avgjorda 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93
tvistemål

Totalt 3117 3667 3 617 4 014
avgjorda

25pröva- 784 964 26 852 24 097 271
ide
96sak

Änd- 843 27 948 26 987 27 966 24
ring%

96Tolk 68 2,1 58 1,5 65 1,6

Vid hu- 869 28 948882 24 26 930 23
vudlör-
hand-
ling

3,7 3,5Genom- 3,8
snittl.
förh.tid i
mål som
avgjorts
efter för-
handling
tim/mål
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Avgjorda 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93
brottmål

947 8Totalt 7 470 7 018 9 387
avgjorda

946 13 999 13 1004 13 162 12pröva- 1
de i
sak%

Änd- 7202 475 33 2 817 35 2 34 3 205 34
ring%

T01k 9B 603 8,0 615 7,7 8,0 860 9,1

73Vid 5 458 5 826 73 5 935 74 6 930 74
huvud-
förhand-
lin %g

2,4 2,5 2,4 2,4Genom-
snittl.
förh.tid i
mål som
avgjorts

för-efter
handling
tim/mål

1991/921989/90 1990/91 1992/93Inkomna
tvistemål

FT-mål 501 15 549 16 16 703
70

814 85 2 920 84 84 3 662Annat 2
tvistemål
%

Totalt 3 315 3 469 3 908 3654
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FÖR LÄNSRÄTTERNAVERKSAMHETSSTATISTIK

avgjorda och balanserade budgctárenInkomna, mål under 1989/90-1992/93

1989/90 1990/91lnkomna 1991/92 1992/93

Fastighetstaxe- 5941 189 20 2 970 22310
ringsmål

Skattemål 67 288 67 372 27 743 17 749

Körkortsmål 48 857 45 950 43 823 13439

Socialförsäk- 12 728 24316- -
ringsmål

Psykiatrimål 6 381 11 427- -

soci-Mål enl. 8 309 10 943 15 364 27 092
altjänstlagen

236LVU-, LVM- 4 4 342 3454 4 432
FBZI-måloch

Övriga 950mål 437 3441 1 8201

Samtliga mål 130 829 150 638 698114 128 120
rFEZI-mål: läräldrabalken.vcrkstáhghelsmål enligt 21 kap.

1989/90 1990/91Avgjorda 1991/92 1992/93

Fastighetstaxe- 2 7122 204 10 318 97210
ringsmål

Skattemål 75 323 70 266 99566 43 008

722 46 227Körkortsmål 46 44 720 20341

Socialförsäk- 3 824 38810- -
ringsmål

Psykiatrimål 6 050 37711- -

Mål enl. soci- 8 026 9 944 13 756 25 068
altjänsllagen

351LVU-, LVM- 190 4 113 4 2864 4
FB21-mâloch

Övriga 408mål 820 1 410 4921 1

Samtliga 137 285 670 151 359 859mål 134 147
föräldrabaüken.FB21-mâl: verkstäl nghetsmâlenhgt 21 kap.
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Balanserade vid 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93
utgången bud-av
getåret

Fastighetstaxe- 4 135 22 287 96714 17514
ringsmål

Skattcmål 118 016 115 664 76 466 50 735

Körkonsmål 18 363 18 254 16 871 27514

Socialförsäkrings- 8 977 82914- -
mål

Psykiatrimål 339 290- -

Mål enl. socialt- 7251 2 705 4 193 6 161
jänstlagen

LVU-, LVM- och 567 776 729 756
FB21-må1

Övriga mål 341 598 534 755

Samtliga mål 143 147 160 284 123 076 101 976
"F§21-mâl: vcrkstá111g1etsmåTenhgt äräldrabalken.21 kap.

MÅL FRÅNÖVERKLAGADE LÄNSRÄTT KAMMARRÄTTnu.

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93

Länsrält: 285137 670134 151 359 147 859av-
gjorda mål

Kammarrätt: 66716 16 669 19 692 24 689
inkomna mål

fullföljtssom
från länsrätt

Övcrklagandefre- 12,1 12,4 13,0 16,7
ikvens %
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i domstolarnapersonal

förvaltnings-De allmännaallmänna domstolarnaDe
domstlama

RegeringsrättenHögsta domstolen
RegeringsrádJustitieråd
RegeringsrättssekreterareRevisionssekreterare
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PresidentPresident
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KammarrättsñskalerHovrättsñskaler
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