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Till Justitiedepartementet 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 december 2003 beretts tillfälle att 
avge yttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102). Med 
anledning härav anför Advokatsamfundet följande. 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet tillstyrker utredarens förslag. 
 
Domarrekryteringen i framtiden 
 
Advokatsamfundet anser att dagens domarutbildning är en god utbildning av hög kvalitet. 
Trots detta framstår det som angeläget att för framtiden bredda sammansättningen av 
domarkåren för att ytterligare höja kompetensen vid domstolsavgöranden. Underlaget för 
rekrytering till domaryrket måste breddas för att möta de krav som ställs på den dömande 
verksamheten. Enbart de skickligaste och lämpligaste juristerna skall anställas. Medbor-
garnas berättigade krav på att domarkåren skall ha en allsidig sammansättning med bred 
juridisk yrkeserfarenhet måste kunna tillgodoses. Starka skäl talar dessutom för att något 
måste göras för att bryta den trend som pågått under senare år och som innebär att domar-
yrkets status successivt har sjunkit.  
 
Ett särskilt problem som utredaren har uppmärksammat, som belyser bristerna i dagens 
system, är att det på senare år i några fall inte har varit möjligt att tillsätta utlysta ordinarie 
domaranställningar. Under flera år har dessutom en nedgång i antalet sökanden till 
domaranställningar kunnat konstateras såväl i större städer, som på mindre orter.  
 
Antalet sökanden per anställning har, med ett par undantag, legat på en förhållandevis 
jämn nivå sedan 1992. Under de senaste åren har dock antalet sökanden minskat markant.  
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Antalet anställningar per år har naturligtvis varierat. Under 2003 lystes 40 anställningar ut. 
Detta var det lägsta antal som har förekommit sedan 1992 och var hälften så många 
anställningar som var utlysta under 2002. Trots detta var antalet sökanden per anställning i 
stort sett oförändrat jämfört med 2002. Uppgifterna talar sitt tydliga språk och det måste 
betecknas som högst anmärkningsvärt att färre anställningar inte har medfört större 
konkurrens. Advokatsamfundet finner denna utveckling mycket oroande och anser att det 
är nödvändigt att nu handla för att komma tillrätta med problemen.  
 
Förespråkare för domarbanan hävdar att det redan i dag inte föreligger hinder mot att 
rekrytera personer med annan bakgrund än den traditionella domarbanan. Dagens merit-
värderingssystem innebär dock att domarutbildningen prioriteras. Utredningen har också 
påtalat att det är mycket få personer med annan bakgrund som söker anställning som 
domare och att det är ännu färre som faktiskt utnämns. Under de senaste åren har 
120 anställningar utlysts. Av dessa har en person utan assessorskompetens utnämnts till 
domare. Detta visar med all önskvärd tydlighet att öppenheten i dagens system är en 
chimär. 
 
Utredaren har på ett ingående sätt redogjort för olika handlingsalternativ att rekrytera 
domare i framtiden. Flera försök har under åren gjorts för att i olika avseenden modifiera 
domarutbildningen. Att införa en ordning med rekrytering av både domarutbildade och 
icke domarutbildade jurister skulle enligt Advokatsamfundets mening inte lösa dagens 
problem. Modellen är dessutom förenad med en rad svagheter. Utredarens analys visar 
istället att något annat val än att nu gå över till en öppen domarrekrytering inte finns. 
Advokatsamfundet delar således utredarens förslag om att domare i framtiden skall 
rekryteras i ett helt öppet förfarande och att domarutbildningen skall avskaffas. 
 
Rekryteringsförfarandet 
 
Viss kritik mot förslagen har framförts från de som genomgått och som nu genomgår 
domarutbildningen. De är uppenbarligen oroliga för ökad konkurrens. Det är en synpunkt 
som man i och för sig kan ha förståelse för. En helt öppen domarrekrytering kommer dock 
inte att bli verklighet på kort sikt. De jurister som har genomgått och som nu genomgår 
domarutbildningen kommer, precis som utredningen har betonat, att under en lång över-
gångsperiod utgöra ett betydande rekryteringsunderlag. Ett bredare samhällsperspektiv 
måste emellertid anläggas på rekryteringsförfarandet. Alla system måste dessutom anses 
må bra av en sund konkurrens. Avgörande vid rekrytering av domare måste i stället vara 
att de som är skickligast och bäst lämpade skall utses. Med beaktande av detta är utred-
ningens förslag om en öppen domarbana nödvändigt och välkommet. Förslaget kommer 
att innebära en ökad konkurrens om de ordinarie domartjänsterna, vilket torde medföra att 
kvalitén i den dömande verksamheten höjs.  
 
Den pågående reformeringen av domstolsväsendet och de förslag som har lämnats av 
Domstolsverket och den s.k. Framtidsgruppen talar för en koncentration av domstolarna 
till de större städerna. Arbetsmarknaden för verksamma jurister på dessa orter måste, 
möjligen med något undantag, anses god. Detta kommer naturligtvis att underlätta  
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rekryteringen av skickliga jurister med olika bakgrund till ordinarie domaranställningar  
i framtiden.   
 
Utredaren föreslår att domaranställningarna i framtiden skall tillsättas efter en fri bedöm-
ning av de sökandes meriter och lämplighet för anställningen. De som riktar kritik mot 
utredarens förslag har anfört att uppgiften att välja de skickligaste bland sökandena till 
domaranställningar kommer att bli avsevärt svårare med det föreslagna systemet. Detta 
beroende på svårigheten att bedöma sökanden med olika meriter jämfört med om alla har 
genomgått domarutbildningen. Advokatsamfundet anser inte att dessa problem är av 
sådant slag att man av den anledningen kan avstå från att öppna upp domarbanan. 
Däremot kommer den föreslagna ordningen att ställa andra krav på rekryteringsför-
farandet i framtiden. 
 
En bredare rekrytering kan tillföra domstolarna erfarenheter och kunskaper som inte på 
samma sätt tillförs domstolarna i dag genom den i praktiken slutna domarrekrytering som 
hittills varit helt dominerande. Specialistkunskaper blir allt viktigare i den dömande verk-
samheten och bör i ökad omfattning i framtiden förekomma i domstolarna. Särskilt 
tilltalande ter det sig att domarna vid kollektivt dömande har olika erfarenheter och 
kunskaper. Det främjar en mer allsidig belysning och diskussion och därmed kvalitén på 
slutresultatet. Utomlands är det inte heller ovanligt med en bredare bas för rekrytering. 
Den av utredningen föreslagna ordningen skulle också öka förtroendet för domstolarnas 
självständighet och oberoende.  
 
Domarnämnden 
 
Advokatsamfundet anser det angeläget att två av ledamöterna i Domarnämnden skall vara 
advokater. Detta särskilt om syftet med den öppna rekryteringen skall vara att advokater i 
ökad utsträckning skall söka anställning som domare. Till skillnad från andra aktörer inom 
juridiken är advokater dessutom verksamma inom hela det juridiska området. Advokater 
är förutom detta representanter för den rättssökande allmänheten.  
 
Notarieutbildningen 
 
Notarieutbildningen har ett stort utbildningsvärde. Detta medför att det är angeläget att så 
många jurister som möjligt kan beredas möjlighet att genomgå utbildningen. Att förkorta 
utbildningstiden till ett år och sex månader är därför av stort värde såväl för nyutexamine-
rade jurister som för de blivande arbetsgivarna inom offentliga sektorn och i samhället i 
övrigt.   
 
Konsekvenser av förslagen 
 
Advokatsamfundet ser det som ytterst angeläget att verksamheten tilldelas de resurser som 
utredaren föreslår och har mot denna bakgrund ingen erinran mot förslaget till finansiering 
av verksamheten.   
 



   

ID-123549-v1 

4

 
Temo-undersökningen 
 
I det särskilda yttrandet av hovrättslagmannen Jan Carrick och lagmannen Jörn Jacobsson 
påtalas att den undersökning som utredaren redovisar om intresset för domartjänster i 
advokatkåren visar att under 10 procent av landets advokater uttryckligen förklarat att de 
kunde tänka sig att byta yrke och bli domare.  
 
Advokatsamfundet vill särskilt påtala att dessa uppgifter inte är korrekta. Den Temo-
undersökning som genomfördes inom advokatkåren under våren 2003 visar i stället att 
12 procent av de tillfrågade advokaterna svarade ja på frågan om de skulle vilja byta 
arbete och bli domare. 
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Axel Calissendorff 
 


