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Sammanfattning 

Förevarande kandidatuppsats undersöker justitieråds konstitutionella straffansvar för brott 

begångna i tjänsteutövningen ur en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning. Hur 

regleras tjänstebrott begångna på högsta juridiska nivå i svensk statsrätt och är regleringen, 

bedömd utifrån regeringsformens grundläggande principer, tillfredsställande? För att 

besvara dessa frågor utreder uppsatsen justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen såsom 

det ser ut i gällande rätt, och sätter denna ordning i en rättshistorisk och komparativ 

kontext. 

Historiskt (1809–1974) svarade justitieråden inför riksrätten, en extraordinär domstol 

placerad utanför den vanliga instansordningen. Justitieråds straffansvar i tjänsten var vidare 

inskränkt jämfört med vanliga domares, och riksrätten i sig utgjorde ett led i förverkligandet 

av den utpräglade maktdelningslära som genomsyrade 1809 års RF. Reglerna blev efterhand 

föråldrade, och åtskilliga olika moderniseringsförslag lades fram innan 1974 års RF slutligen 

antogs.  

Regeringen och riksdagen valde i samband med införandet av den nya grundlagen att 

avskaffa riksrätten, och i stället överföra dess mandat till Högsta domstolen. Norge och 

Finland däremot, använder sig alltjämt av riksrättsinstitutet. Till skillnad från de övriga 

jämförda länderna, äger alltså svenska Högsta domstolen att själv bedöma lagenligheten av 

sina egna ledamöters agerande i tjänsten.  

Med hänsyn till risken för partiskhet och anti-konstitutionell maktförskjutning som denna 

lösning medför, är uppsatsens slutsats att den nuvarande regleringen befinner sig i konflikt 

med de grundläggande principerna om objektivitet, legalitet och folksuveränitet i 

regeringsformen. Reglerna är därför i behov av reform.  

 

 

3 



Abstract 

This bachelor's thesis examines the constitutional criminal liability of Swedish Supreme 

Court Justices for judicial misconduct, from a historical and Nordic-comparative perspective. 

How has the issue of judicial misconduct on the highest level been solved in Swedish 

constitutional law, and is the solution, judged in light of the ambitions inherent in the 

Swedish constitution, satisfactory? To answer these questions, the current criminal liability 

of Supreme Court Justices in Chapter 11 § 8 of the Swedish Instrument of Government is 

thoroughly investigated, and put into a historical and comparative context.  

Between 1809 and 1974, Supreme Court Justices could be tried for judicial misconduct 

before the Impeachment Court, an extraordinary court outside the normal court hierarchy. 

The criminal liability of Supreme Court Justices was narrower than for normal judges, and 

the Impeachment Court was part of the old constitution’s balance of power. As time went 

on, the regulation underwent only slight reforms, and several different suggestions for 

modernization were put forth before the new constitution was adopted in 1974.  

The Government and Parliament abolished the Impeachment Court in the new constitution 

of 1974, and transferred its mandate directly to the Supreme Court itself. Norway and 

Finland, however, still use Impeachment Courts. The Swedish Supreme Court, unlike its 

counterparts in the compared Nordic countries, is thus allowed to rule on the legality of the 

conduct of its own Justices.  

Considering especially the risk of bias and anti-constitutional power-grabs in this 

construction, the paper concludes that the current rules regarding the criminal liability of 

Supreme Court Justices for judicial misconduct are partly at odds with the fundamental 

principles of objectivity, legality and popular sovereignty in the Swedish constitution. The 

rules are thus in need of reform. 
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Förkortningar 

BrB = Brottsbalken  

Författningsutredningen = utredningen som lade fram SOU 1963:16-19 

Grundlagsberedningen = utredningen som lade fram SOU 1972:15 

GRF = 1809 års regeringsform 

HD = Högsta domstolen  

HFD = Högsta förvaltningsdomstolen  

JK = Justitiekanslern 

JO = Justitieombudsmannen 

Prop. = Proposition 

RB = Rättegångsbalken 

RF = 1974 års regeringsform 

SOU = Statens offentliga utredningar  

ÅFS = Åklagarmyndighetens författningssamling  
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Aleksandr Charkov: “Why worry about something that isn’t going to happen?” 

Valery Legasov: “Why worry about something that isn’t going to happen. Oh, that’s perfect. 

They should put that on our money.” 

- HBO:s Chernobyl, säsong 1, avsnitt 6 
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1. Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

I 11 kap. 8 § regeringsformen (RF) finns särskilda bestämmelser om justitieråds straffansvar 

för brott begångna i tjänsteutövningen. Åtal för ett sådant brott har aldrig väckts, och 

reglerna har därför varit vilande i snart 50 år. För två år sedan, kom de dock närmare än 

någonsin tidigare att för första gången användas. 

Den 8 januari 2018 inledde nämligen Justitieombudsmannen (JO) en förundersökning 

avseende grovt tjänstefel mot Högsta domstolens (HD) dåvarande ordförande Stefan 

Lindskog.  Misstankarna rörde omständigheterna kring ett beslut Stefan Lindskog fattat 1

sommaren 2017, vari han nekat en klagande prövningstillstånd i HD. Sedermera framkom 

att Lindskog ägde stora mängder aktier i bolag tillhörande klagandens motpart, vilket utgör 

en tydlig jävsgrund.  JO beslutade emellertid den 19 juni 2018 att lägga ned 2

förundersökningen, på grund av att varken oaktsamhet eller uppsåt kunde styrkas, och 11 

kap. 8 § RF förblev i träda.  3

Att 11 kap. 8 § RF hitintills ej har använts, innebär dock inte att paragrafen är irrelevant. 

Tvärtom utgör 11 kap. 8 § RF en såväl principiellt som praktiskt viktig sammanjämkning 

mellan å ena sidan önskan att säkerställa domstolarnas oberoende, å andra sidan strävan 

efter att underkasta domare rättslig kontroll. Båda dessa ambitioner hänger i sin tur intimt 

samman med de grundläggande principerna om legalitet och objektivitet i regeringsformen. 

Justitieråd är vidare anförtrodda ett inflytelserikt ämbete, vars utövning väsentligt påverkar 

rättsutvecklingen i Sverige. Det är av synnerlig vikt för ett demokratiskt statsskick, att lagen 

bemöter missbruk av detta förtroende med en oförvitlig, kvalificerad och rättssäker 

vidräkning, och följdriktigt finns det goda skäl att forska närmare kring regleringen av 

justitieråds tjänsteansvar.  

1 Förundersökning – mot HD:s ordförande, Expressen, Michael Syrén, 10 januari 2018. 
2 Ibid; 4 kap. 13 § första stycket första punkten rättegångsbalken; se även HD:s beslut fattat den 16 
juni 2017 i mål nr T 1190-17. 
3 För hela förundersökningen samt beslut i densamma se JO:s ärende med dnr 8268-2017.  
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1.2 Frågeställning och syfte 

Uppsatsens huvudfrågeställning lyder som följer: 

Hur ser det särskilda svenska regelverket rörande straffansvar i tjänsteutövningen för 

justitieråd ut i gällande rätt, och är denna reglering, bedömd utifrån ambitionerna med 

1974 års regeringsform, tillfredsställande?  

För att belysa denna huvudfrågeställning, har uppsatsen två underfrågeställningar: 

Hur såg regleringen av justitieråds tjänsteansvar ut i 1809 års RF (hädanefter GRF), och hur 

behandlades problemkomplexet i de olika ändringsförslag som föregick 1974 års RF och 

reformen 2010? 

Hur ser lösningen rörande samma problemkomplex ut i några av våra grannländer? 

Syftet med uppsatsen är att besvara samtliga dessa frågeställningar genom att på djupet 

undersöka och analysera de särskilda svenska reglerna rörande justitieråds tjänsteansvar. 

Detta ska ske dels genom en rättsdogmatisk och kritisk utredning av gällande rätt, dels 

genom en rättshistorisk genomgång av de svenska reglernas bakgrund, och dels genom en 

komparativ utblick mot vissa av Sveriges grannländer.  

1.3 Disposition 

Mot bakgrund av uppsatsens ovan formulerade frågeställningar, framstår det som lämpligt 

att inleda med en fördjupad redogörelse för justitieråds tjänsteansvar i 1809 års RF i avsnitt 

3.1–3.5. Därefter följer i kronologisk ordning några av de viktigaste hållpunkterna inför 1974 

års RF samt förarbetena inför reformen 2010 i avsnitt 3.6–3.7. 

Väl framme i nutid övergår uppsatsen till en rättsdogmatisk och kritisk rättsdogmatisk 

genomgång av justitieråds tjänsteansvar i gällande rätt i avsnitt 4.  

Därefter, med den rättshistoriska bakgrunden klarlagd och gällande rätt utredd, är grunden 

lagd för en komparativ utblick mot hur vissa av Sveriges grannländer valt att hantera samma 

problemkomplex i avsnitt 5. Uppsatsen avslutas med en slutanalys i avsnitt 6.  
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1.4 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de straffrättsliga och straffprocessrättsliga regler 

som är unika för justitieråd. Jag kommer därför inte att göra någon mer allmän genomgång 

av rekvisiten för de olika tänkbara tjänsteförseelserna.  

På grund av tids- och utrymmesskäl, kommer uppsatsen inte att gå närmare in på den 

rättshistoriska utvecklingen i Sveriges grannländer, utan endast att behandla där gällande 

rätt. Av tids-, relevans- och utrymmesskäl kommer komparationen dessutom endast att 

rikta in sig på Norge och Finland; Danmark reglerar nämligen, till skillnad från övriga 

omnämnda länder, inte justitieråds tjänsteansvar i sin grundlag och är därför såväl ett mer 

komplicerat som mindre relevant jämförelseobjekt. 

Statsråds tjänsteansvar faller helt utanför frågeställningen, fastän det åtminstone i 1809 års 

RF fanns vissa gemensamma beröringspunkter med justitieråds tjänsteansvar. För den som 

är intresserad av ämnet, rekommenderar jag Jesper Bokefors examensarbete Riksrätten - En 

utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom en historisk och nordisk 

belysning.  4

 

 

 

 

4 Bokefors, Jesper, Riksrätten - En utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom 
en historisk och nordisk belysning, 2019.  
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2. Metod och material 

2.1 Metod 

Vid utredningen av gällande rätt kommer jag att använda sedvanlig rättsdogmatisk metod. 

Metoden går ut på att identifiera, uttömma och analysera auktoritativa rättskällor för att 

beskriva, tolka och fastställa gällande rätt.  Metoden innefattar även att ställa rättskällorna 5

mot varandra för att på så vis upptäcka motsägelser eller oklarheter.  

Den rättshistoriska framställningen behandlar dels frågan hur justitieråds tjänsteansvar 

faktiskt såg ut i 1809 års RF, dels utvecklingslinjerna inför 1974 års RF.  Den sedvanliga 

rättsdogmatiska metoden (använd med respekt för att rättskälleläran var något annorlunda 

i förfluten tid) är lämplig för att besvara den första frågan, medan en mer strikt rättshistorisk 

redovisande metod förefaller mer ändamålsenlig beträffande den andra.  

Frågeställningen innefattar inte enbart att utreda gällande rätt, utan även att besvara frågan 

huruvida gällande rätt är tillfredsställande. Löpande i texten samt i slutanalysen kommer jag 

därför att använda en kritisk rättsdogmatisk metod, som består av en analys de lege ferenda 

utifrån en friare ändamålsbedömning.  En sådan ändamålsbedömning kräver transparenta 6

och konkreta mål att mäta reglerna mot.  I förevarande uppsats har dessa mål, vilket 7

framgår redan av problemställningen, identifierats som ambitionerna med 1974 års RF, d.v.s 

det statsskick och de grundsatser lagstiftaren önskade förverkliga genom 1974 års RF.  8

Den komparativa utblicken kommer huvudsakligen bestå av en kort rättsdogmatisk 

utredning av gällande utländsk rätt rörande det förevarande problemkomplexet.  Av detta 9

följer att komparationen har ett funktionalistiskt perspektiv, det vill säga att den fokuserar 

på hur ett visst faktiskt problemkomplex fått sin lösning i andra länder.   10

5 Dessa rättskällor beskrivs i avsnitt 2.2 nedan. 
6 Kleineman (2018) s. 40–41.  
7 Hellner (2001) s. 79. 
8 Om sambandet mellan val av metod och problemställning, se Hellner (2001) s. 79. 
9 Det rör sig vidare om en implicit komparation, där syftet inte är att direkt förklara likheter och 
skillnader utan att belysa dessa genom att sätta systemen jämte varandra; se Valguarnera (2018) s. 
143.  
10 Valguarnera (2018) s. 155–156.  
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Att genomföra en komparativ studie är avslutningsvis behäftat med särskilda metodproblem 

beträffande sökandet efter adekvata rättskällor, begreppsbildning och språkförbistring.  11

Dessa huvudbry framstår dock i förevarande fall som något mindre allvarliga än vanligtvis, 

eftersom jämförelsen riktar in sig på länder tillhörande samma rättsfamilj, och rör ett 

synnerligen avgränsat problemkomplex som återfinns i samtliga länder (det s.k tertium 

comparationis är alltså snävt).  Den rättsdogmatiska metod vars huvudlinjer jag stakat ut 12

ovan duger följaktligen även i den komparativa delen.  

2.2 Material 

För den rättsdogmatiska utredningen av gällande rätt kommer de i svensk rätt auktoritativa 

rättskällorna i form av författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin att användas.  En 13

rad propositioner och SOU:er till gällande reglering innehåller diskussioner om justitieråds 

tjänsteansvar. Rättspraxis som direkt berör ämnet existerar däremot inte, vilket är en följd 

av att reglerna aldrig använts. Beträffande avgränsningen mellan brott i tjänsteutövningen 

och andra brott finns dock det intressanta avgörandet NJA 2001 s. 813, vars relation till 11 

kap. 8 § RF uppsatsen återkommer till i ett senare skede. Även hur de särskilda åklagarna JO 

och JK valt att tillämpa reglerna i ärenden som ej lett till åtal är av intresse. 

Det finns vidare en ansenlig mängd juridisk litteratur som behandlar 1974 års RF och 

därvidlag även berör justitieråds tjänsteansvar. Sveriges författning av Håkan Strömberg och 

Bengt Lundell  är ett av standardverken. Bland övrig statsrättslig litteratur relevant för 14

ämnet märks Wiweka Warnling-Conradssons  med fleras lärobok Statsrättens grunder och 15

Joakim Nergelius’  Svensk statsrätt. Därutöver finns lagkommentarer från Bull/Sterzel och 16

Eka/Hirschfeldt/Jermsten/Svahn Starrsjö. Samtliga arbeten är relevanta för att komplettera 

och fördjupa utredningen av gällande rätt.  

11 Bogdan (2013) s. 30–31 samt 34–36; Kleineman (2018) s. 42.  
12 Bogdan (2013) s. 46–50 samt 76–77.  
13 Kleineman (2018) s. 21.  
14 Bengt Lundell är docent och lektor vid Lunds universitet, se 
https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/bengt-lundell(bf2c67c9-2dab-418d-85bc-803e779f52e4)
.html, hämtad 2020-05-01.  
15 Wiweka Warnling-Conradsson är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, se 
https://www.su.se/profiles/warnl-1.183947, hämtad 2020-05-03.  
16 Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, se 
https://www.oru.se/personal/joakim_nergelius, hämtad 2020-05-01.  
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Beträffande 1809 års RF kommer, förutom lagtexten och de (högst begränsade) förarbeten 

som finns, ett tidigt verk av Christian Naumann och en senare kommentar av 

Malmgren/Sundberg/Petrén att utgöra stommen i redogörelsen av justitieråds 

tjänsteansvar i 1809 års RF. Även Erik Fahlbecks Riksrättsinstitutet i 1809 års RF kommer att 

inta en central plats vid skildringen av riksrättsinstitutet. Utvecklingen inför 1974 års RF 

spårar jag i sin tur främst med hjälp av förarbeten och SOU:er, och detsamma gäller 

utvecklingen inför reformen 2010.  

Den komparativa utblicken är avsedd att vara översiktlig, och kommer därför huvudsakligen 

att studera grannländernas grundlagar som sådana, samt i viss utsträckning den doktrin som 

finns tillgänglig kring dessa.  

2.3 Rådande forskningsläge 

Som ovan nämnts i avsnitt 2.2, har åtskilliga författare med olika infallsvinklar behandlat 

1974 års RF. Trots den omfångsrika litteraturen på området, intar dock de särskilda 

bestämmelserna kring justitieråds tjänsteansvar en något undanskymd ställning i nutida 

doktrin, och inte heller existerar det något modernt svenskt komparativt eller rättshistoriskt 

verk i ämnet. Förhoppningsvis kommer förevarande arbete att i någon mån bidra till att fylla 

båda dessa luckor.  
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3. Justitieråds tjänsteansvar i 1809 års 

regeringsform och utvecklingen fram till 2010 

3.1 Kort om 1809 års RF i allmänhet 

Den 6 juni 1809 antogs den regeringsform, som i vår tid är känd som 1809 års RF (GRF).  17

Grundlagen byggde, till skillnad från 1974 års RF, uttryckligen på en tanke om maktbalans.  18

Till exempel ägde konungen att styra riket, medan den lagstiftande makten var delad mellan 

konungen och riksdagen.  Frågan om maktdelningsläran hade sin grund i inhemska 19

konstitutionella strömningar eller utgjorde en reception av utländska filosofers (främst 

Montesquieus) statslära har varit omdebatterad.   20

Särskilt intressant för förevarande utredning, är att konstitutionsutskottet i företalet till 

1809 års RF (kallat Wördsamt memorial) särskilt framhöll att maktbalansen krävde 

bevakning av den dömande makten; domarmakten skulle vara “sjelfständig under Lagarne, 

men ej sjelfherrskande öfwer dem.”  21

Regeringsformen innehöll således även bestämmelser kring Högsta domstolen, som fram till 

1974 års RF formellt utövade konungens domsrätt och dömde i konungens namn (jfr 17–19 

§ § GRF). Konungen saknade dock samtidigt makt att på egen hand avsätta justitieråd (36 § 

GRF), och justitierådens ställning bestämdes istället direkt genom grundlagen, närmare 

bestämt i 101–103 § § GRF.  

3.2 Utvecklingen av justitieråds tjänsteansvar i 1809 års RF 

Mellan 1809 och 1974 blev 101–102 § § i GRF föremål för vissa justeringar. Den mest 

betydelsefulla ändringen genomfördes 1909, då 101 § i GRF utvidgades till att omfatta även 

den nybildade Regeringsrättens regeringsråd, och riksrättens sammansättning blev något 

17 Nergelius (2018) s. 20 f.; Häthén (2014) s. 192–194. 
18 Wiweka Warnling Conradsson (2018) s. 34; Wördsamt memorial, Konstitutionsutskottets memorial 
den 2 juni 1809.  
19 Wiweka Warnling Conradsson (2018) s. 34. 
20 Häthén (2014) s. 193–194.  
21 Wördsamt memorial, Konstitutionsutskottets memorial den 2 juni 1809.  
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annorlunda. I stället för fyra statsråd, skulle fyra justitieråd (eller vid åtal mot justitieråd, 

fyra regeringsråd) ingå i riksrätten.  En ytterligare justering 1915 gav Militieombudsmannen 22

viss åtalsrätt.  23

I övrigt behöll reglerna väsentligen samma innehåll från 1809 fram till att de avskaffades 

genom 1974 års RF. Doktrin och praxis från 1800-talet kan sålunda vara av intresse vid 

uttolkningen av bestämmelserna även i deras lydelse efter 1965.  

3.3 Regleringen av justitieråds tjänsteansvar 

I linje med ambitionen att åstadkomma en juridisk-politisk maktbalans, fastställde 1809 års 

RF i 101 § (se bilaga 1) ett juridiskt straffansvar för fel begångna i utövningen av 

justitierådsämbetet.  Som framgår av ordalydelsen var 101 § GRF dock inte något 24

självständigt straffstadgande, utan paragrafen förutsatte för sin tillämpning att justitierådet 

hade begått någon form av tjänstebrott enligt vanlig lag.   25

Det finns en rad intressanta detaljer kring justitieråds straffrättsliga tjänsteansvar i 101 § 

GRF som är värda att särskilt lyfta fram. Först och främst aktualiserades straffansvar i 

tjänsteutövningen enbart om ett justitieråd “så orätt dömt att någon därigenom kunnat 

mista liv, personlig frihet, ära och egendom.” Ordet “dömt” i 101 § GRF avslöjar att 

paragrafens specialregler endast gällde justitierådens dömande verksamhet, och inte 

administrativa beslut justitieråden var ansvariga för.  26

Vidare innebar den strikta kvalificering att det endast var verkligt grova och för den enskilde 

särskilt betydelsefulla fel som kunde föranleda ett riksrättsåtal.  Vid mindre grova 27

ämbetsbrott, som trots sin lindriga beskaffenhet ändå borde föranleda någon reaktion, var 

tanken att riksdagens opinionsnämnd skulle gripa in mot det oskickliga justitierådet.   28

22 Fahlbeck (1924) s. 10–12.  
23 Fahlbeck (1924) s. 10–12. 
24 Jämför Wördsamt memorial, Konstitutionsutskottets memorial den 2 juni 1809. 
25 Malmgren, Sundberg & Petrén (1971) s. 127. 
26 Naumann (1883–1884) s. 212. 
27 Malmgren, Sundberg & Petrén (1971) s. 127; SOU 1963:17 s. 280 f.  
28 Malmgren, Sundberg & Petrén (1971), s. 127. 
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101 § GRF innebar vidare en privilegiering av justitierådens straffansvar, och det var 

följaktligen inte möjligt att åtala justitieråden för tjänstebrott inför någon annan domstol.  29

Av paragrafens ordalydelse framgår dessutom att justitieråden ansvarade individuellt för 

sina votum, och straffansvar förutsatte inte att justitierådets mening hade gått segrande ut i 

voteringen.   30

Behörighet att väcka ett riksrättsåtal tillkom såväl JO som JK (samt, under den tid detta 

organ existerade, i vissa fall även Militieombudsmannen).  Beträffande risken för 31

kompetenskonflikter uttalade den, för utarbetande av Militieombudsmannens instruktioner 

särskilt inkallade sakkunnige, följande: 

“Utan särskilt stadgande skall otvivelaktigt en var av dessa högsta åklagare finna 

det opåkallat och olämpligt att ingripa i ett ärende, som redan upptagits av en 

med honom likställd myndighet.”  32

3.4 Riksrättsinstitutet  

Åtal för tjänstebrott väcktes enligt 101 § GRF inför en särskild domstol, riksrätten, vars namn 

och närmare uppbyggnad fastställdes i 102 § GRF (se bilaga 1).  

Riksrätten var inledningsvis en extraordinär domstol, som stod utanför den vanliga 

instansordningen och enbart kunde pröva de i grundlagen angivna måltyperna; samtidigt var 

riksrätten exklusivt forum för de mål den hade att pröva.  Rekonventionstalan mot 33

åklagaren i riksrätten var redan på denna grund utesluten.   34

Riksrättens dom var slutgiltig, och kunde inte överklagas eller omprövas; grundlagen förbjöd 

också att målet togs upp ånyo genom resning.  Det enda rättsmedlet som stod till buds var 35

29 Naumann (1883–1884) s. 212; Malmgren, Sundberg & Petrén (1971), s. 127; jfr Fahlbeck (1924) s. 
13–14. 
30 Fahlbeck (1924) s. 56; Naumann (1883–1884) s. 211; Malmgren, Sundberg & Petrén (1971), s. 
127. 
31 Fahlbeck (1924) s. 49–51.  
32 Utlåtande den 19 december 1914, tryckt såsom bilaga till Kungl. Maj:ts proposition nummer 5 vid 
1915 års riksdag, s. 21 ff.  
33 Fahlbeck (1924) s. 12–13.  
34 Fahlbeck (1924) s. 13; en rekonventionstalan består i att den tilltalade väcker motåtal (vanligen för 
falskt eller obefogat åtal) mot den som åtalat honom.  
35 Fahlbeck (1924) s. 68–70; SOU 1963:17 s. 274.  
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att ansöka om nåd hos konungen, vars nådebeslut dock inte fick sträcka sig till att 

återinsätta den dömde i rikets tjänst.  36

Riksrätten bestod vid åtal mot justitieråd/regeringsråd i tur och ordning av  

- Svea hovrätts president (tillika riksrättens ordförande), 

 

- presidenterna uti alla rikets kollegier, 

 

- de fyra äldsta justitieråden (eller regeringsråden vid åtal mot justitieråd), 

 

- högste befälhavaren över de i huvudstaden tjänstgörande trupperna, 

 

- högste närvarande befälhavaren för den vid huvudstaden förlagda delen av flottan  

 

- två av de äldsta råden i Svea hovrätt, samt 

 

- det äldsta rådet i varje av rikets kollegier. 

Sammansättningen var problematisk såtillvida att det efterhand blev allt svårare att avgöra 

hur riksrätten rätteligen skulle se ut. I takt med att gamla kollegier avskaffades och 

omdanades respektive nya ämbetsverk kom till, blev särskilt lagens hänvisning till 

presidenterna och råden uti rikets kollegier exempellöst oklar.  37

Huruvida riksrättens ledamöter var straffrättsligt ansvariga för sina domar är avslutningsvis 

omstritt i doktrinen. Naumann med flera påstod för sin del att riksrättens ledamöter inte 

kunde åtalas för domarna de fällt, medan Fahlbeck tvärtom menade att ledamöterna var 

underkastade samma regler om tjänsteansvar som vanliga ämbetsmän.   38

 

36 Fahlbeck (1924) s. 70. 
37 Se för stycket SOU 1963:17 s. 282–285; Malmgren, Sundberg & Petrén (1971) s. 128-129; jämför 
Erik Fahlbecks fruktansvärt invecklade utredning av hur riksrätten rätteligen borde vara sammansatt i 
Fahlbeck (1924) s. 16–40.  
38 Naumann (1883–1884) s. 260; Fahlbeck (1924) s. 47 not 3. 
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3.5 Justitieråds ansvar inför riksdagens opinionsnämnd 

Riksrättsåtal var inte den enda möjligheten som stod till buds för att komma till rätta med 

justitieråds oskicklighet i tjänsten. I konstitutionsutskottets företal till 1809 års RF framhöll 

utskottet särskilt att “denna högsta Domaremagt borde dock icke uppresas såsom en 

oombytlig Corporation till en Stat inom Staten,”.  Mot bakgrund av denna 39

domstolsskepticism, upprättades i 103 § GRF ytterligare en kontrollfunktion i form av 

riksdagens opinionsnämnd (se bilaga 1 för paragrafens lydelse). 

Ansvaret inför riksdagens opinionsnämnd var inte juridiskt, utan snarare en form av 

“opinionsansvarighet” som kan liknas vid misstroendeförklaringsinstitutet i 13 kap. 4 § i 

nuvarande RF.  Riksdagens opinionsnämnd ägde alltså att entlediga justitieråd (med 40

pension), helt enkelt genom att förklara att justitierådet inte åtnjöt nämndens förtroende. 

Det fanns dock även en juridisk dimension i opinionsansvaret, där mindre grova tjänstebrott 

(som inte var åtalbara jämte 101 § GRF) kunde medföra bristande förtroende hos nämnden.

 Samtidigt var nämnden enligt 104 § GRF förbjuden att ingå i någon särskild prövning eller 41

överläggning av Högsta domstolens beslut som sådana.   42

Opinionsnämnden begagnade sig aldrig av sin möjlighet att entlediga justitieråd.  43

3.6 Utvecklingen inför 1974 års RF 

3.6.1 Författningsutredningen (1963) 

Reglerna om justitieråds tjänsteansvar hade redan innan utredningsarbetet inför 1974 års 

RF, genomgått vissa smärre reformer (se avsnitt 3.1 ovan). Under det sena artonhundratalet 

och tidiga nittonhundratalet lade vidare åtskilliga motionärer (vars motioner dock ej vann 

bifall) fram diverse ändringsförslag rörande riksrättens sammansättning.  44

39 Wördsamt memorial, Konstitutionsutskottets memorial från den 2 juni 1809. 
40 Naumann (1883–1884) s. 215–216; Malmgren, Sundberg & Petrén (1971) s. 129. 
41 Malmgren, Sundberg & Petrén (1971) s. 129–130.  
42 Naumann (1883–1884) s. 215.  
43 Prop. 1973:90 s. 436.  
44 SOU 1963:17 s. 283–285.  
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I ljuset av GRF:s föråldring, tillsatte regeringen 1954 den s.k författningsutredningen, som 

1963 lade fram sitt slutbetänkande med ett förslag till ny regeringsform.  Utredningen 45

föreslog att justitieråds tjänsteansvar alltjämt skulle regleras i grundlagen och att riksrätten 

skulle finnas kvar, men att såväl opinionsnämnden i 103 § GRF som den särskilda 

ansvarsbegränsningen i 101 § GRF skulle avskaffas; utredningen motiverade detta med att 

någon inskränkning i justitierådens tjänsteansvar inte längre var påkallad efter att 

opinionsnämnden avskaffats.  Rätten att väcka åtal skulle fortfarande vara förbehållen JO 46

och JK.  47

Författningsutredningen föreslog även en ändring av riksrättens sammansättning. Vid åtal 

mot justitieråd skulle riksrätten bestå av ordförande i HFD (vid åtal mot en ledamot av HFD, 

istället av ordförande i HD), sju ledamöter valda av riksdagen, som dock ej fick vara 

riksdagsmän, samt sex regeringsråd; vid åtal mot regeringsråd dock istället sex justitieråd.  48

3.6.2 Grundlagsberedningen (1972) 

Författningsutredningens betänkande utsattes för kritik, och 1966 tillkallades 

grundlagsberedningen för att slutföra arbetet på en ny regeringsform.  49

Grundlagsberedningen lade fram sitt slutbetänkande i mars 1972.   50

I likhet med författningsutredningen föreslog grundlagsberedningen att justitieråds 

tjänsteansvar alltjämt skulle regleras i grundlagen, att den särskilda ansvarsbegränsningen i 

101 § GRF skulle avskaffas, och att åtalsrätt skulle vara förbehållen JO och JK.  Däremot 51

ansåg grundlagsberedningen att riksrätten skulle vara sammansatt av tre presidenter från 

kammarrätt och hovrätt (med presidenten i Svea hovrätt som ordförande), samt tre av 

riksdagen valda ledamöter, som dock ej fick vara riksdagsmän.   52

45 Prop. 1973:90 s. 84–85. 
46 SOU 1963:16 s. 36–37; SOU 1963:17 s. 281–282.  
47 SOU 1963:17 s. 281.  
48 SOU 1963:16 s. 105; SOU 1963:17 s. 285 f.  
49 Prop. 1973:90 s. 85.  
50 Prop. 1973:90 s. 85; SOU 1972:15 s. 4. 
51 SOU 1972:15 s. 31 samt s. 212–213.  
52 SOU 1972:15 s. 28 samt s. 194–195.  
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Utredningen framhöll att en av fördelarna med denna sammansättning var att vid en 

tillämpning av de vanliga omröstningsreglerna i brottmål kunde varken yrkesdomarna eller 

de folkvalda allena åstadkomma en fällande dom.  Utredningen betonade också att 53

eftersom riksrätten skulle pröva åtal mot justitieråd, borde den inte innehålla domare från 

HFD eller HD.  54

3.6.3 Propositionen (1973) 

Regeringen delade de båda utredningarnas uppfattning, att justitieråds tjänsteansvar ej 

längre skulle vara föremål för någon särskild begränsning.  I regeringens proposition till ny 55

regeringsform, ställde sig emellertid departementschefen skeptisk till behovet av en riksrätt, 

och anförde följande: 

“En allmän princip bör vara att specialdomstolar inrättas bara om tungt vägande skäl 

föreligger. Den nuvarande riksrätten har, som jag förut har nämnt, inte fungerat 

sedan 1854. Det finns anledning att anta att dess arvtagare i en ny RF endast mycket 

sällan eller kanske aldrig skulle komma att träda i funktion.”  56

Departementschefen föreslog istället att åtal mot justitieråd skulle prövas i Högsta 

domstolen.  Beträffande den eventuella jävsproblematik denna lösning kunde innebära 57

hänvisade departementschefen till att HD redan prövade sina egna avgöranden i resnings-, 

skadestånds- och domvilloärenden, och att det därför var godtagbart att även åtal för 

ämbetsbrott begångna av justitieråd föll under HD:s prövning.   58

Regeringens förslag till reglering av justitieråds tjänsteansvar passerade riksdagen 

oförändrat, och den nya regeringsformen trädde i kraft den 1 januari 1975.  59

53 SOU 1972:15 s. 194.  
54 SOU 1972:15 s. 194. 
55 Prop. 1973:90 s. 440 f.  
56 Prop. 1973:90 s. 421–422.  
57 Prop. 1973:90 s. 422.  
58 Prop. 1973:90 s. 422.  
59 KU 1973:26; rskr. 1973:265 och rskr. 1974:19.  

19 



3.7 Utvecklingen inför 2010 års grundlagsreform 

Efter 1975 behandlade lagstiftaren inte justitieråds tjänsteansvar igen förrän 2005, då ett 

justitieråd genom godkännande av strafföreläggande erkände sig skyldig till att ha köpt sex. 

JK väckte aldrig talan om att skilja justitierådet från hans anställning, men om JK hade gjort 

detta, skulle talan vid denna tid ha prövats av justitierådets kollegor, vilket fick negativ 

uppmärksamhet i den allmänna debatten.   60

Mot bakgrund av detta tog utredningen inför 2010 års grundlagsreform upp frågan huruvida 

RF:s bestämmelser kring justitieråds tjänsteansvar var i behov av förändring. Utredningen 

kom fram till att så var fallet, och föreslog att ett sådant åtal skulle prövas korsvis i de högsta 

domstolarna – det vill säga, att HFD skulle pröva åtal mot justitieråd i HD för brott i 

tjänsteutövningen, och vice versa.  61

Regeringen ansåg emellertid att starka principiella skäl talade mot en överföring av 

straffrättsliga frågor till en allmän förvaltningsdomstol, och något sådant ändringsförslag 

lades därför inte fram; däremot ansåg regeringen att frågor om skiljande från anställningen 

skulle prövas korsvis.  Detta förslag vann sedermera bifall i riksdagen, varvid reglerna om 62

justitieråds tjänsteansvar fick sin nuvarande placering och lydelse i regeringsformen.  63

 

 

 

 

60 För hela stycket se SOU 2008:125 s. 342 f. 
61 SOU 2008:125 s. 342–344.  
62 Prop. 2009/10:80 s. 139–141.  
63 Prop. 2009/10:80 s. 139–141; rskr. 2009/10:304 & rskr. 2009/10:305; rskr. 2010/11:21 & rskr. 
2010/11:22.  
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4. 1974 års regeringsform – gällande rätt 

4.1 Kort om statsskickets grunder i 1974 års RF 

För att möjliggöra en analys av ändamålsenligheten i den nuvarande regleringen av 

justitieråds tjänsteansvar, är det först nödvändigt att kort återge vissa av statsskickets 

grunder såsom de kommer till uttryck i 1974 års RF och dess förarbeten.  

Av 1 kap. 1 § första stycket RF framgår att grundvalen för 1974 års RF är folksuveränitetens 

princip.  En av regeringens uttryckliga ambitioner med 1974 års RF var att ersätta 64

maktdelningsläran i 1809 års RF med en reglering som klart gav uttryck för folkets 

ovillkorliga självbestämmande, och att ytterst överlåta all offentlig makt på folkets 

representanter i form av riksdagen.   65

Ytterligare två för statsskicket centrala fundament är legalitetsprincipen och 

objektivitetsprincipen, som kommer till uttryck i 1 kap. 1 § tredje stycket RF respektive 1 

kap. 9 § RF. Legalitetsprincipen innebär att domstolar och myndigheter utövar den 

offentliga makten under lagarna, medan objektivitetsprincipen innebär att domstolar (och 

andra förvaltningsmyndigheter) skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet.  Objektivitetsprincipen har vidare såväl en subjektiv som en objektiv sida, där 66

den subjektiva är hur myndigheten själv anser sig ha agerat, medan den objektiva är hur ett 

agerande med fog kan uppfattas utifrån sett.   67

Nära förknippad med legalitets- och objektivitetsprincipen i 1974 års RF är domstolarnas 

självständighet, som kommer till uttryck i 11 kap. 3 § RF och som enligt såväl förarbeten som 

doktrin har till huvudsakligt (instrumentellt) syfte att utgöra en garant för den enskildes 

rättstrygghet.  Regeringsformen säkerställer denna självständighet, genom att i 11 kap. 7 § 68

64 Bull & Sterzel (2019) s. 44–46; Lundell & Strömberg (2016) s. 18 f.; Warnling Conradsson (2018) s. 
42; prop. 1973:90 s. 155–156.  
65 Warnling Conradsson (2018) s. 42-43; prop. 1973:90 s. 155–156.  
66 Bull & Sterzel (2019) s. 49–50; Lundell & Strömberg (2016) s. 22 f.; prop. 1973:90 s. 228. 
67 JO dnr 1200-2017; Bull & Sterzel (2019) s. 54–55.  
68 Lundell & Strömberg (2016) s. 155 ff.;  SOU 1972:15 s. 196; prop. 1973:90 s. 380–383 och prop. 
2009/10:80 s. 126 f.  
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RF ge domare en särskilt stark anställningstrygghet.  För justitieråds del är 69

anställningstryggheten ytterligare förstärkt genom 11 kap. 8 § RF, som har följande lydelse: 

“Åtal för brott i utövningen av en anställning som ledamot av Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen väcks i Högsta domstolen. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen prövar om en ledamot av Högsta domstolen ska skiljas 

eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå en 

läkarundersökning. Om en sådan talan avser en ledamot av Högsta 

förvaltningsdomstolen, prövas den av Högsta domstolen. 

Talan enligt första och andra styckena väcks av riksdagens ombudsman eller 

justitiekanslern.” 

Det är detta stadgande som den fortsatta utredningen av gällande rätt kretsar kring. 

4.2 Justitieråds materiella tjänsteansvar 

Till skillnad från 101 § i GRF, nämner 11 kap. 8 § RF ingenting om hur grova tjänstebrott ett 

justitieråd måste ha gjort sig skyldig till, för att straffansvar skall komma ifråga. Det står i 

vart fall klart, att justitieråd är ansvarsfria beträffande helt lindriga förseelser (som för andra 

statsanställda möjligen hade kunnat föranleda disciplinansvar).   70

Vissa statsrättsliga författare, däribland Lundell & Strömberg samt Nergelius, går dock 

längre än så, och menar att justitieråds straffansvar i utövningen av anställningen alltjämt är 

begränsat till grova åsidosättanden av tjänsteplikten.  Samtliga författare motiverar denna 71

ståndpunkt genom att hänvisa till att det är denna ansvarsbegränsning som gäller för 

statsråd (13 kap. 3 § RF).   72

Justitieråd är emellertid inte statsråd, och det är knappast möjligt att straffrättsligt göra 

någon direkt jämförelse mellan de två ämbetena. Dessutom saknas det stöd i grundlagen 

eller dess förarbeten för att en särskild ansvarsbegränsning skulle existera; faktum är att 

departementschefen i propositionen till 1974 års RF särskilt framhävde att någon 

69 Lundell & Strömberg (2016) s. 87–88; prop. 1973:90 s. 390–391 samt s. 440–441.  
70 Lundell & Strömberg (2016), s. 166. 
71 Nergelius (2018) s. 294 samt Lundell & Strömberg (2016), s 166.  
72 Nergelius (2018) s. 294 samt Lundell & Strömberg (2016) s. 166.  
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ansvarsbegränsning motsvarande den i 101 § GRF inte skulle finnas i den nya 

regeringsformen.  Någon konsensus i doktrinen råder inte heller; flera författare förbigår 73

frågan med tystnad i sin behandling av 11 kap. 8 § RF.   74

Mot bakgrund av det ovan anförda ligger det – tvärtemot vad Lundell & Strömberg samt 

Nergelius påstår – närmast till hands att justitieråds straffansvar för tjänstebrott i själva 

verket är precis lika vittomfattande som vanliga domares, varken vidare eller snävare. Av 

detta följer också att straffansvaret kan såväl vidgas som inskränkas genom vanlig lag.  

4.3 Straffprocessen i Högsta domstolen 

Regeringsformen innehåller, utöver stadgandet i 11 kap. 8 §, inga särskilda bestämmelser 

kring vilka straffprocessrättsliga regler som är tillämpliga vid ett åtal mot justitieråd. Vanlig 

lag, det vill säga rättegångsbalken (RB), är således tillämplig. 

Av 57 kap. 1 § RB framgår att i mål som HD tar upp omedelbart skall 53 kap tillämpas. 53 

kap. 2 § RB hänvisar i sin tur (med vissa smärre förbehåll) till 45–47 kap. RB, som behandlar 

brottmålsprocessen vid tingsrätt. Eftersom det inte är möjligt att väcka enskilt åtal i denna 

typ av mål är dock hänvisningen till 47 kap. RB utan betydelse (11 kap. 8 § tredje stycket RF 

e contrario). 

Åtal mot justitieråd väcks sålunda genom att JO eller JK lämnar in en skriftlig 

stämningsansökan till HD (57 kap. 1 § samt 45 kap. 1 § RB). I den mån stämningen avser 

flera olika tjänstebrott i utövningen av anställningen, är det möjligt att kumulera dessa åtal 

(57 kap. 1 § & 45 kap. 3 § första och tredje stycket RB). Av visst intresse är även att 20 kap. 

10 § rättegångsbalken utesluter att det åtalade justitierådet väcker en rekonventionstalan 

mot JO eller JK. Däremot torde det vara möjligt för HD att i samma process ex officio beivra 

förseelser i rättegången (19 kap. 5 § RB jämfört med 45 kap. 2 § RB).  

Beträffande domens rättskraft gäller samma regler som i andra brottmål, vilket medför att 

såväl resning som klagan över domvilla (58–59 kap. RB) är möjliga rättsmedel. Detta skiljer 

sig markant från 1809 års RF, där riksrättens dom var slutgiltig och inte kunde bli föremål för 

resning. Det är därutöver möjligt för regeringen att utan inskränkning besluta om såväl nåd 

73 SOU 1963:17 s. 281; SOU 1972:15 s. 212; prop. 1973:90 s. 440 f.  
74 Jämför Bull & Sterzel (2019) s. 262–263; Eka (2018) 563 ff.  
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som abolition (12 kap. 9 § RF). Noterbart är även att 11 kap. 8 § RF endast berör åtal; andra 

former av lagföring, såsom åtalsunderlåtelse och strafföreläggande, kan användas 

obehindrat; dock, såsom 11 kap. 8 § tredje stycket RF rimligen måste förstås, endast med JO 

och JK som utfärdande åklagare.  75

Avslutningsvis innebär stadgandet i 11 kap. 8 § RF en privilegiering jämfört med vad som 

vanligen gäller för tjänstebrott.  Det är alltså inte möjligt att åtala justitieråd för 76

tjänstebrott i någon annan domstol, och inte heller är någon annan åklagare än JO eller JK 

behörig att väcka ett sådant åtal.  

4.4 Särskilt om jävsfrågan vid åtal mot HD-justitieråd i Högsta domstolen 

Av 11 kap. 8 § första stycket RF framgår att åtal för brott i utövningen av anställningen som 

justitieråd väcks i Högsta domstolen. Stadgandet gäller även om åtalet riktar sig mot ett 

justitieråd i Högsta domstolen, och ett sådant brottmål prövas alltså av justitierådets 

kollegor.  

Grundlagsutredningen som föregick 2010 års grundlagsreform ansåg risken för partiskhet 

vara problematisk, och föreslog därför som tidigare nämnts att tjänstebrottsåtal mot 

justitieråd i de båda högsta instanserna skulle prövas korsvis – det vill säga, att HFD skulle 

pröva åtal mot justitieråd i HD, och vice versa.   77

Regeringen ansåg emellertid att starka principiella skäl talade mot en överföring av 

straffrättsliga frågor till en allmän förvaltningsdomstol, och något sådant ändringsförslag 

lades därför inte fram.  Regeringen ansåg istället att problemet kunde lösas genom att 78

ledamöter i Högsta förvaltningsdomstolen med stöd av 11 kap. 1 § tredje stycket RF 

förordnades att tjänstgöra som ledamöter i HD vid prövning av åtal mot HD-justitieråd i HD.

  79

Som regeringen får förstås skall alltså Högsta domstolen, i den händelse ett åtal riktar sig 

mot en av dess ledamöter, bestå enbart eller huvudsakligen av justitieråd från Högsta 

75 Jämför JK:s tillsynsärende med dnr 3029-18-2.2. 
76 Warnling Conradsson (2018) s. 264.  
77 SOU 2008:125 s. 341–344.  
78 Prop. 2009/10:80 s. 140–141.  
79 Prop. 2009/10:80 s. 139 ff.; se även Lundell & Strömberg (2016) s. 166 och Eka (2018) s. 563–565.  
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förvaltningsdomstolen. Vad som under sådana omständigheter är den praktiska skillnaden 

mot att låta Högsta förvaltningsdomstolen pröva åtalet är oklart.  

Det finns därutöver inget krav i någon författning på att Högsta domstolen skall ta in 

ledamöter från HFD vid prövningen av ett åtal mot sina egna ledamöter. HD:s domar och 

beslut kan inte överklagas, och det finns således inget som hindrar HD från att pröva målet i 

en konstellation bestående enbart av justitieråd från HD.  

Sist men inte minst har de båda högsta domstolarna, efter en lagändring 2017, möjlighet att 

förordna om korsvis tjänstgöring av ledamöter för längre tidsperioder (3 kap. 4 § femte 

stycket rättegångsbalken och 3 § fjärde stycket lag (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar).  80

Den 18 december 2017 förordnade sålunda Högsta domstolen justitierådet i HFD Kristina 

Ståhl att tillfälligt tjänstgöra i HD, samt utsåg justitierådet i HD Kerstin Calissendorff att 

tjänstgöra i HFD.  Utbytet blev inte det sista; så sent som den 9 oktober 2019 förordnades 81

justitierådet i HFD Erik Nymansson att tillfälligt tjänstgöra i HD, samtidigt som justitierådet i 

HD Svante O. Johansson utsågs att tjänstgöra tillfälligt i HFD.  Med hänsyn till det 82

samarbete som kommit att utvecklas de högsta domstolarna emellan, kan det utifrån 

ändamålssynpunkt ifrågasättas hur lämplig den i prop. 2009/10:80 förordade lösningen på 

jävsfrågan numera är.  

Avslutningsvis uppenbarar sig särskilt allvarliga bekymmer beträffande mål som avgörs av 

Högsta domstolen i dess helhet (3 kap. 6 § RB). Det går nämligen att, åtminstone teoretiskt, 

föreställa sig att HD i ett sådant plenum-mål avkunnar en enhällig dom, vars innehåll utlöser 

ansvar för tjänstefel. I en efterföljande brottmålsprocess blir då samtliga justitieråd att 

betrakta som jäviga (4 kap. 13 § första stycket första punkten RB), och eftersom möjligheten 

att förordna ledamöter i HFD att tjänstgöra i HD är fakultativ (jfr 3 kap. 4 § femte stycket RB) 

kan åtalet överhuvudtaget inte prövas utan HD:s samtycke. Detta framstår som en lucka i 

lagen. 

80 Se prop. 2016/17:174 s. 13–15; rskr. 2016/17:287; se även En enda högsta domstol — ett första 
steg? av Johan Hirschfeldt i SvJT 2017 s. 257.  
81 Högsta domstolens beslut i administrationsärende med dnr 802-17.  
82 Högsta domstolens beslut i administrationsärende med dnr 756-19.  
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4.5 Gränsdragningen mellan brott i tjänsteutövningen och andra brott 

De särskilda reglerna i 11 kap. 8 § första stycket RF gäller endast för brott justitieråd begår i 

utövningen av anställningen. Brott som justitieråd begår helt utanför anställningen, 

exempelvis trafikförseelser, omfattas således inte, och för sådana brott kan justitieråd åtalas 

i vanlig ordning.   83

Begreppet “i utövningen av anställningen” träffar enligt uttalanden i propositionen till 1974 

års RF inte endast domstolens dömande verksamhet, utan inbegriper även brott som begås 

vid fullgörandet av administrativa uppgifter hos domstolen.  Detta skiljer sig från 101 § i 84

1809 års RF, vars särskilda regler endast omfattade justitierådens dömande verksamhet (jfr 

avsnitt 3.2). Tolkningen av 11 kap. 8 § första stycket RF är dock i övrigt tänkt att vara 

restriktiv, och varken mutbrott eller brott mot tystnadsplikten omfattas som huvudregel av 

stadgandet.   85

Ett belysande rättsfall i sammanhanget är NJA 2001 s. 813. I målet hade en 

tingsrättsnämndeman begått brott mot tystnadsplikten genom att avslöja innehållet i en 

ännu inte meddelad dom. HD hade att ta ställning till huruvida brottet omfattades av 

reglerna om forum privilegiatum,  vilket i sin tur avgjordes av om brottet hade begåtts i 86

utövningen av tjänsten eller ej. HD tog språng ifrån reglerna i 11 kap. 8 § RF, och kom 

således fram till att begreppet “i utövningen av tjänsten” inte träffade brottet 

nämndemannen begått.  

Det står dock samtidigt klart, att gränsdragningen mellan brott begångna i utövningen av 

anställningen och andra brott stundom kan vara ytterst intrikat. Departementschefen 

uttalade i prop. 1973:90 att “överträdelse av tystnadsplikt i allmänhet faller utanför 

tillämpningsområdet för första stycket av förevarande paragraf” vilket antyder att det 

faktiskt kan finnas fall, då brott mot tystnadsplikten utgör tjänstebrott i 11 kap. 8 § RF:s 

mening.  87

83 Bull & Sterzel (2019) s. 262–263; Lundell & Strömberg, s. 166; att märka är dock att ärendet skall 
handläggas vid Särskilda åklagarkammaren, se 12 § ÅFS 2014:16. 
84 Prop. 1973:90 s. 441; Lundell & Strömberg, s. 166.  
85 Prop. 1973:90 s. 441; Bull & Sterzel s. 262–263; Lundell & Strömberg s. 166. 
86 2 kap. 2 § RB.  
87 Prop. 1973:90 s. 441. 
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En intressant fallstudie rörande denna gränsdragning återfinns i ett av Justitiekanslerns 

tillsynsärenden från 2018–2019. I ärendet hade justitierådet i HFD Margit Knutsson rådslagit 

med en vän utanför HFD kring innehållet i en förestående skattemålsdom, och därigenom 

begått brott mot tystnadsplikten.  Agerandet ställer departementschefens tvetydiga 88

uttalande på sin spets; omfattar 11 kap. 8 § första stycket RF Knutssons brott?  

Till skillnad från i NJA 2001 s. 813 begick Knutsson i JK 3029-19-2.2 brottet i direkt 

anknytning till utformningen av HFD:s dom, en arbetsuppgift som får anses utgöra ett led i 

utövningen av anställningen som justitieråd. Samtidigt är tolkningen av 11 kap. 8 § RF som 

nämnts avsedd att vara snäv; vad väger tyngst? Ärendet slutade med att JK meddelade 

åtalsunderlåtelse, innebärande att frågan inte fick något entydigt svar. Rättsläget får 

således, åtminstone vad avser de mer utpräglade gränsfallen, betraktas som oklart.  89

 

 

 

 

 

 

 

 

88 JK:s tillsynsärende med dnr 3029-18-2.2. 
89 För stycket se JK:s tillsynsärende med dnr 3029-18-2.2. 
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5. Nordisk-komparativ utblick  

5.1 Finland 

Finland är en parlamentarisk republik.  I likhet med Sverige, har Finland särskilda 90

bestämmelser om justitieråds tjänsteansvar i grundlagen. Reglerna återfinns i 101 § i finska 

grundlagen, vilket är samma paragrafnummer som behandlade justitieråds tjänsteansvar 

1809 års RF (se bilaga 1).  

101 § i finska grundlagen fastslår att åtal mot justitieråd för brott i tjänsteutövningen (vilket 

grundlagen benämner “lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen”) väcks i riksrätten. 

Riksrätten består av presidenten i Högsta domstolen som tillika är ordförande, presidenten i 

Högsta förvaltningsdomstolen, de tre till tjänsteåren äldsta hovsrättspresidenterna samt 

fem stycken av riksdagen valda ledamöter. Åtalsrätt tillkommer justitieombudsmannen, 

justitiekanslern, samt riksåklagaren (10 § lag om riksrätten och behandling av 

ministeransvarighet).  91

Riksrättens dom kan inte överklagas (16 § lag om riksrätten och behandling av 

ministeransvarighet). Däremot är det enligt 17 § samma lag möjligt att hos riksrätten anföra 

klagan över domvilla och begära resning (återbrytning av dom); även benådning från 

presidenten kan komma ifråga (105 § Finlands grundlag).  92

Finlands nuvarande reglering äger vissa likheter med det grundlagsförslag som den svenska 

grundlagsberedningen lade fram 1972 (jfr avsnitt 3.6.2).  Den största skillnaden tycks bestå 93

däri, att grundlagsberedningen helt utmönstrade justitierådens närvaro i riksrätten, medan 

såväl presidenten för Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen ingår i den 

finska riksrättens sammansättning.  

Åtal mot ett finskt justitieråd för brott i tjänsteutövningen har aldrig väckts.  

90 Nergelius (2012) s. 49–54.  
91 Suksi (2002) s. 411.  
92 Suksi (2002) s. 411–412. 
93 SOU 1972:15 s. 28 & 194–195.  
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5.2 Norge 

Norge är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati.  Särskilda regler om 94

tjänsteansvar för ledamöter i Høyesterett finns i 86–87 § § i norska grundlagen (se bilaga 1). 

Även i Norge är alltså frågan delvis reglerad på konstitutionell nivå, och 86 § fastslår att åtal 

mot ledamöter i Høyesterett för tjänstebrott väcks i Riksretten.  

Riksretten dömer som första och sista instans; det är alltså inte möjligt att få Riksrettens 

domar överprövade.  Tidigare kunde konungen efterge ett av Riksretten utdömt dödsstraff, 95

men sedan dödsstraffet avskaffades i Norge är någon benådning i riksrättsmål inte längre 

möjlig (20 § andra stycket norska grundlagen).  96

Riksretten består av sex ledamöter valda av stortinget, och fem av Högsta domstolens efter 

tjänsteår äldsta domare, dock alltid Högsta domstolens ordförande (86 § norska 

grundlagen). En ledamot i stortinget eller ett statsråd kan inte väljas till riksrättsledamot (86 

§ norska grundlagen).  

Åtalsrätten i det norska systemet tillkommer Stortinget, det vill säga parlamentet, och det är 

Stortinget som fattar beslut om att väcka åtal (86 § norska grundlagen).  Efter att 97

åtalsbeslutet är fattat, så uppdrar dock Stortinget åt en eller flera åklagare att rent praktiskt 

föra åtalet (14 § lov om rettergangsmåten i riksrettssaker).  

Förfarandet som föregår en votering om riksrättsåtal är komplicerat. I stora drag går 

processen ut på att kontroll- og konstitusjonskomiteen genomför en granskning av ärendet, 

och sedan föreslår Stortinget att antingen lägga ärendet till handlingarna, att väcka åtal eller 

att hänskjuta saken till en särskild ansvarskommission för vidare utredning (se om denna 

ansvarskommission se 3 kapitlet i lov om rettergangsmåten i riksrettssaker).  98

Åtal mot ett norskt justitieråd för brott i tjänsteutövningen har aldrig väckts.   99

 

94 Nergelius (2012) s. 43–48.  
95 Andenæs & Fliflet (2017) s. 267.  
96 Andenæs & Fliflet (2017) s. 397.  
97 Andenæs & Fliflet (2017) s. 419.  
98 https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Riksrett/ hämtad 2020-04-11.  
99 Andenæs & Fliflet (2017) s. 418.  

29 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Riksrett/


6. Slutanalys 

Utredningen ovan har belyst samtliga uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis finns dock 

anledning att återvända till dess mest centrala spörsmål – är den nuvarande svenska 

regleringen, bedömd utifrån ambitionerna med 1974 års RF, tillfredsställande? 

Inledningsvis står det klart att den nuvarande regeringsformen strävar efter att förverkliga 

vissa grundläggande ideal, varibland folksuveränitet, legalitet och objektivitet utgör de 

främsta. Bedömningen tar följaktligen sikte på hur väl 11 kap. 8 § RF harmonierar med dessa 

ambitioner.  

Ur ett rättshistoriskt perspektiv, står det först och främst klart att en reform verkligen var 

påkallad inför antagandet av 1974 års RF. Riksrätten i GRF utgjorde nämligen ett led i 

förverkligandet av en maktdelningslära, vilket paragrafens relation till riksdagens 

opinionsnämnd (ett utpräglat kontrollorgan) tydligt visar. En reglering av 1809 års typ vore 

redan på denna grund olämplig för 1974 års RF, oaktat att riksrättsbestämmelserna med 

tiden vuxit sig synnerligen svåra att tillämpa.  

Samtidigt visar den komparativa utblicken att riksrättsinstitutet är en flexibel rättslig 

konstruktion. Såväl Norge som Finland, två stater med olika statsskick, använder varianter 

av riksrättsinstitutet för att balansera de intressen som vägs mot varandra vid tjänstebrott 

av ledamöter i högsta instans. Båda grundlagsutredningarna som föregick 1974 års RF 

föreslog också just en reform av justitieråds tjänsteansvar med bibehållen riksrätt.  

Lagstiftaren valde dock en annan väg, och avskaffade riksrätten. Departementschefen 

motiverade detta med att riksrättsåtal varit extremt sällsynta, och att det därför inte var 

erforderligt med en specialdomstol för dessa mål. I stället skulle uppgiften att döma över 

justitieråds tjänstebrott ankomma på Högsta domstolen. Detta upplägg medför, till skillnad 

från riksrättsinstitutet i 1809 års RF, en risk för partiskhet, eftersom ett eventuellt åtal mot 

ett HD-justitieråd prövas av justitierådets kollegor.  

Regeringen föreslog 2010 en lösning, bestående i att ledamöter i HFD förordnas att 

tjänstgöra i HD vid åtal mot justitieråd i HD. Som tidigare konstaterats (avsnitt 4.4) har 
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emellertid med tiden ett allt tätare samarbete mellan de högsta domstolarna vuxit fram, 

och att förordna justitieråd i HFD att tjänstgöra i HD är numera knappast ett tillförlitligt sätt 

att säkerställa domstolens oväld. Ett sådant förordnande är dessutom hur som helst helt 

frivilligt för Högsta domstolen. Gällande rätt litar helt enkelt på att justitieråd följer lagen, 

även i mål där deras egna arbetskamrater står åtalade för att inte ha följt lagen.  

Att tillåta en så uppenbar risk för partiskhet på högsta judiciella nivå rimmar illa med 

grundlagens objektivitetsideal. Bristerna tränger dock djupare än så, och 11 kap. 8 § RF 

äventyrar vid närmare granskning samtliga statsskickets grundläggande principer. 

Objektiviteten, eftersom Högsta domstolen tillåts döma i egen sak; legaliteten, eftersom 

egenintresset kan leda till en lagvidrig rättstillämpning; och slutligen folksuveräniteten, 

eftersom justitieråden genom ett sådant förfarande uppreser sig, om än bara tillfälligt, som 

självhärskande över lagarna. Gällande regelverk är en vrångvis HD-dom från en 

konstitutionell härdsmälta.  

Mot bakgrund av det ovan anförda är alltså nuvarande reglering av justitieråds 

tjänsteansvar, utifrån angivna premisser, otillfredsställande och i behov av reform. Det faller 

utanför ramen för denna uppsats att lägga fram ett specifikt förslag, men det framstår i vart 

fall som svårförenligt med grundlagens objektivitetsideal att låta Högsta domstolen ha kvar 

uppgiften på sitt bord. 
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Bilaga 1 

 
Av utrymmesskäl bryter jag här ut vissa för uppsatsen viktiga bestämmelser i 1809 års RF, 
samt vissa för uppsatsen särskilt viktiga bestämmelser i utländsk lag.  

 
1809 års RF 
 
101 § i dess lydelse efter 1965 års ändringar:  
 
“Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Konungens högsta domstol 
eller av dess ledamöter en eller flere funnes hava av egennytta, vrångvisa eller försumlighet 
så orätt dömt, att därigenom någon, emot tydlig lag och sakens utredda och behörigen 
styrkta förhållande, mistat eller kunnat mista liv, personlig frihet, ära och egendom, eller 
regeringsrätten eller en eller flere av dess ledamöter funnes hava vid prövning av 
besvärsmål låtit sådana förhållanden låtit sådant förhållande komma sig till last, vare 
riksdagens ombudsmän en var inom sitt ämbetsområde pliktiga, ävensom Konungens 
justitiekansler berättigad, att vid den rikets domstol, som här nedanföre bestämmes, den 
felaktige under tilltal ställa, samt till ansvar efter rikets lag befordra.” 
 
102 § i dess lydelse efter 1965 års ändringar: 
 
“Denna domstol, som riksrätt kallas, skall i sådant fall bestå av presidenten uti Konungens 
och rikets Svea hovrätt, vilken däruti före ordet, presidenterna uti alla rikets kollegior, vid 
tilltal emot högsta domstolen fyra de äldsta regeringsråd, men, när regeringsrätten är 
tilltalad, fyra de äldsta justitieråd, ävensom, i båda fallen, högsta befälhavaren över de i 
huvudstaden tjänstgörande trupperna, högste närvarande befälhavaren för den vid 
huvudstaden förlagda delen av flottan, tvenne de äldsta råd i Svea hovrätt och det älstra råd 
i varje av rikets kollegior. Då justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän finner 
sig befogad att högsta domstolen eller regeringsrätten samfällt eller särskilda deras 
ledamöter inför riksrätten tilltala, äske han hos presidenten i Konungens och rikets Svea 
hovrätt, såsom riksrättens ordförande, laglig kallelse å den eller dem, som skola tilltalas. 
Presidenten i hovrätten foge därefter anstalt om riksrättens sammanträde, för att kallelsen 
utfärda och målet vidare i laglig ordning behandla. Skulle emot förmodan han detta 
underlåta, eller någon av de övrige förenämnde ämbetsmän undandraga sig att uti 
riksrätten deltaga, stånde de, för en sådan uppsåtlig försummelse av sin ämbetsplikt, till 
lagligt ansvar. Hava en eller flere av riksrättens ledamöter laga förfall, eller finnes emot 
någon av dem laga jäv, vare ändock rätten domför, om tolv däruti sitta. Är presidenten i 
hovrätten av laga förfall eller jäv hindrad, företräde dess ställe den äldste i tjänst varande 
presidenten. Denna domstol äge, sedan rannsakningen fulländad är, och domen efter lag 
fälld, att densamma för öppna dörrar avkunna. Ingen have makt att sådan dom ändra. 
Konungen dock obetaget att göra nåd, vilken likväl icke må sträcka sig till den dömdes 
återinsättande i rikets tjänst.” 
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103 § i dess lydelse efter 1969: 
 
“Riksdagen skall vart tredje år, på sätt riksdagsordningen stadgar, tillsätta en nämnd, som 
äge att döma, huruvida högsta domstolens och regeringsrättens samtliga ledamöter gjort sig 
förtjänta att i deras viktiga kall bibehållas, eller om vissa av dem, utan bevisligen begångna 
fel och brott, varom föregående § handlar, likväl kunde anses böra från detta kall skiljas. 
Beslutar denna nämnd efter omröstning i den ordning, som i riksdagsordningen sägs, att 
någon eller några av högsta domstolens eller regeringsrättens ledamöter skola anses vara 
ifrån riksdagens förtroende uteslutna, blive han eller de därefter av Konungen, hos vilken 
riksdagen härom göra anmälan, ifrån ämbetet genom nådigt avsked skilde. Dock tillägge 
Konungen honom eller dem vardera en årlig pension till lönens halva belopp.”  

 
Finlands grundlag (i dess svenska lydelse): 
 
101 §: 
 
“Riksrätten behandlar åtal som väcks mot en medlem av statsrådet eller justitiekanslern, 
riksdagens justitieombudsman eller en ledamot i högsta domstolen eller högsta 
förvaltningsdomstolen för lagstridigt förfarande i ämbetsutövning. Riksrätten behandlar 
också sådana åtal som avses i 113 §. 
 
Till riksrätten hör presidenten i högsta domstolen som ordförande samt presidenten i 
högsta förvaltningsdomstolen och de tre till tjänsteåren äldsta hovrättspresidenterna samt 
fem ledamöter som riksdagen väljer för ett fyra års mandat. 

Närmare bestämmelser om riksrättens sammansättning, domföra medlemsantal och 
verksamhet utfärdas genom lag.” 

Lag om riksrätten och behandlingen av ministeransvarighetsärenden 
(Finland): 

“10 § Åtal i riksrätten utförs av riksåklagaren. Justitiekanslern eller justitieombudsmannen 
kan dock utföra åtal mot ledamöter av högsta domstolen och högsta 
förvaltningsdomstolen.” 

“16 § I riksrättens dom får ändring inte sökas genom besvär.” 

“17 § Riksrätten kan med anledning av parts klagan på grund av domvilla undanröja eller på 
dennes ansökan återbryta sin dom med iakttagande i tillämpliga delar av 31 kap. 
rättegångsbalken.” 
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Norges grundlag: 

“86 § Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker som Stortinget anlegger mot 
statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer for straffbart eller annet rettsstridig 
forhold når de har brutt sine konstitusjonelle plikter. 

De nærmere regler for Stortingets påtale etter denne paragraf fastsettes ved lov. Dog 
kan det ikke settes kortere foreldelsesfrist enn 15 år for adgangen til å gjøre ansvar 
gjeldende ved tiltale for Riksretten. 

Dommere i Riksretten er 6 medlemmer valgt av Stortinget og de 5 etter embetsalder 
eldste, fast utnevnte medlemmer av Høyesterett, deriblant Høyesteretts justitiarius. 
Stortinget velger medlemmene og stedfortrederne for 6 år. Et medlem av statsrådet eller 
Stortinget kan ikke velges til medlem av Riksretten. I Riksretten har Høyesteretts justitiarius 
forsetet. 

Den som har tatt sete i Riksretten som valgt av Stortinget, trer ikke ut av retten selv om 
den tid han eller hun er valgt for, utløper før Riksrettens behandling av saken er 
tilendebrakt. Heller ikke en høyesterettsdommer som er medlem av Riksretten, trer ut av 
retten selv om han eller hun fratrer som medlem av Høyesterett.” 

“87 § De nærmere forskrifter om sammensetningen av Riksretten og saksbehandlingen 
fastsettes ved lov. 

 

Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker: 

“14 § Om Stortingets ansvarskommisjon gjelder reglene i kapittel 3. 

Når beslutning om tiltale for Riksrett er fattet, antar Stortinget en eller flere anklagere til 
å føre saken. 

Stortingets president sender utskrift av tiltalebeslutningen til Regjeringen og til 
Høyesteretts formann, og underretter denne om at Riksrett er besluttet nedsatt og om 
valget av anklager eller anklagere. Som president i Riksretten sørger Høyesteretts formann 
for at tiltalebeslutningen uten ophold blir forkynt for den anklagede. Forkynnelsen utføres 
ved notarius publicus. Dog kan skriftlig erkjennelse fra den anklagede tre istedenfor sådan 
forkynnelse. Ved forkynnelsen gjøres den anklagede bekjent med bestemmelsene i denne 
lovs § 15.” 
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