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Summary 

The autonomy of the court and the individual judges is of fundamental 

importance for the rule of law and for a functioning democratic social order. 

The purpose of this thesis is to describe and analyze the law as it applies to 

ordinary judges from the perspective of constitutional law and labour law. 

The method of inquiry is legal dogmatic and legal analytic. The materials 

used in this thesis are partly from the traditional legal sources and partly from 

empirical sources in the form of decisions from the Government Disciplinary 

Board for Higher Officials. The thesis examines how the appointment 

procedure for appointing judges takes place, what the expectations are for the 

role of judge, and what constitutes criminal and labor law sanctions such as 

misconduct, disciplinary liability and dismissal.  

 

Decisions on the appointment of judges are made by the government after 

proposals from the Judges Proposals Board. The assessment may only use 

objective reasons such as merit and skill in its determination. In order for an 

applicant to be appointed as an ordinary judge, it is a requirement that a 

number of eligibility conditions first be met. Judges are employed through 

sovereign appointment. Therefore, they have a further reaching employment 

protection according to the law on sovereign appointment and chapter 11 

section 7 in the Instrument of Government, than that of the employment 

protection provided by the Public Employment Act and the Employment 

Protection Act.  

 

The expectations on the role of judge are determined in part by the states rule 

of law and in part by the international and national rules of ethics. The rule of 

law demands that judges must judge independently, impartially and in 

accordance with the principles of legality, equality and objectivity. The 

judicial conduct refers, amongst other things, to principles of independence 

and impartiality and how judges should behave to strengthen public 

confidence in the court as well as guidelines for exercising the judgeship. 
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Misconduct made while in the role of judge have consisted of, among other 

things, unlawful deprivations of liberty and the failure to dispatch judgements 

within the prescribed time limit as well as decisions on premature preventive 

detention without legal ground. Recurring circumstances that arise during the 

assessment are whether any injury or inconvenience has arisen because of the 

act, the degree of the workload, time pressure and whether measures have 

been taken to limit the injury. 

 

The types of actions that have resulted in disciplinary liability vary in scope 

from inappropriate and damaging behavior to incorrect application of law and 

inadequate processing. In the examination of disciplinary liability, unlawful 

deprivations of liberty have been common and the workload has been a 

recurring factor which, in conjunction with other circumstances, has had a 

limiting effect on the liability. The circumstances that have been regarded in 

the assessment are similar to those that have been taken into account in the 

examination of misconduct.    

 

Very few actions in the role of judge have led to dismissal. There is only 

limited guidance in the legislative history of chapter 11 section 7 in the 

Instrument of Government and the assessments from the Government 

Disciplinary Board for Higher Officials are brief. This results in difficulty 

drawing general conclusions about which actions as a judge that result in 

dismissal. The majority of the situations that have been assessed by the board 

have been of criminal nature. Established practice shows that every form of 

offense or crime of a less serious nature should not result in dismissal. 

Occasional fines, drunk driving offenses or acts that can be considered to be 

singular events do not constitute sufficient grounds for dismissal. On the other 

hand, repeated offenses have led to dismissal. Despite the ambiguity in how 

chapter 11 section 7 in the Instrument of Government is to be interpreted, the 

employee protection for judges appear to be strong. 
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Sammanfattning 

Domstolarnas och de enskilda domarnas självständighet och oberoende är av 

grundläggande betydelse för rättsstaten och för ett fungerande demokratiskt 

samhällsskick. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera gällande 

rätt om ordinarie domares arbete ur konstitutionellt och arbetsrättsligt 

perspektiv. Metoden är rättsdogmatisk och rättsanalytisk. Materialet som 

används är dels de traditionella rättskällorna, dels empiriskt material i form 

av underrättsavgöranden från Statens ansvarsnämnd. Uppsatsen undersöker 

hur utnämningsförfarandet för ordinarie domare går till, vilka förväntningar 

som finns på domarrollen samt vilka ageranden som medför straffrättsliga 

och arbetsrättsliga sanktioner i form av tjänstefel, disciplinansvar och 

avskedande.  

 

Beslut om utnämning av ordinarie domare fattas av regeringen efter förslag 

från Domarnämnden. Vid bedömningen får endast sakliga grunder såsom 

förtjänst och skicklighet beaktas. För att en sökande ska kunna utnämnas till 

ordinarie domare krävs det att ett antal behörighetsvillkor är uppfyllda. 

Ordinarie domare anställs med fullmakt och åtnjuter ett mer långtgående 

anställningsskydd enligt LFA och 11 kap. 7 § RF än det som följer av LOA 

och LAS.  

 

Förväntningarna på domarrollen utgörs dels av rättsstatliga förväntningar, 

dels av internationella och nationella etiska regler. De rättsstatliga 

förväntningarna ställer krav på att domare ska döma självständigt, oberoende 

och opartiskt samt i enlighet med legalitetsprincipen, likhetsprincipen och 

objektivitetsprincipen. De domaretiska reglerna avser bland annat principer 

om oberoende och opartiskhet, hur domare ska uppträda för att förstärka 

allmänhetens förtroende samt riktlinjer för utövandet av domarämbetet.  

 

Tjänstefel i domarrollen har bland annat utgjorts av felaktiga 

frihetsberövanden, underlåtenhet att expediera avkunnade domar inom 
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föreskriven tid och beslut om omhändertagande i förtid utan laglig grund. 

Omständigheter som har varit återkommande vid bedömningen är om någon 

skada eller olägenhet har uppkommit till följd av gärningen, graden av 

arbetsbelastning, tidspress och om åtgärder har vidtagits för att begränsa 

skadan. 

 

Vilka typer av ageranden som har medfört disciplinansvar varierar från 

olämpliga och förtroendeskadliga uppträdanden till oriktig rättstillämpning 

och bristande handläggning. Vid prövningen av disciplinansvar har felaktiga 

frihetsberövanden varit vanligt förekommande och arbetsbelastningen har 

varit en återkommande faktor som, i kombination med andra omständigheter, 

verkat ansvarsinskränkande. De omständigheter som har beaktats vid 

bedömningen liknar de som har beaktats vid prövningen av tjänstefel. 

 

Ytterst få ageranden i domarrollen har medfört avskedande. Förarbetena till 

11 kap. 7 § RF innehåller begränsad vägledning avseende tolkningen av 

bestämmelsen och ansvarsnämndens bedömningar är kortfattade. Detta 

resulterar i svårigheter att dra generella slutsatser om vilka ageranden i 

domarrollen som föranleder avskedande. Majoriteten av de situationer som 

prövats av nämnden har avsett handlingar av brottslig karaktär. Av praxis 

framgår att varje form av förseelse eller brott av mindre allvarlig art inte ska 

medföra avskedande. Enstaka bötesbrott, rattfylleribrott eller gärningar som 

kan betraktas som engångsföreteelser har inte utgjort tillräcklig grund för 

avskedande. Däremot har återfall i brottslighet medfört avskedande. Trots 

otydligheten avseende tolkningen av 11 kap. 7 § RF framstår 

anställningsskyddet för ordinarie domare som starkt. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

Domstolarnas och de enskilda domarnas självständighet och oberoende är av 

grundläggande betydelse för rättsstaten och för ett fungerande demokratiskt 

samhällsskick. Domstolarnas rättsprövningsmöjligheter har medfört att 

domarrollen har blivit allt viktigare och domare har idag mer makt än tidigare. 

Trots att domaryrket är av grundläggande betydelse för en fungerande 

rättsstat och för att säkerställa människors rättssäkerhet är yrkesgruppen 

relativt underanalyserad och den arbetsrättsliga aspekten är underbetonad.  

 

Beskrivningen av anställningsförhållandet som ett lydnadsförhållande är inte 

tillämpligt på domare eftersom en grundläggande förutsättning för utövandet 

av domararbetet utgörs av deras oberoende ställning. Till följd därav 

föreligger intressemotsättningar mellan domarnas självständighet och 

behovet av någon form av arbetsrättslig kontroll över de som utövar 

domarämbetet. Å ena sidan kan sådan kontroll behövas för att garantera att 

de personer som utses till ordinarie domare, och som därmed åtnjuter ett 

långtgående anställningsskydd enligt 11 kap. 7 § RF, sköter sina uppgifter i 

enlighet med de krav som ställs inom ramen för anställningen. Å andra sidan 

finns en inte obetydlig risk för att för långtgående arbetsrättsliga åtgärder 

resulterar i problem i relation till domarnas oberoende ställning. Som exempel 

kan nämnas situationen i Polen där den styrande makten har inskränkt 

domarnas oberoende både genom att begränsa pensionsåldern och genom att 

möjliggöra för presidenten att efter eget skön besluta om vilka domare som 

ska få fortsätta arbeta även efter att pensionsåldern har uppnåtts.1 

 

 
1 C-619/18 Europeiska kommissionen mot Republiken Polen, EU:C:2019:531 punkt 1, 9–

14, 82, 96–97, 108, 118 och 124. 
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Samtidigt bör det även beaktas att domares uppträdanden såväl privat som 

offentligt kan ha en negativ påverkan på allmänhetens förtroende för den 

enskilda domaren och den dömande verksamheten. Även om domare begår 

misstag i samma utsträckning som andra, borde ändå högre krav kunna ställas 

på de som utövar ett yrke som är av grundläggande betydelse för en 

fungerande rättsstat. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Förhållandet mellan ordinarie domares konstitutionella självständighet och 

det arbetsrättsliga regelkomplexet är av central betydelse för domares 

rättsliga ställning. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera gällande 

rätt om ordinarie domares arbete ur konstitutionellt och arbetsrättsligt 

perspektiv. I uppsatsen analyseras både explicita förväntningar på 

domarrollen och under vilka förutsättningar ordinarie domare kan drabbas av 

sanktioner i anställningen. Med begreppet domare avses i uppsatsen endast 

ordinarie domare. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att 

behandlas:  

- Hur ser utnämningsförfarandet för ordinarie domare ut i Sverige? 

- Förväntningar på domarrollen: 

o Vilka rättsstatliga förväntningar förekommer på ordinarie 

domare? 

o Vilka etiska regler finns avseende domarrollen?  

- Vad utgör tjänstefel i domarrollen? 

- Vilka ageranden i domarrollen medför arbetsrättsliga sanktioner i 

form av disciplinansvar eller skiljande från anställningen? 
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1.3 Avgränsningar 

Av utrymmesskäl och tidsbrist har uppsatsen avgränsats till att endast omfatta 

ordinarie domare. Vilka som utgör ordinarie domare definieras i lag. Av 1 § 

i lagen om utnämning av ordinarie domare framgår att bland annat justitieråd 

i HD och HFD, hovrättsråd och kammarrättsråd samt lagman, chefsrådman 

och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt är ordinarie domare. De icke 

ordinarie domarna utgörs i sin tur exempelvis av tingsfiskaler, 

hovrättsassessorer och kammarrättsassessorer, vilka omfattas av 

bestämmelserna i LOA och LAS. 

 

Den arbetsrättsliga regleringen avseende ordinarie domares anställning och 

arbetsvillkor, vilken återfinns i olika lagar och kollektivavtal, har på grund av 

utrymmesskäl lämnats utanför uppsatsens område. Bestämmelser om 

exempelvis lönesättning, arbetstid, arbetsfördelning, bisysslor och ordinarie 

domares möjligheter att vidta stridsåtgärder behandlas därmed endast i den 

utsträckning det är nödvändigt för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

Inte heller behandlas ordinarie domares skyldighet att avgå vid uppnådd 

pensionsålder enligt 11 kap. 7 § första stycket punkt 2 RF inom ramen för 

uppsatsen. 

 

För uppsatsens tredje och fjärde frågeställningar utgör de centrala 

bestämmelserna tjänstefelbestämmelsen i 20 kap. 1 § första stycket BrB, 

bestämmelsen om disciplinansvar i 14 § LOA och det grundlagsstadgade 

anställningsskyddet i 11 kap. 7 § första stycket punkt 1 RF. Undersökningen 

av vad som utgör tjänstefel i domarrollen har genomförts för att förse 

uppsatsen med kontext. Bestämmelser om avstängning, åtalsanmälan för 

tjänstefel och beslut om att genomgå läkarundersökning har på grund av 

utrymmesskäl inte redogjorts för inom ramen för uppsatsen. 

 

Vid besvarandet av tredje och fjärde frågeställningen har tidsperioden 

avseende de rättsfall och beslut från AD, HD och Statens ansvarsnämnd som 

har valts ut och studerats avgränsats till mellan 1980 och februari 2021. 
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Anledningen till varför denna tidsperiod har valts ut är för att den i störst 

utsträckning speglar samtida värderingar och därmed är mest relevant för 

besvarandet av frågeställningarna. Med anledning av den begränsade 

tidsperiod under vilken uppsatsen har skrivits, togs beslutet att inte inkludera 

några rättsfall eller beslut efter februari 2021. Hur urvalet har gått till framgår 

av materialavsnittet nedan. 

 

För att få förståelse för vilka förväntningar som finns på ordinarie domare i 

Sverige och internationellt redogör uppsatsen för ett antal rättsliga dokument 

som behandlar domaretiska regler. Domaretiska dokument som endast är 

gällande för verksamma domare i Europadomstolen2, EU-domstolen3 och 

Internationella brottmålsdomstolen4 har inte redogjorts för i uppsatsen. I 

stället ligger fokus för uppsatsen på de domaretiska dokument som är av 

betydelse för domare i Sverige. 

 

1.4 Metod 

Den rättsdogmatiska metoden är en väl använd metod vars innebörd kan 

uppfattas som svår att beskriva. Delade meningar råder dels avseende vad den 

rättsdogmatiska metoden innebär, dels avseende vilka resultat som kan 

förväntas av ett arbete som utförts i enlighet med metoden. 

 

Den rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa gällande rätt. Genom att 

i enlighet med rättskälleläran använda sig av rättskällorna lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin försöker den som använder sig av 

metoden dels att tolka och fastställa gällande rätt (de lege lata), dels att 

systematisera gällande rätt i form av exempelvis regler, principer, samband 

och läror.5 Metoden syftar till att besvara sådana frågor som domare 

 
2 European Court of Human Rights, Resolution on Judicial Ethics (2008). 
3 Court of Justice of the European Union, Code of Conduct for Members and former 

Members of the Court of Justice of the European Union (2016/C 481/01). 
4 International Criminal Court, Code of Judicial Ethics (2021). 
5 Kleineman (2018) s. 21, 36; Sandgren (2018) s. 45 f., 49; Sandgren (2009) s. 117 f. 
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vanligtvis ställs inför vad gäller rättsordningens innehåll.6 I den mån 

argumenten är en utveckling av analysen av gällande rätt kan rättsdogmatiken 

även innefatta argument gällande de lege ferenda (vad lagen borde vara). 

Claes Sandgren beskriver detta som att det föreligger en form av intern 

koherens mellan analysen och argumenten.7 En rättsdogmatisk analys handlar 

om att analysera de olika elementen i rättskälleläran på ett sådant sätt att 

slutresultatet kan antas spegla gällande rätt.8 

 

Flera forskare har argumenterat för att rättsvetenskapen bör ägna sig åt att 

kritiskt granska lagstiftning och rättstillämpning i syfte att presentera förslag 

på förändringar, i stället för att endast diskutera vad som är eller bör vara 

gällande rätt.9 Genom att anlägga ett externt perspektiv på rätten i stället för 

att hålla sig inom ramen för den traditionella rättsdogmatiska metoden uppstår 

en möjlighet att finna nya svar och bättre lösningar på juridiska problem.10 

Det uppkommer även en möjlighet att argumentera och analysera utifrån de 

lege ferenda och därigenom föreslå lösningar på olösta problem.11 

Argumenten kan vara mer eller mindre knutna till rättskällorna och analysen 

kan grundas på andra rättskällor än de traditionella, till exempel på 

underrättspraxis och litteratur som inte är strikt juridisk.12 I förevarande 

uppsats görs en undersökning av beslut från Statens ansvarsnämnd – material 

som inte utgör rättskällor i strikt mening. Med utgångspunkt i den svaga 

ställning som underrättspraxis har i juridisk argumentation kan 

undersökningen uppfattas som en form av åberopande av empiriskt material. 

Beskrivningen avser vad Sandgren benämner som gällande rätt i faktisk 

mening, d.v.s. ”den rätt som realiteter tillämpas framför allt i första instans”.13 

Genom att analysera Statens ansvarsnämnds praxis kan en studie göras av den 

rätt som faktiskt tillämpas. 

 

 
6 Olsen (2004) s. 111 f. 
7 Sandgren (2018) s. 49. 
8 Kleineman (2018) s. 26. 
9 Exempelvis Asp (2002) s. 312 f. och Agell (2002) s. 245 ff. 
10 Jareborg (2004) s. 4. 
11 Kleineman (2018) s. 36 f. 
12 Sandgren (2009) s. 124 f. 
13 Ibid. s. 16 f., 46. 



 13 

Enligt Sandgren vore det mer realistiskt och klargörande att kalla den ovan 

nämnda analysen av rättsregler för ”rättsanalytisk metod” i stället för 

rättsdogmatisk metod.14 Den rättsanalytiska metoden syftar inte bara till att 

fastställa gällande rätt utan även till att analysera den, vilket innebär att en 

självklar del utgörs av att kritisera rätten. Ett problem med den rättsanalytiska 

metoden och den variationsrikedom som kommer med den är den 

urvalsproblematik som kan uppstå. Risken för urvalsproblem kräver särskilda 

överväganden och påverkar vilka slutsatser som materialet medger.15  

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara de ovan angivna 

frågeställningarna har en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk 

metod använts. Metodvalet är främst en följd av att arbetet ämnar fastställa 

och analysera gällande rätt samt att det material som har använts i stor 

utsträckning utgörs av de traditionella rättskällorna. För att besvara 

uppsatsens fjärde frågeställning har det dock, vilket angavs ovan, även varit 

nödvändigt att analysera material som inte utgör rättskällor i strikt mening. I 

det avslutande avsnittet förekommer resonemang utifrån både de lege lata 

och de lege ferenda. 

 

1.5 Material 

Med anledning av att uppsatsen utgör en rättsdogmatisk undersökning av 

gällande rätt har materialet utgått ifrån rättskälleläran och de ovan angivna 

rättskällorna lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Vid urvalet av 

doktrin har forskare som är eller har varit verksamma inom rättsväsendet 

prioriterats. Därutöver har i första hand relativt nyutkommen litteratur 

använts för undersökningen, med undantag för den historiska redogörelsen i 

avsnitt 2. Vid besvarandet av uppsatsens tredje och fjärde frågeställningar har 

rättspraxis använts i stor utsträckning. En omfattande genomgång av praxis 

 
14 Ibid. s. 125. 
15 Sandgren (2018) s. 50 f. 
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från AD, HD och Statens ansvarsnämnd har ansetts motiverad, eftersom 

uppsatsen ämnar ge en så tydlig bild som möjligt av gällande rätt. 

 

Vid besvarandet av den tredje frågeställningen avseende tjänstefel har 

uteslutande rättspraxis från HD och referat från hovrätterna redogjorts för. 

För att finna relevanta rättsfall har databasen Juno använts. Sökorden som har 

använts är ”tjänstefel” i kombination med ”domare”, ”rådman”, 

”kammarrättsråd”, ”hovrättsråd” eller ”lagman”. Därefter har jag filtrerat för 

praxis från allmänna domstolar och avgränsat sökningen antingen till NJA 

referat från HD eller RH-referat från hovrätterna. Underrättsavgöranden har 

inte inkluderats i det material som använts eftersom sådana avgöranden 

typiskt sett inte har samma prejudicerande effekt som avgöranden från högsta 

instans. De rättsfall som tagits del av är uteslutande rättsfall från 1980-talet 

och framåt.  

 

För att kunna besvara uppsatsens fjärde frågeställning avseende 

disciplinansvar och avskedande har en empirisk undersökning av Statens 

ansvarsnämnds praxis på området gjorts. En totalundersökning av åren mellan 

1998 och februari 2021 har gjorts utifrån ansvarsnämndens diarium. 

Avseende åren 1980–1998 har endast nedslag gjorts i den relevanta praxisen 

där samlingen i Sveriges Domareförbunds16 utgivna dokument God 

domarsed – Om tjänsteansvar och tillsyn har varit vägledande.17 Samtliga 

beslut har därefter begärts ut från Statens ansvarsnämnd. Sökningen har även 

omfattat rättsfall från AD eftersom domstolen tjänar som sista instans i frågor 

om avskedande och disciplinansvar för ordinarie domare (med undantag för 

justitieråd).18 Därutöver har även några beslut från JK och JO inkluderats. 

Undersökningen har i första hand skett via Juno men även från JK och JO:s 

 
16 Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund som företräder Sveriges domare i frågor om 

lagstiftning, rättskipning, domstolens och domarnas oberoende och självständighet samt i 

frågor som gäller domaretik och domarrollen i stort. Se Sveriges Domareförbund, ’Om 

domareförbundet’ <https://domareforbundet.se/index.php?pageId=553> (besökt 2021-03-

01). 
17 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om tjänsteansvar och tillsyn s. 21–77. 
18 11 kap. 9 § RF. 
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respektive hemsidor.19 Sökorden som har använts är ”avskedande”, 

”disciplinpåföljd”, ”rådman”, ”justitieråd”, ”kammarrättsråd”, ”hovrättsråd”, 

”lagman”, ”domare” och ”ordinarie domare”. Det bör dock noteras att denna 

typ av sökning i databaser och på hemsidor aldrig kan bli heltäckande 

eftersom alla rättsfall och beslut inte publiceras på rättsdatabaserna och 

användandet av sökord inte kan garantera ett fullständigt komplett resultat. 

 

1.6 Forskningsläge 

Innebörden av ordinarie domares anställningsskydd och de rättsstatliga och 

etiska förväntningar som finns avseende domarrollen är underbetonad i 

svensk forskning. Stig Jägerskiöld, professor i offentlig rätt, internationell rätt 

och statsrätt, har skrivit flera böcker om den svenska statstjänstemannarätten 

under 1950- till 1970-talet, däribland Svensk statstjänstemannarätt och 

Tjänstemannarätt. Materialet har använts för uppsatsens historiska 

redogörelse i avsnitt 2. Anna Ekström har i uppsatsen Skiljande från statlig 

tjänst analyserat den särreglering som gällde för statsanställda 1989 i ljuset 

av den då gällande lagen om anställningsskydd, lagen om offentlig 

anställning och äldre statstjänstemännarätt.20 Utrymmet för ordinarie 

domares anställningsskydd är dock begränsat eftersom uppsatsen utgör en 

övergripande undersökning av statsanställda. Med hänsyn till att studien 

genomfördes 1989 föreligger även ett behov av att uppdatera forskningen. 

 

Den kunskapsutveckling som finns på området för Sveriges domare utgörs 

främst av dokumentsamlingen God domarsed, vilken har utarbetats av den 

f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt i samarbete med Sveriges 

Domareförbund på uppdrag av Domstolsverket 2010. Dokumentsamlingen är 

uppdelad i tre delar som behandlar grundsatser och frågor, etik och 

 
19 Se sökningsportalen för JO-beslut på JO:s hemsida <https://www.jo.se/sv/JO-

beslut/Soka-JO-beslut/> (besökt 2021-03-19) och beslut och yttranden från JK sedan 2008 

på JK:s hemsida<https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/> (besökt 2021-03-19). 
20 Ekström (1989). 
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ansvarstagande samt tjänsteansvar och tillsyn.21 I dokumentet avseende 

tjänsteansvar och tillsyn finns, vilket nämndes ovan, en praxissamling med 

inriktning på domstolar och domare där utvalda referat från HD, hovrätterna, 

AD, JO och JK redovisas.22 Genom att göra en rättsvetenskaplig 

undersökning och analys av den rättspraxis som finns på området bidrar 

uppsatsen med ett oberoende perspektiv. 

 

1.7 Disposition  

Det nuvarande första avsnittet behandlar uppsatsens formalia. Uppsatsens 

utredande del presenteras i avsnitt 2–8 och utgör underlag för den analys och 

avslutande diskussion som slutligen presenteras i avsnitt 9. 

 

I avsnitt 2 följer en historisk tillbakablick över ordinarie domares anställning 

som statstjänstemän och framväxten av anställningsskyddets reglering i den 

svenska grundlagen. I avsnittet beskrivs även några av de lagar som tidigare 

reglerade ordinarie domares anställning och hur diskussionen har sett ut 

avseende domares självständighet och oberoende. 

 

Avsnitt 3 behandlar utnämningsförfarandet för ordinarie domare. Däribland 

redogörs för bestämmelserna avseende hur förfarandet ska gå till, vilka 

behörighetsvillkor som måste uppfyllas för att en sökande ska utnämnas till 

ordinarie domare och vilka bedömningsgrunder som ska beaktas vid 

utnämningen. 

 

I avsnitt 4 och 5 redogörs för de förväntningar som finns på ordinarie domare 

i form av rättsstatliga förväntningar och domaretiska regler. Avsnitt 5 har med 

anledning av att det förekommer både internationella och nationella etiska 

regler delats upp därefter. Till viss del sker en löpande analys när innebörden 

 
21 Sveriges Domareförbund, ‘God domarsed’ 

<https://domareforbundet.se/index.php?pageId=550> (besökt 2021-03-01). 
22 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om tjänsteansvar och tillsyn s. 21–77. 
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av Olaus Petris domarregler och domareden i 4 kap. 11 § RB tolkas och 

redogörs för. 

 

Avsnitt 6 innehåller en redogörelse för bestämmelsen i 20 kap. 1 § BrB om 

tjänstefel samt rättsfall från HD avseende frågan om tjänstefel för ordinarie 

domare. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion av rättsfallen. 

 

I avsnitt 7 och 8 behandlas innebörden av de arbetsrättsliga sanktionerna 

disciplinansvar och avskedande. Först följer en redogörelse för relevanta 

bestämmelser och förarbeten. Därefter redogörs för den empiriska 

undersökning som har gjorts på respektive område med utgångspunkt i praxis 

från Statens ansvarsnämnd och AD. Efter redogörelserna följer 

sammanfattande diskussioner av den praxis som presenterats. 

 

Avslutningsvis innehåller avsnitt 9 en analys av det material som presenteras 

i uppsatsens redogörande del samt en avslutande diskussion av uppsatsens 

frågeställningar. 
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2 Från statstjänsteman till 

statsanställd 

2.1 Inledning 

I förevarande avsnitt följer en historisk tillbakablick över ordinarie domares 

anställning som statstjänstemän och framväxten av anställningsskyddets 

reglering i den svenska grundlagen. Därutöver beskrivs hur synen på 

ordinarie domare som viktiga hörnpelare i den svenska rättsstaten har vuxit 

fram och förändrats genom åren. 

 

2.2 Tjänstemännens anställningsvillkor 

växer fram 

De statsanställda delades tidigare in i två grupper: arbetare och tjänstemän. 

Vilka som hänfördes till gruppen tjänstemän var inte helt klart, men enligt 

Stig Jägerskiöld utgjordes gruppen vanligen av personal med mer 

kvalificerade arbetsuppgifter än arbetarna. De särskilt kvalificerade 

uppgifterna i form av exempelvis arbetsledning, ekonomisk förvaltning och 

maktutövning ansågs medföra ett ämbetsansvar för tjänstemännen som då 

även kom att tituleras som ämbetsmän. Tjänstemännen delades i sin tur in i 

ytterligare två kategorier, nämligen ordinarie och icke ordinarie.23 De 

ordinarie tjänstemännen tillsattes, till skillnad från de icke ordinarie, med 

fullmakt och var den grupp som kom att omfattas av det förstärkta 

anställningsskyddet i 1809 respektive 1974 års regeringsform.24 

  

 
23 Jägerskiöld (1970) s. 7 f., 10. 
24 Hinn och Karlson (1994) s. 28. 
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Innan den svenska centralstyrelsen växte fram under 1500- och 1600-talen 

hade ämbetsmännen snarare betraktats som kungens egna tjänstemän än som 

statens. Framväxten av centralstyrelsen medförde att en reglering av 

ämbetsmännens anställningsvillkor infördes. Gustav II Adolfs 

kungaförsäkran från 1611 innehöll en av de första regleringarna av 

statstjänstemännens ställning. Regeln, vilken föreskrev att tjänstemän inte 

kunde skiljas från tjänsten mot sin vilja på annat sätt än genom en domstols 

dom, har utgjort en viktig grund för utformningen av ordinarie domares 

anställningsskydd. Statstjänstemännens rättsliga ställning reglerades under 

1600- och 1700-talen främst av konungaförsäkringar. De som verkade för 

tjänstemännens oavsättlighet var främst adeln, eftersom det i första hand var 

adelsmän som rekryterades till tjänstemän. Under perioder då kungamakten 

var svag lyckades adeln stärka tjänstemännens ställning och införa en 

grundlagsskyddad oavsättlighet. När kungamakten var stark fick 

statstjänstemännens rätt till tjänsten däremot ge vika för kungamaktens 

möjligheter att fritt tillsätta och avsätta tjänstemännen. I början på 1800-talet 

hade monarkin en svag ställning i Sverige samtidigt som idéerna om 

Montesquieus maktdelningslära hade börjat spridas, något som ledde fram till 

införandet av tjänstemännens oavsättlighet i 36 § ÄRF.25 

 

2.3 Oavsättlighet i 1809 års regeringsform 

I 36 § ÄRF stadgades följande: 

 

De som bekläda domarämbeten, så högre som lägre, samt alla andra 

ämbets- och tjänstemän, än de i föregående § nämnda, kunna icke, utan 

medelst rannsakning och dom, ifrån sina innehavande sysslor av 

Konungen avsättas, ej heller, utan efter egna ansökningar, till andra 

tjänster befordras eller flyttas.26 

 

 
25 Hinn och Aspegren (1994) s. 27 f.; Jägerskiöld (1956) s. 263 f., 271. 
26 Prop. 1964:140 s. 8, 85. De tjänstemän som i 35 § undantogs från oavsättligheten var de 

s.k. förtroendeämbetsmännen och avsåg bland annat statsråd, landshövdingar, 

justitiekanslern och andra högre tjänstemän. 
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Grundlagsbestämmelsen innebar ett ovillkorligt skydd mot avsättning och 

förflyttning för de ordinarie tjänstemän som tillsattes med fullmakt (däribland 

ordinarie domare). Endast domstol hade befogenhet att besluta om att en 

ordinarie domare skulle skiljas från tjänsten.27 Genom en ändring i 1809 års 

regeringsform år 1965 ändrades lydelsen i 36 § ÄRF till ”den som utnämnts 

till domare må skiljas från tjänsten endast av domstol efter åtal eller genom 

beslut om entledigande i samband med pensionering…”.28 

Förflyttningsskyldigheten för ordinarie domare begränsades till en annan 

jämställd domartjänst och under förutsättning att det förelåg organisatoriska 

skäl. Med jämställd domartjänst avsågs en domartjänst inom samma lönegrad 

och med väsentligen likartade arbetsuppgifter.29 

 

Avsikten med den grundlagsskyddade oavsättligheten var ursprungligen av 

privaträttslig karaktär. Argumenten grundades på att tjänstemännen hade en 

äganderätt till tjänsten eftersom de hade lagt ner tid och pengar i form av 

dyrbar utbildning utomlands och flera år av oavlönat arbete som icke 

ordinarie för att kunna bli exempelvis domare. Tjänsten i sig representerade 

således ett ekonomiskt värde som tillhörde tjänstemannen. De statsrättsliga 

argumenten som efterhand kom att framföras var bland annat att det låg i 

allmänhetens intresse att tjänstemännen kunde arbeta självständigt och utan 

risk för att bli avsatta på godtyckliga grunder. Vidare framfördes att 

oavsättligheten bidrog dels till att främja tjänstemannakårens duglighet, 

pålitlighet och självständighet, dels till en konstitutionell begränsning av 

kungamakten och regeringsmakten.30  

 

I propositionen som föranledde de första ändringarna i 36 § ÄRF underströk 

flera remissinstanser, bland annat ledamöter för regeringsrätten och hovrätten 

för västra Sverige, att det var av grundläggande betydelse för domstolarnas 

självständighet och oberoende att anställningsskyddet för domare regleras i 

 
27 Ekström (1989) s. 10 ff.; Jägerskiöld (1970) s. 22 f. 
28 Prop. 1964:140 s. 8. 
29 Ibid. s. 99 f. 
30 Jägerskiöld (1956) s. 263, 286 ff. 
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grundlag. Någon närmare diskussion om de ordinarie domarnas oberoende 

eller betydelsen av deras oavsättlighet fördes dock inte.31 

 

2.4 Införandet av 1974 års regeringsform 

Sedan antagandet av 36 § ÄRF har ordinarie domare haft en stark ställning 

där anställningen skyddats av grundlag. År 1972 lade Grundlagsberedningen 

fram sitt förslag till vad som skulle leda fram till 1974 års regeringsform. 

Enligt förslaget fick den som utnämnts till ordinarie domare avskedas i två 

fall. Det första fallet var om domaren hade visat sig vara ”icke skickad” att 

inneha tjänsten antingen genom brott eller genom grov eller upprepad 

försummelse i tjänsten. Det andra fallet var om gällande pensionsålder hade 

uppnåtts eller om domaren enligt lag var skyldig att avgå med pension. 

Förslaget innebar även att domare skulle kunna avskedas på administrativ väg 

och då med en grundlagsskyddad möjlighet att kräva att beslutet omprövades 

av domstol. Beslut om avstängning och läkarundersökning skulle, mot 

bakgrund av dess ingripande karaktär, även de kunna bli föremål för 

domstolsprövning. Förflyttning av ordinarie domare skulle vara möjligt 

endast under sådana förutsättningar som angavs i 36 § ÄRF.32  

 

I propositionen till 1974 års regeringsform uttalade departementschefen att 

domstolarnas självständiga ställning var av grundläggande betydelse för 

rättssäkerheten. En förutsättning för att kunna garantera självständighet i 

dömandet ansågs vara att de ordinarie domarna erhöll ett grundlagsskydd som 

försäkrade att de inte kunde skiljas från tjänsten i andra fall än då befogad 

anledning förelåg. Utöver att instämma i det ovan angivna förslaget innehöll 

propositionen ingen närmare diskussion eller motivering gällande varför 

ordinarie domare skulle ha den ställning som 1974 års regeringsform skulle 

 
31 Prop. 1964:140 s. 2, 89–97. 
32 SOU 1972:15 s. 30, 204. 
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medföra.33 Den administrativa nämnd som utgör första instans vid frågor 

avseende ordinarie domare är Statens ansvarsnämnd.34 

 

Den första samlade översynen av regeringsformen sedan den trädde ikraft 

1974 genomfördes av Grundlagsutredningen som tillsattes 2004.35 En stor 

förändring som utredningen lade fram var att bestämmelserna om 

rättsskipningen och förvaltningen, som sedan 1809 års regeringsform hade 

behandlats i samma kapitel, skulle delas upp i två separata kapitel. Genom 

kapitelindelningen skulle domstolarnas konstitutionella särställning, 

oberoende och opartiskhet markeras ytterligare.36 En tydlig skillnad från 

tidigare utredningar var att förslaget innehöll en utförlig diskussion om 

domares oberoende och avsättande. Vikten av att ordinarie domare inte skulle 

kunna skiljas från sin anställning på godtyckliga grunder eller utsättas för 

påtryckningar diskuterades ingående, samtidigt som domstolarnas 

fundamentala betydelse i en demokratisk rättsstat lyftes fram.37 I förslaget 

framfördes även att domarnas självständighet borde stärkas genom att 

föreskriva i grundlagen att en ordinarie domare alltid skulle ingå i rätten vid 

prövning av frågor om avskedande, avstängning, disciplinansvar och 

skyldighet att genomgå läkarundersökning.38 

 

Regeringens förslag39 överensstämde med Grundlagsutredningens, både 

gällande kapiteluppdelningen och att ordinarie domare skulle ingå i rätten vid 

prövning av avskedande, avstängning, läkarundersökning och 

disciplinansvar. Enligt regeringen var det tillräckligt att stärka skyddet för 

domarna genom att garantera att det alltid var minst en ordinarie domare med 

och dömde, något som tidigare inte var fallet på grund av AD:s dåvarande 

sammansättning där ordföranden inte anställdes som ordinarie domare. I 

övrigt ansåg regeringen att Statens ansvarsnämnd som första instans var 

 
33 Prop. 1973:90 s. 390 ff. 
34 15 § LFA och 34 § LOA. 
35 SOU 2008:125 s. 3. 
36 Ibid. s. 346 ff. 
37 Ibid. s. 309 ff., 337 f.  
38 Ibid. s. 338 ff. 
39 Prop. 2009/10:80. 
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tillräcklig för att tillgodose rättssäkerheten för de ordinarie domarna.40 De 

ändringar som gjordes i bestämmelsen om ordinarie domares 

anställningsskydd var att uttrycket ”skyldighet att avgå med pension” ersattes 

med ”skyldighet att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan” 

samt att bestämmelsen moderniserades genom att ”tjänst” ersattes med 

”anställning”. Någon saklig skillnad var enligt förarbetena inte avsedd med 

nyss nämnda ändringar. Övriga ändringar var endast språkliga eller 

redaktionella.41 De ändringar som genomfördes i regeringsformen år 2010 

gäller än i dag. 

 

2.5 Regler om ordinarie domare i lag 

Ordinarie domares anställning reglerades även i olika lagar. Lagen 

(1955:261) om avstängning av domare innehöll bestämmelser om att en 

domare kunde stängas av från arbetet om denne på sannolika skäl misstänktes 

för att ha begått brott som kunde antas medföra avsättning. Vid beslut om 

avstängning kunde domaren även åläggas löneavdrag. Löneavdraget 

återbetalades i det fall domaren inte dömdes till avsättning. I propositionen 

till lagen anfördes som motivering att det kunde framstå som uppenbart 

olämpligt att en domare som misstänktes för brott fortfarande kunde utöva 

sitt ämbete. Med hänsyn till betydelsen av att skydda domstolarnas 

oberoende, rättssäkerheten och till den ingripande karaktär som ett beslut om 

avstängning hade, ansåg utredningen att endast domstolen skulle ha möjlighet 

att fatta sådana beslut i enlighet med bestämmelser i lag.42 Lagen gällde fram 

till den 1 januari 1976.43 

 

År 1965 infördes StjL med regler om entledigande av tjänstemän. Avseende 

ordinarie domare innehöll lagen bestämmelser om skyldighet att avgå vid 

uppnådd pensionsålder eller vid sjukdom och därmed jämförliga 

 
40 Prop. 2009/10:80 s. 119 f., 136 ff. 
41 Ibid. s. 287; SOU 2008:125 s. 795 f. 
42 Prop. 1955:148 s. 2 f., 6, 11. 
43 Prop. 1975:78 s. 232. 
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förhållanden. Vid misstanke om brott eller sjukdom kunde domstolen även 

besluta att domaren skulle stängas av från utövandet av tjänsten genom 

suspension. Om domaren inte fullgjorde sina uppgifter tillfredsställande och 

det berodde på sjukdom eller liknande hade regeringen vidare möjligt att 

besluta om avstängning och läkarundersökning. Däremot omfattades 

ordinarie domare inte av lagens bestämmelser om disciplinpåföljder.44 År 

1976 infördes en rad nya regler i StjL som för ordinarie domare, med 

undantag för justitieråd och regeringsråd, innebar att även de kunde åläggas 

en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse om domaren åsidosatte vad som ålåg 

honom i tjänsten.45 StjL ersattes samma år av gamla LOA. Gamla LOA hade 

ett bredare tillämpningsområde än StjL och gällde i vissa delar för anställda 

inom hela den offentliga sektorn, inte bara tjänstemän.46 Reglerna i StjL om 

avgångsskyldighet och disciplinansvar överfördes i princip oförändrade till 

gamla LOA.47  

 

I syfte att göra lagstiftningen på området mer lättförståelig och enklare att 

överblicka ersattes den gamla LOA år 1994 med en ny lag med samma 

namn.48 Genom införandet av LOA slopades uttrycket tjänst och ersattes i 

stället med anställning. Skälen till detta var att det var ett begrepp som endast 

användes på den statliga sidan och som varken fanns definierat i gamla LOA 

eller i dess förarbeten. Tjänstebegreppet ansågs inte medföra någon nämnvärd 

funktion och därmed skulle det fasas ut från lagstiftningen på flera områden.49 

I och med införandet av LOA avskaffades även fullmaktsanställningarna för 

majoriteten av de statsanställda. För att bevara domstolarnas konstitutionella 

särställning och befästa deras oberoende ansågs det dock vara av 

grundläggande betydelse att ordinarie domare även i fortsättningen anställdes 

med fullmakt. De särskilda reglerna om fullmaktsanställning som tidigare 

reglerats i gamla LOA fördes samman till bestämmelserna i dagens LFA.50 

 
44 Prop. 1965:60 s. 2–9; prop. 1974:174 s. 40 ff. 
45 1, 18, 37, 38, 53 §§ StjL, se prop. 1975:78 s. 222, 230 ff. 
46 Prop. 1975/76:105 s. 4 ff., 234. 
47 Ibid. s. 223 f., 258. 
48 SOU 1992:60 s. 75.  
49 Prop. 1993/94:65 s. 38 f. 
50 Ibid. s. 49–54; SOU 1992:60 s. 251–259. 
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Det straffrättsliga ansvar som kunde utkrävas av en ämbetsman reglerades i 

20 kapitlet BrB och avsåg till exempel tjänstefel, tjänstemissbruk och tagande 

av muta. Ämbetsstraffen utgjordes av avsättning och suspension. Andra 

påföljder var böter och fängelse.51 Det särskilda ämbetsansvaret och 

ämbetsstraffen avskaffades 1976 vilket medförde en betydande 

avkriminalisering för ämbetsmännen.52 Avskaffandet av ämbetsansvaret 

ifrågasattes och till följd av diskussioner på området utvidgades straffansvaret 

för tjänstefel år 1989 till den nuvarande formuleringen i 20 kap. 1 § BrB.53 På 

senare tid har kraven på rättslig reglering av offentliganställdas beslutsmakt 

ökat och förslag till ett utvidgat straffansvar för tjänstefel har presenterats. En 

utredning på området tillsattes år 2020.54 

 

2.6 Sammanfattning 

Sedan antagandet av 36 § ÄRF har ordinarie domare haft en stark ställning 

där anställningen skyddats av grundlag. Enligt bestämmelsen var 

förflyttningsskyldigheten begränsad och ordinarie domare kunde endast 

skiljas från anställningen genom dom. 1974 års regeringsform innebar att en 

ordinarie domare fick avskedas om denne visat sig ”icke skickad” att inneha 

anställningen eller om gällande pensionsålder uppnåtts. År 1974 infördes en 

administrativ nämnd, Statens ansvarsnämnd, som första instans med 

möjlighet att få beslutet omprövat av domstol. Diskussionerna om domares 

oavsättlighet och oberoende har emellertid varit begränsade. Först när 

Grundlagsutredningen tillsattes för att se över 1974 års regeringsform fördes 

en utförlig diskussion på området. Utöver det grundlagsreglerade 

anställningsskyddet har ordinarie domares anställning även reglerats i lag, 

däribland StjL, gamla LOA, LOA och LFA. 

 
51 Jägerskiöld (1970) s. 73 f. 
52 Prop. 1975:78 s. 1. 
53 Prop. 1988/89: 113 s. 1, 8 ff. 
54 Mot. 2017/18:119; bet. 2017/18: KU37 s. 33 f.; dir. 2020:54 s. 10 f. 
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3 Anställning av ordinarie 

domare 

3.1 Inledning 

Nedan följer en redogörelse för hur utnämningsförfarandet av ordinarie 

domare ser ut, vilka behörighetsvillkor som måste uppfyllas för att en sökande 

ska utses till ordinarie domare samt vilka bedömningsgrunder som ska 

beaktas vid utnämningen. 

 

3.2 Utnämning av ordinarie domare  

I 11 kap. 6 § första och tredje stycket RF stadgas att ordinarie domare ska 

utnämnas av regeringen och att bestämmelser om grunderna för 

utnämningsförfarandet ska meddelas i lag. Någon möjlighet för regeringen att 

delegera uppgiften eller att meddela föreskrifter som avser grunderna för 

förfarandet föreligger inte. Att endast regeringen kan utnämna ordinarie 

domare ger uttryck för bestämmelsens konstitutionella vikt, samtidigt som 

kravet på lagform markerar utnämningsförfarandets grundläggande betydelse 

för domstolarnas oberoende.55 Hur utnämningen av ordinarie domare ska gå 

till regleras i lagen om utnämning av ordinarie domare och i förordningen 

(2010:1793) med instruktion för Domarnämnden. Av propositionen till lagen 

framgår att det är domstolens uppgift att värna om rättsstaten och den 

enskildes rättigheter. Vidare framgår att det är av avgörande betydelse för 

domstolarnas oberoende att domarnas självständighet och integritet i den 

dömande verksamheten garanteras. Det är därför av stor vikt att 

utnämningsförfarandet utformas på ett sådant sätt att domstolen och 

domarnas oberoende ställning inte kan ifrågasättas. Utnämningsförfarandet 

 
55 Hinn, Aspegren och Karlson (2015) s. 29 (kommentaren till 11 kap. 6 § RF); prop. 

2009/10:80 s. 130 f.; SOU 2008:125 s. 324 ff. 
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måste även säkerställa en hög kvalitet och en bred rekrytering av ordinarie 

domare. Genom att rekrytera de skickligaste och för yrket mest lämpade 

juristerna upprätthålls allmänhetens förtroende för rättsstaten.56 

 

Av 2 § i lagen om utnämning av ordinarie domare framgår att det finns en 

statlig nämnd, Domarnämnden, vilken ansvarar för att bereda 

utnämningsärendena. Domarnämnden består av totalt nio ledamöter, varav 

fem stycken ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av resterande ledamöter 

ska två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet (varav en ska vara 

advokat) och två ska representera allmänheten.57 Domarnämndens uppgifter 

är dels att lämna förslag till regeringen på personer som de anser lämpade att 

inneha en anställning som ordinarie domare, dels att bedriva ett långsiktigt 

och aktivt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet. Ytterligare uppgifter 

för nämnden kan meddelas av regeringen med stöd av 8 kap. 7 § RF.58 

 

Vid handläggningen av ärenden ska nämnden enligt 6 § lagen om utnämning 

av ordinarie domare på ett lämpligt sätt informera om att det finns en ledig 

anställning som ordinarie domare. De personer som är intresserade av den 

lediga anställningen ska enligt 7 § skriftligen lämna in en ansökan till 

nämnden. Det är även möjligt att göra en generell intresseanmälan till någon 

av de anställningar som omfattas av lagen.59 Om ett ärende avser 

utnämningen av en domstolschef får en företrädare för Domstolsverket enligt 

8 § närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Efter att 

Domarnämnden har gjort sin bedömning av kandidaterna lämnar de ett 

förslag till regeringen där de motiverar vilken sökande som bör utnämnas. 

Nämndens förslag innehåller ofta flera kandidater som rangordnats 

inbördes.60 Att Domarnämnden motiverar sina beslut är av stor betydelse för 

att upprätthålla förtroendet för rekryteringsprocessen. De faktorer som har 

varit avgörande vid valet mellan de olika kandidaterna, liksom hur nämnden 

 
56 Prop. 2009/10:181 s. 68. 
57 4 § första stycket lagen om utnämning av ordinarie domare. 
58 3 § lagen om utnämning av ordinarie domare. 
59 7 § andra stycket lagen om utnämning av ordinarie domare. 
60 9 § lagen om utnämning av ordinarie domare; prop. 2009/10:181 s. 65.  
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har resonerat, bör därför framgå av skälen för nämndens förslag. 

Motiveringen är viktig inte bara för de sökande själva och för utomstående 

personer, utan även för att regeringen ska kunna göra välgrundade 

bedömningar vid utnämningen av den ordinarie domaren.61 Av lagens 10 § 

framgår att någon möjlighet att överklaga det förslag som nämnden lämnar i 

ärenden om utnämning inte föreligger. Enligt 11 § är regeringen inte bunden 

av nämndens förslag, men om regeringen har för avsikt att utnämna en person 

som Domarnämnden inte har föreslagit ska nämnden få tillfälle att yttra sig 

innan regeringen fattar ett beslut. Grundprincipen är att regeringsbeslut inte 

kan överklagas. Den möjlighet som finns för enskilda att ansöka om 

rättsprövning av ett regeringsbeslut framgår av lagen (2006:304) om 

rättsprövning av vissa regeringsbeslut. En förutsättning för att kunna begära 

rättsprövning är att beslutet omfattar en prövning av den enskildes civila 

rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 EKMR. 

Ansökningar om rättsprövning prövas av HFD.62  

 

De personer som utnämns till ordinarie domare i enlighet med förfarandet 

ovan ska enligt 3 § första stycket LFA anställs med fullmakt av staten. 

Anledningarna till att just ordinarie domare måste ges denna särskilda 

anställningsform är för att domstolarnas konstitutionella särställning i 

enlighet med regeringsformen ska få genomslag. Fullmaktsanställningen 

medför ett mer långtgående anställningsskydd än det som följer av LAS och 

hindrar både uppsägning och tidsbegränsning av anställningsavtal.63 

Bestämmelserna om ordinarie domares särskilda anställningsskydd 

behandlas närmare under avsnitt 8. 

 

 
61 Prop. 2007/08:113 s. 37. 
62 1 och 3 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 
63 Prop. 1993/94:65 s. 53; Hinn, Aspegren och Karlson (2015) s. 168 f. (kommentaren till 3 

§ LFA). 
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3.3 Behörighetsvillkor för ordinarie 

domare 

För att en sökande till en ledig domaranställning överhuvudtaget ska bli 

aktuell för anställningen i fråga förutsätts att vissa särskilda 

behörighetsvillkor är uppfyllda. Ett av behörighetsvillkoren för ordinarie 

domare är enligt 11 kap. 11 § RF att de ska vara svenska medborgare. Kravet 

på svenskt medborgarskap bottnar i att ordinarie domares anställning är 

föremål för konstitutionell reglering samt med hänsyn till domarnas 

självständighet och domstolarnas betydelse för rättssamhället.64 Enligt 4 kap. 

1 § första stycket RB ska en lagfaren domare, utöver att vara svensk 

medborgare, ha avlagt vissa för domarämbetet föreskrivna kunskapsprov. Till 

dessa räknas juristexamen eller motsvarande äldre examen (s.k. juris 

kandidatexamen). En juristexamen som har avlagts i ett annat nordiskt land 

kan också vara tillräckligt.65 Vidare framgår av 4 kap. 1 § andra stycket RB 

att den som utövar domarämbetet varken får vara försatt i konkurs eller ha en 

förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB. Regeringen har möjlighet att besluta om 

ytterligare kunskapsprov eller villkor för de som utövar domarämbetet.66 

 

3.4 Bedömningsgrunder för anställningen 

Vid utnämning av ordinarie domare ska avseende fästas endast vid sakliga 

grunder såsom förtjänst och skicklighet, stadgar 11 kap. 6 § andra stycket RF. 

Enligt 4 § andra stycket LOA ska skickligheten sättas främst, om det inte finns 

särskilda skäl som talar för något annat. 

 

 
64 SOU 2008:125 s. 589. 
65 Se 1 § förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m. 
66 4 kap. 1 § tredje stycket RB. Sådana villkor anges exempelvis i förordningen (1996:381) 

med tingsrättsinstruktion, förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion, förordningen 

(1996:377) med instruktion för Högsta domstolen och notarieförordningen (1990:469). 
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Vilka grunder som Domarnämnden bör ta hänsyn till vid meritvärderingen av 

de sökande framgår av förarbetena67. Med förtjänst avses den vana som en 

person har fått genom tidigare arbetslivserfarenheter.68 Vid bedömningen ska 

all relevant erfarenhet och anställningstid från såväl statlig som privat 

tjänstgöring beaktas.69 I det fall skickligheten hos de sökande bedöms vara 

lika kan förtjänsten bli den utslagsgivande faktorn.70 Med skicklighet avses 

den sökandes lämplighet för den aktuella anställningen. Faktorer som är av 

betydelse för skicklighetbedömningen är teoretisk och praktisk utbildning, 

tidigare yrkeslivserfarenheter samt personliga egenskaper. Med personliga 

egenskaper avses bland annat prestationsförmåga, ledaregenskaper, 

yrkesskicklighet och samarbetsförmåga. I förarbetena uttalades att de krav 

som framför allt måste ställas på en domare är att denne har goda kunskaper 

om det rättsliga regelsystemet, kan ta ställning baserat på objektiva och 

sakliga grunder och tillämpa rättsreglerna på ett förutsebart sätt för att 

säkerställa att lika fall behandlas lika. En domare måste vidare ha ett gott 

omdöme och en personlig mognad, ha förmågan att uppträda på ett 

förtroendeingivande sätt samt vara effektiv utan att göra avkall på kvaliteten. 

Ett av de mest grundläggande kraven som måste ställas på domare är att de är 

självständiga i sin dömande verksamhet. Detta innebär framför allt en 

förmåga att fatta självständiga beslut och att stå fast vid dessa utan att 

påverkas av ovidkommande faktorer, såsom yttre påtryckningar eller 

tillfälliga meningsskiljaktigheter.71  

 

Av 11 kap. 6 § andra stycket RF framgår att det vid bedömningen av en 

sökandes meriter även får vägas in andra grunder än förtjänst och skicklighet, 

under förutsättning att den uppfyller kravet på saklighet.72 Enligt 4 § 

anställningsförordningen (1994:373) ska myndigheten (i detta fall 

Domarnämnden) även kunna beakta sådana sakliga grunder som stämmer 

 
67 Här avses prop. 1973:90, prop. 1989/90:79, prop. 2007/08:113, prop. 2009/10:181 och 

prop. 1993/94:65. 
68 Prop. 1973:90 s. 405 
69 Eka, Regeringsformen (1974:152) 11 kap. 6 §, Lexino 2021-01-01 (JUNO). 
70 Prop. 1989/90:79 s. 12 f. 
71 Prop. 1973:90 s. 406; prop. 1989/90:79 s. 7 ff.; prop. 2007/08:113 s. 33 f.; prop. 

2009/10:181 s. 79. 
72 Prop. 1993/94:65 s. 44. 
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överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och 

sysselsättningspolitiska mål. Jämställdhetsintresset och vikten av att jämna ut 

könsfördelningen i domarkåren har betonats särskilt i förarbetena. Det 

aktuella intresset som saklig grund innebär att jämställdheten kan bli 

avgörande när två sökanden av olika kön bedöms vara jämbördiga eller i det 

närmaste jämbördiga i fråga om förtjänst och skicklighet.73  

 

Rekryteringen av ordinarie domare ska vara objektiv och saklig samt grundas 

på en samlad helhetsbedömning av den sökandens samtliga meriter. De 

faktorer som bör väga särskilt tungt vid bedömningen av skickligheten är 

yrkesskicklighet, personliga egenskaper, yrkeserfarenhet och utbildning. 

Vidare bör bedömningen göras utifrån den sökandes lämplighet för den 

aktuella anställningen och med hänsyn till de krav som ställs inom ramen för 

anställningen. Det sistnämna innebär att olika faktorer kan väga olika tungt 

beroende på vilken domaranställning som avser tillsättas. Mot bakgrund av 

att den allmänna samhällsutvecklingen påverkar även domstolarnas arbete 

förändras kraven på domare över tid, något som i sin tur har återverkningar 

på bedömningsgrunderna. Av den anledningen är det varken möjligt eller 

meningsfullt att förteckna samtliga egenskaper eller erfarenheter av betydelse 

för domarrekryteringen eller hur dessa förhåller sig till varandra. I stället 

ankommer det på Domarnämnden att vidareutveckla och precisera 

bedömningsgrunderna när behov av det föreligger.74 

 

3.5 Sammanfattning 

Ordinarie domare utnämns enligt 11 kap. 6 § RF av regeringen efter förslag 

från Domarnämnden. Att grunderna för förfarandet endast får meddelas i lag 

markerar betydelsen av att upprätthålla domarnas oberoende ställning. Vid 

utnämning ska avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och 

 
73 Prop. 1989/90:79 s. 12 f.; Hinn, Aspegren och Karlson (2015) s. 49 (kommentaren till 4 § 

LOA). Jämställdhetsintresset kommer inte behandlas närmare inom ramen för uppsatsen, 

för vidare läsning se prop. 2007/08:95 s. 165 ff. och 503. 
74 Prop. 2007/08:113 s. 32–35; prop. 2009/10:181 s. 78 f.  
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skicklighet. Vilka faktorer som får beaktas vid skicklighetsbedömningen 

framgår av förarbetena. Faktorerna avser teoretisk och praktisk utbildning, 

tidigare yrkeslivserfarenheter och personliga egenskaper. För att en sökande 

ska kunna utnämnas till ordinarie domare krävs vidare att vissa särskilda 

behörighetsvillkor är uppfyllda. Regeringen är inte bunden av 

Domarnämndens förslag och möjligheterna för enskilda att överklaga beslutet 

är begränsade.  
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4 Rättsstatliga förväntningar på 

domaranställningen 

4.1 Inledning 

I avsnittet behandlas vilka rättsstatliga förväntningar som finns på 

domaranställningen i svensk och internationell rätt. Inledningsvis redogörs 

för bestämmelserna i regeringsformen, vars syfte är att stärka domstolarnas 

och de enskilda domarnas oberoende och på så vis inge allmänheten 

förtroende för den dömande verksamheten.75 Därefter följer en redogörelse 

för artikel 6.1 EKMR och jävsbestämmelserna i 4 kap. 13 § RB. 

 

4.2 Legalitetsprincipen, likhetsprincipen 

och objektivitetsprincipen 

I 1 kap. 1 § tredje stycket RF stadgas att den offentliga makten ska utövas 

under lagarna. Bestämmelsen ger uttryck för legalitetsprincipen och innebär 

att den enskilda domaren vid utövandet av domarämbetet har en skyldighet 

att hålla sig inom ramen för lagen och inte fatta godtyckliga beslut.76 Enligt 1 

kap. 2 § första stycket RF ska den offentliga makten även utövas med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet. 

 

Andra grundläggande principer utgörs av likhetsprincipen och 

objektivitetsprincipen, vilka kommer till uttryck i 1 kap. 9 § RF. 

Likhetsprincipen innebär att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra 

som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta alla 

 
75 Bull och Sterzel (2020) s. 256. 
76 Sterzel (2020) s. 79–85. 
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människors likhet inför lagen. Enligt objektivitetsprincipen ska domstolarna 

vidare iaktta saklighet och opartiskhet, handla fritt från godtycke och utan att 

särbehandla någon om det inte finns stöd i lag. Någon närmare vägledning 

avseende objektivitetsprincipens innebörd ges inte i förarbetena.77 En mer 

utförlig beskrivning av principens innebörd förekommer däremot i 

litteraturen. Enligt Lotta Lerwall innebär objektivitetsprincipen i korthet att 

avgöranden endast får grundas på sådana omständigheter som får beaktas 

enligt gällande rätt. De beslutande organen får inte vägledas av andra 

intressen än de som ska tillgodoses och resultaten måste kunna stödjas på 

överväganden som grundas i saklighet och opartiskhet. Alla former av 

godtycke är enligt bestämmelsen förbjudna.78 Enligt Thomas Bull får 

objektivitetsprincipen praktisk betydelse när domstolarna inom ramen för 

rättsskipningen ska göra bedömningar efter eget skön eller lämplighet. 

Kraven på saklighet och opartiskhet överlappar till stor del varandra. Den 

skiljelinje som enligt Bull är möjlig att dra mellan de båda kraven kan 

beskrivas enligt följande. Medan kravet på opartiskhet riktar sig till hur 

beslutsprocessen kan uppfattas utåt sett (d.v.s. till det yttre förhållandet 

mellan maktutövaren och den som är i beroendeställning till denna), riktar sig 

kravet på saklighet främst till vilka faktorer som ligger till grund för ett visst 

beslutsfattande.79 

 

4.3 Rätt till en rättvis rättegång inom 

skälig tid 

En av bestämmelserna som är av grundläggande betydelse för rättssäkerheten 

är 2 kap. 11 § första stycket RF. Bestämmelsen uppställer ett absolut krav på 

att en domstol inte får inrättas för en redan begången gärning eller för en viss 

tvist eller i övrigt för ett visst mål. Av 2 kap. 11 § andra stycket framgår vidare 

att en rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid samt att 

 
77 Prop. 1973:90 s. 235; Bull (2020) s. 102 f. 
78 Lerwall (2009) s. 233. 
79 Bull (2020) s. 105 ff. 
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förhandlingen vid domstol ska vara offentlig. Att en rättegång ska 

genomföras rättvist innebär att de rättssäkerhetsgarantier som anses knutna 

till ett rättvist domstolsförfarande ska uppfyllas. Principerna för en rättvis 

rättegång innefattar bland annat en rätt för en part att bli hörd i domstol, att 

förfarandet är kontradiktoriskt och att parterna är likställda i processen samt 

att det finns en processordning där reglerna för förfarandet går att utläsa. 

Enligt praxis innefattar nyss nämnda principer även en rätt att delges 

stämning och kallelse, att ta del av och yttra sig över all utredning som lagts 

fram i målet, att förhöra vittnen samt vid behov få tillgång till tolkning. 

Ytterligare moment än de ovan nämnda kan ingå i förfarandet för att det ska 

framstå som rättvist. Alla rättigheter är dock inte undantagslösa och 

inskränkningar kan förekomma i viss utsträckning.80 Vad som avses med 

kravet på att rättegången ska genomföras inom skälig tid framgår av 

omfattande praxis från såväl Europadomstolen som svenska domstolar och 

behandlas inte närmare inom ramen för uppsatsen.81 

 

Kravet på en rättvis rättegång inom skälig tid enligt regeringsformen är en 

absolut rättighet som endast kan inskränkas genom ändring i grundlag. Av 

förarbetena till bestämmelsen framgår att 2 kap. 11 § andra stycket RF ska ha 

en självständig betydelse i förhållande till artikel 6.1. EKMR. Detta innebär 

att Europadomstolens framtida praxis inte per automatik kan läggas till grund 

för tolkningen av grundlagsbestämmelsen även om avsikten var att 

bestämmelsens innebörd skulle knyta an till artikeln.82 

 

4.4 Domstolarnas självständighet 

Kärnan i principen om domstolarnas självständighet kommer till uttryck i 11 

kap. 3 § RF. Bestämmelsens första mening anger att ingen myndighet, inte 

heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet 

 
80 Jermsten, Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 11 §, avsnitt 3 Rättvis rättegång, Lexino 

2020-07-01 (JUNO). 
81 Ibid. avsnitt 4 Inom skälig tid. 
82 Prop. 2009/10:80 s. 160. 
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eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. I 

förarbetena till bestämmelsen anges att den grundlagsstadgade 

självständigheten är en av de viktigaste garantierna för att en domstol ska 

fullgöra sina uppgifter på ett sätt som skapar rättstrygghet för den enskilde.83  

 

Bestämmelsen slår fast att domstolarna i sin dömande verksamhet endast ska 

styras av rättsregler och att de inte får ta emot anvisningar eller order om hur 

de ska döma i ett enskilt fall. Förbudet omfattar enligt ordalydelsen även 

försök att på något sätt påverka enskilda domare. Av bestämmelsen följer 

även en allmänt accepterad princip om att den enskilda domaren ska vara 

självständig i förhållande till andra personer som är verksamma inom 

domstolsväsendet, såsom chefer eller kollegor. Att riksdagen beslutar att 

ändra lagarna för att uppnå en annan bedömning faller dock utanför förbudets 

tillämpningsområde. Detsamma gäller situationen då en överordnad domstol 

på grund av någon felaktighet beslutar att återförvisa ett mål till underrätten 

för förnyad handläggning. I sådant fall är överrättens beslut bindande för den 

lägre domstolen till följd av innebörden av instansordningen.84  

 

I 11 kap. 3 § andra meningen stadgas vidare att ingen annan myndighet får 

bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Syftet 

med bestämmelsen är att betona domstolarnas organisatoriska självständighet 

ytterligare. Bestämmelsen innebär i praktiken att endast den aktuella 

domstolen, med hänsyn till relevanta rättsregler på området, får besluta över 

fördelningen av de mål och ärenden som inkommer. Bestämmelsen hindrar 

inte generella författningsregler avseende hur målfördelningen ska 

genomföras eller vad som händer när handläggningstiden av mål och ärenden 

drar ut på tiden.85 

 

 
83 SOU 1972:15 s. 196.  
84 Ibid. s. 196; Eka, Regeringsformen (1974:152) 11 kap. 3 §, Lexino 2021-01-01 (JUNO). 
85 Ibid. 
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4.5 Artikel 6 EKMR 

Kravet på att domstolsväsendet ska vara oberoende kommer till uttryck i flera 

av de internationella instrument som Sverige åtagit sig att följa, varav artikel 

6.1 EKMR utgör en av de grundläggande bestämmelserna.  

 

I artikeln anges att var och en, vid prövningen av civila rättigheter och 

skyldigheter eller vid anklagelser om brott, ska ha rätt till en rättvis rättegång 

inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol. Medan 

oavhängig tar sikte på att utesluta möjligheten till obehörig påverkan utifrån, 

kan opartisk anses syfta på att det inte får finnas någon vilja eller benägenhet 

inom domstolen att gynna en part framför en annan. Enligt Hans Danelius är 

det inte möjligt att helt hålla isär de båda begreppen eftersom de innefattar 

olika aspekter av kravet på att en domstol ska handla objektivt och inte 

påverkas av ovidkommande omständigheter. I stället bör begreppet 

oavhängig och opartisk domstol betraktas som en helhet. Av 

Europadomstolens praxis framgår att kravet på oavhängighet innebär att en 

domstol ska vara oberoende i förhållande till såväl parterna i målet som den 

verkställande makten (regeringen och myndigheter). För att en domstol ska 

anses oavhängig är det av grundläggande betydelse att domaren eller domarna 

har förordnats att döma i målet på ett korrekt och opartiskt sätt. Kravet på 

opartiskhet betyder dels att domarna ska vara subjektivt opartiska i 

förhållande till parterna, dels att det ska föreligga en objektiv opartiskhet. Det 

sistnämnda innebär att det för en objektiv iakttagare inte ska finnas någon 

legitim anledning att befara att domstolen skulle ha en partisk inställning. I 

flera av de fall som Europadomstolen har behandlat har huvudvikten lagts vid 

den objektiva opartiskheten eftersom det inte är möjligt att i praktiken bevisa 

huruvida en enskild domare har brustit i sin subjektiva opartiskhet. En 

anledning att betvivla en domares opartiskhet är om han eller hon tidigare har 

haft kontakt med den i målet aktuella saken i annan befattning än domare 
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(jäv). En förutsättning för att kravet på opartiskhet ska anses uppfyllt är att 

det framgår vem eller vilka som fattat det aktuella beslutet.86  

 

Vid sidan av Europakonventionen kan även nämnas artikel 10 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, som till sitt 

innehåll påminner om artikel 6 EKMR. I artikeln stadgas att var och en, vid 

prövningen av såväl sina rättigheter och skyldigheter som anklagelser om 

brott, är berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inför en oberoende 

och opartisk domstol. En liknande föreskrift framgår även av artikel 14 i FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966. Artikeln 

föreskriver, utöver rätten till en rättvis rättegång, även ett antal garantier som 

varje person är berättigad till vid prövning av anklagelser för brott. 

 

4.6 Bestämmelserna om domarjäv 

Bestämmelserna om domarjäv innebär att en domare, som kan anses vara 

jävig enligt 4 kap. 13 § punkt 1–10 RB, är obehörig att delta i handläggningen 

av ett visst mål.87 Jävsbestämmelserna är främst av processrättslig karaktär. 

Även om dess omedelbara funktion varken är arbetsrättslig eller 

konstitutionell medför överträdelser av dem en kränkning av ett rättsstatligt 

ideal – nämligen domarnas oberoende ställning i förhållande till parterna. 

 

I 4 kap. 13 § punkt 1 RB stadgas att en domare är jävig att handlägga ett mål 

om denne själv är part i målet, har del i saken (s.k. sakägarjäv) eller kan vänta 

synnerlig nytta eller skada av målets utgång (s.k. intressejäv). Medan 

sakägarjäv avser att domaren har ett intresse i saken som är av rättslig natur, 

avser intressejäv situationen då domaren är intresserad i processens utgång 

utan att ha del i saken.88 

 

 
86 Danelius (2015) s. 212 ff. 
87 Ekelöf m.fl. (2016) s. 164. 
88 Ibid. 
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I 4 kap. 13 § punkt 2, 4 och 6 RB regleras fall när domaren har en personlig 

relation till den ena parten. I andra punkten regleras det s.k. släktskapsjävet, 

vilket avser situationer där domaren och den ifrågavarande parten har en 

familjerelation eller på annat sätt är närstående. Enligt fjärde punkten 

föreligger s.k. ställföreträdarjäv om domaren eller någon av dennes 

närstående (som avses i punkt 2) är en parts förmyndare, god man, förvaltare 

eller ställföreträdare. Om en part utgörs av en juridisk person föreligger även 

jäv i det fall domaren eller dennes närstående är ledamot i dennes styrelse. 

Enligt det s.k. motpartsjävet i 4 kap. 13 § punkt 6 RB är en domare jävig om 

det föreligger ett motpartsförhållande mellan domaren och parten i en annan 

rättegång.89 

 

Jävsgrunden i 4 kap. 13 § punkt 3 RB innebär att en domare är jävig om 

dennes släkting eller närstående har ett sådant sakägarjäv eller intressejäv som 

finns angivet i bestämmelsens första punkt. Likaså gäller enligt 

bestämmelsens femte punkt om domaren eller dennes närstående är 

förmyndare, god man eller förvaltare till någon som har del i saken eller kan 

vänta synnerlig nytta eller skada av målets utgång.90 

 

I 4 kap. 13 § punkt 7, 8 och 9 RB anges fall där domaren tidigare tagit 

befattning med den sak som är föremål för handläggningen. Det s.k. 

tvåinstansjävet i sjunde punkten innebär att en domare är jävig om denne har 

fattat beslut som rör saken i annan rätt. Enligt den åttonde punkten är en 

domare även jävig att handlägga mål vid huvudförhandling i brottmål om han 

eller hon före huvudförhandlingen har prövat frågan om den tilltalade har 

begått gärningen. Den nionde punkten föreskriver att en domare som i saken 

har fört parts talan såsom rättegångsombud, biträtt part, vittnat eller varit 

sakkunnig är jävig.91 

 

 
89 Ekelöf m.fl. (2016) s. 166. 
90 Ibid. 
91 Ibid. s. 167. 
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Avslutningsvis stadgas i 4 kap. 13 § punkt 10 RB (den s.k. generalklausulen) 

att en domare är jävig om en särskild omständighet föreligger som är ägnad 

att rubba förtroendet för dennes opartiskhet i målet. Av betydelse för 

tolkningen av generalklausulen är artikel 6.1 EKMR och kravet att domare 

både rent faktiskt ska döma opartiskt och upplevas som opartiska för 

utomstående betraktare. Vilka situationer som faller under den aktuella 

jävsgrunden återfinns i rättspraxis.92 I sammanhanget kan det omtalade Pirate 

bay-målet nämnas i vilket ett antal personer dömdes för medhjälp till brott 

mot upphovsrättslagen. Frågan uppkom om två av domarna var jäviga för att 

de var medlemmar i olika föreningar för industriellt rättsskydd och 

upphovsrätt. Den ena domaren hade även tjänstgjort vid 

Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt och transporträtt. I målet 

konstaterade HD att det, för att jäv ska föreligga enligt generalklausulen, inte 

är tillräckligt att en part saknar förtroende för domaren. Det krävs även att det 

finns en rimlig grund för jävspåståendet. Även domarens subjektiva känsla, 

d.v.s. huruvida denne känner sig jävig eller inte, saknar i sig betydelse för 

jävsfrågan. Vidare anförde HD att det i praxis inte har ansetts utgöra jäv att 

en domare i ett lagstiftningsärende, en tidigare dom eller annat 

rättsvetenskapligt sammanhang har uttryckt en åsikt i en rättsfråga som 

aktualiserats i målet. Omständigheterna i målet kunde därmed inte anses 

ägnade att rubba förtroendet för domarnas opartiskhet och oberoende.93 

 

4.7 Sammanfattning 

Flera av de rättsstatliga förväntningar som finns på ordinarie domare återfinns 

i regeringsformen och avser bestämmelser om att domare ska döma i enlighet 

med lagen (1 kap. 1 § RF), beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet 

och opartiskhet vid utövandet av domaryrket (1 kap. 9 § RF) samt att domarna 

ska utöva domarämbetet självständigt (11 kap. 3 § RF). Av 2 kap. 11 § RF 

och artikel 6.1 EKMR framgår alla människors lika rätt till en rättvis 

 
92 Ekelöf m.fl. (2016) s. 168 ff. 
93 NJA 2010 s. 274 punkt 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 11. 



 41 

rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol. 

Innebörden av en oavhängig och opartisk domstol framgår av 

Europadomstolens praxis. Medan oavhängig tar sikte på att utesluta 

möjligheten till obehörig påverkan utifrån, kan opartisk anses syfta på att det 

inte får finnas någon vilja eller benägenhet inom domstolen att gynna en part 

framför en annan. Bestämmelserna om domarjäv i 4 kap. 13 § punkt 1–10 RB 

föreskriver ytterligare förväntningar på att en domare inte får ha någon 

anknytning till målet som kan medföra att domaren uppfattas som objektivt 

opartisk.  
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5 Domaretik  

5.1 Inledning 

I följande avsnitt redogörs dels för vilka domaretiska regler som finns 

stadgade i olika internationella dokument, dels för vilka domaretiska regler 

som förekommer i Sverige. De nationella reglerna omfattar Olaus Petris 

domarregler, domareden i 4 kap. 11 § RB och dokumentet God domarsed – 

Om etik och ansvarstagande. 

 

5.2 Internationella dokument avseende 

domaretiska regler 

Behovet av domaretiska regler har upptagit en större del av diskussionerna 

internationellt än nationellt. Diskussionerna har resulterat i ett antal dokument 

med riktlinjer för hur domarämbetet ska bedrivas och hur domstolarnas 

självständighet ska upprätthållas. Dokumenten är inte rättsligt bindande utan 

skulle närmast kunna beskrivas som soft law. Begreppet soft law utgörs av 

informella auktoritativa normer som inte är bindande i traditionell mening, 

men som ändå kan bli relevanta i en rättslig argumentation. Anledningen till 

detta är att de organisationer som skapar soft law, däribland EU-

kommissionen och FN, tillerkänns en informell auktoritet att normera.94 

 

5.2.1 De domaretiska dokumenten 

År 1985 antog FN ett antal principer i dokumentet Basic Principles on the 

Independence of the Judiciary i syfte att biträda medlemsländerna i deras 

uppgift att säkerställa och främja domstolskårens självständighet. Principerna 

 
94 Strömholm, Lyles och Valguarnera (2020) s. 254. 
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baseras bland annat på artikel 10 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna från 1948. Principerna är inte bindande, men medlemsstaterna 

rekommenderas att försöka förverkliga dem.95  

 

Inom ramen för det multilaterala samarbetet utarbetade Europarådet 

European Charter on the statute for judges, vilken antogs 1998. Dokumentet 

är framarbetat av domare i medlemsländerna och är av rekommenderande 

karaktär. Syftet med rekommendationerna är att stärka den dömande 

verksamhetens självständighet. Av inledningen framgår att förhoppningen 

med stadgan är att dess principer ska beaktas av de europeiska staterna vid 

införandet av nationella regler avseende domarnas rättsställning.96 

 

Bangalore Principles of Judicial Conduct (Bangaloreprinciperna) antogs år 

2002 av The Judicial Integrity Group, vilken är en oberoende organisation 

bestående av domare från de högsta instanserna världen över.97 

Bangaloreprinciperna syftar till att etablera normer för etiskt uppförande för 

domare och har utformats dels för att förse domarna med vägledning, dels för 

att ge domstolsväsendet ett ramverk för hur det rättsliga beteendet hos domare 

ska regleras. Principerna är avsedda att komplettera andra normer som 

domaren ska följa.98 Dokumentet riktar sig huvudsakligen till domarna, men 

stadgar även en skyldighet för nationella domstolar att tillhandahålla effektiva 

mekanismer för att genomföra principerna.99 År 2003 antogs 

Bangaloreprinciperna av FN:s kommission för mänskliga rättigheter och år 

2006 erkändes de av FN:s ekonomiska och sociala råd.100 Sverige är inte 

bunden av Bangaloreprinciperna utan de utgör endast riktlinjer för hur 

domarämbetet ska bedrivas.101 

 
95 United Nations, Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) s. 1. 
96 Council of Europe, European Charter on the statute for judges (1998) under rubriken 

Foreword och European charter on the statute for judges. 
97 The Judicial Integrity Group, <https://www.judicialintegritygroup.org/jig-group> (besökt 

2021-02-25); Report of the Second Meeting of the Judicial Group on Strengthening the 

Judicial Integrity (2001) s. 2. 
98 The Judicial Integrity Group, Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) s. 2.  
99 Ibid. s. 7 f. under rubriken Implementation. 
100 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om etik och ansvarstagande s. 33. 
101 United Nations Office on Drugs and Crime, Commentary on the Bangalore Principles of 

Judicial Conduct (2007) s. 143. 
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År 2010 antogs Recommendation of the Committee of Ministers to the 

member states on judges: independence, efficiency and responsibilities. 

Rekommendationen ersatte den tidigare gällande rekommendationen från 

1994 och riktar sig i huvudsak till medlemsländernas regeringar. 

Inledningsvis noteras att domarnas oberoende och opartiskhet utgör 

hörnstenar i en rättsstat och att domarkårens självständighet syftar till att 

säkerställa den enskildes rätt till en rättvis rättegång i enlighet med artikel 6 

EKMR. Medlemsstaternas regeringar ska enligt dokumentet vidta åtgärder 

för att tillförsäkra att rekommendationens föreskrifter införs i lagstiftningen 

och att domare ges möjlighet att utöva sitt ämbete i enlighet med dessa.102 

 

The Universal Charter of the Judge antogs år 1999 av International 

Association of Judges Central Council. Dokumentet uppdaterades år 2017 

och anses utgöra en generell minimistandard med artiklar som riktar sig till 

både domarna och medlemsländerna. Även i detta dokument konstateras att 

domstolsväsendet utgör en grundläggande förutsättning för rättsstaten och för 

demokratin. Dokumentet innehåller artiklar som rör bland annat domarens 

oberoende, opartiskhet, personliga självständighet, effektivitet och etik.103 

 

5.2.2 Vikten av domares självständighet, 

oberoende och opartiskhet 

Betydelsen av domstolarnas och domarnas självständighet kommer till 

uttryck i samtliga ovan nämnda dokument. En särskilt omfattande reglering 

förekommer avseende domarnas oberoende och opartiskhet, värden som är 

intimt kopplade till självständigheten. The Universal Charter of the Judge 

stadgar inledningsvis att domarens oberoende är nödvändig för rättsstaten och 

att alla institutioner och organ måste respektera, skydda och försvara 

 
102 Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers 

to the member states on judges: independence, efficiency and responsibilities s. 5 f. 
103 International Association of Judges, The Universal Charter of the Judge (2017) under 

rubriken Introduction.  
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domarnas oberoende.104 I Basic Principles on the Independence of the 

Judiciary stadgas att principen om självständighet innefattar att domstolen 

vid utövandet av ämbetet bland annat ska vara opartiska, avgöra mål utifrån 

sakliga omständigheter, i enlighet med lagen och utan restriktioner eller 

olämplig påverkan. Domarämbetets självständighet ska garanteras av staten 

och det utgör en skyldighet för medlemslandet att tillhandahålla tillräckliga 

resurser för att möjliggöra för rättsväsendet att utföra sina uppgifter på ett 

korrekt sätt.105 Av Bangaloreprinciperna framgår att rättsligt oberoende är en 

förutsättning för rättssäkerheten och en grundläggande garanti för en rättvis 

rättegång. Enligt dokumentet ska domare utöva domarämbetet självständigt 

och göra rättsliga bedömningar baserat på fakta, i enlighet med lagen och fri 

från utomstående påtryckningar. Vidare stadgas att domaren ska vara 

oberoende i förhållande till parterna, sina kollegor och den verkställande och 

lagstiftande makten. I likhet med artikel 6.1 EKMR ska en domare även för 

en utomstående person uppfattas som oberoende. Avslutningsvis stadgas att 

en domare ska uppvisa hög standard av rättsligt beteende för att förstärka 

allmänhetens förtroende för rättsväsendet och dess oberoende.106  

 

Principen om domares opartiskhet innebär enligt Bangaloreprinciperna att en 

domare ska utföra sitt domarämbete opartiskt och utan fördomar samt 

säkerställa att dennes uppförande, både i och utanför domstolen, upprätthåller 

och förstärker allmänhetens förtroende för domaren och domstolen.107 I likhet 

med ovan nämnda dokument föreskrivs i Recommendation of the Committee 

of Ministers to the member states on judges: independence, efficiency and 

responsibilities att domarna ska ha en obehindrad frihet att avgöra mål 

opartiskt, i enlighet med lagen och med beaktande av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Dokumentet anger även hur medlemsstaterna ska agera för att 

 
104 International Association of Judges, The Universal Charter of the Judge (2017) artikel 1 

och 2.1. 
105 United Nations, Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) s. 1 f. 

punkt 1, 2 och 7. 
106 The Judicial Integrity Group, Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) s. 3 under 

rubriken Value 1: Independence. 
107 Ibid. s. 3 f. under rubriken Value 2: Impartiality. 
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respektera, försvara och befrämja domarnas självständighet.108 European 

Charter on the statute for judges innehåller ytterligare rekommendationer om 

att det nationellt ska finnas särskilda klagomöjligheter för domare som av 

någon anledning känner att sin oavhängiga ställning hotas.109 

 

5.2.3 Riktlinjer för domares agerande 

Av FN:s Basic Principles on the Independence of the Judiciary framgår att 

medlemmar inom domstolskåren har rätt till yttrandefrihet, religionsfrihet och 

föreningsfrihet i likhet med övriga medborgare. Vid utövandet av sådana 

rättigheter ska domare dock uppföra sig på ett sådant sätt att deras värdighet 

och domstolsväsendets opartiskhet och självständighet bevaras.110 Liknade 

principer återfinns även i Bangaloreprinciperna. Enligt principen om 

integritet måste en domares uppträdande och beteende bekräfta folkets tro på 

domstolens integritet. Att vara anständig och att ge sken av värdighet beskrivs 

som en väsentlig del av en domares samtliga aktiviteter. Utöver att undvika 

olämpliga ageranden ska domare frivilligt acceptera sådana personliga 

begränsningar som skulle kunna anses betungande för vanliga medborgare. I 

dokumentet redogörs även för ett antal riktlinjer avseende en domares 

beteende, bland annat med fokus på ekonomiska intressen, 

familjemedlemmar, sekretess och exempel på vilka aktiviteter en domare ska 

ägna sig åt och inte.111 

 

  

 
108 Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers 

to the member states on judges: independence, efficiency and responsibilities s. 7–9. 
109 Council of Europe, European Charter on the statute for judges (1998) punkt 1.4. 
110 United Nations, Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) s. 2 punkt 

8–9. En liknande artikel återfinns även i International Association of Judges, The Universal 

Charter of the Judge (2017) artikel 3.5. 
111 The Judicial Integrity Group, Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) s. 4 f. 

under rubriken Value 3: Integrity och Value 4: Propriety. 
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5.2.4 Riktlinjer för utövandet av domarämbetet 

Bangaloreprinciperna föreskriver även riktlinjer för hur domare ska utföra sitt 

domarämbete. Vid utövandet av domarämbetet ska domare behandla alla 

människor jämlikt. De ska vara medvetna om och ha förståelse för mångfald 

och för de olikheter som kan följa av ”irrelevanta grunder” såsom etnicitet, 

hudfärg, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning och sexuella 

preferenser. Vid utövandet av domarämbetet får domaren varken genom ord 

eller handling uttrycka sig partiskt eller fördomsfullt mot en person eller 

grupp på grund av de nyss nämnda irrelevanta grunderna.112 Vidare föreskrivs 

att en domare ska uppträda med tålamod och värdighet, upprätthålla ordning 

i rättssalen samt utföra sitt yrke rättvist och effektivt. Den plikt som följer av 

domaryrket ska alltid ha företrädesrätt och domare ska ansvara för att ständigt 

utveckla sina juridiska kunskaper och personliga egenskaper för att kunna 

utföra sitt ämbete på bästa sätt.113 

 

Avseende de uppgifter som åligger domarna föreskrivs i Recommendation of 

the Committee of Ministers to the member states on judges: independence, 

efficiency and responsibilities följande. Av domarämbetet följer en skyldighet 

att skydda alla personers rättigheter och friheter och se till att alla parter får 

en rättvis rättegång i enlighet med artikel 6 EKMR. Det är vidare nödvändigt 

att domarämbetet utövas effektivt, i den mening att besluten ska meddelas 

inom en rimlig tidsperiod och innehålla rättvisa och begripliga överväganden. 

Vid utövandet av domaryrket ska domarna guidas av etiska principer 

avseende professionellt uppförande. Principerna borde enligt dokumentet 

fastställas i koder för rättslig etik som kan inge allmänheten förtroende för 

domstolsväsendet.114 Liknande krav på att domare ska vägledas av fastställda 

principer framgår av The Universal Charter of the Judge.115 

 
112 The Judicial Integrity Group, Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) s. 5 f. 

under rubriken Value 5: Equality. 
113 Ibid. s. 7 under rubriken Value 6: Competence and diligence. Liknande 

rekommendationer framgår även av Council of Europe, European Charter on the statute for 

judges (1998) punkt 1.5. 
114 Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers 

to the member states on judges: independence, efficiency and responsibilities s. 10, 14 f. 
115 International Association of Judges, The Universal Charter of the Judge (2017) artikel 6. 
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5.3 Etiska regler för domare i Sverige 

5.3.1 Olaus Petris domarregler 

Olaus Petris domarregler författades omkring år 1540 och infördes i lagboken 

när 1974 års regeringsform skulle tryckas.116 Domarreglerna stadgar 

inledningsvis att domaren är Guds befallningsman och att det är från Gud 

själv som domaren har fått sitt ämbete ifrån. Den dom som meddelas av 

domaren kommer från Gud och om domaren ”dömer en falsk dom” eller 

missbrukar denna är han dömd till evig fördömelse. Den inledande 

formuleringen har en tydlig religiös prägel som även kommer till uttryck i de 

43 regler som domarreglerna utgörs av. I förevarande avsnitt behandlas 

endast de regler som har en direkt anknytning till hur en domare ska uppträda 

och vad som är viktigt vid utförandet av arbetet.117 

 

I den första och sjätte regeln stadgas att domare ska hålla sig informerade om 

lagen och om vad den innebär samt att deras avgöranden ska grundas på lag. 

Dessa regler ger uttryck för principerna om jura novit curia och domarnas 

lagbundenhet. Den andra regeln stadgar att domarmakten inte får missbrukas. 

Enligt tredje regeln finns domarämbetet till för den menige mans bästa och 

inte för domarens bästa, vilket kan tolkas som att domarämbetet är inrättat för 

allmänhetens bästa och att domstolarnas uppgift är att säkerställa folkets 

rättigheter. Den åttonde regeln uttrycker att en god och beskedlig domare är 

bättre än god lag, ty han kan alltid laga efter lägligheten. Regeln ger uttryck 

för att en domare alltid har möjlighet att rätta sig efter omständigheterna i 

målet och göra egna bedömningar. Lagen ska brukas med förstånd och vid 

tillämpningen av den ska domare ta hänsyn till lagens syfte samt beakta den 

enskildes bästa.118 Vidare stadgas i regel 21 att lika brott kräver lika straff och 

att en domare inte får ta hänsyn till parternas samhällsstatus. Regeln ger 

uttryck för principen om allas likhet inför lagen. Vid utövandet av domaryrket 

 
116 Not 1 till Olaus Petris domarregler. 
117 Några av de domarregler som redogörs för i avsnittet tolkas i Eriksson (2/1996) s. 11. 
118 Olaus Petris domarregler regel 10, 12, 13, 18. 
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ska domaren vidare tala saktmodeligen (lugnt) med parterna i rätten och han 

eller hon får inte ge uttryck för ställningstaganden för eller emot parternas 

ståndpunkter.119 Domaren ska inte förhasta en dom utan ska noggrant 

överväga saken innan beslut fattas.120 Innan domaren avlägger en dom 

föreligger enligt regel 28 en skyldighet att försöka få parterna att förlikas. Vid 

tvivel över huruvida den tilltalade är skyldig eller inte ska en domare hellre 

fria än fälla.121 Domen ska grundas på uppenbara skäl och bevis. Om det inte 

föreligger tillräckligt med bevisning i ett mål ska domaren fria den 

tilltalade.122 Slutligen framgår av regel 39 att en domare inte får ta emot mutor 

eller låta sig påverkas av gåvor, våld eller vänskap. 

 

5.3.2 Domareden  

Domareden stadgas i 4 kap. 11 § RB. Eden ska avläggas av såväl lagfarna 

som icke lagfarna domare innan personen tjänstgör för första gången. I 

praktiken saknar domareden självständig betydelse i den mening att ett 

avgörande inte per automatik blir ogiltigt i det fall någon deltagit i avgörandet 

utan att ha avlagt domareden.123 Syftet med domareden är att ge upphov till 

en förståelse för de allvarliga förpliktelser som följer av domarämbetet och 

därmed främja en tillförlitlig rättsskipning.124 Trots domaredens ålderdomliga 

uttryck är det möjligt att utläsa vissa särskilda förhållningsregler för 

domare.125 

 

Inledningsvis stadgas att den som avlägger eden på heder och samvete lovar 

att i alla domar göra rätt, ej mindre den fattige än den rike. Detta uttrycket 

kan tolkas som att domaren alltid ska vara objektiv och inte fästa avseende 

vid parternas samhällsställning. Vidare ska domaren döma efter Sveriges lag 

och laga stadgar och aldrig lag vränga. Uttrycket att domaren inte ska främja 

 
119 Olaus Petris domarregler regel 22. 
120 Ibid. regel 24. 
121 Ibid. regel 31. 
122 Ibid. regel 33–35. 
123 Ekelöf m.fl. (2016) s. 163 f. 
124 SOU 1926:31 s. 144. 
125 I SOU 2011:42 har förslag på en moderniserad lydelse av domareden lämnats, s. 272 ff. 
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orätt för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej 

heller för mutor och gåvor eller annan orsak bör syfta på att domaren vid 

utövandet av domararbetet inte ska ta hänsyn till ovidkommande 

omständigheter eller faktorer, ta emot mutor eller låta sig påverkas av gåvor. 

Att en domare inte ska främja orätt för släktskap, svågerskap eller vänskap 

kan även anses ha viss anknytning till dagens bestämmelser om domarjäv i 4 

kap. 13 § RB. Av domareden framgår vidare att en dom endast ska grundas 

på sådant som har bevisats i målet och ej den saker göra, som saklös är, eller 

den saklös, som saker är. Avslutningsvis innehåller domareden en mening 

som tar sikte på vikten av sekretess inom domstolsverksamheten: jag skall 

varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, 

eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller.126 

 

5.3.3 God domarsed – Om etik och 

ansvarstagande 

Dokumentet God domarsed – Om etik och ansvarstagande från 2010 

innehåller riktlinjer för hur domare ska agera i sitt arbete och behandlar dels 

domaretiska frågor, dels frågor om domarrollen och domarnas ansvar i vid 

bemärkelse. I dokumentet betraktas domares integritet som ett överordnat 

värde vilken får genomslag i de fyra etiska grundsatserna som dokumentet 

ger uttryck för – oavhängighet, opartiskhet och likabehandling, gott 

uppträdande och bemötande samt god kompetens och effektivitet. 

Grundsatserna ansluter till Bangaloreprinciperna.127 Nedan följer en kort 

redogörelse för principernas innebörd och de frågor som aktualiseras i 

anslutning till dem. 

 

Principen om oavhängighet ger uttryck för domstolarnas och domarnas 

konstitutionella ställning och handlar om domares oberoende i 

rättsskipningen. I principen framförs både domares yttre och inre 

 
126 Eriksson (2/1996) s. 13 f. 
127 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om etik och ansvarstagande s. 94. 
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oavhängighet. Med yttre oavhängighet avses bland annat domares 

förhållningssätt till lagen, massmedia, otillbörlig påverkan genom våld eller 

hot om våld och förhållandet till andra myndigheter och politiska 

engagemang. Den inre oavhängigheten tar sikte på domares oberoende i 

förhållande till chefer och kollegor, hur fördelningen och omfördelningen av 

mål går till, möjligheten att rådgöra med kollegor inför ett avgörande samt 

vikten av att respektera en meddomares skiljaktiga mening.128 I likhet med 

oavhängigheten handlar även opartiskheten om en domares oberoende, men 

med fokus på förhållandena i enskilda mål. Enligt principen måste domare 

vara opartiska både i förhållande till parterna i målet och själva saken i målet. 

Domaren får i sin rättskipning inte styras av ovidkommande hänsyn, utan får 

endast beakta objektiva och sakliga grunder. Några särskilda frågeställningar 

som behandlas i dokumentet är domarjäv, materiell processledning, domarens 

bemötande i förhandlingssalen och den enskilda domarens umgänge och 

engagemang utanför domstolen. Principen om likabehandling innebär att 

domaren ska beakta allas likhet inför lagen.129  

 

Principen om gott uppträdande och bemötande handlar ytterst om att domare 

ska uppträda på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för rättsväsendet 

upprätthålls eller förstärks. Principen innefattar riktlinjer för hur domare ska 

agera mot parterna och allmänheten, hur de ska bemöta sina kollegor på 

arbetsplatsen och deras användande av sin yttrandefrihet. Särskilt höga krav 

kan enligt principen ställas på vissa delar av domares privatliv, till exempel 

gällande brottslighet, hur och med vilka domare uppträder med i det offentliga 

samt uttalanden i massmedia. Anledningen till detta är att domares agerande 

privat även kan påverka allmänhetens förtroende för den dömande 

verksamheten.130 Att en domare begår brott beskrivs i dokumentet som ”den 

enskilda omständighet som allvarligast riskerar att bryta ner allmänhetens 

förtroende för rättsväsendet”.131 Den sista principen om god kompetens och 

effektivitet avser de krav som ställs på domare att utföra sitt arbete efter bästa 

 
128 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om etik och ansvarstagande s. 99–119.  
129 Ibid. s. 94, 119–145. 
130 Ibid. s. 94, 145–158. 
131 Ibid. s. 154. 
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förmåga. Principen innefattar bland annat frågor om vidareutbildning, 

snabbhet och noggrannhet vid utförandet av den dömande uppgiften samt 

tydlighet vid förmedlande av avgöranden.132 

 

5.3.4 Den nationella domaretiska diskussionen 

De svenska domarnas etiska förhållningssätt har länge varit föremål för 

diskussion. Enligt Kjell Åke Modéer har den svenska domaren under modern 

tid varit tveksam inför en reglering av domaretiken.133 I sammanhanget kan 

nämnas att Sveriges Domareförbund år 1995 presenterade ett förslag till 

etiska regler för domare. Förslaget innehöll sex stycken paragrafer som bland 

annat stadgade att domare ska döma under lagarna, verka för att 

grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls, vara opartiska, uppträda på ett 

sätt som inte riskerar att skada förtroendet för domstolsväsendet, värna om 

allmänhetens rätt till insyn samt verka för en hög kunskapsnivå. Förslaget fick 

mycket kritik från remissinstanserna. Den främsta kritiken hänfördes till att 

förslaget inte var tillräckligt förberett och till att det inte var tillräckligt väl 

förankrat i domarkåren.134 På grund av kritiken avbröts arbetet.135 

 

Härutöver presenterade Förtroendeutredningen år 2008 ett betänkande med 

strategier och förslag för att öka förtroendet för domstolarna. I utredningen 

anfördes att domare utgör en viktig roll i arbetet för att förstärka förtroendet 

för domstolarna. Ett av utredningens förslag var att Sveriges domare skulle 

påbörja diskussioner för att komma överens om domaretiska regler. Vidare 

skulle en etisk nämnd inrättas för att pröva påstådda överträdelser mot 

reglerna och för att besluta om disciplinära påföljder.136 De flesta 

remissinstanserna ställde sig positiva till etiska diskussioner inom 

domarkåren med hänsyn till domares samhällsansvar och till att det skulle 

verka förtroendeingivande. Däremot rådde viss tveksamhet avseende behovet 

 
132 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om etik och ansvarstagande s. 158–167. 
133 Modéer (1/1997) s. 36. 
134 Se exempelvis Francke (1/1996) s. 5 f.; Adelswärd (1/2009) s. 5. 
135 Sveriges Domareförbund, God domarsed – Om etik och ansvarstagande s. 81 ff. 
136 SOU 2008:106 s. 79 ff. 
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av att införa etiska regler och till att dessa i sådant fall skulle sanktioneras. 

Tveksamheten motiverades bland annat av att det inte ansågs nödvändigt, att 

förslaget tidigare mötts av välgrundad kritik samt med hänvisning till att 

domarrarbetet redan styrs av lagar, författningar och praxis. Trots oenigheten 

var majoriteten av remissinstanserna villiga att föra en fortsatt diskussion på 

området.137 

 

5.4 Sammanfattning 

De internationella domaretiska dokumenten är betydligt fler och innehåller 

mer detaljerade etiska principer än de nationella. I de internationella 

dokumenten framförs vikten av domares självständighet. Dokumenten 

innehåller riktlinjer bland annat om domares oberoende och opartiskhet, hur 

de ska uppträda i och utanför domstolen för att förstärka allmänhetens 

förtroende samt riktlinjer för hur de ska utöva domarämbetet. De riktlinjer 

som föreskrivs i det nationella dokumentet God domarsed – Om etik och 

ansvarstagande överensstämmer i stor utsträckning med de internationella 

domaretiska reglerna. Trots att både Olaus Petris domarregler och domareden 

är formulerade på ett ålderdomligt sätt går det att utläsa vissa principer även 

härifrån som återspeglar de internationella etiska reglerna. Varken de 

internationella eller nationella regelverken är rättsligt bindande för staterna, 

domstolarna eller de enskilda domarna. Trots det har de historiskt sett haft 

betydelse för domares etiska förhållningssätt. Förtroendeutredningens förslag 

avseende att införa etiska regler för domare och en etisk nämnd bemöttes med 

varierande åsikter från remissinstanserna. Trots oenigheten var majoriteten av 

remissinstanserna eniga om att en etisk diskussion borde föras inom ramen 

för domstolsverksamheten.  

 
137 Ds 2009:66 s. 76–87. 
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6 Tjänstefel 

6.1 Inledning 

Nedan följer en redogörelse för innebörden av bestämmelsen om straffansvar 

för tjänstefel i 20 kap. 1 § BrB samt rättsfall från HD som har avsett frågan 

om tjänstefel för ordinarie domare. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande diskussion av rättsfallen. 

 

6.2 Tillämpningen av 20 kap. 1 § BrB 

Bestämmelsen om straffansvar för tjänstefel i 20 kap. 1 § första stycket BrB 

föreskriver att den som vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av 

oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften, antingen genom 

handling eller underlåtenhet, ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse 

i högst två år. Om gärningen är att anse som ringa ska ansvar för tjänstefel 

inte utdömas. 

 

Att gärningen ska ha skett vid myndighetsutövning innebär att både 

handlingar som självständigt utgör myndighetsutövning och handlingar som 

står i ett naturligt och nära samband med myndighetsutövning omfattas av 

bestämmelsen.138 Med myndighetsutövning avses beslut eller åtgärder som får 

rättsverkningar för eller emot enskilda individer i kraft av offentligrättsliga 

regler och som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i 

förhållande till enskilda.139 Den begångna gärningen ska vidare ha inneburit 

ett åsidosättande av vad som gäller för uppgiften. Med rekvisitet avses att de 

normer (i första hand bestämmelser i lag eller författning) som gäller för 

uppgiften har åsidosatts. Straffansvar kan även aktualiseras vid åsidosättande 

 
138 Prop. 1988/89:113 s. 23 f. 
139 Ibid. s. 11; Roos, Brottsbalken (1962:700) 20 kap. 1 §, avsnitt 2.3.1 Begreppet 

myndighetsutövning, Lexino 2017-09-01 (JUNO). 
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av andra principer som inte formellt kommer till uttryck i lag eller författning, 

för handlande i strid mot interna myndighetsföreskrifter och handlande som 

strider emot vad som är allmänt vedertaget. För att någon i paragrafens 

mening ska anses ha åsidosatt vad som gäller för uppgiften med hänvisning 

till annat än formella normer krävs dock att ett visst handlingsmönster ter sig 

självklart och naturligt samt att det framstår som uppenbart oriktigt att 

handlingsmönstret inte har iakttagits.140 För straffansvar krävs vidare att 

gärningen har begåtts med uppsåt eller oaktsamhet. Både den som förstår att 

handlandet är i strid med vad som gäller för uppgiften och den som borde ha 

förstått det kan således dömas till ansvar. Vid bedömningen av om handlandet 

har varit straffbart oaktsamt ska betydelsen av noggrannhet vägas mot den 

enskildes personliga förhållanden såsom utbildning, erfarenhet och 

tidspress.141 I förarbetena till bestämmelsen anförs att inte varje grad av 

oaktsamhet bör föranleda straffansvar.142  

 

Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter, uppgiftens 

samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter 

är att bedöma som ringa ska ansvar för tjänstefel inte dömas ut. Vid 

bedömningen av om en gärning är ringa ska en helhetsbedömning göras med 

beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.143 I förarbetena 

anges att omständigheter som kan tala emot att bedöma en gärning som ringa 

är om någon skada eller olägenhet har uppkommit till följd av gärningen, om 

det har förelegat risk för påtaglig skada, om gärningspersonens handlande gett 

uttryck för en avsevärd likgiltighet inför uppgiften eller om gärningen skett 

inom områden där kraven på en korrekt handläggning är särskilt stora 

(exempelvis inom rättsväsendet). En omständighet som kan tala för att en 

gärning är ringa är om det gäller överträdelser av formella regler med 

underordnad betydelse för myndighetsuppgiftens faktiska innehåll.144 I det 

 
140 Prop. 1988/89:113 s. 24. 
141 Roos, Brottsbalken (1962:700) 20 kap. 1 §, avsnitt 2.5 Det subjektiva rekvisitet, Lexino 

2017-09-01 (JUNO). 
142 Prop. 1988/89:113 s. 24. 
143 Ibid. s. 17, 24; Roos, Brottsbalken (1962:700) 20 kap. 1 §, avsnitt 2.6 Undantag för ringa 

brott, Lexino 2017-09-01 (JUNO). 
144 Prop. 1988/89:113 s. 17, 24 f. 
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fall gärningen har begåtts uppsåtligen och är att anse som grov ska 

gärningspersonen i stället dömas för grovt tjänstefel i enlighet med 20 kap. 1 

§ andra stycket BrB.  

 

I sammanhanget bör även nämnas förhållandet mellan bestämmelsen om 

tjänstefel i 20 kap. 1 § BrB och reglerna om disciplinansvar i LOA. Det ovan 

nämnda undantaget från straffansvar för ringa tjänstefel medför att det kan 

finnas situationer där de fel och försummelser som har begåtts i och för sig 

har sådan anknytning till myndighetsutövning att straffansvar kan 

aktualiseras, men där ansvar är uteslutet eftersom gärningen bedöms som 

ringa enligt 20 kap. 1 § första stycket BrB. Sådana situationer som inte är 

straffrättsligt kriminaliserade kan i stället leda till en arbetsrättslig påföljd 

enligt bestämmelserna om disciplinansvar i LOA.145 

 

6.3 Rättspraxis avseende tjänstefel  

6.3.1 Straffansvar för tjänstefel 

En rådman beslutade inför en brottmålsförhandling att hämta och omhänderta 

den tilltalade cirka 14 timmar före förhandlingen. Trots att de uppgifter som 

fanns om den tilltalade motiverade ett hämtningsbeslut fanns det enligt HD 

ingen laglig grund för omhändertagandet. Gärningen kunde inte anses 

ringa.146 

 

En rådman hade mellan den 24 oktober till den 29 oktober 2014 underlåtit att 

häva ett häktningsbeslut trots att det inte längre var lagligen grundat. HD 

konstaterade att det av rättssäkerhetsskäl ställs höga krav på en korrekt 

handläggning inom rättsväsendet, särskilt när det är fråga om 

frihetsberövande. Enligt HD kunde rådmannens underlåtenhet att kontrollera 

om underlaget var tillräckligt och om det fanns laga skäl för frihetsberövandet 

 
145 Hinn, Aspegren och Karlson (2015) s. 92 ff. (kommentaren till 14 § LOA). 
146 NJA 1992 s. 555 (på s. 564 ff.). 
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anses som oaktsamt i den utsträckning att det kunde föranleda straffansvar. 

Gärningen kunde inte bedömas som ringa.147 

 

En rådman dömdes för tjänstefel för att hon i tolv fall inte hade expedierat 

tidigare avkunnade domar inom lagstadgad tid och för att hon i ett mål av 

oaktsamhet hade förklarat villkorligt medgiven frihet förverkad trots att 

lagliga förutsättningar inte förelåg. Enligt HD hade rådmannen medvetet 

överträtt expedieringsregeln och underlåtit att vidta åtgärder för att se till att 

bestämmelsen efterlevdes. Enligt utredningen var arbetsbelastningen inte 

onormalt hög och domarna var inte av särskilt komplicerad natur. Några 

omständigheter som gjorde att gärningarna kunde bedömas som ringa ansågs 

inte ha förelegat.148 

 

En rådman dömdes för tjänstefel för att han självmant tog upp och prövade 

en fråga om häktning trots att åtal ännu inte hade väckts. Enligt rådmannens 

förklaring hade han under sin tingsnotarieperiod varit med om en liknande 

situation och han hade därmed svävat i villfarelse om bestämmelsens 

innebörd. I bedömningen av om gärningen kunde anses som ringa tog HD 

främst hänsyn till att det varit fråga om en mycket udda situation i vilken 

beslut om frihetsberövande inte borde ha fattats.149 

 

Domare i hovrätten hade av oaktsamhet underlåtit att förordna om att ett 

fängelsestraff till viss tid om 30 dagar skulle anses verkställt i anstalt. 

Ansvarsnämnden anförde att särskilt höga krav på noggrannhet och omsorg 

måste ställas på en domstol vid prövning av frågor om frihetsberövande. Med 

anledning av att det inte hade framkommit sådana speciella omständigheter 

att oaktsamheten kunde bedömas som ringa dömdes domarna för tjänstefel.150 

 

Domare i hovrätten dömdes för tjänstefel för att de hade beslutat om 

förverkande av villkorligt medgiven frihet utan laglig grund. HD uttalade i 

 
147 NJA 2016 s. 453 punkt 1, 5, 10, 12, 15 och 19.  
148 NJA 2001 s. 35 (på s. 42–46). 
149 NJA 1996 s. 237 (på s. 238, 240). 
150 NJA 1996 s. 806 (på s. 806 f.). 
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domen att en korrekt tillämpning av de regler som gäller för förverkande av 

villkorligt medgiven frihet är av sådan vikt att det endast om någon speciell 

omständighet kan påvisas är möjligt att bedöma oaktsamheten som ringa. 

Ledamöterna ansågs inte kunna undgå ansvar eftersom felet skedde av 

förbiseende och utan någon särskild förklaring.151 

 

En rådman dömdes till ansvar för tjänstefel på grund av underlåtenhet att vid 

tre tillfällen hålla omhäktningsförhandling. HD konstaterade att 

omhäktningsförhandling ska hållas med högst två veckors mellanrum och att 

förutsättningarna för att bestämma en längre tids mellanrum mellan 

förhandlingarna är mycket begränsad. Med beaktande av samtliga 

omständigheter ansågs gärningarna inte kunna bedömas som ringa.152 

 

6.3.2 Gärningar som inte har ansetts tillräckligt 

klandervärda 

En rådman dömde en person för ringa misshandel till dagsböter trots att 

brottet var preskriberat. Vid en helhetsbedömning ansåg HD inte att 

rådmannens oaktsamhet var så klandervärd att den kunde föranleda 

straffansvar för tjänstefel. Vid bedömningen tog domstolen hänsyn till att 

rådmannen var sjuk veckan före huvudförhandlingen och att han arbetade 

under hård arbetsbelastning.153 

 

Åtal väcktes beträffande en häktad person för andra brott än de som låg till 

grund för beslutet om häktning. Frågan uppstod om lagmannen skulle dömas 

för tjänstefel för att han inte hade kontrollerat om grund för häktning förelegat 

genom att jämföra gärningspåståendena i stämningsansökningen med det 

senaste häktningsbeslutet. HD fann mot bakgrund av att det var fråga om en 

ovanlig situation och flera narkotikabrott vid olika tider och platser som 

 
151 NJA 1994 s. 304 (på s. 304 f.). 
152 NJA 1997 s. 368 (på s. 380 f.). 
153 NJA 2003 s. 291 (på s. 293–294). 
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försvårade jämförelsen, att lagmannens underlåtenhet inte hade innefattat en 

sådan klandervärd oaktsamhet som föranleder straffansvar för tjänstefel.154 

 

6.3.3 Gärningar som har bedömts som ringa 

tjänstefel 

En rådman hade efter 96-timmarsfristens155 utgång dels underlåtit att se till 

att ett anhållningsbeslut hävdes, dels hållit häktningsförhandling och beslutat 

om häktning efter fristens utgång. HD konstaterade att höga krav måste ställas 

på att handläggningen sker på ett korrekt sätt vid frågor om frihetsberövande 

och att möjligheterna att bedöma en situation avseende felaktigt 

frihetsberövande som ringa var mycket begränsad. Trots detta ansågs 

gärningen kunna bedömas som ringa med hänsyn till rådmannens pressade 

arbetssituation och till att de oriktiga frihetsberövandena endast varade under 

kortare tid (två respektive tre timmar). Åtalet ogillades.156 

 

En rådman underlät att expediera tre domar inom föreskriven tid. HD fann 

vid en samlad bedömning av omständigheterna att gärningen kunde bedömas 

som ringa. Vid sin bedömning beaktade HD bland annat att rådmannen 

beskrevs som en arbetsam och duglig domare och att han befunnit sig i en 

utomordentligt pressad arbetssituation.157 

 

En lagman åtalades för tjänstefel för att han av oaktsamhet underlät att 

förordna om att ett fängelsestraff till viss tid skulle anses verkställt i anstalt. 

Med hänsyn till att felet hade begåtts av rent förbiseende, att någon skada i 

form av oriktigt frihetsberövande inte hade skett och att risken för skada inte 

kunde anses vara påtaglig fann HD att gärningen skulle bedömas som 

ringa.158 

 
154 NJA 2002 s. 342 (på s. 350 f.). 
155 Enligt 24 kap. 13 § andra stycket RB.  
156 NJA 2017 s. 842 punkt 3, 9, 25, 27, 28 och 29. 
157 NJA 2002 s. 336 (på s. 339–341). 
158 NJA 1996 s. 307 (på s. 310–311). 
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En annan lagman beslutade om förverkande av villkorligt medgiven frihet 

utan att lagliga förutsättningar förelåg. HD bedömde det oaktsamma 

åsidosättandet som ringa med hänsyn till att handlandet berodde på ett 

förbiseende och lagmannens pressade arbetssituation. Vidare hölls 

huvudförhandlingen under tidsnöd och lagmannen vidtog adekvata åtgärder 

när han uppmärksammade felet för att se till att domen överklagades. Felet 

berodde således inte på nonchalans eller likgiltighet inför uppgiften.159 

 

Domare i hovrätten förordnade av oaktsamhet om häktning utan laglig grund. 

Vid en samlad bedömning fann HD att gärningen kunde bedömas som ringa. 

Vid bedömningen beaktades bland annat ledamöternas extrema 

arbetsbelastning och att felet inte resulterade i någon nämnvärd skada eller 

olägenhet för den häktade personen. Frihetsberövandet varade ungefär två 

dagar.160 

 

6.3.4 Sammanfattande diskussion 

De situationer som har prövats av HD som tjänstefel avser omhändertagande 

utan laglig grund, brister i handläggningen av häktade mål, frihetsberövande 

utan lagliga förutsättningar, förverkande av villkorligt medgiven frihet utan 

laglig grund och underlåtenhet att förordna om att fängelsestraff till viss del 

ska anses verkställt. 

 

HD har upprepade gånger konstaterat att det måste ställas särskilt höga krav 

på noggrannhet och omsorg vid handläggningen av frågor om 

frihetsberövande och att möjligheterna att bedöma sådana situationer som 

ringa ska betraktas som mycket begränsade. Detsamma gäller vid beslut om 

förverkande av villkorligt medgiven frihet och vid underlåtit att förordna om 

att ett fängelsestraff till viss tid ska anses verkställt i anstalt. De 

 
159 NJA 2004 s. 164 (på s. 166). 
160 NJA 1997 s. 186 (på s. 188 f.). 
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omständigheter som särskilt har beaktats vid bedömningen av om en gärning 

varit ringa är graden av arbetsbelastning, om domaren har befunnit sig under 

tidspress, längden på det olagliga frihetsberövandet och den skada eller 

olägenhet som har uppkommit eller riskerat att uppkomma för den 

frihetsberövade personen. Avseende längden på felaktiga frihetsberövanden 

har två respektive tre timmar bedömts som en kortare period av 

frihetsberövande och som tagits i beaktande vid bedömningen. Ett 

frihetsberövande som varade i cirka två dagar bedömdes som ringa med 

hänsyn till den extrema arbetsbelastningen och att ingen nämnvärd skada eller 

olägenhet uppkom för den enskilda. När sådana särskilda omständigheter som 

nämnts ovan inte har framkommit i ett ärende har HD dömt domarna för 

tjänstefel. 

 

Vid underlåtenhet att expediera avkunnade domar inom föreskriven tid har 

HD särskilt beaktat antalet domar det har rört sig om, graden av 

arbetsbelastning, huruvida domarna har varit av komplicerad natur och hur 

domaren i övrigt har ansetts sköta sin domarroll. När det har rört sig om tolv 

fall av medveten underlåtenhet att expediera domarna och där inga 

förmildrande omständigheter har varit för handen har gärningen efter en 

samlad bedömning bedömts som tjänstefel. Att döma en person för ett redan 

preskriberat brott har emellertid inte ansetts tillräckligt klandervärt för att 

medföra tjänstefel i en situation då domaren har befunnit sig under hög 

arbetsbelastning och varit sjuk i anslutning till huvudförhandlingen. 
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7 Disciplinansvar 

7.1 Inledning 

I avsnittet behandlas den arbetsrättsliga sanktionen disciplinansvar. 

Inledningsvis redogörs för relevanta bestämmelser i LOA och hur prövningen 

av disciplinansvarsfrågor går till. Därefter följer en redogörelse för praxis från 

Statens ansvarsnämnd och AD samt en sammanfattande diskussion av 

besluten. 

 

7.2 Disciplinansvar enligt LOA 

Utöver de möjligheter som finns att i enlighet med 11 kap. 7 § RF skilja en 

ordinarie domare från anställningen, är det även möjligt att ingripa mot 

domare med de mindre ingripande s.k. disciplinåtgärderna. Reglerna om 

disciplinansvar för offentligt anställda återfinns i 14–16 §§ LOA och gäller 

för samtliga domare med undantag för justitieråd.161  

 

Disciplinpåföljd för tjänsteförseelse får enligt 14 § LOA meddelas den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen. 

Om felet med hänsyn till samtliga omständigheter kan betraktas som ringa får 

någon påföljd inte meddelas. Inte heller får någon disciplinpåföljd meddelas 

en arbetstagare som deltagit i strejk eller en därmed jämförlig stridsåtgärd. 

Åtskilliga av de förseelser som kan föranleda disciplinansvar bör enligt 

förarbetena till LOA betecknas som myndighetsinterna föreskrifter, såsom 

olovlig frånvaro eller sen ankomst. Även om de förseelser som på den 

offentliga sektorn kan föranleda disciplinåtgärder i stor utsträckning liknar de 

som förekommer på den privata sektorn, anförs i förarbetena att det inte är 

möjligt att bortse från att det ofta ställs andra krav på den offentliga 

 
161 Endast vissa bestämmelser i LOA gäller för justitiekanslern och justitieråd, 3 § LOA. 
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verksamheten än på den privata. Om en gärning vid en helhetsbedömning och 

med beaktande av samtliga omständigheter är att betrakta som ringa får 

ansvar för tjänsteförseelse inte meddelas. Omständigheter som kan få 

betydelse vid bedömningen är förutom själva felet bland annat graden av 

oaktsamhet.162 Enligt Karl Pfeifer innehåller förarbetena ingen ytterligare 

vägledning för vad som kan utgöra en tjänsteförseelse som inte är ringa, utan 

i stället har utvecklingen avseende vad som kan leda till disciplinansvar skett 

i praxis.163  

 

Värt att poängtera är att ansvar för tjänsteförseelse inte förutsätter att felet har 

begåtts vid myndighetsutövning.164 Den som meddelas en disciplinpåföljd får 

antingen en varning eller löneavdrag, enligt 15 § första stycket LOA. Det är 

enligt 16 § LOA möjligt att genom kollektivavtal göra avvikelser från 15 §, 

till exempel gällande typen av påföljd och storleken på löneavdraget.165 

Preskriptionstiden för tjänsteförseelse är två år.166 Enligt 18 § LOA utgör en 

straffrättslig prövning enligt 20 kap. BrB hinder mot ett disciplinärt 

förfarande enligt LOA. Endast om åklagare eller domstol vid prövningen 

kommer fram till att händelsen inte utgör något brott får ett disciplinärt 

förfarande inledas.167 

 

Beslut vid frågor om avstängning, avskedande och läkarundersökningar för 

ordinarie domare (förutom justitieråd) fattas enligt 15 § LFA av Statens 

ansvarsnämnd. Av 34 § LOA följer att nämnden också beslutar i frågor om 

disciplinansvar avseende ordinarie domare. Nämndens arbete regleras i 

förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd. Om 

Statens ansvarsnämnd beslutar att avskeda en ordinarie domare kan denne, 

om laga skäl finns, begära att frågan prövas av domstol. Likaså gäller för 

avstängning, disciplinpåföljder och beslut om genomgående av 

 
162 Prop. 1993/94:65 s. 85, 124 f. 
163 Pfeifer (2019) s. 84 f. (kommentaren till 14 § LOA). 
164 Jfr förutsättningarna för tjänstefel i 20 kap. 1 § BrB. Prop. 1993/94:65 s. 84. 
165 Prop. 1993/94:65 s. 125. 
166 17 § LOA. 
167 Prop. 1993/94:65 s. 84, 126. 
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läkarundersökningar.168 Om domaren är fackligt organiserad väcker facket 

talan mot staten direkt i AD och i annat fall får talan väckas vid tingsrätt av 

domaren, med möjlighet att överklaga till AD.169 Huruvida ett justitieråd i HD 

ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå 

läkarundersökning beslutas däremot direkt av HFD, och vice versa för 

justitieråd i HFD. Talan väcks av antingen JO eller JK.170 

 

7.3 Empirisk undersökning 

7.3.1 Grund för disciplinansvar 

Olämpligt uppträdande och olämpliga uttalanden 

Enligt en anmälan till ansvarsnämnden hade en rådman tillsammans med en 

dåvarande anställd vid tingsrätten vistats i tingsrättens lokaler under nattetid 

tillsammans med tre kvinnor i åldern 17–18 år. Enligt uppgifter hade 

kvinnorna möjlighet att röra sig relativt fritt i lokalerna och det hade även 

förekommit sexuella aktiviteter på plats. Utöver detta hade en av kvinnorna 

varit målsägande i ett mål i vilket rådmannen tidigare dömt en man för försök 

till köp av sexuell handling av barn. Enligt ansvarsnämnden måste det ha 

framstått som uppenbart att rådmannen och den tidigare anställdes agerande, 

redan när de gick in i tingsrättens lokaler tillsammans med kvinnorna, 

riskerade att väcka misstankar hos utomstående om att lokalerna skulle 

utnyttjas för sexuella aktiviteter och att även kvinnorna haft en sådan 

uppfattning. Enligt ansvarsnämnden avvek rådmannens agerande väsentligt 

från de krav på uppförande och professionalitet som särskilt borde kunna 

ställas på ordinarie domare. Det rådde vidare inga tvivel om att förtroendet 

för rådmannen som domare, liksom för den enskilda tingsrätten och 

 
168 11 kap. 9 § RF. 
169 Eka, Regeringsformen (1974:152) 11 kap. 9 §, avsnitt 2 Rätt till domstolsprövning, 

Lexino 2021-01-01 (JUNO). 
170 11 kap. 8 § andra stycket RF. 
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domstolar i allmänhet, tagit skada på grund av agerandet. Rådmannen 

meddelas en varning för tjänsteförseelse.171 

 

En rådman ålades löneavdrag för att han utanför rättssalen överlämnade ett 

skriftligt meddelande till en åklagare i ett pågående mål. Meddelandet kunde 

av en objektiv iakttagare tolkas som att han försökte påverka åklagarna att 

justera sin gärningsbeskrivning. Enligt ansvarsnämndens bedömning och 

med hänsyn till relevanta bestämmelser om domares opartiskhet i 1 kap. 9 § 

RF och artikel 6 EKMR ansågs rådmannens agerande ha medfört att han 

framstod som en partisk domare som tagit åklagarens parti. Rådmannen hade 

även skickat två mejl till den ena advokaten och till åklagarna där han uttryckt 

sig opassande om parterna. Genom sitt agerande ansågs han ha brutit mot de 

krav som ställs på en domare att behandla parter och andra professionellt och 

med respekt samt att uppträda på ett förtroendeingivande och respektfullt 

sätt.172 

 

En rådman anmäldes till ansvarsnämnden efter att han hade publicerat en text 

på Facebook som orsakat skada i flera avseenden. Enligt anmälan hade 

rådmannen genom sitt inlägg hängt ut en kollega som på falska grunder 

påståtts ha uttalat sig nedlåtande om en identifierbar advokat, gett falska 

intryck av att närvarande personer varit onyktra, förtalat en advokat och i 

övrigt agerat förtroendeskadligt för tingsrätten och den dömande 

verksamheten. Ansvarsnämnden konstaterade att en domare bör sträva efter 

att i yrkeslivet och privat, uppträda på ett sätt som inger förtroende och 

respekt och som medför att allmänhetens förtroende för 

domstolsverksamheten upprätthålls. Genom sitt agerande ansågs rådmannen 

ha brustit mot de krav på uppförande och professionalitet som ställs på en 

domare. Inlägget bedömdes vidare ha orsakat sådan skada som framgick av 

anmälan och rådmannen tilldelades en varning för tjänsteförseelse.173 

 

 
171 Statens ansvarsnämnds beslut 2021-02-23 (Ä 26/2020) s. 15, 8, 10–12, 15–17. 
172 Statens ansvarsnämnds beslut 2014-05-06 (Ä 1/2014) s. 1–3, 8 ff. 
173 Statens ansvarsnämnds beslut 2015-05-13 (Ä 3/2015) s. 1–4. 
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Oriktig rättstillämpning 

En rådman anmäldes till Statens ansvarsnämnd av JO på grund av att han i ett 

vårdnadsmål dels inte redovisade vad tingsrätten grundade sina slutsatser på, 

dels uttryckte sig olämpligt och på ett sätt som riskerade att framkalla tvivel 

om rättens opartiskhet. Enligt ansvarsnämnden präglades domskälen av en 

nedvärderande ton mot modern samtidigt som tonen mot fadern var positiv. 

Ansvarsnämnden konstaterade att rättens opartiskhet kunde ifrågasättas 

eftersom rättens ledamöter även på det känslomässiga planet hade tagit 

ställning för fadern och emot modern. Rådmannen meddelads en varning för 

tjänsteförseelse eftersom han, i vart fall av oaktsamhet, hade åsidosatt sina 

skyldigheter i anställningen.174 

 

En rådman ålades en varning för att hon hade dömt en tilltalad för ringa 

misshandel trots att brottet var preskriberat. Med anledning av att det aktuella 

målet varken var omfattande eller komplicerat, och med hänsyn till att risken 

för påtagliga rättsförluster var uppenbar, saknades utrymme att bedöma 

förseelsen som ringa. I bedömningen beaktades även att det inträffade var en 

engångsföreteelse, att det inte berott på nonchalans eller likgiltighet, att 

arbetsläget varit ansträngt samt att felet senare rättades till av hovrätten.175 

 

En rådman fattade i en brottmålsdom beslut om fortsatt häktning trots att 

lagliga förutsättningar saknades. Den felaktiga domen resulterade i att 

frihetsberövandet kvarstod i åtta dagar utan laglig grund. Ansvarsnämnden 

konstaterade att det med hänsyn till rättssäkerheten måste ställas särskilt höga 

krav på noggrannhet och omsorg, särskilt vid prövning av frågor om 

frihetsberövande. Även om felet inte skedde på grund av nonchalans eller 

likgiltighet, samt med hänsyn till att rådmannen befann sig i en pressad 

arbetssituation och att han vidtog adekvata åtgärder för att häktningsbeslutet 

skulle överklagas och rättas, kunde felet inte bedömas som ringa. Enligt 

ansvarsnämnden hade det funnits tid för att kontrollera de formella 

 
174 Statens ansvarsnämnds beslut 2011-05-03 (Ä 7/2010) s. 1 f., 20 ff. 
175 Statens ansvarsnämnds beslut 2011-12-06 (Ä 10/2011) s. 2–5. 
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förutsättningarna för frihetsberövandet och då felet inte helt kunde rättas till 

genom överklagandet meddelades rådmannen en varning.176 

 

JO anmälde en rådman till ansvarsnämnden för att han hade beslutat om 

fortsatt tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård utan 

att lagliga förutsättningar förelåg. Exakt hur länge personen förblev 

frihetsberövad framgick inte av utredningen, men enligt ansvarsnämnden 

rörde det sig om flera månader. Även om rådmannen inte kunde anses ansvara 

för hela perioden av frihetsberövandet menade nämnden att den allvarliga 

risken för kränkning och de särskilda krav på noggrannhet som ställs vid 

handläggningen av sådana frågor medförde att rådmannen oaktsamt hade 

åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Åsidosättandet kunde inte 

bedömas som ringa. Rådmannen ålades löneavdrag i tio dagar.177 

 

Underlåtenhet att inställa sig på arbetsplatsen 

Ett hovrättsråd meddelades en varning för att han inte hade närvarat på 

arbetsplatsen i den utsträckning som arbetet krävt. Ansvarsnämnden fann med 

beaktande av den redovisade dokumentationen (som visade på i vart fall åtta 

fall av sen ankomst), att hovrättsrådet trots flera påpekanden om hans 

felaktiga beteende inte närvarat på arbetsplatsen i tillräcklig utsträckning. Han 

ansågs därmed ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som 

inte kunde bedömas som ringa.178 

 

Brister i handläggningen 

En rådman ålades en varning för att han i tre mål inte hade expedierat domar 

inom de föreskrivna tidsfristerna. Ansvarsnämnden konstaterade att det av 

rättssäkerhetsskäl är viktigt att reglerna om tidpunkten för domars 

expediering efterlevs. Enligt nämnden hade det inte framkommit något som 

indikerade att målen var så pass komplicerade eller omfattande att synnerliga 

skäl funnits att överskrida den föreskrivna tidsfristen. Rådmannen ansågs ha 

 
176 Statens ansvarsnämnds beslut 2005-04-26 (Ä 16/2004) s. 1–6. 
177 JO 1999/2000 s. 193; Statens ansvarsnämnds beslut 1999-01-28 (Ä 12/1998) s. 1–5. 
178 Statens ansvarsnämnds beslut 2006-03-27 (Ä 30/2005) s. 16–22. 
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åsidosatt sina skyldigheter i anställningen uppsåtligen eftersom det var fråga 

om flera mål och ett stort antal beslut (18 stycken) om att flytta fram domarna. 

Att rådmannen befunnit sig under hög arbetsbelastning föranledde ingen 

annan bedömning.179 

 

I ett beslut den 3 april 2009 tilldelades en rådman en varning för bristande 

handläggning i form av dröjsmål med nödvändiga åtgärder samt för att han, 

trots kritik från JO, inte hade fullgjort sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt, brustit i närvaro på arbetsplatsen och ägnat sig åt annat 

än sina arbetsuppgifter under arbetstid. Nämnden ansåg att bristerna 

sammantaget utgjorde en tjänsteförseelse som inte var ringa, även med 

beaktande av vad som framkommit om rådmannens upplevda stress och 

personliga förhållanden (däribland hans dåliga relation med tingsrättens 

lagman).180 I ett senare beslut från den 30 september 2011, vilket redogörs för 

nedan, avskedades rådmannen från sin anställning som domare.181 

 

Statens ansvarsnämnd beslutade att tilldela en rådman en varning för att han 

inte utan dröjsmål hade fört vidare en häktningsframställan till den tingsrätt 

som skulle sätta ut häktningsförhandlingen. Även om felet skett av 

förbiseende och förhandlingen kunde hållas inom föreskriven tid ansåg 

nämnden att hans underlåtenhet var av sådan art att han hade åsidosatt sina 

skyldigheter i anställningen och att en varning var aktuell.182 

 

Sekretess 

Ansvarsnämnden beslutade att ålägga ett kammarrättsråd en varning eftersom 

han under handläggningen av ett mål av misstag tillät klaganden ta del av 

innehållet i sekretesskyddade handlingar. Med hänsyn till vikten av att 

sekretessbestämmelser upprätthålls i den dömande verksamheten och till att 

 
179 Statens ansvarsnämnds beslut 2017-12-05 (Ä 16/2017) s. 1, 9 ff. 
180 Statens ansvarsnämnds beslut 2009-04-03 (Ä 7/2008) s. 6–10. 
181 Se Ä 6/2010 under avsnitt 8.5.1. 
182 Statens ansvarsnämnds beslut 2006-11-29 (Ä 17/2006) s. 1, 4 f. 
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bestämmelsen införts till skydd för enskildas personliga förhållanden kunde 

felet inte bedömas som ringa.183 

 

En hovrättslagman ålades en varning för att han hade glömt kvar 

sekretessbelagda handlingar i fickan på ett flygplanssäte. Handlingarna 

hittades senare av en annan person. Med hänsyn till vikten av att 

sekretessbestämmelser upprätthålls i den dömande verksamheten kunde felet 

inte bedömas som ringa.184  

 

7.3.2 Sammanfattande diskussion avseende 

grunderna för disciplinansvar 

Flera av de situationer som har medfört disciplinansvar har avsett olämpligt 

uppträdande och olämpliga uttalanden. Enligt Statens ansvarsnämnd ska 

domare uppträda professionellt och på ett förtroendeingivande och 

respektfullt sätt såväl privat som offentligt för att se till att allmänhetens 

förtroende för domstolsväsendet upprätthålls. Att som domare ta med sig tre 

yngre kvinnor till tingsrättens lokaler efter en utekväll har inte ansetts 

förenligt med kraven som ställs på en domares uppträdande. Likaså gäller 

domare som publicerar texter på Facebook som kan orsaka skada för 

domstolsväsendet. Ansvarsnämnden har vidare funnit att ageranden som gör 

att rätten uppfattas som partisk i förhållande till den ena parten medför 

disciplinansvar eftersom domaren i sådant fall har åsidosatt grundläggande 

bestämmelser om domares opartiskhet och oberoende (1 kap. 9 § RF och 

artikel 6 EKMR). 

 

Vid bedömningen av om en tjänsteförseelse kan bedömas som ringa har 

ansvarsnämnden bland annat beaktat om det har varit fråga om en 

engångsföreteelse, om det inte berott på nonchalans eller likgiltighet, graden 

 
183 Statens ansvarsnämnds beslut 2003-03-07 (Ä 18/2002) s. 1 f. 
184 Statens ansvarsnämnds beslut 2003-09-26 (Ä 8/2003). 
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av arbetsbelastning, om målet har varit särskilt komplicerat eller omfattande 

samt om åtgärder vidtagits för att rätta till felet.  

 

Två situationer som har medfört disciplinansvar har avsett frihetsberövanden 

som inte varit lagligen grundade. Ansvarsnämnden har, i likhet med HD 

angående tjänstefel, konstaterat att särskilt höga krav måste ställas på 

noggrannhet och omsorg vid prövning av frågor om frihetsberövande. Vid en 

sammantagen bedömning fann ansvarsnämnden att ett beslut som resulterat i 

att en person suttit frihetsberövad i åtta dagar utan laglig grund inte kunde 

bedömas som ringa eftersom det hade funnits tid att kontrollera om lagliga 

förutsättningar för frihetsberövande förelåg och eftersom att felet inte hade 

kunnat rättas till i efterhand. Inte heller kunde ett ärende avseende tvångsvård 

där en person suttit frihetsberövad i flera månader bedömas som ringa på 

grund av den allvarliga risken för kränkning och kravet på domares 

noggrannhet. 

 

Vid bedömningen av om underlåtenhet att expediera domar inom föreskriven 

tid ska föranleda disciplinansvar har nämnden särskilt beaktat huruvida målen 

har varit komplicerade eller omfattande och antalet gånger domaren har 

beslutat att flytta fram meddelandet av domarna.185 Ytterligare ärenden 

avseende bristande handläggning som föranlett varningar har avsett 

underlåtenhet att på ett tillfredsställande sätt fullgöra arbetsuppgifter, 

dröjsmål med nödvändiga åtgärder och bristande närvaro (åtta fall av sen 

ankomst). I praxis har vidare beaktats huruvida domaren även efter tillsägelse 

fortsatt med det felaktiga beteendet. Att av misstag låta utomstående ta del av 

sekretessbelagda handlingar har i två ärenden bedömts medföra 

disciplinansvar eftersom sekretessbestämmelserna syftar till att skydda 

enskilda individers personliga och ekonomiska förhållanden. 

 

 
185 I ärendet ovan rörde det sig om 18 beslut vilket antydde att åsidosättandet skett 

uppsåtligen. 
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7.3.3 Icke-sanktionerbara ageranden 

Olämpligt uppträdande  

En rådman anmäldes till ansvarsnämnden på grund av att han hade brusat upp 

mot en kollega, slängt iväg en akt och därefter kastat ut kollegan från rummet 

genom att ta tag i dennes axlar. Ansvarsnämnden ansåg inte att händelsen var 

av sådan art att det var aktuellt med någon disciplinpåföljd.186 

 

Oriktig rättstillämpning  

En rådman beslutade, utan att åklagaren hade begärt det, om fortsatt tillstånd 

för åklagaren att meddela restriktioner för två tilltalade. Enligt 

ansvarsnämnden var beslutet inte lagenligt och rådmannen ansågs ha 

åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Med anledning av att åklagaren 

inte utnyttjade det tillstånd som beslutet innebar utsattes de tilltalade inte för 

några rättsinskränkningar. Detta tillsammans med rådmannens egna agerande 

för att begränsa skadan medförde att ansvarsnämnden bedömde felet som 

ringa.187 

 

Ett häktningsbeslut hade utformats på ett sådant sätt att de tilltalade skulle 

vara häktade fram till dagen för huvudförhandlingen. På grund av sjukdom 

blev huvudförhandlingen uppskjuten och till följd av att tingsrätten inte 

kontrollerade häktningsbesluten förblev de fyra tilltalade i häktet utan laglig 

grund i åtminstone tolv timmar. Ansvarsnämnden konstaterade att utrymmet 

för att bedöma en eventuell förseelse som orsakat ett frihetsberövande som 

ringa var starkt begränsat med hänsyn till den strikta regleringen i lag och 

betydelsen för den enskilda. I det aktuella fallet bedömde ansvarsnämnden att 

den bristande kontrollen i samband med att den fortsatta huvudförhandlingen 

senarelades skulle bedömas som ringa och någon disciplinpåföljd meddelades 

inte.188 

 

 
186 Statens ansvarsnämnds beslut 2013-12-16 (Ä 19/2013) s. 1. 
187 Statens ansvarsnämnds beslut 2021-01-18 (Ä 24/2020) s. 1, 5 f. 
188 Statens ansvarsnämnds beslut 2020-06-18 (Ä 10–11/2020) s. 1 f., 8 ff. 
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En tingsrätt upptäckte först efter att tidsfristen hade passerat att åtal i ett mål 

inte hade inkommit. Ansvarig domare vidtog så fort hon fick kännedom om 

det inträffade ändamålsenliga och korrekta åtgärder, vilket bidrog till att den 

häktade endast satt felaktigt frihetsberövad i cirka två timmar. 

Tjänsteförseelsen bedömdes med hänsyn till ovan nämnda omständigheter 

som ringa.189 Ansvarsnämnden har i två tidigare beslut från 2017 respektive 

2016 bedömt liknande situationer som ringa med hänsyn till tiden för 

frihetsberövandet (båda tre timmar) och domarens vidtagna åtgärder.190 

 

Statens ansvarsnämnd beslutade att inte vidta någon åtgärd mot en rådman 

som i samband med dom beslutade om fortsatt häktning utan att lagliga 

förutsättningar förelåg. Nämnden konstaterade att förseelsen kunde bedömas 

som ringa eftersom den tilltalade endast var frihetsberövad utan laglig grund 

i cirka 2,5 timme.191 

 

En misstänkt person satt frihetsberövad utan laglig grund i drygt fem timmar 

till följd av att häktningsförhandlingen hölls senare än vad som föreskrivs i 

lag. Med beaktande av den korta tid som frihetsberövandet varade kunde 

förseelsen enligt ansvarsnämnden inte bedömas som annat än ringa och 

ärendet avskrevs.192 

 

Statens ansvarsnämnd beslutade att inte vidta någon åtgärd i ett ärende där en 

rådman hade fattat beslut om utvisning på grund av brott utan att 

förutsättningar för detta förelåg. Till följd av beslutet kvarblev personen i 

häktet utan laglig grund i cirka ett dygn. Ansvarsnämnden bedömde det 

felaktiga handlandet som ringa och motiverade sitt beslut med att rådmannen 

vidtog åtgärder så snart han upptäckte sitt misstag, att frihetsberövandet 

endast varade en kortare tid samt med hänsyn till rådmannens 

arbetssituation.193 

 
189 Statens ansvarsnämnds beslut 2020-03-17 (Ä 5/2020) s. 1 ff. 
190 Statens ansvarsnämnds beslut 2017-02-14 (Ä 13/2016) och 2016-04-27 (Ä 5/2017). 
191 Statens ansvarsnämnds beslut 2018-03-19 (Ä 9/2018) s. 1 f. 
192 Statens ansvarsnämnds beslut 2017-12-04 (Ä 20/2017) s. 1 f. 
193 Statens ansvarsnämnds beslut 2013-06-27 (Ä 10/2013) s. 1–4. 
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Statens ansvarsnämnd beslutade att inte vidta någon åtgärd avseende en 

situation där hovrätten hade underlåtit att hålla häktningsförhandling innan 

beslut fattades att häkta en person. Hovrättens ledamöter befann sig i en 

brådskande situation och gjorde efter efterforskning en felbedömning av 

rättsläget. Med anledning av att beslutet inte fick så ingripande 

rättsverkningar för den häktade personen fanns enligt ansvarsnämnden ingen 

anledning att inleda ett disciplinärt förfarande.194 

 

En person blev föremål för tvångsvård i cirka fyra dagar utan stöd i lag på 

grund av att ett mejl från åklagaren inte hade blivit korrekt hanterat. Under 

tre av dagarna vistades personen dock i frihet genom permission. Orsaken till 

den felaktiga hanteringen av mejlet var inte helt klarlagd, men enligt 

ansvarsnämndens bedömning kunde felet inte läggas domarna i målet till last. 

Ärendet avskrevs från vidare handläggning.195  

 

Ett beslut om huruvida ett omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skulle bestå prövades inte 

inom föreskriven tid eftersom ansvarig domare underlät att kontrollera den 

gällande tidsfristen. Statens ansvarsnämnd beslutade att inte vidta någon 

åtgärd eftersom den omhändertagna personen självmant stannade kvar på 

behandlingshemmet ytterligare några dagar efter beslutet skulle ha prövats 

och således inte led någon egentlig rättsförlust.196 

 

En rådman fattade beslut om omhändertagande av en person utan att 

förutsättningar för det förelåg, vilket resulterade i att personen blev 

omhändertagen i tre dagar utan laglig grund. Att felet begåtts vid hanteringen 

av en fråga om frihetsberövande talade enligt ansvarsnämnden emot att 

bedöma felet som ringa, men eftersom det inte var fråga om en avvikelse från 

 
194 Statens ansvarsnämnds beslut 2004-05-17 (Ä 19/2002) s. 1 f. 
195 Statens ansvarsnämnds beslut 2019-05-15 (Ä 6–7/2019) s. 1 f., 5 f. 
196 Statens ansvarsnämnds beslut 2013-03-26 (Ä 5/2013) s. 1 ff. 
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någon tydlig reglering i lag och med hänsyn till rådmannens stressade 

arbetssituation bedömdes felet ändå som ringa.197 

 

Rådman beslutade om förverkande av villkorligt medgiven frihet avseende 

ett tidigare utdömt fängelsestraff trots att förutsättningar för det inte förelåg. 

Ansvarsnämnden konstaterade att hovrätten hade ändrat det felaktiga beslutet 

och att omständigheterna hade varit sådana att en eventuell förseelse inte 

kunde bedömas som annat än ringa.198 I ett tidigare ärende som avsåg en 

liknande situation beaktade ansvarsnämnden bland annat rådmannens 

arbetssituation och vidtagna åtgärder sedan felet upptäcktes.199 

Ansvarsnämnden fann även i ett liknande ärende från 2001 att det inte var 

motiverat att meddela någon disciplinpåföljd. Beslutet motiverades med att 

det skedde av förbiseende, att felet inte medförde någon skada för den 

tilltalade samt med hänsyn till rådmannens pressade arbetssituation och 

tillfälliga hälsoproblem.200  

 

Statens ansvarsnämnd beslutade att inte vidta någon åtgärd mot en rådman 

som förrättat en vigsel trots att hindersprövningen inte hade gjorts inom 

föreskriven tid. Avgörande för att bedöma felet som ringa var dess art och att 

det rörde sig om ett enstaka misstag.201 Ansvarsnämnden beslutade även i ett 

tidigare ärende att avskriva en fråga om disciplinpåföljd för en rådman som 

inte hade utfört hindersprövningen på ett korrekt sätt.202 

 

JO anmälde en chefsrådman till ansvarsnämnden med anledning av ett 

felaktigt beslut om hemlig telefonavlyssning. Enligt ansvarsnämnden 

framgick det inte av förarbetena hur bestämmelsen skulle tillämpas och 

eftersom beslutet var av sådan art som fattas under tidspress kunde det inte 

förväntas att en närmare eftersökning skulle göras i andra rättskällor. 

 
197 Statens ansvarsnämnds beslut 2008-04-22 (Ä 17/2007) s. 1 ff. 
198 Statens ansvarsnämnds beslut 2018-01-19 (Ä 2/2018). 
199 Statens ansvarsnämnds beslut 2002-04-26 (Ä 13/2001). 
200 Statens ansvarsnämnds beslut 2001-03-23 (Ä 4/2000). 
201 Statens ansvarsnämnds beslut 2007-05-15 (Ä 5/2007). 
202 Statens ansvarsnämnds beslut 2006-03-27 (Ä 37/2005). 
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Ansvarsnämnden uttalade att varje form av oaktsamhet vid tillämpningen av 

reglerna inte borde medföra ansvar.203 

 

Preskriptionstid 

Statens ansvarsnämnd beslutade att inte vidta någon åtgärd mot en rådman 

som hade dömt en tilltalad läkare för vållande till kroppsskada, trots att 

preskriptionstiden redan hade löpt ut. Ansvarsnämnden konstaterade att 

rådmannen av oaktsamhet hade åsidosatt vad som gällde för honom som 

domare men motiverade sitt beslut med att det var uppenbart att det hade skett 

av förbiseende, att han inte hade varit nonchalant eller likgiltig inför uppgiften 

samt med hänsyn till målets komplexitet, den pressade arbetssituationen och 

till att åtgärder vidtagits för att begränsa skadan.204 Liknande bedömningar 

har även gjorts i tidigare beslut som också avsett domare som dömt personer 

för redan preskriberade brott. Även här har nämnden tagit hänsyn till målets 

komplexitet.205 

 

Bisysslor 

Rådman anmäldes till ansvarsnämnden på grund av att han innehade bisysslor 

(skiljeman i en viss tvist och ersättare i domkapitlet) som inte anmälts206, 

varav bisysslan som skiljeman var av sådan art att den inte skulle ha godkänts 

även om den hade anmälts. Ansvarsnämnden beslutade att rådmannen inte 

skulle meddelas en disciplinpåföljd eftersom den andra bisysslan var tillåten 

och han hade avslutat det tillfälliga uppdraget som skiljeman.207 

 

Statens ansvarsnämnd beslutade även att inte vidta någon åtgärd i ett tidigare 

ärende avseende en rådman som anmäldes på grund av att han inte anmälde 

sina bisysslor i tid, att bisysslorna var arbetshindrande och att den ena 

bisysslan var mer omfattande än rådmannen uppgett. Vidare ansågs 

 
203 JO 1991/92 s. 25; Statens ansvarsnämnds beslut 1991-04-10 (Ä 2/1991) s. 1–3. 
204 Statens ansvarsnämnds beslut 2014-06-04 (Ä 11/2014) s. 1 ff. 
205 Statens ansvarsnämnds beslut 2012-02-21 (Ä 1/2012) s. 5–7 och 2009-12-10 (Ä 

18/2009) s. 6–8. 
206 Enligt 7 d § LOA ska ordinarie domare på eget initiativ anmäla till arbetsgivaren vilka 

typer av bisysslor de har. 
207 Statens ansvarsnämnds beslut 2018-09-25 (Ä 16/2018) s. 1, 6 f. 



 76 

rådmannen ha fullgjort bisysslor även under sin sjukskrivningstid. 

Ansvarsnämnden anförde att omständigheterna med hänsyn till sjukdom och 

den bristande utredningen var sådana att någon disciplinåtgärd inte var 

aktuell.208 

 

Beslut utöver befogenheter 

En person greps av en ordningsvakt i säkerhetskontrollen till en tingsrätt på 

grund av misstanke om brott mot knivlagen. Rådman beslutade att den gripne 

personen, som var tilltalad i ett av rådmannens pågående mål, skulle närvara 

vid den pågående huvudförhandlingen. Genom sitt agerande hade rådmannen 

beslutat utöver sina befogenheter eftersom ordningsvakter endast lyder under 

polismän. Enligt rådmannen hade vakten varken berättat att personen var 

gripen eller invänt mot hans förslag. Ansvarsnämnden ansåg inte att det fanns 

anledning att vidta någon åtgärd eftersom rådmannens uppfattning av 

situationen inte kunde ifrågasättas.209 

 

Sekretess 

En rådman lämnade felaktigt ut vissa sekretessbelagda uppgifter i ett mål om 

våldtäkt när han av misstag missade att stryka över målsägandens namn på 

ett antal ställen i förundersökningsprotokollet. Vid bedömningen av om en 

tjänsteförseelse ska bedömas som ringa uppgav ansvarsnämnden att hänsyn 

måste tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som uppgiften innefattar 

samt huruvida försummelsen orsakat skada eller påtaglig risk för det. Detta 

får därefter vägas mot omständigheter som rör arbetstagaren personligen, 

såsom kunnighet, utbildning, erfarenhet och tidspress. Efter en sammantagen 

bedömning konstaterade ansvarsnämnden att det var oacceptabelt att lämna 

ut sekretessbelagda uppgifter men att förseelsen ändå skulle bedömas som 

ringa. I bedömningen vägdes den skada som röjande av sekretessbelagda 

uppgifter i mål om sexualbrott kan leda till mot att rådmannen inte varit 

likgiltig inför uppgiften och vidtagit åtgärder för att begränsa skadorna.210 

 
208 Statens ansvarsnämnds beslut 2014-10-01 (Ä 13/2014) s. 1–8. 
209 Statens ansvarsnämnds beslut 2018-04-20 (Ä 11/2018) s. 1 f. 
210 Statens ansvarsnämnds beslut 2016-04-19 (Ä 2/2016) s. 1–6. 



 77 

 

Brister i handläggningen 

En nämndemans skiljaktiga mening bifogades inte i en dom eftersom den inte 

inkom enligt överenskommelse, utan först på morgonen dagen efter (samma 

dag som domen skulle meddelas). Enligt ansvarsnämnden hade rådmannen, 

eftersom domen skulle meddelas först vid klockan 14.00, tid och möjlighet 

att justera och bifoga den skiljaktiga meningen till domen alternativt flytta 

fram domen. Tjänsteförseelsen bedömdes dock som ringa med anledning av 

att nämndemannen hade haft ett betydande ansvar för det inträffade och 

eftersom förseelsen inte hade orsakat någon skada.211 

 

Två lagmän anmäldes till ansvarsnämnden för att de, trots påpekanden från 

JO, inte hade säkerställt att ungdomsmål handlades i enlighet med gällande 

regler. Enligt ansvarsnämndens uppfattning kunde den aktuella 

bestämmelsen tolkas i enlighet med både JO:s och lagmännens uppfattning. 

Oavsett tolkning, och med beaktande av att det påstådda felet inte hade 

orsakat någon rättsförlust, skada eller påtaglig risk för skada, ansåg 

ansvarsnämnden sammantaget att det som JO lagt lagmännen till last inte var 

av den arten att ansvar för tjänsteförseelse skulle följa.212 

 

En lagman anmäldes till ansvarsnämnden för att han förordnade en obehörig 

person som ledamot av rätten. Med anledning av att den obehöriga personen 

sakligt sett hade de kvalifikationer som krävdes och eftersom lagmannen själv 

hade sänt in en anmälan till ansvarsnämnden ansågs det begångna felet inte 

som tillräckligt allvarligt för att föranleda disciplinansvar.213 

 

En rådman höll en häktningsförhandling 46 minuter för sent utan att 

dessförinnan häva anhållningsbeslutet, något som ska göras om 

häktningsframställning inte görs inom den föreskrivna tiden om fyra dygn.214 

Ansvarsnämnden fann vid en sammantagen bedömning av omständigheterna 

 
211 Statens ansvarsnämnds beslut 2016-02-17 (Ä 17/2015) s. 1, 5 ff. 
212 Statens ansvarsnämnds beslut 2016-05-17 (Ä 5–6/2016) s. 1 ff., 8 ff. 
213 Statens ansvarsnämnds beslut 2002-12-09 (Ä 12/2002) s. 1 ff. 
214 Enligt 24 kap. 13 § RB. 
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att felet var att bedöma som ringa. Hänsyn togs till att rådmannen befann sig 

under tidspress, att han innan förhandlingen försökte försäkra sig om att 

handläggningen var korrekt samt att han aktivt agerade för att förhindra en 

upprepning genom att informera sina kollegor om situationen.215 

 

Ansvarsnämnden beslutade att inte meddela någon disciplinpåföljd i ett 

ärende där hovrätten underlät att handlägga ett överklagande som avsåg ett 

yrkande om att försättas på fri fot. Även om felet bedömdes som allvarligt 

med hänsyn till att det avsåg frihetsberövande ansåg nämnden att det kunde 

bedömas som ringa. Hänsyn togs till hovrättsrådets ansträngda 

arbetssituation, kravet på skyndsam handläggning samt till att 

handläggningsbristerna i tingsrätt och hovrätt inte kunde tillskrivas 

hovrättsrådet.216 

 

Brister i utformning av domskäl  

Två domare i hovrätten anmäldes av JK till ansvarsnämnden för att 

domskälen i ett mål om grovt narkotikabrott i tre avseenden innehöll sakfel 

som enligt JK var missvisande och skadliga för bevisprövningen och som 

resulterade i en fällande dom. Ansvarsnämnden konstaterade efter en 

sammantagen bedömning att domskälen i de avsedda delarna inte hade 

utformats med sedvanlig tydlighet, vilket medförde att de blev missvisande 

eller oklara. Det ansågs dock inte sannolikt att någon uppenbart felaktig 

sakuppgift hade lagts till grund för bedömningen. Enligt ansvarsnämnden 

ankom det inte på nämnden att pröva den bevisvärdering som en enskild 

domare gjort. Domarna ansågs inte ha åsidosatt sina skyldigheter i 

anställningen.217 

 

Åsidosättande av lagregler 

I AD 2014 nr 5 behandlas frågan om disciplinpåföljd för en rådman på grund 

av att han hade underlåtit att tillämpa relevanta regler i FB i ett ärende som 

 
215 Statens ansvarsnämnds beslut 2006-04-05 (Ä 34/2005) s. 1–5. 
216 Statens ansvarsnämnds beslut 2007-05-15 (Ä 3/2007) s. 4 f. 
217 Statens ansvarsnämnds beslut 2010-02-16 (Ä 19/2009) s. 1 f., 14 f. 
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avsåg en adoptionsansökan undertecknad av två sambos som inte var gifta 

med varandra.218 Anledningen till åsidosättandet var enligt rådmannen att han 

bedömde att reglerna om adoption i FB stred mot artikel 8 EKMR om rätt till 

skydd för privat- och familjeliv. AD konstaterade att rådmannen borde ha 

redovisat skälen för åsidosättandet av reglerna men att felet, eftersom det inte 

gick parterna emot, var att anse som ringa. Vidare konstaterade AD att 

rådmannen hade brustit i sin materiella processledning eftersom han medvetet 

hade underlåtit att upplysa parterna om hans avsikt att inte tillämpa reglerna 

i FB och anledningen därtill. Även detta fel betraktades dock som ringa då 

beslutet inte gick parterna emot och med hänsyn till domstolarnas 

handlingsfrihet avseende när det är lämpligt att upplysa parterna om 

rättsläget. Med anledning av detta beslutade AD att inte meddela någon 

disciplinpåföljd.219 

 

7.3.4 Sammanfattande diskussion avseende 

icke-sanktionerbara ageranden 

Vid bedömningen av om en tjänsteförseelse ska bedömas som ringa måste 

enligt Statens ansvarsnämnd hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och 

omsorg som uppgiften innefattar samt huruvida försummelsen orsakat skada 

eller påtaglig risk för det. Detta får sedan vägas mot omständigheter som rör 

arbetstagaren personligen, såsom kunnighet, utbildning, erfarenhet och 

tidspress. Disciplinansvar ska inte komma i fråga för varje avvikelse från vad 

som kan anses vara normen. 

 

Av ansvarsnämndens praxis framgår att det är vanligt förekommande att 

domare i olika situationer fattar beslut som medför att personer förblir 

frihetsberövade utan att lagliga förutsättningar föreligger. Besluten fattas 

både inom ramen för häktade mål, vid omhändertagande och tvångsvård. 

 
218 De dåvarande reglerna i 4 kap. 4 och 8 §§ FB innebar att sambor inte kunde adoptera 

gemensamt. Detta ändrades genom en lagändring år 2018, se 4 kap. 6 § lag (2018:1288) om 

ändring i föräldrabalken. 
219 AD 2014 nr 5 under rubriken Ansvarsnämndens skäl. 
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Ansvarsnämnden har konstaterat att utrymmet för att bedöma en eventuell 

förseelse som orsakat ett frihetsberövande som ringa är starkt begränsat. 

Omständigheter som har medfört att ansvarsnämnden ändå har bedömt 

tjänsteförseelserna som ringa har varit att frihetsberövandet varat under en 

kortare tid, att domaren har vidtagit åtgärder för att begränsa skadan, hög 

arbetsbelastning, att domaren har befunnit sig under tidspress och att beslutet 

inte har fått så ingripande rättsverkningar för den enskilda personen. Hur lång 

tid som bedömts som ”kortare tid” har varierat mellan två timmar och ett 

dygn. Omständigheterna ovan har beaktats av ansvarsnämnden även i andra 

ärenden än de som avsett frihetsberövanden, exempelvis kan nämnas tre 

beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet utan lagliga 

förutsättningar. Vid bedömningen har ansvarsnämnden även beaktat 

omständigheter som har varit unika för det enskilda fallet. 

 

I ärenden där domare har dömt personer för redan preskriberade brott har det 

varit avgörande för bedömningen huruvida målet har varit särskilt 

komplicerat eller omfattande. Därutöver har ansvarsnämnden beaktat om 

domaren har varit nonchalant eller likgiltig inför uppgiften eller om felet har 

skett av förbiseende. Andra situationer som har prövats inom ramen för 

disciplinansvar har avsett olika former av brister i handläggningen. Vid 

bedömningarna av om händelserna har varit ringa har nämnden beaktat 

huruvida det förelegat risk för rättsförlust eller skada för den enskilde, om 

domaren har befunnit sig under tidspress eller i en pressad arbetssituation och 

omständigheter hänförliga till det enskilda fallet. 
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8 Skiljande från anställningen 

8.1 Inledning 

I avsnittet behandlas ordinarie domares fullmaktsanställning och innebörden 

av deras grundlagsstadgade anställningsskydd i 11 kap. 7 § RF. Det redogörs 

även för praxis från Statens ansvarsnämnd och AD där frågan om avskedande 

av ordinarie domare har prövats. Avslutningsvis följer en sammanfattande 

diskussion av praxis. 

 

8.2 Ordinarie domares 

fullmaktsanställning 

Ordinarie domare ska anställas med fullmakt.220 Även om LAS och LOA är 

tillämpliga även på fullmaktsanställda arbetstagare hos myndigheterna under 

regeringen har det införts kompletterande bestämmelser i LFA som omfattar 

just denna grupp av arbetstagare.221 Av 1 § andra stycket LFA framgår att 

lagen är lex specialis i förhållande till LOA och att dess bestämmelser således 

ska tillämpas i stället för bestämmelserna i LOA om båda lagarna reglerar 

samma sak. Vidare får den som är anställd med fullmakt endast skiljas från 

sin anställning med stöd av föreskrifterna i LFA, vilket medför ett mer 

långtgående anställningsskydd än det som följer av LAS.222  

 

I LFA anges att en fullmaktsanställning kan upphöra på grund av ålder, 

sjukdom, genom avskedande, förflyttning eller genom skiljande från 

arbetsuppgifterna enligt 31 § LOA.223 För ordinarie domare gäller därutöver 

vissa särskilda skyddsregler i 11 kap. 7–9 §§ RF som ytterligare förstärker 

 
220 3 § LFA. 
221 Jfr 1 § LOA. 
222 4 § LFA; prop. 1993/95:65 s. 50. 
223 5, 6, 7, 8 och 9 § LFA. 
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deras anställningsskydd. De särskilda skyddsreglerna i regeringsformen 

reglerar möjligheten att avskeda eller förflytta ordinarie domare.224 

 

8.3 Skiljande från anställningen 

Enligt 7 § LFA får en ordinarie domare skiljas från anställningen i enlighet 

med bestämmelserna i regeringsformen. Den grundlagsskyddade 

oavsättligheten för ordinarie domare regleras i 11 kap. 7 § RF. Bestämmelsen 

syftar till att garantera domarnas självständighet i dömandet och till att 

markera domstolarnas oberoende ställning.225 En garanti för 

självständigheten i dömandet är att ordinarie domare inte ska kunna skiljas 

från sin anställning i andra fall än då befogad anledning föreligger.226 Den 

grundläggande tanken är att bestämmelsen ska säkerställa att domare inte 

dömer på ett särskilt sätt av rädsla för att drabbas av negativa följer inom 

ramen för anställningen, eller för att i efterhand bestraffas med att de förlorar 

sin anställning. En viktig konsekvens som följer av bestämmelsen är att 

ordinarie domare varken kan sägas upp på grund av arbetsbrist eller av andra 

organisatoriska skäl.227  

 

En ordinarie domare får enligt 11 kap. 7 § första stycket RF skiljas från 

anställningen endast i två fall. Det första fallet avser om han eller hon genom 

brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen 

har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen. Det andra fallet 

föreskriver en skyldighet att avgå för en domare som har uppnått gällande 

pensionsålder eller som enligt lag är skyldig att avgå på grund av varaktig 

förlust av arbetsförmågan. 

 

 
224 Bestämmelserna i RF tillämpas i stället för bestämmelserna i 7 och 8 §§ LFA. 
225 Prop. 1973:90 s. 390 f. 
226 Prop. 2009/10:80 s. 137. 
227 Ibid.; Bull och Sterzel (2020) s. 262 (kommentaren till 11 kap. 7 § RF); Eka, 

Regeringsformen (1974:152) 11 kap. 7 §, avsnitt 2 Bestämmelsens syfte, Lexino 2021-01-

01 (JUNO). 
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Bestämmelsen i 11 kap. 7 § RF om ordinarie domares anställningsskydd 

bygger på 36 § ÄRF, vilken gällde från införandet av 1809 års regeringsform 

fram tills att dagens regeringsform trädde ikraft.228 Förarbetena till 

bestämmelsen om ordinarie domares anställningsskydd innehåller, utöver vad 

som har angetts i avsnitt 2.4, ingen närmare redogörelse för när en ordinarie 

domare kan anses vara ”uppenbart olämplig att inneha sin anställning” i 

lagens mening.229 Inte heller i litteraturen eller lagkommentarerna går det att 

finna någon tydlig vägledning gällande hur bestämmelsen ska tolkas.230 Lite 

vägledning skulle däremot kunna hämtas från förarbetena till gamla LOA. 

Tidigare skedde avskedande av en ordinarie domare som på grund av brott 

visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen enligt 11 kap. 1 § gamla 

LOA. Bestämmelsen hade en liknande formulering som dagens 11 kap. 7 § 

RF. I förarbetena till bestämmelsen uttalade departementschefen att 

olämplighetsrekvisitet skulle tolkas restriktivt och att skiljande från 

anställningen endast skulle bli aktuellt i sådana fall där det med hänsyn till 

brottets beskaffenhet, anställningens art och övriga omständigheter skulle 

uppfattas som stötande om arbetstagaren fick behålla sin anställning.231 Vilka 

situationer som ska bedömas som stötande framgår dock inte. 

 

8.4 Skydd mot förflyttning och 

anställningsskydd vid sjukdom 

11 kap. 7 § andra stycket RF innehåller ett skydd mot förflyttning för 

ordinarie domare. Bestämmelsen anger att en ordinarie domare endast får 

förflyttas från sin anställning om det krävs av organisatoriska skäl och om 

förflyttningen sker till en annan jämställd domaranställning. Med annan 

jämställd domaranställning avses, i likhet med den tidigare gällande 

 
228 Prop. 1973:90 s. 391. 
229 Jfr SOU 1972:15 s. 203 f.; prop. 1973:90 s. 390 ff.; SOU 2007:69 s. 21 ff.; SOU 

2008:125 s. 337, 795 f.; prop. 2009/10:80 s. 136–141, 287. 
230 Jfr Hinn, Aspegren och Karlson (2015) s. 30; Bull och Sterzel (2020) s. 261 f.; Eka, 

Regeringsformen (1974:152) 11 kap. 7 §, Lexino 2021-01-01 (JUNO). 
231 Prop. 1975:78 s. 164.  
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bestämmelsen i 36 § ÄRF, en ordinarie anställning med samma eller i 

huvudsak samma lönesättning och där arbetsuppgifterna är väsentligen 

likartade.232 I sammanhanget kan nämnas den tjänstgöringsskyldighet som 

följer av 14 § LFA. Av bestämmelsens första stycke framgår bland annat en 

skyldighet för ordinarie domare att utföra arbetsuppgifterna i en motsvarande 

eller högre anställning som domare vid den domstol där denne är anställd. 

Bestämmelsen utgör ett komplement till det principiella förbudet i 11 kap. 7 

§ RF mot förflyttning av ordinarie domare.233 I 14 § andra stycket LFA 

föreskrivs även en skyldighet för ordinarie domare att tjänstgöra tillfälligt i 

en annan domstol vid handläggning där flera lagfarna domare deltar. 

 

Anställningens upphörande på grund av sjukdom regleras i 6 § LFA. Enligt 

bestämmelsen får en domare entledigas om denne på grund av förlust av eller 

nedsättning i arbetsförmågan är oförmögen att i framtiden fullgöra sina 

arbetsuppgifter tillfredsställande. Detsamma gäller om domaren på grund av 

nedsatt arbetsförmåga under två år i följd endast har tjänstgjort försöksvis 

under kortare tid och det dels är sannolikt att något återinträde i arbetet inte 

kommer att kunna ske inom ett år, dels är osäkert hur arbetsförmågan därefter 

kommer att utvecklas. 

 

8.5 Empirisk undersökning 

8.5.1 Grund för avskedande 

En rådman hade dels meddelats en varning för att han inte hade fullgjort sina 

arbetsuppgifter och brustit i närvaro på arbetsplatsen, dels dömts av HD för 

fjorton fall av tjänstefel bestående av underlåtenhet att expediera avkunnade 

domar i rätt tid. Trots detta hade rådmannen fortsättningsvis brustit i närvaro 

på arbetsplatsen och underlåtit att färdigställa och expediera avkunnade 

domar. Enligt ansvarsnämndens bedömning hade försummelserna skett 

 
232 Prop. 1964:140 s. 100. 
233 Hinn, Aspegren och Karlson (2015) s. 183 f. (kommentaren till 14 § LFA). 
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upprepat och uppsåtligen och utan att låta sig rättas av varken 

disciplinpåföljden eller arbetsgivarens tillsägelser. Att ansvaret skulle 

tillskrivas rådmannens arbetsgivare såsom han påstod fann nämnden inget 

stöd för. Vidare konstaterades att den självständighet som skyddas av 

fullmakten och av 11 kap. 7 § RF i första hand syftar till att skydda mot 

obefogad påverkan i den dömande verksamheten och att de försummelser 

som rådmannen hade gjort sig skyldig till inte kunde accepteras vid 

utövningen av domaranställningen. Genom tjänstefelet och övriga upprepade 

och allvarliga åsidosättanden av hans skyldigheter i anställningen ansågs 

rådmannen visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen.234 

 

I AD 1989 nr 52 behandlades frågan om avskedande av en ordinarie domare 

på grund av brottsligt förfarande utanför anställningen. En rådman hade 

genom godkänt strafföreläggande dömts till dagsböter för tre fall av snatteri. 

Statens ansvarsnämnd avskrev ärendet då de inte ansåg att handlingarna 

kunde medföra avskedande. När rådmannen återigen dömdes för snatteri till 

dagsböter beslutade ansvarsnämnden att avskeda honom på grund av att han 

ansågs vara uppenbart olämplig att inneha sin anställning som domare. Efter 

överklagande anförde AD att en domare måste uppbära allmänt förtroende 

och allmän aktning för att kunna fullgöra sin uppgift, och att det därför måste 

ställas särskilt höga krav på domarens redbarhet och oförvitlighet. En domare 

som gör sig skyldig till uppsåtligt förmögenhetsbrott kan inte anses uppfylla 

de ovan nämnda kraven, även om brottet är jämförelsevis mindre allvarligt. 

En annan bedömning skulle kunna bli aktuell endast i fall då brottet framstår 

som en engångsföreteelse som förorsakats av ett tillfälligt sjukdomstillstånd 

eller som av andra särskilda skäl kan ursäktas. Trots den invändning som 

rådmannen gjorde gällande sitt psykiska tillstånd vid det andra 

snatteritillfället ansåg domstolen att han var uppenbart olämplig att inneha sin 

domaranställning och att avskedandet var lagligen grundat.235 

 

 
234 Statens ansvarsnämnds beslut 2011-09-30 (Ä 6/2010) s. 1 f., 5–8. 
235 AD 1989 nr 52 s. 405 ff., 410. 
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En rådman dömdes till villkorlig dom för stöld begånget på arbetsplatsen och 

urkundsförfalskning samt till fängelse en månad för rattfylleri. Med anledning 

av brotten beslutade ansvarsnämnden om avskedande och fortsatt 

avstängning av rådmannen. I motiveringen anfördes att höga krav på 

redbarhet och oförvitlighet måste ställas på domare för att upprätthålla 

allmänhetens förtroende. Varje förseelse eller brott av mindre allvarlig art kan 

inte medföra avskedande, men om en domare har gjort sig skyldig till brott 

som har medfört en strängare påföljd än böter skulle det uppfattas som 

stötande om han eller hon fick behålla sin domaranställning. Enstaka 

rattfylleribrott ansågs inte utgöra skäl för att vidta någon åtgärd, men enligt 

nämnden medförde kombination av stöld och urkundsförfalskning att 

rådmannen hade visat sig uppenbart olämplig att inneha sin anställning.236 

 

8.5.2 Situationer som inte har utgjort grund för 

avskedande 

I ett uppmärksammat fall avseende ett justitieråd som vid ett tillfälle hade 

gjort sig skyldig till brott mot sexköpslagen beslutade JK den 25 maj 2005 att 

inte vidta någon åtgärd i ärendet och därmed att inte väcka talan i HD. JK 

anförde inledningsvis att höga krav måste ställas på domare i fråga om 

laglydnad och omdöme eftersom de ska vara ett föredöme för andra. Att en 

domare gör sig skyldig till brott är något man måste se mycket allvarligt på 

eftersom brister i detta hänseende riskerar att skada både allmänhetens 

förtroende för kvaliteten i dömandet och rättssäkerheten i sin helhet. Vid 

bedömningen av om det i det enskilda fallet finns tillräckliga skäl för att JK 

ska väcka talan i HD om skiljande från anställningen bör i första hand 

betraktas brottslighetens straffvärde och omfattning. Vidare bör hänsyn tas 

till brottets art. En avgörande fråga bör enligt JK vara vilken inverkan 

brottsligheten kan få på förtroendet för domarens fortsatta dömande 

verksamhet. Även om det stod klart att förtroendet för justitierådet hade 

skadats med anledning av hans brott mot sexköpslagen menade JK att han, 

 
236 Statens ansvarsnämnds beslut 1984-03-23 (Ä 7/1983) s. 1 f., 5 ff. 
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med hänsyn till brottets straffvärde, omfattning och art, ändå inte hade visat 

sig uppenbart olämplig att inneha sin anställning.237 

 

En rådman anmäldes till Statens ansvarsnämnd med anledning av att han hade 

godkänt ett strafföreläggande för ofredande där påföljden hade bestämts till 

dagsböter. Ansvarsnämnden ansåg inte att omständigheterna var sådana att 

de kunde läggas till grund för ett avskedande. Någon närmare motivering gavs 

emellertid inte i beslutet.238 

 

Ett hovrättsråd dömdes för olaga hot och ofredande till dagsböter. Statens 

ansvarsnämnd ansåg inte att det förelåg grund för att avskeda hovrättsrådet 

med stöd av 11 kap. 5 § RF239 och 7 § LFA. Ärendet avskrevs därmed.240 

 

I ett beslut avseende en rådman som hade dömts för rattfylleri uttalade 

ansvarsnämnden att rattfylleribrott i och för sig inte är förenligt med 

domaranställningen, men att det som framkommit i ärendet inte var 

tillräckligt för att pröva frågan om rådmannen skulle avskedas. Det förelåg 

inte heller förutsättningar att överväga någon disciplinpåföljd enligt 14 § 

LOA. Ansvarsnämnden beslutade att inte vidta någon åtgärd och avskrev 

ärendet.241 I ett tidigare beslut från 1983 fattade nämnden ett liknande beslut 

avseende en rådman som dömts för rattfylleri till en månads fängelse.242 

 

Statens ansvarsnämnd prövade 1986 frågan om en rådman, som hade dömts 

till tre månaders fängelse för tre fall av misshandel av sin sambo, skulle 

avskedas från sin domaranställning. Majoriteten ansåg att tillräckliga skäl för 

att avskeda rådmannen inte förelåg och ärendet avskrevs. Nämnden anförde i 

beslutet att brottets karaktär och fängelsepåföljden gjort att rådmannens 

karaktär och allmänhetens förtroende för honom hade skadats. Däremot 

ansågs brotten inte ha någon anknytning till rådmannens anställning och 

 
237 JK, beslut 2005-05-25, dnr. 2495-05-22. 
238 Statens ansvarsnämnds beslut 2007-08-28 (Ä 13/2007). 
239 Nuvarande 11 kap. 7 § RF. 
240 Statens ansvarsnämnds beslut 2000-08-31 (Ä 3/2000). 
241 Statens ansvarsnämnds beslut 2011-03-22 (Ä 2/2011) s. 1–3. 
242 Statens ansvarsnämnds beslut 1983-05-05 (Ä 1/1983). 
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eftersom inga övriga anmärkningar hade framkommit avseende hans sätt att 

sköta domaranställningen ansågs det inte vara proportionerligt att avskeda 

honom. Ordföranden, som var skiljaktig, ansåg att rådmannen hade skadat det 

anseende som en domare bör ha och att han därmed visat sig uppenbart 

olämplig att inneha domaranställningen. I sin motivering hänvisade hon till 

ett tidigare ärende (Ä 7/1983) och poängterade att det rörde sig om upprepad 

misshandel för vilken domaren dömts till fängelse.243 

 

Statens ansvarsnämnd ansåg inte att det fanns skäl att avskeda en rådman som 

hade dömts för snatteri och skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter. 

När rådmannen senare åtalades för tjänstefel bestående i 20 fall av dröjsmål i 

handläggningen anförde ansvarsnämnden i ett yttrande till hovrätten 

(Ä/1999) att det inte fanns skäl att anta att rådmannen, om han dömdes till 

ansvar i enlighet med åtalet, skulle skiljas från anställningen.244 

 

Statens ansvarsnämnd ansåg att ett hovrättsråd som hade dömts för olovligt 

förfogande allvarligt hade skadat det anseende som en domare borde ha, men 

att brottet inte kunde anses visa att han var uppenbart olämplig att inneha sin 

anställning.245 

 

Ett annat beslut avsåg frågan om avskedande av en rådman som hade godkänt 

ett strafföreläggande för trolöshet mot huvudman i vilket påföljden bestämts 

till villkorlig dom och dagsböter. Efter att rådmannen fick reda på att 

ansvarsnämnden avsåg pröva frågan sa han upp sig från sin anställning och 

ärendet skrevs av.246 Ansvarsnämnden fick avskriva ytterligare ett beslut från 

2004 på grund av att en rådman självmant sa upp sig från sin anställning innan 

någon prövning hann göras. I beslutet skulle frågan om avskedande på grund 

av godkänt strafföreläggande för sexköp samt frågan om disciplinansvar 

avseende tjänstefel vid handläggning behandlas.247 

 
243 Statens ansvarsnämnds beslut 1986-11-05 (Ä 11/1984) s. 1 f., 17 ff. 
244 Statens ansvarsnämnds beslut 1993-04-29 (Ä 1/1993) och 1999-04-27 (Ä 5/1999). 
245 Statens ansvarsnämnds beslut 1984-04-10 (Ä 12/1983). 
246 Statens ansvarsnämnds beslut 2007-10-30 (Ä 2/2007). 
247 Statens ansvarsnämnds beslut 2004-11-26 (Ä 15/2004). 
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8.5.3 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är ovanligt att en ordinarie 

domare skiljs från sin anställning på grund av omständigheter som har 

medfört att han eller hon har visat sig uppenbart olämplig att inneha sin 

anställning i enlighet med 11 kap. 7 § RF. Statens ansvarsnämnd har i sin 

praxis anfört att varje förseelse eller brott av mindre allvarlig art inte ska 

medföra avskedande. Ett enstaka bötesbrott har inte ansetts utgöra tillräcklig 

grund för att avskeda en domare. Om påföljden har varit strängare än böter 

har nämnden däremot anfört att det ofta får anses som stötande om domaren 

får behålla sin anställning. Undantag kan dock göras i situationer där 

gärningen kan betraktats som en engångshändelse som har orsakats av ett 

tillfälligt svaghets- eller sjukdomstillstånd, eller då brottet av annan anledning 

har varit ursäktligt. Inte heller enstaka rattfylleribrott har medfört att nämnden 

vidtagit någon åtgärd. Däremot har återfall i brottslighet lett till avskedande. 

Statens ansvarsnämnd har även konstaterat att upprepade och uppsåtliga 

åsidosättanden av skyldigheterna i anställningen, till exempel i form av att 

domaren inte fullgjort sina arbetsuppgifter, brustit i närvaro samt dömts för 

fjorton fall av tjänstefel, kan leda till avskedande. Sådana upprepade och 

uppsåtliga förseelser har inte ansetts förenliga med domaranställningen. 

 

Att domare begår brott är enligt JK något man måste se mycket allvarligt på 

eftersom det riskerar att skada förtroendet för den dömande verksamheten och 

rättssäkerheten. Vid bedömningen av om tillräckliga skäl finns för att JK ska 

väcka talan i HD om skiljande från anställningen bör hänsyn tas till 

brottslighetens straffvärde och omfattning, brottets art samt brottslighetens 

inverkan på förtroendet för domarens fortsatta dömande verksamhet. Brott 

mot sexköpslagen har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för att en domare 

ska ha visat sig uppenbart olämplig att inneha sin anställning. Statens 

ansvarsnämnd har, vilket angetts ovan, inte heller ansett att ett enstaka 

rattfylleribrott varit tillräckligt för att pröva frågan om avskedande eller 

disciplinansvar. Inte heller olaga hot och ofredande eller olovligt förfogande 

har ansetts tillräckligt allvarligt för att avskeda en domare. Enligt 
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ansvarsnämndens bedömning fanns inte heller skäl att anta att snatteri och 

skadegörelse i kombination med eventuellt tjänstefelsansvar för 20 fall av 

dröjsmål i handläggningen skulle kunna utgöra skäl för avskedande.  

 

I ett äldre ärende från 1986 har ansvarsnämnden inte heller funnit anledning 

att avskeda en rådman som har dömts till fängelse för tre fall av misshandel 

av sin sambo. Även om allmänhetens förtroende för rådmannen hade skadats 

ansågs det inte proportionerligt att avskeda honom eftersom brotten inte hade 

någon anknytning till domaranställningen och han i övrigt var skötsam i sin 

domarroll. Det kan diskuteras om inte nämnden, i likhet med den skiljaktiga 

ordföranden, borde ha tagit hänsyn till det tidigare ärendet (Ä 7/1983) i vilket 

nämnden uttalade att det kan uppfattas som stötande om en domare får behålla 

anställningen om denne döms till fängelse. Observeras bör dock att det nyss 

nämnda beslutet är över 30 år gammalt och att en liknande situation idag 

möjligen hade kunnat föranleda en annorlunda bedömning med hänsyn till 

dagens samhällssyn på mäns våld mot kvinnor och följderna av Me too-

rörelsen.  
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9 Analys och avslutande 

diskussion 

9.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera ordinarie domares arbete ur 

konstitutionellt och arbetsrättsligt perspektiv. Under avsnitt 9.2 analyseras 

utnämningsförfarandet, förväntningarna på domarrollen och vilka ageranden 

i domarrollen som medför straffrättsliga och arbetsrättsliga sanktioner. 

Avsnittet är uppdelat i fyra delar utifrån uppsatsens frågeställningar. Därefter 

följer en avslutande diskussion under avsnitt 9.3. 

 

9.2 Analys 

9.2.1 Utnämning av ordinarie domare 

Historiskt sett har den primära diskussionen inte avsett 

utnämningsförfarandet som sådant, utan har främst inriktats på domares 

oberoende, oavsättlighet och på hur förfarandet ska gå till vid prövning av 

disciplinansvar och avskedande.248 Hur utnämningsförfarandet avseende 

ordinarie domare går till har redogjorts för under avsnitt 3.2. Att grunderna 

för förfarandet endast får meddelas i lag markerar betydelsen av att 

upprätthålla domarnas oberoende ställning.  

 

Att endast regeringen kan utnämna ordinarie domare hade varit problematiskt 

om inte Domarnämnden hade haft i uppgift att, efter genomgång av inkomna 

ansökningar, lämna väl motiverade förslag till regeringen avseende vem eller 

vilka som bedöms vara mest lämpade för den lediga domaranställningen. Om 

 
248 Se den historiska diskussionen i avsnitt 2.3 och 2.4. 
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regeringen på eget bevåg hade haft i uppdrag att besluta vilka jurister som 

skulle sitta som ordinarie domare i landets domstolar hade den i 11 kap. 3 § 

RF stadgade självständigheten riskerat att inskränkas. Det hade även kunnat 

uppstå oro kring huruvida de domare som valts ut hade varit ett resultat av 

svågerpolitik eller av objektiva bedömningar av de sökandens erfarenheter 

och kompetens. Till följd av att Domarnämnden är ett organ bestående av 

både ordinarie domare, jurister verksamma inom domstolsväsendet och 

representanter för allmänheten kan utnämningsförfarandets oberoende 

säkerställas i större utsträckning än om så inte vore fallet. Även om regeringen 

enligt 11 § lagen om utnämning av ordinarie domare inte är bunden av de 

förslag som Domarnämnden lämnar kan de inte fatta ett beslut avseende vem 

som ska utnämnas utan att nämnden först har fått möjlighet att yttra sig. Den 

aktuella bestämmelsen kan följaktligen betraktas som en säkerhetsventil som 

garanterar att regeringen inte fattar beslut på subjektiva grunder. I det fall 

regeringen skulle fatta ett utnämningsbeslut utan att beakta 

bedömningsgrunderna i 11 kap. 6 § RF och 4 § LOA skulle detta kunna 

uppmärksammas av Domarnämnden. I ett demokratiskt land som Sverige, där 

yttrandefriheten är fundamental och där medias övervakning är vidsträckt, 

skulle ett sådant beslut troligtvis uppmärksammas av media vilket skulle 

kunna medföra konsekvenser för den sittande regeringen. 

 

Av förarbetena framgår att det vid meritbedömningen särskilt måste ställas 

krav på en domares kunskaper om det rättsliga regelsystemet, på dennes 

förmåga att ta ställning baserat på objektiva och sakliga grunder, på förmågan 

att tillämpa rättsreglerna på ett förutsebart sätt samt domarens självständighet 

vid utövandet av den dömande verksamheten. De nyss nämnda 

bedömningsgrunderna ansluter till regeringsformens lagstadgade krav på att 

en domare ska döma i enlighet med lagen, beakta allas likhet inför lagen, 

iaktta saklighet och opartiskhet vid utövandet av domarrollen samt vara 

självständiga i förhållande till såväl utomstående personer som 

domstolskollegor.249 Av förarbetena framgår vidare att en domare måste ha 

 
249 Se avsnitt 4.2 och 4.4. 
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ett gott omdöme och en personlig mognad, ha förmågan att uppträda på ett 

förtroendeingivande sätt samt vara effektiv utan att göra avkall på kvaliteten. 

Liknande förväntningar på domare förekommer även i de domaretiska 

dokumenten där det exempelvis föreskrivs att domare vid utövandet av 

domarrollen ska behandla alla jämlikt och rättvist, arbeta effektivt och hålla 

hög kvalitet, vara självständiga, oberoende och opartiska samt uppträda på ett 

förtroendeingivande sätt både i och utanför domstolen.250 

 

Att ordinarie domare anställs med fullmakt i enlighet med LFA medför att det 

varken är möjligt att tidsbegränsa eller säga upp deras anställning på grund 

av arbetsbrist, något som kan göras inom den privata sektorn. Det är således 

inte heller möjligt för ordinarie domare att anställas med provanställning 

enligt 6 § LAS. När en ordinarie domare väl har blivit utnämnd i enlighet med 

förfarandet ovan kan anställningen endast upphöra i de situationer som anges 

i LFA och som följer av 11 kap. 7 § RF. Ordinarie domares anställningsskydd 

är, vilket angetts ovan, mer långtgående än det som följer av LOA och LAS. 

 

Intressant att påpeka är skillnaden mellan ordinarie domare och högt uppsatta 

privatanställda arbetstagare (såsom verkställande direktörer) när det kommer 

till betydelsen av anställningstrygghet. För att ordinarie domare ska kunna 

utföra domstolsarbetet väl förutsätts det att de kan arbeta under trygga 

anställningsförhållanden som gör att de dömer i enlighet med lagen och utan 

att påverkas av utomstående. Synen på anställningstryggheten för 

verkställande direktörer bygger däremot på antagandet att arbetstagaren, för 

att utföra ett bra arbete och leverera goda resultat, måste arbeta under hotet 

av att avskedas.251 De olika antagandena grundar sig på att det arbete som 

utförs inom ramen för de båda anställningarna är uppbyggda på olika sätt. 

Medan det är av grundläggande betydelse för rättssäkerheten att ordinarie 

domare inte tvingas arbeta under rädsla för att bli utbytta, kan samma hot 

 
250 Se avsnitt 3.4 och 5.2. 
251 Jfr 1 § LAS. Arbetstagare med företagsledande ställning omfattas inte av LAS 

tillämpningsområde. 
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användas som ett påtryckningsmedel för att säkerställa att verkställande 

direktörer utför arbetet på ett tillfredsställande sätt. 

 

Trots att icke ordinarie domares anställningsskydd ligger utanför ramen för 

uppsatsens frågeställningar kan det ändå vara intressant att nämna den 

grundläggande skillnad som föreligger avseende anställningsskyddet för 

dessa domare i jämförelse med ordinarie domare. Den förstnämnda 

kategorins anställning regleras enbart av LOA och LAS, vilket innebär att 

deras anställningsskydd inte sträcker sig längre än vad det gör för andra 

offentliganställda arbetstagare. Enligt förarbetena till 1974 års regeringsform 

säkerställs ordinarie domares självständighet delvis genom deras 

grundlagsstadgade anställningsskydd i 11 kap. 7 § RF. Beroende på hur viktig 

bestämmelsen är i praktiken för att säkerställa självständigheten skulle icke 

ordinarie domare åtnjuta ett svagare skydd för deras självständighet, även om 

de utövar samma arbete som ordinarie domare men i mindre skala. Det hade 

varit intressant att se vilka resultat en sådan jämförelse skulle resultera i. 

 

9.2.2 Förväntningar på domarrollen 

Förväntningarna på ordinarie domare är särpräglade och detaljerade. Utöver 

att de framgår direkt av regeringsformen och dess förarbeten samt av EKMR 

och jävsbestämmelserna, innehåller de internationella och nationella 

domaretiska dokumenten ytterligare förväntningar på en domares egenskaper 

och på hur denne ska agera och bete sig inom ramen för domarrollen. 

 

De grundlagsstadgade förväntningarna ställer krav på att domare vid 

utövandet av domarämbetet ska döma i enlighet med lagen och med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet. En domare ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet 

och opartiskhet vid utövandet av domaryrket. För att enskilda individers 

rättssäkerhet ska kunna garanteras är det även en förutsättning att 

domstolarnas självständighet respekteras. Detta innebär att de enskilda 
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domarna ska vara fria från påverkan från såväl utomstående personer och 

organ som kollegor och chefer.  

 

De grundlagsstadgade förväntningarna överensstämmer i stor utsträckning 

med de domaretiska dokumenten där självständigheten står i centrum och där 

domstolens betydelse för rättssäkerheten, rättsstaten, demokratin och den 

enskilda individens rättigheter framhävs. Dokumenten är betydligt mer 

detaljerade än grundlagsbestämmelserna och skulle därför kunna användas 

som ett komplement till de lagstadgade reglerna. Flera av de internationella 

dokumenten innehåller utförliga redogörelser för innebörden av 

självständigheten och domarnas oberoende och opartiskhet som en viktig del 

av den. Redogörelserna överensstämmer även med kravet i artikel 6.1 EKMR 

gällande att domare ska vara subjektivt opartiska i förhållande till parterna 

samtidigt som de även ska uppfattas som objektivt opartiska för utomstående. 

Utöver domstolsväsendets självständighet framförs även att domare ska 

undvika olämpligt agerande och uppträda på ett sätt som förstärker 

allmänhetens förtroende för domstolsväsendet. Dokumenten stadgar även 

riktlinjer gällande hur domare ska utöva sitt arbete. Exempelvis framförs att 

domare vid domstolsarbetet ska behandla alla människor jämlikt, ha tålamod, 

arbeta effektivt, utveckla sina juridiska kunskaper och alltid sätta den plikt 

som följer av domaryrket främst.252 Även om de internationella dokumenten 

inte har någon formell auktoritet såsom gällande rätt, kan de ändå få betydelse 

för den rättsliga argumentationen på området för domaretik i form av soft 

law.253 

 

Domaretiska regler är inte lika vanligt förekommande nationellt som 

internationellt. De etiska riktlinjer som finns att tillgå är Olaus Petris 

domarregler från 1540, domareden i 4 kap. 11 § RB och dokumentet God 

domarsed – Om etik och ansvarstagande, vars innehåll bygger på 

Bangaloreprinciperna. Samtliga dokument saknar självständig betydelse i den 

mening att de inte utgör gällande rätt eller på annat vis är bindande för de som 

 
252 Se avsnitt 4.2–4.5 och 5.2. 
253 Se avsnitt 5.2. 
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utövar domarämbetet. Innehållet i domarreglerna och domareden är 

formulerade på ett ålderdomligt sätt, vilket medför att det kan vara svårt att 

förstå deras innebörd. Domarreglerna har därutöver en religiös prägel som 

genomsyrar reglerna och som gör att dess relevans kan ifrågasättas ytterligare 

i dagens sekulära samhälle. Oaktat dess ålder är det möjligt att utläsa principer 

som i stor utsträckning återspeglar de i dagsläget rådande principerna och 

förväntningarna på domarrollen. Exempelvis kan nämnas legalitetsprincipen, 

likhetsprincipen, jävsbestämmelserna och kravet på domares oberoende och 

opartiskhet. Det domaretiska dokument som idag skulle kunna bidra med 

riktlinjer för domarrollen är dokumentet God domarsed – Om etik och 

ansvarstagande. Dokumentet innehåller ingående redogörelser för vilka 

förväntningar som ställs på domarrollen och ger konkreta exempel på hur en 

domare bör agera i olika situationer. I dokumentet har domarens integritet 

ansetts ha ett överordnat värde som genomsyrar de övriga principerna om 

oavhängighet, opartiskhet och likabehandling, gott uppträdande och 

bemötande samt god kompetens och effektivitet. Mot bakgrund av att en 

domares agerande privat kan påverka domarrollen och förtroendet för 

domstolen anförs i dokumentet att särskilt höga krav måste kunna ställas på 

vissa delar av en domares privatliv, exempelvis gällande brottslighet och en 

domares uppträdande i det offentliga.254  

 

Att brott begångna av domare beskrivs som den enskilda omständighet som 

allvarligast riskerar att fördärva allmänhetens förtroende för rättsväsendet 

visar på att en domares brottsliga aktiviteter bör tas på allvar.255 

Domaranställningen innebär mycket makt i den meningen att den som utövar 

domarämbetet har möjlighet att, i enlighet med lagen, fatta beslut som 

påverkar exempelvis enskilda individers ekonomi, privatliv och rörelsefrihet. 

En nödvändig förutsättning för en fungerande rättsstat där människor följer 

lagen och avhåller sig ifrån att begå brott är att allmänheten har tillit till 

domstolsväsendet. Om förtroendet för den enskilda domaren skadas på grund 

av dennes beteende är det uppenbart att även förtroendet för 

 
254 Se avsnitt 5.3. 
255 Se avsnitt 5.3.3. 
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domstolsväsendet i stort riskerar att skadas. Några av domarens främsta 

uppgifter är att tillämpa lagen. En domare som begår brott och som därmed 

underlåter att rätta sig efter lagen riskerar att påverka allmänhetens förtroende 

negativt eftersom han eller hon i sådant fall har visat på egenskaper som är 

oförenliga med de värden som domstolsväsendet finns till för att 

upprätthålla.256 

 

I sammanhanget kan relationen mellan jävsbestämmelserna i 4 kap. 13 § 

punkt 1–10 RB och kravet på oberoende domare diskuteras. En oberoende 

domare är en domare som inte dömer i egen sak och som är objektiv i sin 

domarroll och vid utövandet av den dömande verksamheten. Vid 

bedömningen av om en domare är jävig blir den objektiva opartiskheten 

(d.v.s. huruvida det för en utomstående person finns en legitim anledning att 

ifrågasätta domarens opartiskhet) avgörande.  Om en domare bedöms vara 

jävig enligt bestämmelsen spelar det således ingen roll om denne i praktiken 

är subjektivt opartisk, eftersom det avgörande är hur domaren har uppfattats 

utåt sett. Frågan är om ett liknande resonemang skulle kunna föras gällande 

om domare som begått brott ska kunna döma i mål där rättsfrågan avser 

samma typ av brottslighet. Ta till exempel situationen att en domare har 

besökt en bordell och betalat för sexuella tjänster. Bör domaren ändå kunna 

döma i mål om sexköp eller kan förtroendet för denne anses ha rubbats i sådan 

utsträckning att han inte längre borde anses behörig att handlägga sådana 

mål? Beroende på hur samhällsdebatten ser ut avseende sexköp, patriarkala 

strukturer och fördömandet av mäns våld och utnyttjande av kvinnor skulle 

allmänhetens förtroende för domaren kunna påverkas negativt i olika 

utsträckning. Till följd av Me too-rörelsen tas angrepp mot kroppslig 

integritet på större allvar idag än vad det har gjort tidigare, något som kan 

medföra en negativ inverkan på allmänhetens förtroende för domare som 

ägnar sig åt sådan brottslig aktivitet. Därutöver bör även parterna i målets 

(och då särskilt målsägandens) förtroende för domaren beaktas. Det kan 

diskuteras huruvida domaren i en sådan situation verkligen kan uppfattas som 

 
256 Synen på allmänhetens förtroende i relation till domares brottsliga aktiviteter analyseras 

närmare under avsnitt 9.2.4. 
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objektivt opartisk med hänsyn till att han inte ansett den avsedda situationen 

(köp av sexuella tjänster) tillräckligt klandervärd för att själv avstå ifrån den. 

 

Vidare föreskriver generalklausulen i 4 kap. 13 § punkt 10 RB att en domare 

är jävig om någon särskild omständighet föreligger som kan rubba förtroendet 

för domarens opartiskhet i målet. Kanske borde domaren i exemplet ovan 

kunna förklaras jävig enligt den aktuella bestämmelsen med motiveringen att 

situationen (där en domare begått brott mot sexköpslagen och senare dömer i 

ett mål om sexköp) utgör en sådan särskild omständighet som är ägnad att 

rubba förtroendet för domarens opartiskhet i målet. Vid bedömningen 

behöver flera saker tas i beaktande, till exempel huruvida det rör sig om 

ekonomisk brottslighet eller brott mot person, betydelsen av att domaren har 

avtjänat sitt straff, det aktuella brottets straffskala och straffvärde samt 

brottets beskaffenhet i övrigt. Samtidigt konstaterades i Pirate bay-målet257 

att det enligt praxis inte kan anses utgöra jäv om en domare i ett 

lagstiftningsärende, i en tidigare dom eller rättsvetenskapligt sammanhang 

har uttryckt en åsikt i den rättsfråga som aktualiseras i målet. Domarnas 

medlemskap i de olika immaterialrättsliga föreningarna kunde enligt HD inte 

anses skada förtroendet för domarnas opartiskhet och oberoende. Frågan är 

om även den exemplifierande sexköpssituationen skulle kunna bedömas på 

ett liknande sätt mot bakgrund av tidigare praxis eller om domstolen skulle 

göra en annan bedömning. 

 

9.2.3 Tjänstefel 

Enligt 20 kap. 1 § första stycket BrB ska den som vid myndighetsutövning 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften, 

antingen genom handling eller underlåtenhet, dömas för tjänstefel. I 

förarbetena till bestämmelsen anges att inte varje form av oaktsamhet bör 

föranleda straffansvar. Betydelsen av noggrannhet ska vid bedömningen 

vägas mot den enskildes personliga förhållanden såsom utbildning, erfarenhet 

 
257 Se avsnitt 4.6. 
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och tidspress. Om gärningen efter en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter är att anse som ringa ska straffansvar inte utdömas. 

Omständigheter som talar emot att bedöma en gärning som ringa är enligt 

förarbetena om någon skada eller olägenhet har uppkommit till följd av 

gärningen, om risk för påtaglig skada har förelegat, om gärningspersonens 

handlande har gett uttryck för en avsevärd likgiltighet inför uppgiften eller 

om gärningen har skett inom områden där kraven på en korrekt handläggning 

är särskilt höga.258 

 

Vad som utgör tjänstefel i domarrollen har prövats av HD i ett antal rättsfall 

som har redogjorts för under avsnitt 6.3. Rättsfallen har avsett brister i 

handläggningen av häktade mål, omhändertagande utan lagliga 

förutsättningar, frihetsberövanden utan lagliga förutsättningar, förverkande 

av villkorligt medgiven frihet utan laglig grund, underlåtenhet att förordna 

om att fängelsestraff till viss del ska anses verkställt samt ett fall där en person 

dömts för ett redan preskriberat brott. Under avsnitt 6.3.4 har rättsfallen 

kortfattat sammanfattats och diskuterats. Det kan konstateras att HD, vid 

bedömningen av om handlandet ska föranleda straffansvar för tjänstefel eller 

om det ska bedömas som ringa, har tagit stor hänsyn till den förklaring som 

domarna själva har gett avseende det felaktiga handlandet eller 

underlåtenheten. I de fall felen har begåtts utan någon särskild anledning har 

HD dömt domarna för tjänstefel.259 Det ska dock poängteras att dessa rättsfall 

har avsett frågor om felaktiga frihetsberövanden och förverkanden av 

villkorligt medgiven frihet utan lagliga förutsättningar. Möjligheten att 

bedöma sådana situationer som ringa är enligt praxis mycket begränsade med 

hänsyn till de särskilt höga kraven på noggrannhet och omsorg som måste 

ställas på handläggningen av sådana frågor. 

 

De omständigheter som har legat till grund för bedömningen av om 

handlandet varit ringa eller inte överensstämmer med de som har angetts i 

förarbetena. Andra omständigheter som enligt HD har talat emot att bedöma 

 
258 Se avsnitt 6.2. 
259 Se exempelvis NJA 2001 s. 35, NJA 1996 s. 806 och NJA 1994 s. 304.  
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ett handlande som ringa är om arbetsbelastningen inte har varit särskilt hög, 

om handlandet har skett medvetet och om de aktuella målen inte har varit 

särskilt komplexa. Av förarbetena framgår endast att omständigheter som bör 

tala för att bedöma en gärning som ringa är om det har varit fråga om 

överträdelser av formella regler av underordnad betydelse. Ytterligare 

relevanta omständigheter får i stället utläsas av HD:s praxis. Sådana 

omständigheter är om arbetsbelastningen har varit hög, om domaren har 

befunnit sig under tidspress eller i en pressad arbetssituation, om felet har 

skett av förbiseende, om åtgärder har vidtagits för att begränsa skadan, om 

ingen nämnvärd skada eller olägenhet har uppstått till följd av handlandet och 

om någon risk för påtaglig skada inte har förelegat. Därutöver har i viss 

utsträckning även beaktats att det felaktiga handlandet inte har berott på 

nonchalans eller likgiltighet och om domaren i övrigt har beskrivits som en 

arbetsam och duglig domare. Utöver de ovan nämnda omständigheterna har 

särskilda omständigheter specifika för det enskilda fallet tagits i beaktan vid 

helhetsbedömningen. 

 

Det kan ur ett arbetsrättsligt perspektiv diskuteras i vilken utsträckning den 

straffrättsliga bedömningen av fel i anställningen bör påverkas av 

arbetsgivarens arbetsledning och arbetsorganisation. Frågan diskuterades av 

en förvaltningsrättslig kommission år 1996. Kommissionen var kritisk till att 

argument om hög arbetsbelastning skulle kunna verka ansvarsbefriande vid 

den straffrättsliga bedömningen.260 Enligt Thomas Bull kan en sådan 

inställning anses berättigad även idag. Om utkrävandet av ansvar har att göra 

med bevarandet av medborgarnas förtroende för domstolsväsendet främjas 

detta sannolikt inte av att det skulle vara bristande resurser eller dålig 

arbetsledning som medför felaktigheterna.261 Intressant att poängtera är att 

arbetsbelastningen i praktiken verkar fungera som en ansvarsinskränkande 

faktor vid bedömningen av både tjänstefel och disciplinansvar. Praxis tyder 

dock på att sådana argument inte ensamma har avgörande effekt utan att de 

främst beaktas i kombination med andra omständigheter. Såväl HD som 

 
260 SOU 1996:173 s. 143 ff. 
261 Bull (2013) s. 509. 
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ansvarsnämnden tycks göra en gränsdragning mellan hög arbetsbelastning, 

pressad arbetssituation och extrem arbetsbelastning. Vad skillnaden är mellan 

de olika graderna av arbetsbelastning framgår däremot inte av praxis.262  

 

Till följd av att ringa tjänstefel inte är kriminaliserat kan situationer 

uppkomma där felet i och för sig har anknytning till myndighetsutövning, 

men där ansvar är uteslutet eftersom gärningen bedöms som ringa. Likväl kan 

det förekomma situationer som inte kan föranleda ansvar för tjänstefel 

eftersom felet inte begåtts vid myndighetsutövningen. Sådana situationer kan 

i stället leda till en arbetsrättslig påföljd enligt bestämmelsen om 

disciplinansvar i 14 § LOA. I avsnittet nedan analyseras i korthet hur HD:s 

och Statens ansvarsnämnds praxis förhåller sig till varandra på området. 

 

9.2.4 Arbetsrättsliga sanktioner i form av 

disciplinansvar och avskedande 

Disciplinansvar 

En domare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter 

i anställningen får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Om 

förseelsen efter en helhetsbedömning och med hänsyn till samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet kan bedömas som ringa får någon påföljd 

inte meddelas. Vid bedömningen kan utöver själva felet även graden av 

oaktsamhet få betydelse. Utvecklingen avseende vilka situationer som kan 

föranleda disciplinansvar har främst skett i praxis eftersom förarbetena 

innehåller begränsat med vägledning på området.263 

 

I avsnitt 7.3.1.1 och 7.3.2.1 har Statens ansvarsnämnds bedömningar 

kortfattat sammanfattats och diskuterats. Det kan konstateras att 

omständigheter som enligt praxis talar emot att bedöma en tjänsteförseelse 

 
262 Jfr Bull (2013) s. 496–512. Undersökningen avser rättsfall från HD och hovrätterna 

gällande tjänstefel för offentligt anställda. 
263 Se avsnitt 7.2 och 7.3. 



 102 

som ringa är om det har förelegat risk för påtaglig rättsförlust för den enskilde, 

om det begångna felet inte har kunnat rättas till, om särskilt höga krav ställs 

på noggrannhet och omsorg vid handläggningen (till exempel vid 

frihetsberövanden och förverkande av villkorligt med given frihet), om det 

har förelegat risk för kränkning av den enskildes rättigheter, om domaren trots 

tillsägelser har fortsatt med det felaktiga beteendet eller om de avsedda målen 

inte har varit särskilt komplicerade eller omfattande.264  

 

Ansvarsnämnden har i praxis sett allvarligt på ageranden som kan ifrågasätta 

rättens opartiskhet och där objektivitetsprincipen inte har iakttagits i 

tillräcklig utsträckning. Exempelvis kan situationen nämnas där domskälen 

utformades på ett nedvärderade sätt gentemot den ena parten, eller där 

domaren lämnade ett meddelande till åklagaren i syfte att påverka dennes 

gärningsbeskrivning.265 Sådana beteenden har i praxis ansett skada 

förtroendet både för den enskilda domaren och för domstolen. Likaså har det 

ansetts förtroendeskadligt att som domare ta med sig yngre kvinnor på 

efterfest till tingsrättens lokaler eller att publicera förtroendeskadliga texter 

på Facebook.266 Ytterligare situationer som har föranlett disciplinansvar kan 

hänföras till brister i handläggningen och s.k. myndighetsinterna föreskrifter. 

Bland annat kan nämnas en domare som i tre fall inte expedierat avkunnade 

domar inom föreskriven tid och där målen inte ansågs vara komplicerade eller 

omfattande, en domare som trots tillsägelser brustit i närvaro på arbetsplatsen, 

inte fullgjort arbetsuppgifterna tillfredsställande och brustit i handläggning i 

form av dröjsmål med nödvändiga uppgifter samt en domare som trots 

påpekanden underlåtit att närvara på arbetsplatsen i tillräcklig utsträckning 

och där åtta fall av sen ankomst resulterade i disciplinansvar.267  

 

Omständigheter som i praxis har talat för att bedöma en tjänsteförseelse som 

ringa är om åtgärder har vidtagits för att begränsa skadan, om domaren har 

befunnit sig i en pressad arbetssituation eller under hög arbetsbelastning, om 

 
264 Se avsnitt 7.3.1. 
265 Se exempelvis Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 1/2014) och (Ä 7/2010). 
266 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 26/2020) och (Ä 3/2015). 
267 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 16/2017), (Ä 7/2008) och (Ä 30/2005). 
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det felaktiga beslutet har fattats under tidspress, om förseelsen inte har 

medfört skada eller risk för skada för den enskilde, om rättsinverkningarna 

har varit mindre ingripande, om målet har varit särskilt komplext, om 

domaren inte har varit nonchalant eller likgiltig inför uppgiften eller i övrigt 

om omständigheter har förelegat som är av betydelse för det enskilda fallet.268  

 

Vid bedömningen av om domare som har dömt personer för redan 

preskriberade brott ska meddelas disciplinansvar eller inte har det särskilt 

beaktats om målet har varit särskilt komplicerat eller omfattande. Om så har 

varit fallet har gärningen bedömts som ringa. Om inte har domaren meddelats 

en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse.269 Vilka mål som ska definieras som 

okomplicerade är inte helt klarlagt. Ytterligare ärenden som har bedömts som 

ringa avser bisysslor som inte har anmälts i enlighet med LOA och tre fall av 

felaktigt förverkande av villkorligt medgiven frihet.270 I bedömningarna 

avseende förverkandena beaktade ansvarsnämnden främst domarnas pressade 

arbetssituation, att åtgärder vidtagits så snart felet upptäckts samt att felet inte 

medfört skada för den tilltalade. Utöver detta kan ett antal ärenden hänföras 

till olika former av bristande handläggning.271 Att en domare åsidosätter 

relevanta lagregler har enligt AD inte ansetts medföra disciplinansvar om 

beslutet inte har gått parterna emot samt med beaktande av domarnas 

handlingsfrihet gällande i vilka situationer parterna behöver upplysas om 

rättsläget och inte.272 

 

Trots att det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela det arbete som 

domaren ska utföra är det den enskilda domaren som bär det straffrättsliga 

eller arbetsrättsliga ansvaret för fel och försummelser vid arbetet. 

Arbetsgivarens agerande och ansvar för den uppkomna situationen utreds 

inte.273 En återkommande och ansvarsinskränkande faktor även vid frågor om 

 
268 Se avsnitt 7.3.2. 
269 Jfr exempelvis Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 11/2014), (Ä 1/2012) och (Ä 18/2009) 

med (Ä 10/2011). 
270 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 16/2018), (Ä 13/2014), (Ä 2/2018), (Ä 13/2001) 

och (Ä 4/2000). 
271 Se exempelvis Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 17/2015), (Ä 12/2002) och (Ä 3/2007). 
272 Se AD 2014 nr 5. 
273 Jfr Ryberg-Welander (2018) s. 1016 ff. 
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disciplinansvar har varit domarens arbetssituation. Vid olika typer av fel och 

försummelser vid utförandet av domstolsarbetet har domare upprepade 

gånger hänvisat till hög arbetsbelastning eller tidspress som förklaring. Att 

domare garanteras goda arbetsvillkor utgör en viktig del av att säkerställa att 

domararbetet utförs korrekt och felfritt. Det är även av betydelse för att 

minska risken för ohälsosam arbetsbelastning och stress på arbetsplatsen, 

något som diskuteras allt mer i dagens samhälle. Enligt 9 § AFS 2015 nr 4 

organisatorisk och social arbetsmiljö är det arbetsgivarens ansvar att se till 

att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger 

upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Att ansvaret tillskrivs arbetsgivaren 

kan utgöra en förklaring till varför just sådana omständigheter har beaktats i 

så pass stor utsträckning av HD och ansvarsnämnden.  

 

Frihetsberövanden är som utgångspunkt strikt reglerade i lag och av stor 

betydelse för den enskilda individen. Utrymmet för att bedöma en eventuell 

förseelse som orsakat ett frihetsberövande som ringa är enligt praxis starkt 

begränsat. Frågan om felaktiga frihetsberövande har prövats upprepade 

gånger av Statens ansvarsnämnd, varav endast två av tretton situationer 

resulterat i disciplinansvar för tjänsteförseelse.274 Av ansvarsnämndens praxis 

under senare år framgår att felaktiga frihetsberövanden som har begränsats 

till högst cirka två till tre timmar inte har föranlett disciplinpåföljd.275 Inte 

heller frihetsberövanden som varat i fem, tolv respektive 24 timmar har 

medfört ansvar.276 I samtliga situationer har ansvarsnämnden bland annat 

beaktat att frihetsberövandet endast varat under en kortare tid. 

Ansvarsnämnden har även bedömt ett felaktigt omhändertagande som varade 

i tre dagar som ringa, bland annat med hänsyn till domarens stressade 

arbetssituation.277 De felaktiga frihetsberövandena som däremot har resulterat 

i disciplinansvar för tjänsteförseelse har avsett två situationer där 

frihetsberövandet varade i åtta dagar och där en person blev föremål för 

 
274 Se avsnitt 7.3. 
275 Se bland annat Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 5/2020), (Ä 5/2017), (Ä 13/2016) och 

(Ä 9/2018). 
276 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 20/2017), (Ä 10–11/2020) och (Ä 10/2013). 
277 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 17/2007). 
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fortsatt tvångsvård i flera månader. I båda besluten poängterades vikten av 

noggrannhet och omsorg vid handläggningen och särskild hänsyn togs till att 

det felaktiga frihetsberövandet inte kunde rättas till i efterhand och till att den 

fortsatta tvångsvården innebar en allvarlig kränkning av den enskildes 

rättigheter.278 Med beaktande av att frihetsberövanden utgör en ingripande 

rättsåtgärd som endast domare kan besluta om är det anmärkningsvärt att 

omkring en fjärdedel av situationerna som prövats av ansvarsnämnden inom 

ramen för disciplinansvar under de senaste 40 åren har avsett just frågor om 

felaktiga frihetsberövanden. 

 

En annan intressant jämförelse kan i sammanhanget göras mellan den praxis 

som finns gällande ringa tjänstefel och ringa tjänsteförseelse. De 

omständigheter som beaktas vid bedömningen av om gärningen eller 

förseelsen ska anses vara ringa överensstämmer i stor utsträckning mellan HD 

och Statens ansvarsnämnd. Till exempel kan nämnas att det föreligger flera 

likheter mellan bedömningarna i frågor om förverkande av villkorligt 

medgiven frihet utan laglig grund. Möjligheterna att bedöma sådana 

situationer som ringa har ansetts begränsade och vid bedömningen har hänsyn 

tagits till domarens arbetsbelastning, tidspress, att ingen skada eller olägenhet 

har uppkommit för den enskilde och till de åtgärder som har vidtagits för att 

begränsa eventuella skador.279 Avseende felaktiga frihetsberövanden har 

både HD och ansvarsnämnden återigen konstaterat att möjligheterna att 

bedöma dessa som ringa är starkt begränsade. Felaktiga frihetsberövanden 

som varat i två till tre timmar har bedömts som ringa, medan 

frihetsberövanden som varat i fem respektive åtta dagar har medfört ansvar 

för tjänstefel respektive tjänsteförseelse.280  

 

  

 
278 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 16/2004) och (Ä 12/1998). 
279 Jfr NJA 2004 s. 164 och Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 2/2018), (Ä 13/2001) och (Ä 

4/2000). 
280 Jfr NJA 2016 s. 453 och NJA 2017 s. 842 och Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 5/2020), 

(Ä 5/2017), (Ä 13/2016) och (Ä 9/2018). 
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Avskedande 

Det grundlagsstadgade anställningsskyddet i 11 kap. 7 § RF syftar till att 

garantera domarnas självständighet och oberoende. Införandet av 

bestämmelsen har motiverats med att ordinarie domare inte ska kunna 

avskedas om det inte finns befogad anledning till det. Enligt bestämmelsen 

får en ordinarie domare skiljas från sin anställning endast om han eller hon 

har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen. Detta kan påvisas 

antingen genom brott eller genom grovt eller upprepat åsidosättande av 

skyldigheterna i anställningen. Till följd av att varken förarbeten, litteratur 

eller lagkommentarer innehåller någon närmare redogörelse för hur 11 kap. 7 

§ RF ska tolkas får de rättsfall och beslut som finns på området fylla ut 

bestämmelsen och vara vägledande för tolkningen av den. Genom att 

redogöra för och analysera besluten kan de användas för att beskriva 

förutsättningarna under vilka ordinarie domare kan skiljas från anställningen. 

 

Att förarbetena till 11 kap. 7 § RF bidrar med så lite vägledning för hur 

bestämmelsen ska tolkas kan uppfattas som något förvånande med hänsyn till 

de värden som bestämmelsen avser att skydda. Syftet med bestämmelsen är 

att skydda domarnas självständighet och oberoende vid utövandet av den 

dömande verksamheten. Vikten av domstolarnas och de enskilda domarnas 

oberoende har redogjorts för i samband med de domaretiska reglerna.281 

Särskilt framfördes hur viktig självständigheten är för rättsstaten, demokratin, 

rättssäkerheten och den enskilda individens mänskliga rättigheter. Om 

bestämmelsen syftar till att skydda självständigheten och självständigheten i 

sin tur kan anses vara av grundläggande betydelse för flera viktiga värden, är 

det anmärkningsvärt att förarbetena inte innehåller en närmare redogörelse 

för hur bestämmelsen ska tolkas och tillämpas. Den vägledning som skulle 

kunna hämtas från förarbetena till gamla LOA är att olämplighetsrekvisitet 

ska tolkas restriktivt och att avskedande endast ska bli aktuellt i sådana fall 

där det kan uppfattas som stötande om arbetstagaren får behålla sin 

anställning. Det kan dock ifrågasättas varför lagstiftaren inte förtydligade vad 

 
281 Se avsnitt 5.2.2 och 5.3.3. 
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som avsågs med begreppet stötande. Rättssäkerhets- och förutsebarhetsskäl 

talar för att ett sådant förtydligande borde ha gjorts. I stället för en tydlig 

redogörelse för tolkningen av 11 kap. 7 § RF har lagstiftaren överlämnat till 

Statens ansvarsnämnd och domstolarna att tolka bestämmelsen utifrån 

tidigare praxis, dess syfte och de värden som den avser att skydda. 

 

Att ytterst få situationer har resulterat i avskedande är förenligt med de syften 

som 11 kap. 7 § RF avser att skydda. Vikten av att domarna är oberoende från 

utomstående påverkan och vågar döma i enlighet med lagen utan rädsla för 

att förlora jobbet kan inte understrykas nog. Det kan konstateras att 

majoriteten av de situationer som har föranlett en prövning av 

ansvarsnämnden och AD avseende avskedande har avsett handlingar av 

brottslig karaktär. Ärendena har avsett bland annat flera fall av snatteri, stöld 

begånget på arbetsplatsen, rattfylleri, brott mot sexköpslagen, ofredande och 

misshandel.282 Majoriteten av brotten har såldes skett utan koppling till 

domarnas anställning.  

 

Å ena sidan kan det ifrågasättas om en domares handlingar på fritiden borde 

kunna utgöra grund för avskedande när handlingarna inte påverkar domarens 

egentliga arbetsprestation. Likväl kan en diskussion föras med utgångspunkt 

i artikel 8 EKMR där den enskildes privatliv och personliga integritet 

skyddas. Tidigare utgjorde statstjänstemannen en oskiljaktig del av staten. 

Sedan införandet av artikel 8 EKMR måste staterna respektera den enskildes 

privatliv oberoende om denne arbetar i privat sektor eller som ordinarie 

domare. Däremot råder det oklarheter gällande vart gränsen går mellan vilka 

ageranden som faller helt inom den privata sfären och vilka som kan bli 

föremål för arbetsrättsliga sanktioner.283 En sammanvägning måste göras 

mellan artikel 8 och den i artikel 6 EKMR stadgade rätten till en rättvis 

rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. Likväl måste även 

skyddet för yttrandefriheten i artikel 10 EKMR beaktas vid diskussionen.  Å 

 
282 Se avsnitt 8.5. 
283 Jfr European Court of Human Rights, ‘Dismissal of judge for reasons related to her 

private life was in breach of the Convention’ och AD 2011 nr 74. 
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andra sidan, vilket även uttrycks i rättspraxis och de domaretiska 

dokumenten, så kan en domares agerande i privatlivet allvarligt skada 

allmänhetens förtroende för domstolen. Formuleringen av 11 kap. 7 § RF, 

vilken stadgar att domare genom brott kan visa sig uppenbart olämpliga att 

inneha anställningen, visar att även lagstiftarna har ansett att en domares 

brottsliga ageranden ska kunna föranleda avskedande. Hur allvarlig 

brottsligheten ska ha varit framgår dock inte direkt av bestämmelsen eller 

dess förarbeten. 

 

Av praxis framgår att höga krav måste ställas på en domares redbarhet och 

oförvitlighet för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Att en domare 

begår brottsliga handlingar är enligt JK något man måste se mycket allvarligt 

på eftersom det riskerar att skada förtroendet för den dömande verksamheten 

och rättssäkerheten. En av de omständigheter som särskilt har beaktats vid 

bedömningen är just den brottsliga gärningens inverkan på allmänhetens 

förtroende för den enskilda domaren och för domstolsväsendet. Trots att det 

i flera av fallen har konstaterats att förtroendet för domaren skadats har 

domaren efter en samlad bedömning inte ansetts uppenbart olämplig att 

inneha sin anställning.284 Det som varit avgörande för de fall som resulterat i 

avskedande är att det rört sig om upprepade och uppsåtliga försummelser där 

domaren trots tillsägelser och varningar inte förändrat sitt felaktiga beteende, 

att det varit fråga om upprepad och uppsåtlig brottslighet samt brottslighet 

som medfört en svårare påföljd än böter.  

 

Trots att det framgår av flera etiska regler att domares agerande i privatlivet 

även påverkar domararbetet verkar det finnas en uppfattning i praxis att det 

är möjligt att skilja en domares bristfälliga, felaktiga eller brottsliga 

ageranden från deras lämplighet för domaranställningen. Som exempel kan 

nämnas rådmannen som dömdes till fängelse för tre fall av misshandel av sin 

sambo. Ansvarsnämnden beslutade att inte avskeda honom med hänsyn till 

att misshandeln skedde utanför arbetet och till att han i övrigt var en skötsam 

 
284 Jfr bland annat Statens ansvarsnämnds beslut 1984-04-10 (Ä 12/1983), 1986-11-05 (Ä 

11/1984) och JK, beslut 2005-05-25, dnr. 2495-05-22. 
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domare.285 Att ansvarsnämnden tog så pass stor hänsyn till att misshandeln 

skedde utanför jobbet kan ifrågasättas mot bakgrund av att 11 kap. 7 § RF 

inte föreskriver att situationen måste ha någon direkt koppling till utövandet 

av domararbetet. 

Vid genomgången av de beslut som finns återgivna i uppsatsen förvånades 

jag av hur kortfattade ansvarsnämndens bedömningar ofta var vid frågor om 

avskedande. I flera ärenden var motiveringarna till besluten sparsamma, 

vilket medfört svårigheter att dra generella slutsatser avseende tolkningen av 

11 kap. 7 § RF och innebörden av ordinarie domares anställningsskydd. 

Varför besluten är så kortfattade är oklart. Möjligen finns en rädsla för att 

skriva för mycket i besluten eftersom ansvarsnämnden inte vet hur 

lagstiftarna ansett att bestämmelsen ska tillämpas, eller också har 

ansvarsnämnden ansett att de situationer som hittills prövats inte har varit 

tillräckligt allvarliga för att avskedande ens ska bli aktuellt att överväga och 

att någon utförlig motivering därför inte behövts. 

En iakttagelse som gjorts är att varken Statens ansvarsnämnd eller 

domstolarna vid sina bedömningar tar hänsyn till de omfattande 

internationella och nationella domaretiska dokumenten. En anledning till 

detta skulle kunna vara att de domaretiska dokumenten är för allmänt hållna 

för att något beslutande organ ska kunna hänvisa till dem. En annan anledning 

kan vara att ett etiskt regelverk inte bedöms som nödvändigt för att klandra 

domare för felaktigheter i anställningen. De domaretiska dokumenten skulle 

kunna beskrivas som en omfattande autonom soft law-utveckling med 

principer och riktlinjer som fyller domarrollen med innehåll och som stadgar 

förväntningar på och skyldigheter för den som innehar en domaranställning. 

Att ge de domaretiska reglerna status som någon form av rättskälla skulle 

kunna bidra med förutsebarhet för domarna samtidigt som domstolarna och 

ansvarsnämnden skulle få ett ramverk att hänvisa och förhålla sig till vid 

bedömningen av disciplinansvar och avskedande. I sammanhanget kan 

nämnas de ramverk som finns på den privata sektorn till exempel för revisorer 

 
285 Se Statens ansvarsnämnds beslut (Ä 11/1984). 
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(god revisionssed), advokater (god advokatsed) och läkare (läkarförbundets 

etiska riktlinjer). Med utgångpunkt i grundläggande värderingar, lagtext, 

branschens egna riktlinjer och praxis från tillsynsmyndigheter har olika 

uppförandekoder sammanställts med regler som kan verka vägledande för de 

personer som innehar de olika yrkesrollerna. Ett liknande ramverk hade även 

kunnat utvecklas för domarrollen med utgångspunkt i förarbeten, rättspraxis 

och de domaretiska reglerna.  

 

Den främsta grunden till varför Sveriges Domareförbunds förslag till etiska 

regler från 1995 kritiserades var för att det inte var tillräckligt förberett eller 

förankrat i domarkåren. Enligt min mening är de anförda skälen inte 

tillräckligt bra för att avstå ifrån att på nytt utreda behovet av en domaretisk 

uppförandekod. Detta särskilt med beaktande av att det har bedömts både 

nödvändigt och fördelaktigt att införa liknande etiska ramverk för andra 

yrkesgrupper, däribland advokater och läkare. Av Förtroendeutredningen från 

2008 framgår även att majoriteten av remissinstanserna var positiva till en 

domaretisk diskussion, vilket ytterligare talar för att en sådan bör föras i 

framtiden. 

 

9.3 Avslutande diskussion 

Uppsatsens första frågeställning avseende hur utnämningsförfarandet för 

ordinarie domare går till regleras i 11 kap. 6 § RF och lagen om utnämning 

av ordinarie domare. Att grunderna för förfarandet endast får meddelas i lag 

markerar betydelsen av att upprätthålla domarnas oberoende ställning. 

Ordinarie domare utses av regeringen på förslag från Domarnämnden. 

Nämndens förslag ska motivera vem eller vilka de bedömer som mest 

lämpade för den lediga anställningen. Vid utnämningen ska enligt 11 kap. 6 

§ andra stycket RF avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst 

och skicklighet. Enligt 4 § andra stycket LOA ska skickligheten sättas främst, 

om det inte finns särskilda skäl för något annat. För att en sökande ska kunna 

utnämnas till ordinarie domare krävs därutöver att vissa särskilda 
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behörighetsvillkor är uppfyllda, däribland utbildningskrav och svenskt 

medborgarskap. Regeringen är inte bunden av Domarnämndens förslag, men 

om de avser utnämna någon annan än de som föreslagits ska nämndens ges 

tillfälle att yttra sig. Domarnämndens utnämningsförslag kan inte överklagas 

och det råder begränsade möjligheter att överklaga regeringens beslut genom 

rättsprövning. 

Uppsatsens andra frågeställning avser dels vilka rättsstatliga förväntningar 

som förekommer på ordinarie domare, dels vilka domaretiska regler som 

finns avseende domarrollen. I regeringsformen föreskrivs att domare ska 

döma i enlighet med legalitetsprincipen, likhetsprincipen och 

objektivitetsprincipen samt att domarämbetet ska utövas självständigt och 

fritt från påtryckningar. För att uppfylla kravet i artikel 6.1 EKMR på en 

oavhängig och opartisk domstol måste domare vara oberoende i förhållande 

till parterna och utomstående organ samt vara subjektivt och objektivt 

opartiska. Kravet på objektiv opartiskhet framgår även av 

jävsbestämmelserna i 4 kap. 13 § RB vilka reglerar olika situationer avseende 

domarens anknytning till målet som kan föranleda att domaren anses vara 

jävig. De rättsstatliga förväntningarna har flera beröringspunkter med de 

domaretiska reglerna. De internationella domaretiska dokumenten innehåller 

detaljerade principer om bland annat oberoende och opartiskhet, hur domare 

ska uppträda för att förstärka allmänhetens förtroende samt vad domare ska 

iaktta vid utövandet av domarämbetet. Förekomsten av etiska regler är inte 

lika vanligt förekommande i Sverige som internationellt. Vissa etiska 

principer kan utläsas av Olaus Petris domarregler från 1540 och domareden i 

4 kap. 11 § RB, men med hänsyn till dess ålderdomliga formulering och 

domarreglernas religiösa prägel är de av begränsad betydelse. Det mest 

utförliga nationella dokumentet är God domarsed – Om etik och 

ansvarstagande, vars riktlinjer utarbetats med utgångspunkt i de 

internationella etiska reglerna. Varken de internationella eller nationella 

etiska reglerna har någon rättslig betydelse för staterna eller de enskilda 

domarna, däremot borde de internationella dokumenten kunna få betydelse 

för den domaretiska diskussionen i form av soft law. Möjligen hade de 
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domaretiska reglerna i kombination med rättspraxis och bestämmelser i lag 

vidare kunnat sammanställas till en uppförandekod för domare i syfte att 

verka förtroendeingivande för allmänheten och vägledande för domarrollen. 

De flesta domstolarna har i remissutlåtanden till Förtroendeutredningen från 

2008 ställt sig positiva till etiska diskussioner bland Sveriges domare, men 

det råder delade meningar avseende införandet av en domaretisk 

uppförandekod. 

Uppsatsens tredje frågeställning avser vad som utgör tjänstefel i domarrollen 

enligt 20 kap. 1 § BrB. Av praxis från HD följer att omhändertaganden i 14 

timmar utan laglig grund, felaktiga frihetsberövanden som varar i fem dagar 

och underlåtenhet att vid upprepade tillfällen hålla omhäktningsförhandling 

medför straffansvar för tjänstefel. Likaså gäller om domare upprepade gånger 

underlåter att expediera domar inom föreskriven tid, utan förklaring 

underlåter att förordna om att ett fängelsestraff ska anses verkställt i anstalt, 

fattar felaktiga beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet utan 

laglig grund och om fråga om häktning prövas utan att åtal väckts. Att 

situationerna ovan har föranlett straffansvar medför dock inte automatiskt att 

liknande situationer kommer att göra det eftersom en helhetsbedömning 

utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet måste göras. Några 

omständigheter som är återkommande vid bedömningen av om en gärning är 

ringa och således inte ska föranleda straffansvar är om det har uppkommit 

någon skada eller olägenhet till följd av gärningen, graden av 

arbetsbelastning, tidspress, om åtgärder har vidtagits för att begränsa skadan 

och om det har förelegat risk för påtaglig skada. Vilken förklaring som anförs 

från domarens sida är av betydelse för frågan om tjänstefel ska utdömas eller 

inte. Det ska bli intressant att se vad utredningen avseende behovet av ett 

utvidgat straffansvar för tjänstefel resulterar i och om Sverige kommer ta ett 

steg tillbaka mot det historiska ämbetsansvaret eller inte. 

Uppsatsens fjärde och sista frågeställning avser vilka ageranden i domarrollen 

som medför arbetsrättsliga sanktioner i form av disciplinansvar eller skiljande 

från anställningen. Med hänsyn till frågornas komplexitet och eftersom 

uttalandena i förarbetena är kortfattade är rättsläget fortsatt oklart vid frågor 



 113 

om domares individuella ansvar. Vilka typer av ageranden som har medfört 

disciplinansvar har varierat i stor utsträckning från olämpliga och 

förtroendeskadliga uppträdanden eller bristande närvaro på arbetsplatsen till 

oriktig rättstillämpning och bristande handläggning. Det kan konstateras att 

situationer som har resulterat i felaktiga frihetsberövanden har prövats av 

ansvarsnämnden upprepade gånger. Med hänsyn till att frihetsberövande 

utgör en ingripande rättsåtgärd av stor betydelse för den enskilda individen är 

det anmärkningsvärt att felaktigheter uppstår vid prövning av sådana frågor. 

Under senare år har organisatoriska faktorer, såsom arbetsbelastning och 

ohälsosam stress, blivit allt viktigare arbetsmiljöfrågor. Att arbetsmiljön 

påverkar även domarrollen framgår av den praxis som har presenterats i 

uppsatsen. Vid frågor om disciplinansvar har dåliga förutsättningar, såsom 

hög arbetsbelastning och tidspress, utgjort återkommande förklaringar till de 

felaktigheter eller försummelser som har begåtts i arbetet. 

Arbetsbelastningen, i kombination med andra omständigheter, verkar med 

utgångpunkt i praxis vara en ansvarsinskränkande faktor som beaktas vid 

bedömningen. Enligt AFS 2015 nr 4 är det arbetsgivarens ansvar att undvika 

ohälsosam arbetsbelastning för arbetstagarna. Fler åtgärder måste vidtas för 

att förbättra arbetssituationen och på så vis minska risken för felaktiga 

bedömningar och åtgärder vid utövandet av domstolsarbetet.  

Frågor som avser om en domare ska skiljas från anställningen är inte lika 

vanligt förekommande som frågor om disciplinansvar. Majoriteten av de 

situationer som har föranlett en prövning avseende avskedande har avsett 

handlingar av brottslig karaktär. Antalet avgöranden från Statens 

ansvarsnämnd i vilka ageranden i domarrollen har medfört avskedande är 

lågt. Det ena avskedandet kan hänföras till bristande närvaro i kombination 

med arbetsuppgifter som inte fullgjorts och fjorton fall av tjänstefel för 

underlåtenhet att expediera avkunnade domar. De två andra avskedandena har 

avsett upprepad och uppsåtlig brottslighet där påföljden i det ena fallet varit 

fängelse. Av praxis framgår att varje form av förseelse eller brott av mindre 

allvarlig art inte ska medföra avskedande. Enstaka bötesbrott, rattfylleribrott 

eller gärningar som kan betraktas som en engångsföreteelse har inte utgjort 
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tillräcklig grund för avskedande. Däremot har återfall i brottslighet medfört 

avskedande.  Det kan konstateras att en domares agerande i privatlivet även 

påverkar dennes anställning som domare och att det ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv inte är möjligt att skilja på fritid och arbetstid. Enligt min 

uppfattning har motiveringarna till besluten varit för korta för att kunna 

användas till att formulera generella slutsatser för vilka ageranden i 

domarrollen som är så pass oacceptabla att avskedande bör följa. Varken 

Statens ansvarsnämnd eller AD tar vid bedömningen hänsyn till den soft law 

som finns på området i form av internationella domaretiska regler, även om 

dessa hade kunnat vara vägledande vid frågor om domares uppträdande. På 

grund av lagstiftarens begränsade vägledning är det oklart hur 11 kap. 7 § RF 

ska tolkas och tillämpas. Det är därmed nödvändigt att bedriva framtida 

forskning på området för att mer detaljerat kunna besvara uppsatsens 

frågeställning. Trots otydligheten avseende hur grundlagsbestämmelsen i 11 

kap. 7 § RF ska tolkas framstår anställningsskyddet för ordinarie domare som 

starkt.  

Utöver de straffrättsliga och arbetsrättsliga sanktionerna finns även 

processrättsliga remedier för att säkerställa att utfallet vid domstolsarbetet blir 

korrekt. Dessa omfattas bland annat av bestämmelserna om resning, domvilla, 

prövningstillstånd och statens skadeståndsskyldighet i relation till enskilda. 

Möjligen finns ett behov av en tydligare samordning av nyss nämnda 

remedier i relation till bestämmelserna om disciplinansvar och avskedande. 

De problem som uppsatsen har analyserat skulle kunna utredas inom ramen 

för den utredning som år 2020 tillsattes för att utreda behovet av att ytterligare 

stärka domstolarnas och domarnas oberoende på lång sikt.286 

 
286 Dir. 2020:11. 
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