
Hvilke krav bør stilles til dommerne i de nordiske
samfunn? - seksjonsmøte

Referenten, høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge: I referatet reiser jeg
først spørsmålet om emnets aktualitet, hvor jeg tar utgangspunkt i temaet
«Domstolenes og dommernes uavhengighet», som ble behandlet på det nordiske
juristmøtet i København for 6 år siden, med høyesterettsdommer Hans M.
Michelsen som referent. Der uttalte lagmann Karl-Gunnar Ekeberg følgende, i
følge det danske trykte referat: «I mitt skriftlige innlegg,» sier han, «har jeg frem-
hevet at domstolene og dommernes selvstendighet er et meget diskutert og muli-
gens også sønderdiskutert emne. Jeg har redegjort for en del av den svenske debatt
på området og nevnt at diskusjonen kan virke pretensiøs og overdreven, som
strekker seg fra politisk polemikk til selvforherligelse av egen ervervsgruppe.»
Disse formastelige ord fikk selvfølgelig behørig imøtegåelse og påskrift av frem-
tredende deltakere i debatten. Og hva man enn måtte mene om hans ord, så er det
iallfall klart at dette emnet - dommerne og deres stilling, administrasjon og være-
måte, osv. - har vært gjenstand for inngående utredninger og debatt i samtlige av
de nordiske land. Da jeg utarbeidet mitt referat, hadde jeg en svensk utredning, en
dansk utredning, og et svensk sammendrag av omfattende finske utredninger. Jeg
var da ikke klar over at man i Island nylig hadde gjennomført en lovendring om
disse ting, og selvfølgelig med det forarbeid som kreves, og, som sikkert var både
omfattende og grundig. Senere har man også kommet etter fra norsk side, med to
fryktinngytende komitéinnstillinger: Domstolsutvalgets tykke innstilling, avgitt
av høyesterettsjustitiarius Carsten Smith som formann, og dessuten en særbe-
handling av en egen komité, som har drøftet førsteinstansens organisering, under
ledelse av høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy. Så vi har kommet sent,
men vi har kommet godt, og vi hevder oss i det nordiske utredningslandskap.

Så jeg tror nok vi må si at emnet er aktuelt. Det neste tema har jeg kalt
«Dommernes faglige og menneskelige kvaliteter», og hvor spørsmålene blant
annet er om det er behov for en spesiell dommerutdannelse, og om man skal ha
en egen dommer-rekruttering, som man har i Sverige og til dels i Danmark, eller
en bred, allsidig juristrekruttering til domstolene, som vi har hatt i Norge. I Norge
er det også et viktig spørsmål hvorfra i landet våre dommere skal komme.

Neste emne gjelder dommernes bierverv og kontaktflate, som jeg selv synes
er meget interessant å diskutere. Hvor mye skal dommerne være isolert i sitt
glassbur, og ikke bli utsatt for det aller minste som kan gjøre dem inhabile, og
hvor mye skal de være «en av oss»? Det vil vel kanskje fremgå av det lille jeg
har skrevet om dette, at jeg mener at vi er så få her i landet at vi ikke kan unn-
være dommerne i den alminnelige samfunnsaktivitet. Men det er mange som har
andre tanker om dette.

Nært knyttet til dette er dommernes deltakelse i samfunnsdebatten. Skal en
dommer få lov til å uttale seg offentlig, det være seg om alminnelige politiske
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emner, eller kanskje emner som er tilknyttet hans fag og hans aktivitet? Hva må
dommere finne seg i? Bør man kunne anmelde dommere til politiet for grov ufor-
stand i tjenesten dersom de har avsagt en, etter den tapende parts oppfatning, hår-
reisende dom? Det er i hvert fall tre temaer som henger nær sammen.

Som punkt 7 i referatet finner man spørsmålet om utnevnelse og administra-
sjon av dommere, men det er jo et eget emne, som skal behandles senere på dette
møtet, og det bør vi derfor avgrense mot.

Så har vi spørsmålet om dommerfullmektiger og konstituerte dommere, altså
dommere som ikke er fast utnevnt. Som alle vet, har vi i alle våre nordiske land
slike dommere, som har stått for en stor del av rettspleien. Jeg er inne på spørs-
målet om dommerfullmektigers virksomhet er i samsvar med Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon. Det vil sikkert korreferenten komme nærmere
inn på, men jeg nevner at vi har avgjørelser fra både norsk og dansk høyesterett,
som sier at det er i orden. I Island har man tatt et annet standpunkt, og senere har
jeg lært at man der også har opphevet ordningen med dommerfullmektiger og
gjort dem til en slags utredere i stedet.

Et tema er også om man bør ha kollektive domstoler eller enkeltarbeidende
dommere. Som sønn av en enkeltarbeidende sorenskriver, må jeg nok si at jeg har
adskillig forkjærlighet for den plikttro embetsmann som holdt sitt embete å jour,
uten særlig hensyn til arbeidstidsbestemmelser, lønnstrinnsvurderinger og andre
uproduktive elementer som uvilkårlig kommer inn i bildet når flere kolleger sit-
ter rundt et kaffebord. Men den før nevnte komiteen, med høyesterettsdommer
Skoghøy i spissen, går inn for å nedlegge enkeltdommerembetene og omdanne
dem til distriktsretter. Det kommer i Norge til å skape atskillig diskusjon. Det er
mange steder som da vil miste sin domstol, og det er ingen spøk.

Spesialisering av domstolene er et evig tema. Spesialiseringen har hittil vært
mest utpreget i Sverige. Norge har hatt det i liten grad, men i seneste nummer av
tidsskriftet «Skatterett» skriver dekanus ved Det juridiske fakultet, professor
Frederik Zimmer, at nå må vi få spesialdomstoler i skatterett, eller i hvert fall
dommere som er bedre trenet i skatterett enn det vanlige gross. Men da sier jeg,
naturligvis, at hvis en skattedom er dårlig, så er det ikke fordi dommeren er dår-
lig, men det er fordi advokaten er dårlig. Det er jo advokatens oppgave å belære
dommeren på de områder dommeren ikke kjenner!

Så har vi temaet «Dommeretikk». Det er et morsomt tema. Alle snakker om
det, men ingen tør gå ordentlig inn på det. I referatet har jeg skrevet at Sverige
har hatt dommerregler siden Olaus Petri på 1500-tallet. Fra mine finske venner
er jeg blitt oppmerksom på at reglene slett ikke bare gjaldt i Sverige, men også i
Finland. Og de står faktisk den dag i dag i Finlands lagsamling, som «Olaus
Petris domarregler». Min gode venn fra Rovaniemi Hovrätt, hovrättsrådet Helinä
Haataja, har også gjort meg oppmerksom på at man i Finland nå har fått
«Juristregler», som ble vedtatt av Finlands Juristforbund for 3-4 år siden, og som
ser ut til å være kloke regler.
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Men det er nok ikke så lett å få det til. I Norge har Smith-komiteen skrevet at
dommerne må få opplæring i etikk, men hva den skal gå ut på, det skriver komi-
téen ikke noe om. Tvert imot, avgrenser de mot det! For det var ikke en del av
mandatet. Jeg tror nok at hvis komiteen hadde ønsket å gå inn på dette tema,
hadde man klart å utvirke en endring i mandatet.

Og, har man ikke annet å diskutere, så kan man diskutere lønningene.
Dommerne tjener jo så skammelig dårlig, sier enkelte dommere. Vi andre synes
vel at det kanskje ikke er så verst. I Norge tjener en dommer i første instans vel
400 000 kroner i året, og det stiger med ansiennitet, og oppover i instansene.
Dette har, som sagt, vært et tema, og Dommerforeningen har gått aggressivt ut.
Advokatforeningen gjør også det når det gjelder våre honorarer, som selvfølge-
lig er nesten på sultegrensen. Så vi er i godt selskap!

Korreferenten, kammarpresident Matti Pellonpää, Finland: Jag tänker inte att
kommentera varje enstaka argument referenten framfört, särskilt inte där jag hål-
ler med referenten. Jag skall framföra vissa ytterligare - delvis också avvikande
- synpunkter, särskilt sådana som tangerar Den europeiska människorättskon-
ventionen som nämnts av huvudreferanten och med vilken jag av förekommen
anledning gjort visst bekantskap.

Såsom referenten har betonat, är frågan av domarens ställning av största aktu-
alitet. Det är så inte bara i olika länder men också på mellanstatlig nivå. I detta
hänseende må det nämnas att domarnas oberoende och opartiskhet var temat för
det 22. justitieministermötet som Europarådet höll i Moldavien för två månader
sedan. Det kan också nämnas att Europarådets ministerkommitté i 1994 antog en
resolution om domarnas oberoende, effektivitet och roll («Independence, effici-
ency and role of judges»). En särskild «European Charter on the statute for jud-
ges» antogs i samband med ett möte som organiserades av Europarådet 8.-10.
juli 1998. Detta internationella samarbete syftar närmast på att förstärka utveck-
lingen av rättsstater i de nya demokratierna i öststaterna, i vilka problem beträf-
fande domarkåren torde vara på en helt annan nivå än hos oss i Norden. Ur denna
synvinkel skulle det vara även intressant att diskutera ämnet om domarnas ställ-
ning också med juristerna från till exempel östsjöländerna.

Det stora mediaintresset för domstolsväsendet har varit påfallande, såväl i
Finland som i andra länder. Även om det kan hända att intresset berott på vissa
uppseendeväckande mål eller annars varit av förbigående art, lämnar det kanske
något bestående. Mediaforskarna hävdar att när något tema tas upp i mediadis-
kussionen, så förblir det normalt på högre nivå än före diskussionen även efter
försvinnandet av sakens största aktualitet. Jag är övertygad om att domarna och
domstolarna måste räkna med bestående intresse från mediernas sida.

Den europeiska människorättsdomstolen hade möjlighet att ta ställning, till
förhållandet mellan medierna och domstolarna i målet Worm v. Österrike, i vil-
ket klaganden - en österrikisk journalist - hade dömts för att ha «utövat förbju-
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det inflytande på straffprocess».1 Människorättsdomstolen ansåg att det här inte
kränkte mot artikel 10 - bestämmelsen om yttrandefrihet - som tillåter bl.a. vissa
inskränkningar för upprätthållandet av domstolarnas auktoritet och opartiskhet.
Frågan var om en uppseendeväckande rättegång beträffande skattebedrägeri mot
en före detta österrikisk minister. Europeiska domstolen accepterade de nationel-
la domstolarnas resonemang enligt vilket klaganden i sin ifrågavarande artikel
hade stämplat ministern som skyldig innan han dömts, och att detta skulle kunna
förstås som intention att «usurpera» de ansvariga domarnas ställning. Den euro-
peiska domstolen antydde att överdrivet mediaintresse i extrema fall kan äventy-
ra rätten till rättvis rättegång. Domstolens andra kammare upprepade denna prin-
cip i ett beslut som fattades förra månaden.2 I målet var det fråga om ett uppse-
endeväckande mordfall om vilket ett halv-dokumentariskt TV-program presente-
rades och en bok publicerades under förfarandets lopp. Den europeiska domsto-
lens kammare bekräftade principen att en virulent mediakampanj i princip kan
äventyra den klagades rätt till rättvis rättegång, men fann att så inte hade hänt i
detta mål.

«Dommerne må selvsagt være gode jurister, og de må spesielt kunne sivil- og
straffeprosessen,» betonar referenten. Jag håller med, men skulle tillägga och
betona att domaren måste känna bra den tillämpliga materiella rätten också. Om
det är fråga om till exempel viktiga miljörättsliga ärenden, som möjligen påver-
kar stora befolkningsdelars omgivning, kan sakerna inte lämnas beroende av hur
skickliga och sakkunniga parternas advokater är, utan domstolen borde enligt
min mening själv vara den mest framstående experten på den ifrågavarande
materiella rättens område. På sätt och vis kan sakkunnigheten bli en förutsättning
för domarens oberoende, av vilket en del är oberoende av parterna. Ytterligare
krav beträffande domarnas sakkunnighet ställs av den rättsliga internationalise-
ringsprocessen, som håller på att gå. Denna utveckling ställer krav både i pro-
cess- och i materielrättsligt hänseende. Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna med sitt krav om rättvis rättegång - «fair trial» - är viktig i det först-
nämnda hänseendet. EG-rätten, som till stor del gäller också i Norge och på
Island, måste ofta tas i betraktande av domstolarna ex officio, vilket i sin tur för-
utsätter sakkunskap om de tillämpliga materielrättsliga normerna.

Är «kollektivisering» eller «individualisering» att föredra? Jag tror att det i
viktiga ärenden är det bättre att ha ett kollektiv. Men det finns också ärenden där
en domare kan mycket väl avgöra själv.

Referenten varnar för en långtgående specialisering och hänvisar i detta sam-
manhang till existensen av skilda förvaltningsdomstolar i Sverige och i Finland.
Detta fenomen beror på en lång tradition och kan inte ifrågasättas enligt min
mening - åtminstone inte på kort sikt för Finlands vidkommande. Bortsett denna

1 Dom 29. augusti 1997, Reports 1997-V s. 1534.
2 Dom 6. juli 1999, Del Giudice v. Italien.
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fundamentala distinktion ställer jag mig i likhet med referenten något tveksamt
till specialdomstolar, men mina grunder tycks skilja sig från referentens motiv.
Även om jag medger att specialdomstolar är nödvändiga på vissa områden, och
jag inte skulle vilja avskaffa dem helt och hållet, är jag benägen att tänka att en
för komplicerad domstolsorganisation med många olika domstolar förorsakar
onödiga kostnader för samhället. Det kan också äventyra rättskipningens enhet-
lighet och förutsebarhet.

Däremot delar jag inte helt referentens mening när han säger att han inte
«ønsker spesialister som er spesialisert på det aktuelle livs- eller forretningsom-
rådets prinsipper» men föredrar i stället «allround» domare. Jag tycker att det är
av stor vikt att det i många saker ingår också specialister i domarkollektivet. Om
jag anför besvär över något planbeslut som påverkar min omedelbara livsmiljö,
känner jag mig tryggare om jag vet att i sammansättningen av domarna ingår
någon eller några som har särskilda sakkunskaper på det mycket komplicerade
rättsområdet. Från domarnas synvinkel kan man också hävda, att det måste vara
tillåtet, också för en domare, att intressera sig för ett speciellt ämne och genom
sådant intresse bidra till rättskipningens högre nivå.

Referenter ställer frågan huruvida en domare som är utsedd på begränsad tid
fyller de krav som ställs på domarens oberoende och opartiskhet av artikel 6 i
Människorättskonventionen. Med tanke på att jag på den ursprungliga invitatio-
nen till detta juristmöte presenteras som extraordinarie förvaltningsråd känner
jag mig något illa till mods beträffande denna fråga. Jag har nog under mellanti-
den utsetts till en annan domartjänst på Den europeiska domstolen för de mänsk-
liga rättigheterna, men den ställningen är också tidsbegränsad. Trots allt vågar
jag framföra vissa synpunkter, men nöjer mig med att närmast redogöra för den
begränsade praxis som övervakningsorgan av Den europeiska människorättskon-
ventionen har hittills haft.

Den europeiska manniskorättskomissionen avgjorde 1996 ett mål där det var
fråga om huruvida en tysk domare som anställts på prövotid uppfyllde de krav
som ställs av Människorättskonventionens artikel 6.3Även om de ifrågavarande
domarnas ställning skiljer sig från de nordiska «dommerfullmektiger», «konsti-
tuerte», «tingsnotarier» eller «extraordinarie justitie- eller förvaltningsråd» eller
vad det nu än finns, är Kommissionens resonemang dock av visst intresse också
ur de nordiska förhållandenas synpunkt. Kommissionen förkastade nämligen
argumentet om kränkningen av oberoende och opartiskhet bl.a. med hänvisning
till att deltagandet av domare på prövotid tjänar samtidigt till träning och val av
domare till permanenta ställningar och möjliggör för domstolarna att dra nytta av
dessa domare, som efter att ha avslutat sina studier och sin utbildning har upp-
fyllt de allmänna krav som ställs på en domare. I det aktuella fallet fanns det
t.o.m. två domare på prövotid i sammansättningen, vilket hade möjliggjorts av

3 Dom 25. november 1996, 28899/95, Stieringer v. Tyskland.
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vissa stadganden som förorsakats av den tyska återföreningen. I detta hänseende
påpekade Kommissionen att domstolsförfarandet enligt artikel 6 måste genom-
föras inom skälig tid och att staterna är ansvariga för sina rättsväsen och att det
ankommer på dem att se till att domstolarna har kapacitet att uppfylla förpliktel-
serna enligt konventionen. Klagomålet avvisades.

I ljuset av Kommissionens beslut ser det ut att syftet att anlita tillfälliga
domare med tanke på domarutbildningen eller träning och som led i rekryte-
ringsprocessen är legitima ändamål som tas i betraktande när frågan dryftas i lju-
set av artikel 6. En oväntad situation som plötsligt ökar antalet mål kan också
tjäna som grund för anställandet av domare för en begränsad period.

Att vi dryftar om «dommerfullmektiger» etc. är ett potentiellt problem i våra
länder visar på sätt och vis att våra problem omkring domarnas oberoende och
opartiskhet är mycket små i jämförelse med många andra länder. Referenten har
hänvisat till den norskfödda franska undersökningsdomaren Eva Joly. Det här
påminner mig om den diskussion om den franska justitieministerns möjlighet att
ingripa i pågående förundersökningar som förts livligt i Frankrike under den
senaste tiden. Ur en nordisk jurists synvinkel verkar det mycket främmande att
sådan diskussion överhuvudtaget förs. Men om domarnas beroendet av den verk-
ställande makten är ett problem i Frankrike, sa är det inte svart att föreställa sig
att det kan vara ett allt allvarligare problem i vissa andra länder.

Det är självklart att en domare måste kunna delta i vardagslivet som en nor-
mal människa, handla i butiker, gå till skomakaren om så behövs osv.
Domarkåren skall inte vara som någon sovjetisk «nomenklatura» som handlar i
specialbutiker och umgås bara med varandra. En domare måste också kunna vara
medlem i föreningar. Det är också av vikt att en domstol har ledamöter med erfa-
renhet som styrelseledamot e.d. i stora företag eller som varit med i andra vikti-
ga samhällsinstitutioner. Detta behov borde dock tillfredsställas genom rekryte-
ring av domare med olika bakgrunder. Efter rekryteringen borde domaren däre-
mot ha en försiktig attityd när det gäller antagandet av uppgifter som skulle väcka
frågor om möjliga beroendeförhållanden. Domstolen borde vara så sammansatt
att det inte råder några som helst tvivel om dess opartiskhet. Domarnas löner
borde också vara tillräckligt höga att garantera att det inte finns behov till bisyss-
lor som skulle väcka frågor om domarens oberoende och opartiskhet. I denna
mening är frågorna om löner och bisysslor nära sammankopplade.

Lönefrågan sammanhänger också med rekryteringen. Utan konkurrenskrafti-
ga löner får man inte det bästa folket. Vad är det bästa folket? Referenten anser
att «en allsidig advokaterfaring er det beste grunnlag for dommergjerningen».
Jag skulle inte vara så kategorisk. Advokaterfarenheten är visst en bra bakgrund
men det finns andra också. Det framstår som naturligt att en verksamhet i dom-
stolarna själva kan säkert också bilda en bra bakgrund för domarverksamheten.
Enligt min mening är det också viktigt att sådana jurister som från första början
tänker på en domarkarriär, kan göra en karriär i domstolarna själva. Därjämte
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borde karriären vara öppen för andra, däribland advokater. Jag tror att det är av
vikt att domarkoren omfattar jurister med olika bakgrunder.

Referenten har redan korrigerat ett fel som finns i hans skriftliga inlägg där det
hänvisas till Olaus Petris' domarregler från 1540-talet och antydes att dessa
regler bara spelar en roll i Sverige. Såsom sagt, finns dessa regler, som har rubri-
ken «Några allmänna regler, där en domare skall sig alldeles efter rätta», i
Finlands Lag och alla finländska juristgenerationer har bekantat sig med dem.
Jag kommer ihåg att när som ung studerande år 1970 köpte min första «Suomen
Laki» (Finlands Lag), tyckte jag att det intressantaste som denna annars något
tråkiga bok innehöll var just Olaus Petris' domarregler. Jag avslutar mitt inlägg
genom att citera ett par av dessa regler: «Det som inte är rättvist och skäligt kan
inte heller vara lag; det är för den skälighetens skull som lagen innehåller att den
godkänns.» Och: «En god och beskedlig domare är bättre än god lag, ty han kan
alltid laga efter lägligheten. Där en ond och orättvis domare är, där hjälper god
lag intet, ty han vränger och gör dem orätt efter sitt sinne.» Olaus Petris' funde-
ringar tjänar som bra rättsnöre också för dagens domare.

Dommer Jes Schiøler, Danmark: I egenskab af formand for Den danske dom-
merforening, har jeg haft det privilegium at deltage i noget internationalt arbejde
i Den internationale dommerunion, IAJ, og det er dét, der kalder mig på podiet.
Det emne, der får mig til at sige noget, det er «dommeren i samfundet». Det er
gået op for mig gennem dette arbejde, at vi i Norden har en tradition, som ikke
er nogen selvfølgelighed, og som er værd at værne om, nemlig den - som det
også er fremgået af referenten og korreferentens oplæg - at dommeren deltager
aktivt i samfundet. Det er således, at der i den internationale dommerunion er
under udarbejdelse et «Universal Charter of the Judge», som formodentlig bliver
vedtaget på årsmødet til november. Der står om dommerens generelle mulighe-
der for at beskæftige sig med ting og sager ud over sit arbejde, noget som på
dansk er noget i retning af, at dommeren har lov til at beskæftige sig med alt,
hvad der er foreneligt med hans særlige position i samfundet og hans særlige
hverv og opgaver. Det lyder umiddelbart ikke særlig sindsoprivende, og det er
det heller ikke set med vore øjne. Men baggrunden for den formulering var en
tidligere formulering, ved det tidligere årsmøde, hvor det i grove træk var såle-
des, at dommeren ikke havde lov til at beskæftige sig med noget uden for, og så
var der en særlig positivliste, for ting som man godt kunne tillade en dommer at
have med at gøre, f.eks. at undervise.

Det er klart, at det var sammen med forskellige andre ting noget, som gjorde
de nordiske deltagere ret frustrerede at læse på, og heldigvis havde vi sammen
med andre gode mennesker det held, at vi fik forpurret, at det blev vedtaget den
gang. Så har der været en arbejdsgruppe, som jeg har deltaget i, og vi har fundet
frem til denne noget anderledes og blødere formulering, som vi fra nordisk hold
kan værne om. Men det er ikke nok, for at en tradition kan være levende, at man
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kun har mulighed for at udøve den. Det er også vigtigt, at man faktisk benytter
sig af den. Der vil jeg helt tilslutte mig det, der blev sagt, at det er vigtigt for sam-
fundet, og det er også vigtigt for dommerne selv, at dommerne er aktive deltagere
i samfundslivet med de nødvendige reservationer og den tilbageholdenhed, som
dommernes særlige stilling gør nødvendig.

Måske må jeg lige knytte en lille bemærkning til det. Den har ikke noget
direkte med emnet at gøre, men det illustrerer alligevel noget, med dommeren i
samfundet. Bare til illustration kan jeg sige, at det er åbenbart sådan, at der i de
fleste retssystemer, ikke er muligt at sagsøge en dommer civilretligt for domme-
rens gerninger som led i hans hverv. Det er således, at man kan kun sagsøge sta-
ten, og staten kan så gøre et disciplinært ansvar gældende over for dommeren.
Som bekendt er det i nordiske systemer sådan, at man kan godt sagsøge en dom-
mer. Det sker sjældent, og det giver aldrig noget resultat, men man kan godt. Jeg
tror, det er vældig vigtigt at holde fast i, at det siger noget om vores opfattelse af
dommerens forhold til samfundet, som det er meget vigtigt at værne om.

Generaldirektor Stefan Strömberg, Sverige: Som chef för domstolsverket i Sverige
är jag engagerad i och intresserad av många av de här frågorna. Man kan säga att
man undrar lite över ämnet. Det står här vilka krav skall ställas till domarna i de
nordiske samfund, och man undrar nog om inte en del av det som står här snarast
är krav som domarna skall ställa på samfundet. Det är en ganska bred buffé eller
smörgåsbord av frågor som tas upp här och jag skall ta upp några av dom.

När det gäller domarnas självständighet så tycker jag nog att man i någon mån
skall ge K. -G Ekeberg rätt i det som berördes av referenten, och jag delar nog
hans uppfattning att frågan har diskuterats på ett sådant sätt att den kanske inte
riktigt upplevs som fruktbar. Och kanske principerna inte alltid är vägledande,
utan de kanske rätt mycket präglar det här med egenintresse.

Tar man frågan om att yttra sig i debatten, så tycker jag att är det någonting
som domarna borde göra så är det att verkligen vara med i debatten, och då om
andra frågor än sina egna intressen. För det kan man nog säga, att kommer det in
en debattartikel i en svensk tidning av en domare, så i nio fall av tio handlar det
om domarnas särintressen och intressen som de vill bevaka. Det tycker jag är
synd, därför att jag tror att domarna har väldigt mycket att bidra med i en mängd
frågor som har att göra med rättsutvecklingen i samhället osv. Där tycker jag man
skulle begära en skärpning från domarnas sida.

Jag tänkte ta upp två frågor ytterligare, och den ena frågan var den här som
handlade om domarfullmäktige eller tingsnotarier. Jag tycker möjligen att refe-
renten har missat en bit, som möjligen återkommer i ett annat krav, nämligen det
allmänna kravet på domare. Jag tycker att vi som arbetar i domstolsverksamhet
skall fundera lite över hur vi ser på det faktum att vi i stor utsträckning använder
oss av yngre domare att handlägga mål i domstolarna. Man kan ju fråga sig hur
medborgarna uppfattar det att vi använder våra domstolar och deras tvister som
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övningsexempel för personer som ingår i en sådan här karriär. Sedan kan man
också fråga sig som domstolsadministratör i min position varför man överhu-
vudtaget skall anställa ordinarie domare när man kan få yngre domare betydligt
billigare - pigga och friska - som handlägger de samma ärendena. Varför skall
jag då kasta bort pengar på att anställa äldre personer, som dessutom uppenbart
inte uppfattar sin egen uppgift som så unik, så att dom utan vidare är beredd att
låta en yngre domare utföra arbetet? Det tycker jag möjligen är lite märkligt. I
detta vill jag dock betona ligger ingen underskattning av de yngre domarnas
insatser, och det vill jag säga att de gör ett mycket gott jobb som sådana, men
man kan fråga sig principiellt - «justice must bee seemed to be done» säger man.
Det räcker inte med att den görs, utan det skall framstå att den görs, och då är den
här frågan om de yngre domarna faktiskt något att fundera över.

Sedan skulle jag slutligen vilja ta upp frågan om specialisering. Jag tror fak-
tiskt att vi inte kan fortsätta med den här tesen om den allkunnige domaren som
kan handlägga alla typer av ärenden, och jag tror inte vi kan förlita oss på att
åklagare och advokater har förmågan att ge den «okunnige» domaren kunskap,
möjligen inte om de juridiska frågorna så mycket som om de faktiska. Ett exem-
pel som ju varit uppe i diskussion rätt mycket är ju ekonomisk brottslighet, och
det tror jag är ett exempel på ett område där det är alldeles självklart att man
måste skapa någon slags spjutspetskompetens i domstolarna för att kunna hante-
ra de där målen. Dom tenderar ju att översvämma och ta en otrolig massa tid, som
säkert i någon mån är betingad av bristande pedagogik från åklagarnas sida och
okunskap från domarna om de realiteter som de här målen handlar om. Det kan
finns folk som har annan uppfattning än jag om det, men jag tror det är viktigt.
Det finns säkert andra områden också. För att sticka ut hakan något så är jag av
den uppfattningen att mål om incest exempelvis är typ av mål där det faktiskt for-
dras en form av specialisering bland domarna för att kunna hantera denna ganska
svåra materia. Och då menar jag inte att man skall bygga upp särskilda domsto-
lar för detta, utan att domarna sins emellan kan fördela denna typen av speciali-
sering, och lägga den vidareutbildning som jag tror är nödvändig för att far spjut-
spetskompetens på det här området.

Landsdommer Niels Waage, Danmark: Det er meget godt, at vi diskuterer, hvil-
ke krav vi kan stille til dommerne i de nordiske samfund, men hvad hjælper det
egentlig? Er dommerne i virkeligheden ikke ligeglade? Hvorfor kan jeg stille det
spørgsmål? Jo, for som der står under punkt 11.4 i referatet, så er dommerne i
princippet uafsættelige. Uanset hvilke krav man stiller til dommere, så kan dom-
mere sådan set bare lade være med at opfylde dem, for de kan ikke afsættes.
Domstolenes uafhængighed er naturligvis forudsætningen for, at vi har en rets-
stat. Men når dommerne i princippet er uafsættelige, som der står, så skyldes det,
at man ikke ville have, at regeringen skulle kunne afsætte en dommer. I dag er
det sådan i Danmark, at vi har fået et udnævnelsesråd. Dette udnævnelsesråd har
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den afgørende beslutning om, hvem der skal være dommer i dag. I Danmark
består udnævnelsesrådet af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byrets-
dommer, en advokat og to offentlighedsrepræsentanter. Det er sådan, at hvis
dommerne er enige, så bliver det dommernes afgørelse, fordi det er formandens
stemme, der er afgørende, hvis der er stemmelighed. Vi har altså nu i Danmark i
realiteten det, at det ikke længere er Justitsministeren, men dette dommerudnæv-
nelsesråd, der udnævner dommere. Det spørgsmål, jeg gerne vil rejse, er, strider
det herefter mod domstolenes uafhængighed, hvis dommere kun var ansat på åre-
mål, f.eks. for ti år ad gangen, sådan at dommere hvert tiende år skulle søge deres
egen stilling? Man kunne selvfølgelig sige, at dommerne så ville være bange for,
hvordan dette udnævnelsesråd ville reagere på domme, på rygter osv. Men for-
delen ved dette ville være, at dommerne blev nødt til at forholde sig til de krav,
som samfundet stiller, fordi de ville risikere, at hvis de gik for langt ved siden af,
så ville de ikke blive udnævnt igen. I USA er det mange steder således, at dom-
merne er på valg en gang imellem. Jeg mener ikke, at det er særlig heldigt, når
det er sådan, at det er folket, der skal afgøre, om dommere skal genudnævnes.
Men når man har fået et nævn som i Danmark, hvor det er dommere selv, der har
den afgørende indflydelse, og hvor der er repræsentanter for advokater og for
offentligheden, så mener jeg, at der foreligger en ny situation i forhold til, hvor-
ledes dommere er blevet udnævnt hidtil. Jeg ved godt, at det vil vare længe, før
den slags tanker vil kunne føres ud i livet, og da jeg personlig kun har 15 år til-
bage, kan jeg fremkomme med disse tanker uden nogen som helst form for per-
sonlig risiko.

Advokat Jonas Christoffersen, Danmark: Jeg tror, de problemer, der afføder den
debat, der generelt er i samfundet om domstolene, er en mere generel misfornø-
jelse med den retlige regulering, der finder sted i vores samfund. Det var det,
Rune Slagstad talte om i går, hvor han opfordrede til en større ansvarsbevidsthed
hos alle jurister; det være sig universitetsjurister, advokater eller dommere. Det
synes jeg, vi skal tage med os hjem, når vi går herfra. Gå hjem og sætte os ned
ved vores skriveborde og finde ud af, hvad det egentlig er, der er galt, og tage
debatten op. Både os advokater og de dommere, der er her, og de universitetsju-
rister, der er her.

En anden ting, der afføder debatten, tror jeg, er, at man generelt ser en større
frihed blandt de nordiske domstole. Særskilt har vi i Danmark haft flere eksem-
pler de sidste par år, hvor Højesteret har været mere aktiv og har afsagt nogle
domme, som har fået store konsekvenser for samfundet. Nogle bifalder den
udvikling, andre er bange for den. Fællestrækket ved den er nok, at man i et euro-
pæisk perspektiv i større omfang må se i øjnene, at vi får friere domstole, der i
større omfang vil gøre, hvad de nu finder hensigtsmæssigt eller retfærdigt i den
enkelte sag.

Så er vi kommet til kernen i det hele, nemlig retfærdigheden. Hvad er retfær-
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dighed? Hvordan skaffer vi os retfærdighed? Hvis retfærdigheden ikke står i
loven, hvor kigger vi så henne? Kigger vi i grundloven? Hvis retfærdigheden
ikke står der, hvor kigger vi så? Min pointe er, at retfærdighed skal udmøntes af
fornuftige, besindige mennesker, der har lavet alt mulig i løbet af deres liv. Det,
vi kommer til at diskutere også i den forbindelse, er, hvor grænsen går mellem
juraen og politikken, så vi ikke får politiske og polemiske domstole, men får juri-
diske og retfærdige domstole. Jeg tror, det er det, vi skal arbejde hen imod: At få
større retfærdighed ind i juraen og give dommerne de bedste midler til at få ret-
færdigheden tilbage til juraen.

Byrettsjustitiarius Olav T. Laake, Norge: Det er særlig tre av de emner som har
vært nevnt, som opptar meg. Det er spesialisering av dommere, dommernes side-
verv eller generelle samfunnsengasjement, og selvfølgelig dommernes lønn.

Når det gjelder spørsmålet om spesialisering, så er jeg meget bestemt imot det.
Hva skal man være spesialist i? I spesielle småting innen erstatningsretten, innen
patentrett, innen IT-rett, innen skatterett, osv. Hvor mange spesialiteter er det? Og
hvilke skal man plukke ut, og hvilke spesialiteter skal plasseres hvor? Nei, ærlig
talt! Tenk over dette - det er ingen farbar vei, etter min mening.

I Stavanger byrett har vi de fleste oljerelaterte saker i Norge. I praksis har vi
vel hatt 90-95 % av de saker som er relatert til oljevirksomheten i Nordsjøen.
Dette er vanskelige saker. Og det er saker som, ut fra visse resonnementer som
har vært gjort gjeldende her, kunne kre ve en spesialisert dommer. Men det har
aldri vært reist spørsmål om å få en dommer som er spesialist på dette området.
Dommerne i Stavanger byrett, med de kvaliflkasjoner de har, har vært godtatt
som dommere i disse sakene. Spesialiseringsproblemene - den spesielle innsikt
som må kunne kreves - har vært løst ved oppnevnelse av sakkyndige eller fag-
kyndige meddommere. Og dette har, etter de tilbakemeldinger vi har fått, fun-
gert veldig bra. Så hvis forsamlingen skulle ønske et personlig vitnesbyrd om
behovet for spesialisering, så er det vitnesbyrdet herved gitt. Behovet er, etter
vårt skjønn, ikke tilstedeværende.

Så til spørsmålet om sideverv og generelt samfunnsengasjement. Jeg har selv
vært aktiv i kommunalpolitikken i min hjemby i veldig mange år, og jeg har aldri
opplevd noen kritikk mot min funksjon som dommer av den grunn. Selvfølgelig
var jeg ikke dommer hvis kommunen var saksøkt. Det skulle bare mangle. Men
bortsett fra det - ingen innvending i det hele tatt! Og det å være med i kommu-
nalpolitikken gir en enestående innsikt viktige deler av samfunnslivet. En dom-
mer må ha innsikt i samfunnslivet. En dommer må lese aviser og se på TV, han
må høre på radio og gå på konserter, han må gå på maleriutstillinger, og han må
for alt i verden ikke tilbringe sitt liv under en osteklokke, selv om det er noen,
også i denne forsamling, som vil se det annerledes. Jeg mener det er helt feil.
Dommeren må være engasjert i samfunnslivet. Hvor mye dommeren skal skrive
i avisen og snakke i radio og TV om emner som kan bli berørt når han skal avsi
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dom, ja det reiser spesielle spørsmål, så det får vi holde utenfor. Men for all del:
Engasjer dere, dommere, i samfunnslivet!

Og så til slutt et gammelt og kjært emne: Dommernes lønnsforhold. Nå er jeg
så gammel etterhvert at jeg må kunne snakke mer frimodig om dette enn hva for-
holdet ville vært ellers. Jeg har ikke så mange yrkesaktive år igjen, og det som
måtte skje av store lønnsendringer vil ikke ha noen særlig betydning for meg per-
sonlig. Men det er jo sagt allerede at dommerlønnen må være så høy at den ikke
frister dommerne til å dra ut på bygda på jakt etter innbringende gjøremål.
Dommeren skal være dommer, og dommergjerningen skal gi en inntekt som
familien kan leve av. Det må være utgangspunktet. En skal ikke la seg friste til
f.eks. å bli styremedlem i private foretak fordi det kan gi ekstra inntekter, og gjer-
ne store ekstrainntekter, slik det er i dag. For det vil berøre dommerens uav-
hengighet i forhold til viktige problemer som kan komme opp. Men at dommer-
ne har verv i et idrettslag, turistforening og teaterstyre, det kan da ikke noe for-
nuftig menneske ha noen innvending mot! Så grensen må settes ved private enga-
sjementer i foretak, som gjerne er så store at de kan ha generell betydning for
dommerens frie vurderingsevne. Men hovedargumentet når det gjelder lønn, det
er selvfølgelig rekruttering. Jeg vet ikke hvordan det er i de øvrige nordiske land,
men her i Norge er det jo slik at i Oslo-området kan man gjerne få bra dommere.
Ikke minst fordi dommerens ektefelle eller partner vil ha noenlunde lett for å
skaffe seg arbeid. Men ellers i landet er det problematisk. På Vestlandet, spesielt
i Bergensområdet, er det omtrent umulig - ja , jeg vil si det er umulig, uten helt
spesielle handgrep - å få kvalifiserte søkere til dommerembetet. Og det er klart
at dette må det gjøres noe med. Da nytter det ikke å si at vi må omorganisere,
kanskje en PC til eller fra, litt flere bøker på biblioteket. Det er sånne tradisjo-
nelle departementssvar. Etter mitt syn er det det rene tøv! Det som må til - mange
kan si dessverre - er å øke dommerlønningen, slik at dyktige og egnede jurister
blir fristet til å søke. Alt annet er, etter mitt skjønn, utenomprat. Og hvor mye må
de økes? Ja, da kan en ta utgangspunkt i noe Nerdrum sa: Det er mange som kan
være skikket til å bli dommere. Her i Norge har vi en allsidig rekruttering fra det
offentlige - fra offentlig forvaltning, fra politiet og fra påtalemyndigheten - men
den viktigste rekrutteringsbase er advokatstanden. For advokater som har hatt en
noenlunde omfattende praksis, vil vite mye om det praktiske rettsliv på en lang
rekke felt. Og deres inntekter er jo svimlende - altfor svimlende vil jeg si - i for-
hold til hva dommerne har. Dette er en realitet, og det kan ikke samfunnet regu-
lere seg bort fra. Så da må lønningene være slik at gode, vel skikkede advokater,
blir fristet til å søke. Vi hører av og til jubelrop om at nå har tre advokater søkt
et dommerembete. Men det gjør ikke inntrykk på meg. For hva slags advokater
har søkt? Hvilken bakgrunn har de? Vil de være skikket som dommere? Det er jo
det som må være avgjørende. Noe av det viktigste norske myndigheter kan gjøre,
er å øke dommerlønningene meget vesentlig. Da kan man på sikt få en dommer-
stand som Norge med rette kan være stolt av!
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Højesteretsdommer Gardar Gíslason, Island: Der er mange problemer, som kan
tages op i debatten, og jeg vil gerne begynde med at sige, at i Island har man drøf-
tet disse problemer i arbejdet for en ny lov, som blev vedtaget i 1998 dvs. en helt
ny lov om domstolene, som var en del av revidering af procesloven i Island. Jeg
henviser til denne nye lov for en nærmere behandling, f.eks. om dommeres bier-
hverv, som referenten har medtaget i punkt 4. Den stilling, som referenten har
skitseret i punkt 4.1, at han synes, at dommerne skal give en opgave over sine
indtægtsgivende hverv i de foregående år, forekommer ham at være en god løs-
ning. En sådan løsning har vi valgt i den islandske lov. Der er et udvalg om dom-
merbeskæftigelse, som dommerne skal give oplysninger om deres bierhverv til.
Udvalget har således tilsyn med dommernes bierhverv.

I punkterne 5 og 6 - dommernes deltagelse i samfundsdebatten og dommer-
nes kritik i de offentlige medier - har referenten taget det synspunkt, at dom-
merne skal deltage i samfundsdebatten. Hvorfor ikke? Hvad taler imod denne
position? Skal dommerne ikke som fagfolk kunne sige sin mening om sit fag
også ud over de konkrete sagsforhold, som er til bedømmelse? Min personlige
mening er det modsatte. Dommerne er jo dommere, fordi de arbejder i et vist
erhverv og dvs. at de må arbejde som dommere. Advokaterne har placeret sin sag
i domstolen og givet sin tale, og nu venter de på dommeren. Hvad vil dommeren
gøre? Det første, advokaten vil sige er, at vi håber, at dommeren ikke tager en
mønt, kaster den op i luften og siger, det er denne, der skal vinde men udnytter
sin uddannelse og sin livserfaring til at komme til et velfunderet resultat, det rette
resultat i denne sag. Det er en svær opgave, dommeren har. Det er loven, som han
skal benytte til at komme til det rette resultat. Dommerne klarer sagerne det beds-
te, de kan. Når de har klaret disse, så er de igen almindelige mennesker. Hvis de
benytter dette - at de er dommere - til at sige alt muligt, så er faren den, som det
skete i England for nogle år siden, hvor dommere pludselig tog plads i debatten
i det almindelige liv. Så sagde journalisterne: Pludselig tager dommerne deres
plads i den almindelige debat, de er pludselig ikke tavse længere. Nu kan alle se,
at ligesom alle andre ved de ingenting om almindelige ting. De er lige så ukloge
som alle andre. Det er faren, fordi når dommeren arbejder for at komme til det
gode, rette resultat i sagen, så er han mere i denne forstand som kirurgen, han
arbejder hårdt for at klare sit arbejde, og så går han hjem. Det er hans fine arbej-
de. Dommeren skal klare sine sager og ikke tage del i andre ting, som kan for-
ringe hans og domstolenes troverdighed.

Advokat Jon Stokholm, Danmark: Det, der kalder mig frem, er to emner, nemlig
de to emner, som justitiarius fra Stavanger også tog op, spørgsmålet om special-
domstole over for almindelige domstole og spørgsmålet om dommernes bier-
hverv.

Spørgsmålet om specialisering, synes jeg, er et svært spørgsmål. Den tradi-
tion, vi har i Norden, bygger på et helt andet samfund og en anden samfundsmo-
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del tilbage fra århundredets begyndelse end det, vi har i dag. Det spændende
spørgsmål er: Kan vi holde fast i den model, vi kender? Vi ser et stigende behov
for fagkyndig deltagelse i de afgørelser, der skal træffes. Det ser vi i Danmark
ved, at der indføres en række administrative nævn, måske med dommerdelta-
gelse. Det kan vel i virkeligheden ses som et symptom på, at der er behov for at
afhjælpe et problem om en sagkyndig deltagelse. Vi ser debatten rejst om for-
valtningsdomstole. Bør vi have det? Dette hænger vel sammen med spørgsmålet
om nævnene, den mangfoldighed vi har af dem. Vi ser i landsretten i København
- Østre Landsret - en moderat specialisering. Vi har en afdeling eller to, som
tager sig af lejesager. Ægteskabssagerne ligger i tre afdelinger i landsretten.
Spørgsmålet er selvfølgelig også, hvad med de store økonomiske sager? Vi ser i
Sø- og Handelsretten, at der er behov for en fagkyndig specialisering, sagerne
kan gå hurtigere, når der ikke skal tænkes så langt, og dommerne er helt fortro-
lige med loven og samfundsforholdene på det pågældende område. For så vidt
kunne meget derfor tale for, at man ligesom opgav tanken om den generelle dom-
stol. Det vil jeg godt advare mod alligevel. Jeg tror, hvis vi f.eks. tager ægte-
skabsretten, så har vi i Danmark to skoler, Århus-skolen og København-skolen,
som i visse spørgsmål står skarpt over for hinanden. Det var en stor synd, hvis
det var sådan, at vi havde specialdomstole eller specialretter, f.eks. på dette områ-
de, fordi så ville man let se disse retter knytte sig til den ene skole og til den
anden skole, og se den frugtbare teoretiske dialog mellem de to skoler flyttet ind
i retssalen. Jeg tror faktisk, at der på dette område kan være behov for netop en
generel betragtning. Det, jeg vil pege på omkring specialisering af domstolene og
dommerne, det er faren ved, at de dommere, som specialiserer sig f.eks. på skat-
teområdet, bliver en del af nomenklaturen, af kleresiet inden for skat. For der er
jo på skatteområdet både blandt advokater og de administrative jurister og teore-
tikere en slags kleresi, når man bekræfter hinanden i, at man har ret i dette eller
hint. Jeg tror, det er en stor fare, hvis dommerne også så at sige er alt for meget
knyttet til det kleresi, hvor de skal afgøre sagerne. Det er en god ting, at vi har
dommere, som ser bredere på tingene. Jeg tror, det er en god ting for retsudvik-
lingen, navnlig vil jeg sige, at sager inden for specialfagene - skatteretten, fami-
lieretten - normalt bliver afgjort af dommere med en bredere tilgang til proble-
met. Vi kender alle specialisterne, som undertiden slet ikke kan se skoven for
bare træer. En generalist, som har en bred erfaring, vil ofte kunne skære igennem
problemer, som specialister overhovedet ikke er i stand til at håndtere. Dommere
med en bred tilgang til tingene vil langt klarere kunne perspektivere tingene:
Perspektivere et skatteproblem, perspektivere et indviklet forvaltningsretligt pro-
blem i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Jeg tror i og for sig også, at
dommerne, der har en bred tilgang til tingene, har en præventiv effekt nedefter,
både i de underordnede retter og i forvaltningen, sådan at forvaltningen bliver
tvunget til at anlægge et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Derfor vil jeg vende fingeren nedad over for specialdomstole, og også over for
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forvaltningsdomstole. I den forbindelse vil jeg godt rejse en lille pegefinger over
for de nordiske højesteretter, som nu er blevet så fine, at de kun skal være for-
fatningsdomstole og ikke beskæftige sig med almindelige ting og ikke med
erhvervslivets forhold. Jeg tror, der er behov i erhvervslivet for, at højesteretter-
ne befatter sig med erhvervslivets forhold, og jeg tror, højesteretterne har udmær-
ket af at befatte sig med andre ting end de fine statsretlige og menneskeretlige
principper. Spørgsmålet er så, hvordan kan vi opretholde den tradition i Norden,
som vi finder værdifuld. Der er jeg meget, meget enig med referenten, når han
siger, at det kræver en betydelig advokatindsats. Jeg tror nemlig, det er helt cen-
tralt, at vi advokater, som procederer specielle sager, er i stand til at beskrive de
væsentlige forhold på det livsområde, som vi nu skal afgøre i den pågældende
sag, og som dommerne nødvendigvis ikke kan kende. Jeg tror, at vi kan kun
opretholde denne gode tradition, hvis advokaterne besinder sig meget på det. Jeg
er helt enig med referenten.

Så vil jeg nævne det andet spørgsmål, nemlig spørgsmålet om dommeres bier-
hverv, og det, der kalder mig frem, er dommernes adgang til at deltage i vold-
giftssager. Vi har i Norden en god tradition, synes jeg, hvor vi er åbne over for at
lade dommerne deltage i voldgift. Det er en unik tradition, hvor man i England
slår syv kors for sig, når man hører, at vi kan leje en dommer for en eftermiddag
til at få afgjort en sag, og det lyder selvfølgelig også lidt mærkeligt. Men i prak-
sis fungerer det overordentlig godt og er en god og nyttig tradition, som jeg nødig
ser kvalt, navnlig i den lille misundelse over, at der er nogle dommere, som kom-
mer til at tjene lidt ved det. Jeg tror gennemgående, at advokaterne og erhvervs-
livet er godt tjent med den tradition.

Lagdommer Brynjar Østgård, Norge: Jeg kunne tenke meg å knytte et par kom-
mentarer til spørsmålet om dommernes spesialisering. Jeg er i dette spørsmål
enig med min tidligere, mangeårige arbeidsgiver, Gunnar Nerdrum. Vi lever
angivelig i et stadig mer spesialisert samfunn, som påkaller en økende spesiali-
sering og sektorisering. Det synes å være litt av tidens religion. Når tilstrekkelig
mange sier det, synes ytterligere mange å feste lit til det. Men man kunne sette et
spørsmålstegn ved denne påstanden. Man kan spørre om ikke denne stadige
påstanden om at samfunnet blir så mye mer komplisert, er noe av en klisjé?
Menneskehjertet og menneskehjernen er nå de samme som før, og det skal jo
godt gjøres at samfunnet blir så komplisert at ikke en alminnelig, oppegående
jurist kan håndtere et spørsmål som reiser seg, særlig når han får det prosedert fra
flinke advokaten

Men ønsket om spesialisering og sektorisering har bredt seg, dessverre også
langt inn i det juridiske studium. Jeg tenker da på den nye studieordningen her
ved fakultetet, som synes å innebære en ytterligere spesialisering. Det er to
aspekter ved dette som vi bør ha i mente: For det første henger ting sammen. Seiv
om man rubriserer et spørsmål som skatterettslig, kan det tenkes at saken impli-
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serer både obligasjonsrettslige, arverettslige og konkursrettslige spørsmål. Så
hvis man setter en såkalt spesialist på saken, har man ingen garanti for at det går
bra. En annen ting er den overhåndtagende ærefrykt for alle som karakteriseres
som en spesialister. Ved en økende spesialisering kan man fa den uheldige effekt
at en person som smykker seg med merkelappen «spesialist» vinner tiltro i langt
større grad enn hans kunnskaper skulle tilsi. Vedkommende kan være en ytterst
middelmådig jurist, men han er altså spesialist, så han må vi jo lytte til.

Justierådet Gustaf Möller, Finland: Jag skall ta upp bara några problem. Först
frågan om specialister eller generalister som domare. Jag håller helt med de tidi-
gare talarna som har talat om varför domarna skall vara generalister. Jag tror
dock att man skall göra en viss differentiering. I en kollegial domstol, framför allt
i den högsta instansen, är det bra att man i kollegiet har särskild sakkunskap, och
det är mycket viktigt att man åtminstone i de högsta domstolarna har domare som
har särskild fackkunskap från vissa områden.

Frågan vilka krav vi skall ställa på domare är också av stor aktualitet i Finland,
på det sättet att vi står inför en reform av systemet för utnämning av domare. Hur
den här reformen kommer att genomföras är i det här skedet oklart. Ett uttalande
av vår Riksdags konstitutionsutskott, i samband med den nyare regeringsformen,
är nog ägnad att väcka bekymmer. Där säger man nämligen att man vill ha ett
sådant utnämningsförfarande att olika värderingar i samhället blir väl reflektera-
de inom domarkåren. Det är ju i och för sig inte något illa att det är så. Det är ju
mycket bra att olika värderingar är företrädda inom domarkåren, men jag miss-
tänker nog att det här är någon form av eufemism som man använder för att man
inte skall säga utåt att domarkåren burde bli mera politiserad, och det är något
som säkert inte samhället vinner på.

Så till frågan i vilken mån domare bör vara med i politisk verksamhet: För
egen del anser jag säkert att det kan vara mycket värdefullt att ha politisk erfa-
renhet för en domare, men däremot när domaren har tillträtt tjänsten, är jag nog
av den åsikten att han inte skall delta i politisk verksamhet. Jag vill nog inte gå
så långt som till exempel Ungern, Litauen och Lettland har gått, där man helt har
förbjudit domare att vara medlem av ett parti. Det tror jag är att gå för långt. Men
en mycket aktiv och synlig verksamhet som politiker kan vara svår att förena
med domarrollen. Jag tror framför allt domaren själv kan ha svårigheter. Han
löper den risken att han blir kritiserad - hans arbete kritiseras för att politiska
hänsyn spela in. Däremot är jag helt ense om att domaren skall delta i samhälls-
debatten - i den rättspolitiska debatten - där ser jag absolut inget fel, utan tvärt-
om tycker jag att domare också på basis av sin erfarenhet är nästan skyldiga att
delta. Jag tycker att domarna skall vara fria, och det skall åtminstone inte vara
möjligt att bestraffa dem disciplinärt för olämpligt uppförande, som man ju har
övervägt i vissa länder. Åtminstone skall olämpligt uppträdande inte vara det att
domare kommer med åsikter som förvaltningen inte tycker om.
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Till slut om bisysslor: Det har man ju diskuterat, och alla kan väl vara ense om
att en domare inte skall ha bisysslor som medför att han inte utför sitt domarvärv
såsom det bör utövas. De far inte inkräkta på hans verksamhet. Man kan også
vara ense om att inte heller sådana värv som eventuellt är oförenliga med domar-
värvet bör utövas. Man har nämnt skilj emannauppdrag - här ser jag nog inga pro-
blem om en domare är verksam som skiljeman, i den mån hans verksamhet i
domstolen tillåter det. Det finns väl ingen orsak att misstänka att om han är ord-
förande för en skiljenämnd så skulle han vara partisk i sin domarverksamhet. I
Finland hörde jag en i debatten som sa att det är illa att en domare är skiljeman,
för då börjar han förstå näringslivet. Men det är väl inget illa att en domare för-
står näringslivet? Där har jag svårt att se att man inte skulle kunna fortsätta att
vara skiljeman. Men som sagt bör varje domare, när han åtar sig sådant uppdrag,
framför allt pröva: Har jag tid med det? Kan jag sköta det här uppdraget så att det
inte stör min huvudsyssla?

Man har iblant hänvisat till skiljeförfarandet i England där engelska domare
inte får vara skiljemän, men nu skall man komma ihåg att England hade något
som kallas för «case stated procedure», vilket ända till 1979 innebar att alla rätts-
frågor skulle hänskjutas till domstol. Så där är traditionen så annorlunda att jag
tror man skall vara mycket försiktig med att dra några paralleller. Om vi ser på
de andra bisysslorna, så anser jag det utan vidare klart att domare skall kunna
delta till exempel i lagberedningsarbete. Jag tror nog att lagberedningsarbete i de
flesta av våra länder skulle bli klart lidande om domare inte skulle delta. Jag tror
att något kategoriskt förbud mot bisysslor absolut inte bör övervägas, för det är
mycket litet att vinna på det

Dommerfullmektig Elisabeth Rastad, Norge: Jeg vil benytte anledningen til å
komme med noen kommentarer om dommerfullmektigordningen. Det er sjelden
dommerfullmektiger har anledning til å kommentere denne, særlig overfor en
slik forsamling av ærverdige embedsdommere. Jeg vet at spørsmålet om dom-
merfullmektigordningen har vært debattert, både i de to offentlige utredningene
som nylig er fremlagt i Norge, og også i styret i Dommerforeningen. Jeg vil anta
at svært mange av dere som sitter her i dag har hatt gleden av å være dommer-
fullmektig tidligere i deres karriere. Jeg har nå hatt denne gleden i snart et halvt
år, ved Sør-Østerdal sorenskriverembete. Tidligere har jeg bla. arbeidet som
advokatfullmektig. Spørsmål har i dag vært reist både om dommerrekruttering-
en, forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og spørsmålet
om dommerfullmektiger har nok livserfaring til å avsi korrekte dommer. Jeg skal,
på grunn av tidsbegrensningen, nøye meg med noen helt korte kommentarer.

Byrettsjustitiarius Laake nevnte spørsmålet om rekrutteringen til dommerstil-
linger som et problem i Norge. Det er mulig dette også er et problem i de andre
nordiske land, det kjenner jeg ikke til. Som dommerfullmektig får man tidlig i sin
yrkeskarriere et svært godt innblikk i hvorledes det er å arbeide som dommer. Det
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er en av de store fordeler ved å få dette privilegiet så tidlig. Man får lov til å ta
selvstendige avgjørelser, man får innblikk i svært mange sider av rettslivet og
man har gleden av å møte meddommere og sakkyndige. Man har også gleden av
å møte folk som er på kant med samfunnet, som man kanskje tidligere ikke har
hatt så mye befatning med, og det har jeg selv lært mye av.

Kanskje mer enn på advokatkontorer har man tid til å drøfte både de faktiske
og juridiske sider av sakene, og jeg har ikke opplevd det som et problem at jeg
menneskelig har kommet til kort. Man har gode kollegaer å få veiledning av. Ved
de mindre domstolene, der man kanskje ikke har noen tilgjengelig for å spørre
om råd, har man alltid rettspraksis og andre rettskilder å gå til. Man finner gode
dommer hvor man kan få veiledning. Og i straffesaker har man også meddom-
merne, som i hvert fall når det gjelder faktum, kan gi mange gode innspill. Det
er jo også det som er et poeng, at i starten av en dommerfullmektigkarriére har
man et stort antall straffesaker, og der har man alltid to meddommere som hjel-
per en til å oppfatte faktum.

Selvfølgelig er dommerlønninger et viktig emne. Og jeg forstår at det er vik-
tig for dommerrekrutteringen. Men hvis man ikke får anledning til å prøve seg
som dommerfullmektig, vil jeg tro sannsynligheten for at man senere i sin karri-
ere søker dommerstilling er adskillig mindre enn hvis man har denne muligheten.
I den offentlige utredningen som er lagt frem er det foreslått at dommerfullmek-
tigordningen skal gjøres enda mer eksklusiv enn den er i dag. Det skal kuttes ned
på antall dommerfullmektigstillinger. Det er i dag svært mange kvalifiserte
søkere til dommerfullmektigstillinger. Man har trolig aldri opplevd et så stort
antall søkere. Det vil si at man for dommerfullmektigstillinger ikke har proble-
mer med rekrutteringen, men heller det motsatte. Det er for mange søkere, sær-
lig pi det sentrale Østlandet, og da er det vanskelig å forstå hvorfor man skal
skjære ned på antallet stillinger. Så det er et tveegget sverd; man skal selvfølge-
lig ha gode dommere, man skal ha dommere med livserfaring, men det trenger
ikke nødvendigvis gå på bekostning av å slippe til unge dommerfullmektiger,
som opplever det som en ære å bli utnevnt. Det gjorde i hvert fall jeg, og det vet
jeg at også venner og kjente gjør. Dommerfullmektiger går til jobben med stort
pågangsmot og arbeidsvilje. Det tror jeg også betyr svært effektiv arbeidskraft.
Dommerfullmektiger går ofte ned i lønn, iallfall fra advokatpraksis, men det tar
man seg anledning til fordi man synes at det er en unik mulighet. Så det er min
oppfordring til dere som sitter her. Dere har makten og innflytelsen, og vi som
dommerfullmektiger har ikke den samme innflytelsen som dere har. På vegne av
nåværende og fremtidige dommerfullmektiger vil jeg oppfordre dere til å gå inn
for å beholde dagens dommerfullmektigordning.

Lagman K.-G. Ekeberg, Sverige: Jag skulle vilja anknyta till det som generaldi-
rektör Stefan Strömberg var inne på, nämligen att det grundläggande kravet på en
domare, som han bör ställa på sig själv och som samhället bör ställa på honom
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eller henne, är att vara självständig. Jag skulle också vilja anknyta till en film som
jag såg på 1960-talet, som jag blev mycket imponerad av. Den hette «A man for
all seasons» och handlade om en av den engelska kungens rådgivare som inte
bara levde upp till självständigheten utan också var en mycket mångkunnig man.
Det slutade naturligtvis illa för honom. Han miste huvudet i slutet av filmen, men
det hör ju till spelets regler om man håller sig nära maktens boningar. Men film-
titeln tycker jag anknyter lite grann till den här specialiseringsfrågan. «A man for
all seasons», det är vad jag tycker att en domare skall vara. Intet mänskligt skall
vara en domare främmande. Det skall vara smått som stort. Enligt moderna medi-
cinska rön håller sig hjärnan friskare och mer vital om man använder alla delar
av den. Specialiseringens baksida är vad som på svenska kallas för fackidiot. Jag
tror att vi skall vara väldigt försiktiga med att stänga delar av våra jurist- och
domarhjärnor. En viss specialisering, ett visst specialkunnande, kan i och for sig
vara nyttig, och jag vill inte förneka att det finns ämnesområden som man kan-
ske skall ha speciallottning på. Jag delar Olav T. Laakes åsikt att man ofta utveck-
lar ett lokalt kunnande i de ämnen som förekommer i den domstol som man hör
till.

En annan sak, som Stefan Strömberg var inne på, är domarnas deltagande i
samhällsdebatten. Han dristade sig till att säga att vi alltför ofta talar i egen sak.
Det kan så synas, men å andra sidan tror jag inte att man kan dra någon strikt skil-
jelinje mellan saker där man uttalar sig om egna ämnen, och som till synes kan
vara ett egenintresse, och det som har ett bredare samhällsintresse. För att ta en
jämförelse: Det är inte bara domstolar som är nedläggningshotade i Sverige för
närvarande, utan också ett stort antal regementen. Varför skulle inte de som bäst
kan det här med försvarspolitik och hur man försvarar landet få uttala sig om
vissa indragningsåtgärder är till fara för landets försvar eller inte? Sedan håller
jag naturligtvis med om att vi är alldeles för inskränkta i den diskussionen. Vi
talar alldeles för ofta om sådant som kan synas vara våra egna interna angelä-
genheter. Vi borde uttala oss många gånger mera i kriminalpolitiska och andra
rättsliga frågor.

Jag skall också säga någonting om yngre domare. Jag håller med Stefan
Strömberg om att man skall vara försiktig med bruket av yngre domare. Men vi
bör också utnyttja de yngre domarna, som ett led i domarutbildningen bland
annat. Man skall vara försiktig i urvalet av mål som särskilt tingsnotarier skall
handlägga och ha klart för sig att parterna är vuxna människor som har anspråk
på den rättskipning som vi utövar. Jag kan som exempel nämna att det enda mål
som från min domstol, Norrtälje tingsrätt, har kommit upp i EG-domstolen var
ett mål som jag själv dömde i nämndemän. Enligt tingsrättsinstruktionen hade det
målet formellt kunnat avgöras av en tingsnotarie. Så urskiljning bör gälla i fråga
om yngre domares dömande.

Høyesterettsadvokat Johan Hjort, Norge: Jeg har én kommentar, knyttet til
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debatten om spesialisering. Det gjelder et forhold som ikke har vært berørt hittil,
nemlig legfolks deltakelse i rettspleien. Det er jo slik at i straffesaker er legfol-
kene i flertall i domstolen. I sivile saker vil de ofte kunne være det. I Norge er
det slik i sivile saker at partene selv avgjør hvorvidt de vil ha legfolk med i dom-
stolen, to eller fire. Er det fire i lagmannsretten, vil de være i flertall i forhold til
de juridiske dommere. De kan av og til være trukket fra spesielle utvalg, hvor de
seiv er spesialister, men som regel er de ikke det. Legfolkene vil følgelig ofte
utgjøre flertallet av domstolenes medlemmer. Spørsmålet er da om det er en for-
del for dem som skal være med på avgjørelsen i saken, og som har samme stem-
mevekt som de juridiske dommerne, at lederen av domstolen er spesialist i for-
hold til de kunnskaper som de seiv måtte ha. Jeg tror det er en fordel at dom-
merne ikke er spesialister. Under domskonferansen vil de være avhengige av den
bevisførsel de har hørt og advokatenes prosedyreinnlegg. Samtlige dommere stil-
ler da mere likt. Rettsformannen vil fungere som en møteleder i debatten i dom-
stolen, men han vil ikke ha den fordel at han har en spesialkunnskap i forhold til
de andre. Den spesialkunnskap som domstolen skal tilføres, skal komme dem
alle til gode gjennom bevisførselen, i form av sakkyndige, slik som justitiarius
Laake nevnte. Man kan ha oppnevnte rettssakkyndige, eller sakkyndige som par-
tene selv velger å føre. Jeg tror det vil være en fordel for rettspleiens resultat, som
jo er dommen, at den enkelte dommer ikke er mer spesialist enn det han blir ved
den kunnskap han får gjennom den sak han skal behandle, sammen med de øvri-
ge dommere, som er sammen med ham om avgjørelsen.

Kammarpresident Matti Pellonpää, Finland: Mitt uttalande om specialiseringen
har väckt vissa kommentarer och till och med invändningar, vilket jag tolkar som
bevis att jag åtminstone på en punkt har lyckats i min uppgift som korreferent.
Men ett par förtydliganden är på plats ändå. När jag talade för en viss specialise-
ring betonade jag vikten av specialister i sammansättningen av en domstol,
medan jag inte förespråkade att hela domstolsarbetet borde basera sig på specia-
liseringen. Det torde ha framgått ur de synpunkter jag framförde beträffande spe-
cialdomstolarna. Jag menade inte heller att domstolens sammansättning borde
kunna manipuleras i syftet att garantera en specialists närvaro. Men däremot tyc-
ker jag alltjämt att det är nytta att en kollektiv domstol, till exempel en domstol
som sysslar med komplicerade frågor som byggnads- och planeringslagstiftning,
har domare med speciella kunskaper i kollektivet, och jag förstod att Gustaf
Möller var åtminstone delvis på samma linje beträffande de högsta domstolarna.
Jag tror att samma princip gäller till stor del beträffande alla kollektiva domsto-
lar. Att i vissa domstolar ha speciell kunskap är viktig inte bara för parterna utan
också för andra domare, vilket åtminstone jag själv har kunnat konstatera av egen
erfarenhet. Domstolarna kan och måste naturligtvis också höra sakkunniga, men
jag tror att det kan vara av stor nytta om domstolarna, särskilt de högsta domsto-
larna, själva framstår som de mest framstående experterna på det ifrågavarande
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området. På sätt och viss kan man till och med hävda att en sådan expertis på
domstolens sida förstärker domstolarnas oberoende i vid mening och också dom-
stolarnas allmänna anseende.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge: Min far ble utnevnt til dommer da
jeg var seks år gammel, så jeg har levet med og blant dommere i over femti år.
Jeg har vært dommerfullmektig, og nå i de senere år har jeg hatt gleden av å være
med i voldgiftstribunaler internasjonalt. Det har gitt meg følelsen av å sitte og
dømme i tilnærmet siste instans. Det er en god følelse. Men tross alt, for meg er
det noe som hender bare nå og da, og jeg tenker meg gru på daglig å skulle sitte
med denne maktfullkommenhet.

Spørsmålet om dommerne som voldgiftsdommere har vært nevnt i debatten.
Både advokat Stokholm og justitieråd Moller var inne på det. Det er klart at vold-
giftsoppdrag normalt betales godt, og i internasjonale forhold kan det til dels
dreie seg om store penger. Jeg er norsk medlem av «The International Court of
Arbitration» i Det internasjonale handelskammer i Paris, og nylig var jeg som
medlem av en komité med på å godkjenne en norsk høyesterettsdommer som
voldgiftsdommer i en sak om milliardverdier. Jeg regner raskt i hodet at han på
den saken kom til å tjene bedre enn sin årsgasje som høyesterettsdommer i
Norge. Det kan man naturligvis si er meget uheldig. Han skulle heller overlate
slike fete saker til advokatene!

Når man kjenner både dommerens og advokatens virke, lar det seg ikke nekte
at man uvilkårlig gjør sammenligninger mellom geskjeftene. Og hvis man har
sans for selvmedlidenhet, sier jeg åpent og ærlig - og nå henvender jeg meg til
de ærede dommere i forsamlingen: Jeg misunner dere!

Dere har - med respekt å melde - et arbeid som er meget lettere enn vårt. Først
og fremst slipper dere alt maset med klientene. Dere slipper å måtte sile sub-
stansen av alt det mer eller mindre velbegrunnete tøv som klienten kommer med,
og som man må overbevise ham om at han ikke vil nå fram med. Det kan ofte
være ganske tungt. Vi skal jo være klientens hjelpere og tar oss betalt for det.

En advokat unngår ikke en viss porsjon utenlandske klienter eller å måtte iva-
reta interesser i utlandet. I begge tilfeller må man ofte opptre på utenlandsk språk
og helst på tillitvekkende måte. Det er meget lettere for dommeren som bare kan
henvise til domstolsloven og si at rettsspråket er norsk.

Vi advokater lever hele livet med det damoklessverd over våre hoder som
heter frister. Også dommere har frister. I våre prosesslover står det eksemplevis
at dommene skal avsies innen relativt korte frister. Men dette er døde bestem-
melser. Dommerne avsier dommen når det passer dem! Fristene har for advoka-
tene en ganske annen realitet. Hvis de oversittes, kommer advokaten ofte i
ansvar.

Vi gjør alle feil, men det er stor forskjell på konsekvensene. Advokaten fryk-
ter for å bli erstatningsansvarlig og sover dårlig om natten. Dommeren kan hen-
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vise til at den part som måtte være misfornøyd, bare kan anke. Og hvis det er lan-
dets høyeste domstol som gjør feil, karakteriseres det som «dristig rettsskapende
virksomhet».

Men advokatene tjener da så godt! Ja, noen gjør det, og de kommer i avisen
og skaper et optisk bedrag som fester seg ved oss alle. Det store gross av advo-
kater tjener neppe bedre enn dommere. Evnen til å tjene penger og holde på det
man har tjent er forresten ikke noe som står i direkte korrelasjon til kvaliteter i
arbeidet verken som dommer eller advokat. Selv har jeg vært advokat i nærmere
30 år, og jeg har alltid tjent «bra». Men fortsatt har jeg kassakreditt som til tider
er anstrengt. Jeg må mase og purre på regninger, og jeg må overfor bevisste kli-
enter forklare at de er riktige nok, når de lurer på om det kanskje er en null for
mye.

Hos dommerne tikker lønnen inn på konto hver måned med i alt level ige
beløp, uten at de behøver å purre på en regning, ikke begrunne en regning, ikke
skrive en regning, faktisk ikke en gang ha utført noe som gir grunnlag for å skri-
ve en regning!

Jo, jeg misunner dere!


