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Domstolarnas och domarnas självständighet är sannolikt ett av de käraste
och därmed också ett av de mest diskuterade — för att inte säga sön-
derdiskuterade - ämnena bland jurister i allmänhet och domare i syn-
nerhet. Det kan te sig svårt att få ut något nytt och meningsfullt ur ett
ämne, som innehåller en för de flesta notorisk sanning, nämligen att
domstolarna och domarna skall vara och också är självständiga.

Visserligen förekommer det — åtminstone i Sverige — en återkom-
mande diskussion, där man ifrågasätter hur det egentligen är med
självständigheten och oberoendet i praktiken. Det talas om att domsto-
larna och domarna fjättras av administrativa tvångströjor, påträdda
ibland av en illvillig statsmakt, ibland av en okänslig administrativ cen-
tralmyndighet, ibland av en maktfullkomlig domstolschef. Det talas om
att domstolarna i Sverige inte är stort mer än vanliga förvaltningsmyn-
digheter och att domarna riskerar att bli eller redan har blivit följ-
samma tjänstemän. Det talas om att domarkarriären i Sverige - med sin
växeltjänstgöring mellan domstolsarbete och arbete i lagstiftningsap-
paraten, rättsväsendet i övrigt eller förvaltningen — inte främjar själv-
ständigheten utan fostrar domare, som är alltför intresserade av att
vara de styrande till lags till den egna karriärens fromma. Det talas om
att domarna genom denna karriärgång, medvetet eller omedvetet, tar
till sig de värderingar som den för tillfället härskande politiska makten
håller sig med. Det talas om att det är särskilt oroande att de högsta
instanserna i stor utsträckning rekryteras med domare som deltagit i
lagstiftningsarbete och alltså tjänat i maktens korridorer och att det är
regeringen, som tillsätter alla ordinarie domartjänster. Det talas om att
det svenska systemet varken konstitutionellt eller i praktiken ger den
dömande makten den ställning vid sidan av den lagstiftande och den
verkställande makten som den klassiska maktdelningsläran förutsätter.
Det talas om att det svenska systemet aldrig gjort någon skillnad mellan
rättskipning och förvaltning, att såväl regeringsmakten och förvalt-
ningen som domstolsväsendet ytterst legitimerades av Konungen, som
var högsta instans också i domstolssaker, och att detta inte i längden kan
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godtas i ett europeiskt perspektiv. Det talas om att det europeiska in-
tegrationsarbetet måste leda till en genomgripande förändring av det
svenska domstolsväsendet, en förändring där domstolarna och domarna
äntligen lyfts fram i strålkastarljuset och tilldelas den makt, myndighet,
status och självständighet som deras kontinentala och anglosaxiska kol-
legor redan har.

Det vore en överdrift att påstå att detta är en diskussion som ge-
nomsyrat den allmänna debatten i Sverige. Det vore rent av en överdrift
att påstå att det är en diskussion som fångat något mera allmänt intresse
ens inom domarkåren. Detta beror nog inte enbart på att diskussionen
ibland får en väl pretentiös eller alltför outrerad inriktning och att det
är många som inte gitter gå in i den för att den ibland förefaller över-
driven eller stollig. Det beror nog också på att diskussionen kan tendera
att få ett drag av politisk polemik, som de svenska domarna brukar
undvika att delta i. Och i sina mera extrema former kan diskussionen få
karaktär av festtalsretorik, ett förhärligande av den egna yrkesgruppen
och ett inslag av skråanda, som inte ingjuter respekt hos utomstående.

För egen del skulle jag vilja ta den svenska diskussionen som utgångs-
punkt för några personliga funderingar över vad den judiciella själv-
ständigheten egentligen står för eller borde stå för. Låt mig emellertid
konstatera att debatten i Sverige har varit mycket svensk. Den har i hög
grad avstått från att anlägga ett historiskt, nationellt — eller nordiskt —
perspektiv, den har ägnat sig åt att söka utländska förebilder för att
komplexfyllt gissla egna, hävdvunna lösningar, den har ibland sökt for-
men mer än innehållet och den har inte alltid dragit upp skiljelinjen
mellan vad som är en rättslig diskussion och vad som är ett försök att
sälja partipolitiska och ideologiska ståndpunkter under täckmanteln av
en diskussion om rättsstaten.

I de synpunkter jag nyss anförde tror jag att vi har en förklaring till
att frågan inte fångar ett bredare intresse.

Jag vill till att börja med slå fast att jag inte stämmer in i något allmänt
skall på det svenska domstolsväsendet. Jag ställer inte upp på att om-
stöpa vår genom årens lopp framvuxna rättskipning och vårt domstols-
väsende till förmån för någon likriktad europeisk standardprodukt. Jag
tror för övrigt att det nog bara är i Sverige som man så oreflekterat tar
europatanken till intäkt för att angripa inhemska lösningar. Jag är
övertygad om att det, när det verkligen gäller, handlar om en själv-
ständighet i tanke och handling, en moralisk och yrkesetisk hållning
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snarare än att sätta domarna och domstolarna pa en formell piedestal.
Jag menar att man inte får tänka bort det historiska arvet och de insti-
tutioner och det regelsystem och den praxis som det gett upphov till.
Och jag menar slutligen att domstolarnas och domarnas självständighet
inte får bli något överstatligt, som oberoende av demokratiskt fattade
beslut alltid skall ha sista ordet.

Jag avser alltså inte att — utöver vad jag redan gjort — gå in i och
upprepa den diskussion som förekommit i Sverige och de andra nor-
diska länderna. I stället vill jag med några historiska och litterära gestal-
ter som utgångspunkt göra några enkla reflexioner kring frågan om
vad domstolarnas och domarnas självständighet är eller borde vara.

Domstolarnas och domarnas självständighet handlar inte minst om
självständighet gentemot den styrande makten. Här skulle man själv-
fallet kunna ta som exempel hur man i Åbo hovrätt under förrysk-
ningsperioden kring sekelskiftet sturskt hävdade den inhemska rätts-
ordningen och fick sona detta med förvisning till Sibirien. Och ett av de
yppersta litterära exemplen på juridiskt civilkurage kommer också från
Finland i Runebergs dikt »Landshövdingen«. Där står landshövdingen
Wibelius år 1809 mot den ryske övergeneralen med Sveriges lag som
enda värn; »vår vapenlösa trygghet«. Det skall visserligen medges att
Wibelius inte är domare utan en Konungens Befallningshavande, men
likväl ser han det som sin plikt att värna rätt, och han står — märkligt nog
— enligt Runeberg vid ett domarbord när han får ryssen att vika.

Själv vill jag med hjälp av vår gemensamme nordiske vän Snorre
Sturlasson erinra om min forntide kollega Torgny Lagman, som var
lagman i Tiundaland i Uppland på Olof Skötkonungs tid, alltså vid
skiftet mellan forntid och medeltid omkring år 1000. Genom att resa sig
mot kungen pa tinget förhindrade han att krig bröt ut mellan Sverige
och Norge. Detta är en berättelse som självfallet är noggrant vederlagd
av källkritiska historiker, men likväl belyser den flera för den ursprung-
liga nordiska rättskipningen viktiga drag av betydelse för vårt ämne.
För det första visar den att den lagkloke domarens starka och själv-
ständiga ställning byggde på en djup folklig förankring. »Mig tycks det
vara mera hedersamt att räknas bland bönder men ha frihet att tala,
som man vill, om än konungen är närvarande.« — »Vill du icke göra som
vi säger så skall vi gå emot dig och dräpa dig, ty vi tål icke ofred och olag
av dig.« Här finns enligt min mening en viktig förutsättning för ett
självständigt domstolsväsende, nämligen att domstolarna och domarna
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har en bred samhällelig förankring och åtnjuter förtroende hos med-
borgarna. Och sett i det ljuset bidrar den uråldriga nämndemannain-
stitutionen också i våra dagars utformning till att vi får självständiga
domare, som på ett realistiskt sätt värnar om lag och rätt.

Men från exemplet med Torgny Lagman kan möjligen dras ytterli-
gare en slutsats. Den gängse maktdelningsläran är ju i vart fall i Sverige
inte mer renlärig än att det är den styrande makten som föreslår den
lagstiftande makten de lagar som skall beslutas, och genom lagtext och
motivuttalanden binder den styrande makten upp den dömande mak-
ten. Och det är inte alla som erinrar sig att maktdelningslärans
upphovsman också hävdade att domaren endast var den mun, genom
vilken lagen talar. Inte mycket bevänt med domarnas självständighet i
den tappningen, kan det synas. Hur mycket intressantare var det inte
att som lagman på tinget både skapa och skipa rätt.

Min tes är att man varken kan eller bör renodla maktdelningslärans
tre aktörer. Det gjorde man inte på Torgny Lagmans tid och det gör vi
inte heller i våra dagar. Det är i det perspektivet inte konstigt att den
styrande makten i sitt lagberedningsarbete tar hjälp av företrädare för
den dömande makten, som kommittéordförande, kommittésekreterare
eller tjänstemän i departementen. Och lika lite bör det vara någon
nackdel att den lagstiftande makten låter domarpersonal medverka i
utskottens fortsatta beredning av lagstiftningsfrågorna. Att både skapa
och skipa rätt har alltså hos oss gammal hävd och bör lika lite nu som då
leda till osjälvständighet i dömandet. Jag tror tvärtom att det i många
fall kan bidra till en mera kritisk hållning i den dömande verksamheten
om domaren vet att den mytomspunne lagstiftaren faktiskt är en eller
flera människor av kött och blod, med alla de brister som människor
kan ha.

Nästa nedslag i historien vill jag göra vid nya tidens början och gå till
de domarregler, som lär ha författats av Olaus Petri omkring år 1540
och som sedan gammalt återges i de svenska lagböckerna. Där framhålls
bl.a. att domaren är för den menige mans skull och icke den menige
man för domarens skull. Och med denna utgångspunkt, som det ibland
kan finnas skäl att erinra om när man diskuterar judiciella frågor, kan
man gå vidare till andra domarregler, som klart och tydligt anger att
domaren skall med den menige mans bästa för ögonen vara kritisk och
självständig också i förhållande till lagen:
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»Alla lagar skall vara sådana, att de tjänar till det menigas bästa, och därföre, då
lagen blir skadlig, så är det icke mera lag, utan olag, och bör avläggas« (nr 7).

»En god och beskedlig domare är bättre än god lag, ty han kan alltid laga efter
lägligheten« (nr 8).

»Den menige mans bästa är den yppersta lagen, och därföre det som finnes den
menige man till nytta vara, det bör hållas för lag, ändock att beskriven lag efter
orden synes annorlunda lyda« (nr 13).

Man kan fråga sig om vi i Sverige verkligen lever upp till dessa, av de
flesta svenska domare så omhuldade domarregler. För egen del anser
jag att vi ibland i alltför hög grad låter oss styras av lagens ordalydelse
eller förarbeten eller låter härleda alltför mycket ur rättsfall. Enligt min
uppfattning skulle man, med utgångspunkt i de citerade domarregler-
na, kunna hävda en mer självständig ståndpunkt, något som också har
stöd i domarregel nr 19: »Den gör emot lagen, som gör emot lagens
mening, ändock han synes göra som orden lyda i lagen, och sådant sker
ofta här i Sverige......

Det låter sig självfallet sägas att lagtext, lagmotiv och praxis främjar
förutsebarhet och likabehandling. Men sett ur självständighetssynpunkt
och ur synpunkten att det i första hand är den materiella rättvisan som
våra domstolar bör eftersträva — det är i vart fall den materiella rät-
tvisan som menige man efterfrågar — skulle en friare hållning vara
motiverad. Om man anlägger ett sådant perspektiv kan man t.o.m.
hävda att ett flitigare bruk av de förkättrade generalklausulerna eller
andra regler, som lämnar domstolen ett friare val, skulle främja dom-
stolarnas självständighet.

När man diskuterar domstolarnas självständighet gör man det ofta
ur ett konstitutionellt, statsrättsligt perspektiv, där det handlar om den
enskilda individen mot det allmänna och där den enskilde förutsätts
vara den svagare. Mera sällan övervägs om domstolarna i tillräcklig
grad utnyttjar sin självständighet för att flytta fram positionerna för
den svagare parten i ett civilrättsligt förhallande. Tvärtom brukar man
i sådana sammanhang kritisera förekomsten av generalklausuler, som
öppnar för en mera självständig intresseavvägning. Jag har svårt att
förstå den inställningen. Låt mig ta ett exempel från den rådande eko-
nomiska krisen, där många människor och småföretag dyrt får betala
för den lättsinniga kreditgivning, som banker och finansbolag ägnade
sig åt under 1980-talet. Det är nog många domare med mig som känner
olust inför att mekaniskt medverka i indrivningen av skulder som har
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denna bakgrund och som skulle vilja ha friare händer att finna en
lösning som bättre skyddar den svagare parten.

Jag har nu uppehållit mig vid domarnas och domstolarnas självstän-
dighet gentemot den styrande makten och gentemot den lagstiftande
makten. Jag har pläderat för folkligt och demokratiskt förankrade
domstolar, som tar ett större ansvar för rättsutvecklingen och den ma-
teriella rättvisan, till gemene mans fromma. Det säger sig självt att de
som har den bästa och mest direkta kunskapen om detta är domarna i
första instans. Egentligen ar det ju så i vart fall i Sverige, att överrät-
terna i både andra och tredje instans historiskt härleder sin domsrätt
från konungen medan våra ursprungliga underrätter härleder sin
domsrätt direkt från folket. Jag vill emellertid inte gå så langt som att
påstå att ett självständigt domstolsväsende förutsätter att vi avskaffar
våra överinstanser! Jag inskränker mig till att påstå att en frimodigare
hållning gentemot överinstanserna från underrättsdomarnas sida är väl
förenlig med intresset av självständiga domare och domstolar.

Jag framhöll nyss vikten av att domarnas självständighet är folkligt
och demokratiskt förankrad. Självständigheten och domsrätten legiti-
meras ytterst av att domarna — både yrkesdomarna och nämndemännen
— tillsätts av demokratiskt utsedda organ. Själv tycker jag att vi i de
nordiska länderna har funnit en vettig medelväg när det gäller for-
merna för det folkliga inflytandet över domstolsväsendet. Låt mig be-
lysa detta med ett sista exempel där jag går till nutiden och lämnar den
nordiska arenan. I Tom Wolfes roman »Fåfängans fyrverkeri«, som
utspelar sig i New York i mitten av 1980-talet, tjänstgör domaren Myron
Kovitsky vid brottmålsdomstolen i Bronx. Kovitsky ogiltigförklarar ett
åtal, som drivits av en korrupt åklagare, som prioriterar massmedia,
folkstormar och politisk karriär. Kovitsky blir följaktligen inte själv åter-
vald till sitt domarämbete. Romanen ger en både underhållande och
skrämmande bild av rättsväsendet i ett land, där maktdelningsläran är
inskriven i konstitutionen och ger domstolarna en mycket stark ställ-
ning, åtminstone på pappret.

Vad jag vill peka på med detta exempel, förutom att Kovitsky väl
försvarar en plats i den samling självständiga gestalter som jag refererat
till, är den risk som en ohämmad populism och politisering innebär för
domstolsväsendet. Vid samtal med amerikanska domare har jag slagits
av med vilket intresse som de ser på vårt svenska nämndemannasystem
och våra opolitiska domarutnämningar. Politisering och populism är en
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fara för ett självständigt domstolsväsende, något som man bör besinna
om man vill ändra det nuvarande domartillsättningsförfarandet i
amerikansk riktning.

Domarna bör följaktligen avhålla sig från att låta sig påverkas av mer
eller mindre tillfälliga presskampanjer och opinionsstormar, vars sak-
liga halt och faktiska förankring bland medborgarna man ofta kan ifrå-
gasätta. Tyvärr finns det en vanlig koppling mellan populism och po-
litisering, som ibland leder till tvära och sakligt omotiverade kast i lag-
stiftningen. Enligt min uppfattning bör domstolarna inte okritiskt godta
detta utan värja sig mot och söka bromsa upp en sådan vindflöjelba-
serad rättsbildning. Särskilt gäller detta i brottmål, där det finns en
tendens hos lagstiftaren att visa politiska krafttag med hänvisning till
det allmänna rättsmedvetandet. Med tanke på domstolarnas samman-
sättning och dagliga kontakt med det praktiska rättslivet vill jag påstå att
det snarast är domstolarna — särskilt underrätterna — som företräder
det allmänna rättsmedvetandet och tillämpar detta på ett mer insikts-
fullt och ansvarsmedvetet sätt än de på riksplanet verksamma politiker-
na. I domstolarnas självständighet bör därför ligga att upprätthålla en
rak kurs också i situationer, där utomstående krafter söker framtvinga
en mera sicksackbetonad färd.


