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Krav och förväntningar på den moderna domaren  
 

Héraðsdómari Ingveldur Einarsdóttir, Island 

 

 

Ämnet ”Krav och förväntningar på den moderna domaren” väcker många frågor, till 

exempel om vems krav och förväntningar det handlar om? Vem är det som formar 

åsikten om hur domare och domstolar skall uppträda? Vem bär ansvaret om 

allmänheten inte har förtroende  för domstolar och domare? Bär domare ansvaret 

genom sina domar eller med sitt uppträdande i rättssalen? Bär den verkställande 

makten i varje stat ansvaret, genom de regler som gäller för den dömande makten, 

regler och lag som finns om anställningskrav till domare, regler som vi har för att 

garantera domstolarnas självständighet mot den verkställande makten och den 

lagstiftande makten? Bär massmedia ansvar genom sin bevakning av domstolarna, 

eller är det allmänheten, och vad är det som i så fall påverkar folkets syn på den 

dömande makten? 

 

1 Vad är en god domare? Har bilden av vad som är en god domare varit 

oförändrad under lång tid? 

Vad är en god domare? Är det möjligt att bilden av vilka egenskaper en god domare 

ska ha har varit oförändrad i flera århundraden? Är det så enkelt att de egenskaper 

som den goda domaren måste ha är kunskap om lagen och kunskap om tolkning av 

lagen? 

Utan tvekan tror jag att den bild som min mormor hade av en god domare var 

helt annorlunda än dagens bild av en god domare och att de krav och förväntningar 

som min mormors generation hade på domare var helt annorlunda än förväntningarna 

på den moderna domaren. Då hon var ung var alla domare män, alla i samma ålder, 

omkring 50 eller 60 år och äldre, och de var inte utsatta för kritik. Massmediers 

påverkan på samhället i den utsträckning som vi upplever i dag var okänd och 

mediernas, samt allmänhetens, uppmärksamhet riktades sällan mot domstolarna. 

Uppmärksamhet riktades enbart mot domstolarna om det handlade om ”spännande” 

saker som våld och mord men, tack och lov, hände det inte ofta. Om domare på denna 

tid var bättre eller sämre än den moderna domaren är svårt att säga. 

På Island finns inte några allmänna regler eller principer om vad som 

karaktäriserar en god domare. Vi har inte heller några etiska regler eller principer för 

domare, vilket till exempel Norge har. Men även om det inte finns några regler, tror 

jag att de flesta är eniga om att en god domare måste ha stora kunskaper i processrätt, 

kunskap om tolkning av lag, klokhet, empati, integritet och stort interesse för andra 

människor. 

Den moderna domaren måste också kunna sätta sig in i rättsfrågor av olika 

slag. För några år sedan sökte sig en stor mängd utlänningar till Island för att arbeta. 

Då behövdes tolk i nästan varannan rättssak och Isländska domare mötte olika typer 

av frågor som hade sina rötter i det mångkulturella samhället. Antalet utländska 

medborgare har totalt sett minskat på Island men i stället måste Isländska domare vara 

beredda att anpassa sig till nya typer av frågor som har sina rötter i bankkrisen på 

Island. Det är oerhört komplicerade frågor som rör både tvistemål och brottmål. Det är 
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frågor som handlar om EU-rätt, det är principfrågor som handlar om mänskliga 

rättigheter, det är frågor som tar lång tid och där huvudförhandlingar kan pågå i 

många månader. Det finns ingen rättspraxis på detta område, inga frågor och domar 

som domaren kan se på och lära sig av. Det ställs därför helt olika krav på domare i 

dag, än vad det gjordes förr. Den moderna domaren måste vara beredd för att anpassa 

sig till olika typer av frågor, han eller hon måste vara beredd på långa arbetsdagar och 

mindre ledighet än förr, han eller hon måste ha viljan att sätta sig in i rättens alla olika 

sfärer. Det är mödosamt och krävande, men det är helt oundvikligt i det moderna 

samhället. 

 

1.1 Massmediernas påverkan på allmänhetens syn på domstolarna. Domstolarna 

utsätts för skarp kritik. 

 

Med det moderna samhället skapades nya krav på domaren. Massmedierna ställer 

växande krav på domarens och domstolarnas synlighet. Domar publiceras på Internet, 

diskussion om domar har de sista åren väckt allt större intresse, massmedier handlar i 

större utsträckning än förr om domare och deras domar. Domar och domare kritiseras 

hårt. Även om kritiken ofta är orättfärdig och även om kritiken innebär kritik mot 

domarens person, kan domaren inte svara på den kritik utan att riskera att förlora sin 

oavhängighet. Detta är svårt och visar hur viktigt det är för domstolarna att ha en 

speciell talesman. 

Ibland har politiker stämt in i kritiken mot domstolarna, och mot enskilda 

domar vars utfall inte har överensstämt med politikerns vilja. Kritik från massmedier 

och politiker har enorm inverkan på domstolarna genom att den undergräver folkets 

förtroende för dem. Domarnas behov av en talesman är aldrig så tydligt som under 

dessa omständigheter då en talesman kan förklara domskälen på ett sakligt sätt. På 

Island framträder domare aldrig offentligt för att förklara domskälen. Domare deltar 

aldrig i offentliga diskussioner om sina domar. De tror och vet att argumenten finns i 

domarnas slutsatser och att delta i en offentlig debatt om domar, strider mot idén att 

domare skal vara oavhängiga. Jag tror att det är ett korrekt agerande, men jag tror 

också att det är nödvändigt att ge massmedier en riktig bild av domstolarna och av de 

människor som arbetar där. Den moderna domaren måste eventuellt vara villig att 

förklara lagen och juridiska frågor på ett pedagogiskt sätt eftersom det är massmedier 

som skapar bilden av domstolar och domare med sin diskussion om domar och 

domstolar. Allmänhetens bild av den goda domaren är bilden som massmedier har 

målat upp i sin diskussion om domstolar och domare.  

Men även om moderna domare måste anpassa sig till nya omständigheter och 

vara duktigare än tidigare domare på att ge information om domstolarnas arbete och 

delta offentligt genom att förklara lagbestämmelser och bestämda åsikter om lagens 

innebörd får de aldrig ge efter för påtryckningar från massmedier eller politiker. Det 

är kärnan i att vara en god domare, att hålla sin oberoende och inte ge efter från tryck 

utifrån. Det är en oerhörd stor press på domare när politiker, och eventuellt ministrar, 

träder fram och kritiserar enskilda domslut, eller, ännu värre, att de uttalar att de 

hoppas att domstolarna dömer på ett bestämt sätt, enligt politikernas vilja.  Det är 

aldrig så viktigt som under liknande omständigheter att domare står fast vid sin egen 

förvissning och tolkning av lagen, att de visar sin självständighet och oavhängighet. 
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1.2 Hur kan vi försäkra domstolarnas självständighet? En viktig fråga. 

 

Domarnas självständighet är skyddat i den isländska konstitutionens sextioförsta 

paragraf på så sätt att en domare endast kan bli avsatt från sitt ämbete genom en dom 

och att en domare inte kan bli satt i ett annat ämbete mot sin vilja. Men rätt många 

andra saker skall försäkra domarens självständighet och oberoende, till exempel: bra 

lön, bra arbetsmiljö och skydd från påtryckningar från den styrande makten; att 

domare inte kan välja sina mål själva och att parterna inte kan välja domare; genom 

regler om utnämning av domare som skall försäkra att bara den mest kvalificerade 

sökanden blir utnämnd till domare. 

Med lagstiftning från 2010 inrättades en speciell domarnämnd på Island. 

Nämndens uppgift är att lämna förslag till justitieministern i ärenden om utnämning 

av domare vid tingsrätter och vid Högsta domstolen. Nämnden består av fem 

ledamöter, fyra jurister och en som blivit vald av Alþingi. Det som är unikt med denna 

lagen är att justitieministern är bunden av nämndens förslag. Om ministern vill gå 

emot nämndens beslut måste Aþingi rösta om ministerns förslag. I urvalet av 

ansökningar tas hänsyn till många olika egenskaper, inte enbart juridisk kunskap utan 

också personliga egenskaper. Lagstiftningen är ett försök att garantera att enbart den 

mest kvalificerade sökanden blir vald. Under de sista åren har ministerns val av 

domare i enstaka fall kritiserats häftigt av massmedier. På vilket sett domarna är valda 

inverkar mycket på folkets och massmediers förtroende för domstolarna och domarna. 

Även om det alltid går att kritisera varje lagstiftning och varje regel på ett eller annat 

sätt tror jag att den har vägen att binda ministerns händer på så sätt att han inte kan gå 

emot nämndens beslut, utan att Alþingi röstar om hans förslag, står närmast till att 

garantera domstolarnas självständighet. Den försäkrar att politiska ministrar inte 

väljer den kandidat de själva föredrar från ansökargruppen. Nämndens 

sammansättning är också ett försök att garantera att en grupp ledamöter, både jurister 

och Aliþingis ledamot, förhandlar om varje sökandes kvalifikationer.  

Alla som behöver domstolarnas tjänster måste tro på att dessa tjänster blir 

utförda av de mest kvalificerade sökandena.  

 

2 Slutsats 

Vilken är då slutsatsen; vilka krav ställes på en domare i det moderna samhället? 

Sammanfattat tror jag att den goda domaren måste ha en omfattande kunskap i 

rättsvetenskap, han måste ha stor kunskap om lagen och hur lagen tolkas. Men 

domarens arbete är mer komplicerat än så att skicklig kunskap om lagen är tillräcklig. 

En domare måste vara resonabel utan att förlora sin självständighet, villig att studera 

nya rättområden och nya rättsregler. Han måste ha integritet, vara saklig, oberoende 

och självständig. Domaren måste visa sig myndig, vara en förebild och måste ha 

förmågan att beskriva sin verksamhet i tal och skrift. Han måste kunna styra 

rättsförhandlingar med styrka och målmedvetenhet men utan att vara arrogant. 

Han måste vara eftertänksam och intresserad av andra människor och han 

måste kunna visa empati.  

Jag tror också att det är nödvändigt att ha en viss livserfarenhet för att bli en 

god domare. Livserfarenhet ger människan oftast en annan och bredare syn på livet 
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och andra människors beteende och oftast följer humanitet med livserfarenheten, och 

humanitet är en viktig egenskap för domare. 

Den perfekta domaren hittar vi kanske aldrig, men domare försöker ständigt 

att göra sitt bästa.  

 


