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Yttrande över Domstolsverkets promemoria med begäran om 
författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan 
domstol m.m. 

(Ju2016/03912/DOM) 

Riksdagens ombudsmän har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnd 

promemoria. 

Jag tillstyrker förslagen i promemorian med nedanstående undantag.  

I promemorian sägs att det är möjligt för en ordinarie domare att frivilligt 

tjänstgöra vid en annan domstol än där han eller hon är anställd. Det är riktigt och 

för vissa speciella situationer regleras detta i 50 a § förordningen (1996:381) med 

tingsrättsinstruktion och i 43 a § förordningen (1996:382) med 

förvaltningsrättsinstruktion.  

I promemorian föreslås nu att denna reglering för vissa speciella situationer ska 

ersättas med generella bestämmelser i domstolsinstruktionerna som tydliggör att en 

ordinarie domare kan förordnas att tillfälligt tjänstgöra i en annan domstol än den 

som han eller hon är anställd vid (37 a § förslaget till ändring i förordningen med 

hovrättsinstruktion, 37 a § förslaget till ändring i förordningen med 

kammarrättsinstruktion, 50 a § första stycket förslaget till ändring i förordningen 

med tingsrättsinstruktion och 43 a § första stycket förslaget till ändring i 

förordningen med förvaltningsrättsinstruktion). Dessa föreslagna bestämmelser har 

emellertid utformats så att domstolen inte bara får förordna ordinarie domare vid 

domstol utan också ordinarie domare vid hyresnämnd.  

Eftersom det inte tjänstgör några ordinarie domare vid hyresnämnderna kan 

bestämmelserna inte få den utformning som föreslagits. För egen del ifrågasätter 

jag behovet av att skapa möjligheter att förordna hyresråd att tjänstgöra som 

domare med stöd av nya bestämmelser. Om domstolarna behöver anlita hyresråd 

för dömande verksamhet finns det andra bestämmelser i instruktionerna som kan 

användas.  
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Den omständigheten att det inte tjänstgör några ordinarie domare vid 

hyresnämnderna gör också att den föreslagna bestämmelsen i 26 a § förordningen 

med hyresnämndsinstruktion måste omarbetas.  

 

 

Lars Lindström 

Carina Sjögren 

Byråchef 

 

 

   


