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Bertil Burström

ustitiedepartementet

Ossjo-Boarpsvägen 8O
266 9I Munka-Ljungby

nf ormationsen heten

Departementssekreterare Jan Persson
Telefon 08-405 46 91

Ask tackar jag for ditt brev som
hon har bett mig be svara. Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt.
På uppdrag n1' justitieminister Beatrice

av ått allmänheten
Justitieministern delar helt din uppfattning om vikten
har förtroende för rättskipningen, vilket ställer krav på domarnas
personliga integritet och frihet från obehoriga hänsyn. Om jag uppfattar
dig rätt anser du att domare påverkas av den omständigheten att en
advokat är part i målet och att det leder till en kollegial särbehandling av

advokaten i domstolarna.

Av rättcgångsbaikens rcglei- fi:ai'igår att eii Com;r. intc får' e."göra ett rnål
om det foreiigger någon omstäIldighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i rnålet. Syftet med reglerna är aihnänt sett att
utesluta en domare från handllggningen av ett rnålvari hans elier hennes
ställning anringen till någon av parterna eller till saken kan innebära fara
for partiskhet.
Om det inom dornstolen uppkommer tvekan huruvida det i ett specifikt
fall foreligger en iävs- eller jävsliknande situation (p.g.". kollegialitet),
bör rätten ta det säkra före det osäkra och besluta att en annan domare
ska handhgga målet. Frågan om domarjav kan även väckas av parierna
som under vissa förutsättningar har rätt att påkaila beslut i frågan.
Genom detta svstem skapas förutsättningar för att kravet på opartiskhet
upprätthålls.

Det är inte aktuellt för regeringen att initiera forskning av det slag du
efterll.ser"

Vänlig häisning
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len l'ersson

Pastadress

Telefan växel

103 33 STOCKHOLI\4

0B 405 10 00

E-posir regrstrator@l!st ce.mln stry se
X 40Or S=Regrstratori O=Justice; P=Min stryi A-SlL; C-SE

Besöksadress
Rosenbac 4

Telefax

Tele\

oB 20 27 34

178 20 PREIV]IER
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