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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om högsta 

domstolen ändras. Enligt propositionen ska 
högst en tredjedel av samtliga tjänster som 
föredragande kunna vara referendarierådst-
jänster som tillsätts för viss tid. Detta gör det 
möjligt att inrätta tio referendarierådstjänster 
för viss tid. Behovet av tidsbundenhet ska 
inte behöva motiveras. Till en referendarie-

rådstjänst för viss tid kan utnämnas för högst 
5 år åt gången.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
mars 2010. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Högsta domstolens uppgift som pre-
judikatdomstol 

Högsta domstolen utövar den högsta doms-
rätten i tviste- och brottmål. Högsta domsto-
lens primära uppgift är att meddela prejudi-
kat i lagtillämpningsärenden som är öppna 
eller lämnar rum för tolkning. Ärendena där 
högsta domstolen meddelar prejudikat är allt 
mera krävande, komplicerade och mångfa-
cetterade. Denna utveckling kan bedömas 
alltjämt fortsätta. 

Högsta domstolens uppgift som prejudikat-
domstol ställer på dess föredragandepersonal 
höga krav som till sin kvalitet delvis är olika 
än vid andra domstolar. Vid sidan av känne-
dom om rättsordningen förutsätts det en för-
måga att identifiera behovet av prejudikat 
och utveckla rättsregler, vilket för sin del 
förutsätter kännedom om de problem vid lag-
tolkningen eller de lägre domstolarnas förfa-
randen som vid var och en tidpunkt är aktuel-
la. Av högsta domstolens föredragande krävs 
en högklassig och uppdaterad yrkesskicklig-
het. 
 
 
1.2 Föredragandens uppgifter 

Vid högsta domstolens sammanträden av-
görs målen på föredragning. Föredraganden 
föredrar målet för de domare som avgör må-
let och presenterar sitt förslag till avgörande. 
Föredragande deltar i sammanträdet och den 
diskussion som där förs och sätter på grund-
val av diskussionen upp ett utkast till dom. 
Också föredraganden är ansvarig för högsta 
domstolens avgörande, om han eller hon inte 
har reserverat sig.  

Vid högsta domstolen behandlas besvär 
som vid sidan av de avgöranden som hovrät-
terna har meddelat i tviste- och brottmål ock-
så kan gälla avgöranden från jorddomstolar-
na, försäkringsdomstolen eller marknads-
domstolen. Högsta domstolens ansvarsområ-
de i rättsskipningsärenden är skäligen omfat-

tande. Fastän föredragandena kan specialise-
ra sig på vissa rättsområden, får de att bereda 
mål av många slag. 

Eftersom prejudikatavgörandena meddelas 
om öppna lagtolkningsfrågor omfattar bered-
ningen vid sidan av att reda ut rättspraxis och 
–källor också en analys och överväganden av 
olika alternativ för avgörande. Beredningen 
ska vara så heltäckande att man utifrån den 
kan föra en grundlig diskussion om rättsfrå-
gan och om grunderna för och verkningarna 
av avgörandet oberoende av om man stannar 
för annat slutresultat än det som föredragan-
den har lagt fram i sin promemoria. 
 
 
1.3 Tjänste- och lönestruktur samt be-

nämningar för tjänsterna som före-
dragande 

Enligt 13 § 1 mom. i lagen om högsta dom-
stolen (665/2005) är föredragande vid högsta 
domstolen kanslichefen, referendarieråden 
samt äldre justitiesekreterarna och justitie-
sekreterarna. Vid sidan tjänsten som kansli-
chef finns för närvarande 32 tjänster som fö-
redragande: 9 referendarieråd, 13 äldre justi-
tiesekreterare och 10 justitiesekreterare. Des-
sa tjänsters lönestruktur är tregradig. Justitie-
sekreterartjänsterna är i det preciserande 
tjänstekollektivavtalet för avlöning av dom-
stolarnas domare och jurister placerade i lö-
neklass T 11. Denna löneklass motsvarar den 
lägsta avlöningen för tjänsten som tingsdo-
mare. De äldre justitiesekreterarna är place-
rade i löneklass 12 som motsvarar den lägsta 
avlöningen för tjänsten som hovrättsråd. Re-
ferendarierådens löneklass T 13 motsvarar 
den högsta avlöningen för tjänsten som 
tingsdomare.  
 
 
1.4 Högsta domstolens tjänter för viss 

tid som föredragande 

Enligt 13 § 2 mom. i lagen om högsta dom-
stolen gäller om utnämningen av föredragan-
de för viss tid det som föreskrivs i lagen om 
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utnämning av domare. I 15 § 1 mom. i lagen 
om utnämning av domare föreskrivs att om 
en ordinarie domartjänst inte sköts av någon 
eller om domaren har förhinder eller är på 
semester, kan en domare utnämnas till ett 
tjänsteförhållande för viss tid. Enligt 2 mom. 
i sist nämnda paragraf kan en domare utnäm-
nas för viss tid också när det på grund av an-
talet eller arten av de ärenden som ska be-
handlas eller av andra särskilda skäl är nöd-
vändigt. Dessa bestämmelser gäller samtliga 
tjänster som föredragande vid högsta dom-
stolen. 

Referendarieråd kan utnämnas till tjänste-
förhållande för viss tid också när det är rele-
vant för att främja en bred sakkunskap inom 
rättsskipning vid domstols- eller åklagarvä-
sendet eller för att säkerställa en bred sak-
kunskap bland föredragandena i de ärenden 
som högsta domstolen behandlar. Högst en 
tredjedel av referendarieråden kan dock vid 
samma tidpunkt stå i tjänsteförhållande för 
viss tid.  

Det maximiantal som föreskrivs i 13 § 
2 mom. i lagen om högsta domstolen kan 
alltså överskridas, om referendarierådstjäns-
ten inte sköts av någon eller om den ordinarie 
tjänsteinnehavaren har förhinder.  

 Specialbestämmelsen i gällande lag om 
högsta domstolen har gjort det möjligt att 
tillsätta högst en tredjedel av referendarie-
rådstjänsterna för viss tid. Med nuvarande 
tjänstestruktur innebär detta tre referendarie-
rådstjänster. Genom att göra referendarie-
rådstjänsterna delvis tidsbundna har man ve-
lat främja möjligheterna för dem som verkar 
inom rättsvården att utbilda och meritera sig 
samt att förbättra den uppdaterade kunskapen 
vid beredningen av ärenden som behandlas 
av högsta domstolen.  

I regeringens proposition till Riksdagen 
med förslag till lag om högsta domstolen (RP 
7/2005) föreslogs i 13 § 2 mom. en bestäm-
melse enligt vilken till referendarieråd kan 
utnämnas till tjänsteförhållande för viss tid 
också när det är nödvändigt för att främja 
tjänsterotationen eller ge föredragandena 
mångsidigare sakkunskap. I detaljmotiverin-
gen till lagrummet konstaterades det bl.a. att 
referendarieråd kan utnämnas för viss tid för 
det första i sådana andra fall som nämns i 
15 § i lagen om utnämning av domare, men 

också av andra sådana särskilda skäl som av-
ses i samma lagrum. I praktiken kan dessa 
särskilda skäl vara att främja tjänsterotatio-
nen eller ge föredragandena mångsidigare 
sakkunskap inom rättsväsendet. 

Riksdagens lagutskott ansåg dock i sitt be-
tänkande (LaUB 6/2005) att frågan om att 
tillsätta en refererandarierådstjänst för viss 
tid på ett principiellt plan hänger samman 
med referendarierådens oberoende. Vid sidan 
av att man är oavsättlig medan man är an-
ställd var det enligt utskottets mening ägnat 
att garantera föredragandens oavhängighet att 
han eller hon har ordinarie tjänst och inte 
bara är utnämnda i tjänsteförhållande för viss 
tid. Å andra sidan förhöll sig lagutskottet sig 
positivt till ambitionen att utvidga den grupp 
som de ordinarie domarna i slutändan väljs 
från. När utskottet behandlade regeringen 
proposition om utnämning av domare nämn-
de det uttryckligen för högsta domstolens fö-
redragandes del att det finns särskilda skäl att 
utnämna föredragande för viss tid till exem-
pel när domare eller föredragande utbildas 
vid olika domstolar (se LaUB 1/2000 rd, s. 
14/1).  

Lagutskottet har ansett att förutsättningen 
för att utnämna till en tjänst för viss tid kan 
anses vara rättsskipningens behov vid högsta 
domstolen. Enligt lagutskottet bör maximian-
talet referendarieråd och grunderna för tids-
bundenheten dock föreskrivas på lagnivå. 
Gällande lag är stiftad i enlighet med lagut-
skottets förslag. 
 
 
 
2  Bedömning av nuläget  

En styrning av rättspraxis och övervak-
ningen av att rättspraxis är enhetlig kräver att 
högsta domstolen har goda strukturella möj-
ligheter att utföra sina uppgifter. Ett utveck-
lande av strukturen för högsta domstolen ska 
utgå från dess uppgifter och de krav på per-
sonalen som dessa ställer. Kraven på före-
dragandenas uppgifter och tjänsterna som fö-
redragande för viss tid bör därför granskas 
utifrån högsta domstolens uppgifter. Vid si-
dan av detta är det dock skäl att också beakta 
personalbehovet inom rättsväsendet och de 
institutioner som har nära anknytning till det 
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och likaså personalens egna strävanden att 
meritera sig och nå karriärframsteg. 

Högsta domstolens krävande uppgifter och 
samhälleliga betydelse återspeglar sig i de 
krav som ställs på föredragandena. Med hän-
syn till högsta domstolens verksamhetsförut-
sättningar är det viktigt att man sörjer för att 
dess föredragandekår är kompetent, motive-
rad och inriktad på en utveckling av rättsord-
ningen. Det nuvarande systemet där tjänster-
na som föredragande slumpmässigt blir ledi-
ga möjliggör inte en målmedveten och konti-
nuerlig rekrytering. I praktiken kan det att det 
är fråga om en fast tjänst också fungera som 
ett hinder för en tjänsteansökan, om personen 
redan står i ett ordinarie tjänsteförhållande el-
ler har en annan syssla som han eller hon inte 
vill mista endast för att kunna skaffa nyerfa-
renhet och kännedom om arbetet vid högsta 
domstolen. Detta är en vanlig situation i frå-
ga om de personer som på grund av sina me-
riter och sin erfarenhet kommer i fråga när 
det gäller tillsättande av referendarierådst-
jänster. Tidsbundenheten har en särskild be-
tydelse för advokater, eftersom en utnämning 
till en fast tjänst skulle leda till ett utträde ur 
advokatföreningen. 

Med hänsyn till högsta domstolens verk-
samhet är det viktigt att domstolen har en 
ömsesidig växelverkan med de lägre domsto-
larna och andra instanser som deltar i rätts-
vården. Via nya föredragande förmedlas till 
högsta domstolen uppdaterad kunskap om 
aktuella problem när det gäller tolkningen av 
lagar och praxis som hänger samman med de 
lägre rättsinstansernas rättegångsförfarande 
och dömande verksamhet. De prejudikat som 
meddelas för att styra rättsskipningen kan på 
detta sätt riktas enligt verkliga respektive be-
hov. I uppgiften som föredragande för viss 
tid kan också föredragandena och domarna 
vid övriga domstolar samt övriga jurister som 
arbetar inom domstolsväsendet, t.ex. åklaga-
re och advokater, få erfarenhet av högsta 
domstolens verksamhet som prejudikatdom-
stol och på detta sätt fördjupa sina kunskaper 
om rättsordningen Dessutom erbjuds de en 
möjlighet att specialisera sig på olika rätts-
områden. Arbetet vid högsta domstolen möj-
liggör också en övergång till domarbanan. 
Genom att göra tjänsterna som föredragande 
tidsbundna är det möjligt att öka möjlighe-

terna för rättsskipningspersonalen och andra 
personer som verkar inom rättsvården att ut-
bilda och meritera sig samt att främja tjänste-
rotationen och växelverkan.  

Till referendarierådstjänster för viss tid en-
ligt vad gällande bestämmelse gör möjligt 
har utnämnts ordinarie domare vid hovrätter 
och tingsrätter. Erfarenheterna har varit 
mycket goda. Antalet tre tjänster räcker dock 
inte till för att uppfylla den i bestämmelsen 
uttryckta målsättningen om att säkerställa en 
bred sakkunskap bland föredragandena eller 
att främja en bred sakkunskap inom rätts-
skipning vid domstols- eller åklagarväsendet.  

Uppgifterna för en föredragande som ver-
kar som beredare avviker från en domares 
uppgifter. Detta inverkar också på under vil-
ka förutsättningar en tjänst som föredragande 
kan tillsättas för viss tid. Med undantag av 
utnämningsgrunder, behörighetsvillkor och 
utnämning för viss tid tillämpas inte på före-
dragandena lagen om utnämning av domare. 
Den särskilda regleringen för föredragandens 
ställning grundar sig till denna del på att fö-
redragandena inte är domare och inte med-
lemmar av en domstol, fastän de har samma 
rätt att kvarstå i tjänsten som domare. Ett 
tryggande av oberoendet för högsta domsto-
lens rättskipningsverksamhet kräver med be-
aktande av karaktären och ställningen för fö-
redragandens uppgifter inte att man utnämns 
permanent till en tjänst som föredragande. I 
ingen annan europeisk prejudikatdomstol fö-
rekommer tjänster som föredragande med 
samma rätt att kvarstå i tjänsten som domare.  

I Finland avviker de högsta domstolarnas 
uppgiftsbeskrivning och verksamhetssätt från 
varandra. Högsta förvaltningsdomstolen är 
inte en egentlig prejudikatdomstol och där 
behandlas också ett stort antal ärenden som 
juridiskt är av samma slag. I motsats till 
högsta domstolen är högsta förvaltningsdom-
stolen uppdelad på avdelningar som behand-
lar vissa grupper av mål. Avdelningarna har 
sina fasta föredragande som är specialiserade 
på uttryckligen dessa rättsområden. Som en 
följd av de divergerande systemen skiljer sig 
arbetet och tjänstekarriären för de högsta 
domstolarnas föredragande från varandra. 
Därför är också behoven av tjänsterna för 
viss tid som föredragande och verkningarna 
av tidsbundenheten olika. Skötseln av högsta 
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domstolens och högsta domstolens uppgifter 
och effektiviteten i verksamheten kräver att 
personalstrukturen i vardera domstolen mot-
svarar dess egna behov.  

Av ovan presenterade skäl som hänger 
samman med högsta domstolens rättsskip-
ningsverksamhet är det nödvändigt att en 
klart större del av tjänsterna som föredragan-
de målmedvetet och regelbundet ska kunna 
tillsättas för viss tid. I samma helhet vore det 
motiverat att ändra på tjänstestrukturen för 
tjänsterna som föredragande så att högsta 
domstolen får tillgång till mera konkurrens-
kraftiga tjänster som föredragande än tidiga-
re. Att rekrytera skickliga personer kräver att 
avlöningen och tjänstebenämningen för tjäns-
terna för viss tid som föredragande är lock-
ande och motsvarar uppdragets krav. Tjäns-
terna som referendarieråd är lämpliga t.ex. 
för tingsdomare och hovrättsråd. Det är alltså 
motiverat att tjänsterna för viss tid inrättas 
uttryckligen som referendarierådstjänster. 

Det ovan anförda betyder inte att tjänsterna 
för viss tid som föredragande vid högsta 
domstolen framöver ska tillsättas för korta ti-
der. För det första är merparten av tjänsterna 
som föredragande fortfarande fasta. För det 
andra ska också de referendarierådstjänster 
som alltid tillsätts för viss tid tillsättas för fle-
ra år, dock för perioder på högst fem år åt 
gången. Så som det ovan har konstaterats har 
en person som verkar som referendarieråd för 
viss tid i allmänhet en bakgrundstjänst eller 
ett annat anställningsförhållande i en annan 
domstol, ett annat ämbetsverk eller med en 
annan arbetsgivare till vilka uppgifter de kan 
återvända efter att ha skaffat sig erfarenheten 
i fråga. Med beaktande av att det är fråga om 
att göra högst tio tjänster tidsbundna kan inte 
förslaget anses äventyra den allmänna strä-
van mot att minska tjänsteförhållanden för 
viss tid i statsförvaltningen. 

Tjänstebenämningarna för tjänsterna som 
justitiesekreterare, äldre justitiesekreterare 
och referendarieråd beskriver karaktären för 
högsta domstolens föredragandes uppgifter 
och det finns därför inget behov av att ändra 
dem. Trestegssystemet gör det möjligt för 
personer i olika slags karriärskeden att söka 
anställning vid högsta domstolen och likaså 
att gå framåt i karriären också inom högsta 
domstolen. 

3  De föreslagna ändringarna 

Det föreslås å ena sidan att referendarie-
rådstjänsterna ändras så att de i högre grad än 
för närvarandet tillsätts för viss tid samt å 
andra sidan att detta sker på det sättet att des-
sa tjänster direkt med stöd av lag alltid till-
sätts för viss tid. Tidsperioden ska vara högst 
fem år åt gången. 

Ändringen av tjänstestrukturen ska genom-
föras stegvis så att från och med 1.3.2010 tre 
tjänster som äldre justitiesekreterare omvand-
las till referendarierådstjänster. Dessutom 
kan det 1.3.2010 inrättas en tjänst referenda-
rierådstjänst som alltid tillsätts för viss tid 
under förutsättning av att det från samma 
tidpunkt dras in två öppna tjänster som äldre 
justitiesekreterare. Tre referendarierådstjäns-
ter som har tillsatts för viss tid omvandlas till 
referendarierådstjänster som alltid tillsätts för 
viss tid allteftersom de blir lediga. Tre tjäns-
ter som justitiesekreterare kan dras in alltef-
tersom de blir lediga och i stället för varje 
indragen tjänst som justitiesekreterare kan 
det inrättas en referendarierådstjänst som all-
tid tillsätts för viss tid. Tre referendarierådst-
jänster kan omvandlas till referendarierådst-
jänster som alltid tillsätts för viss tid alltef-
tersom de blir lediga. 

Det ovan nämnda gör det möjligt att högsta 
domstolens tjänstestruktur till slut blir sådan 
att där finns sex referendarierådstjänster, tio 
referendarierådstjänster som alltid tillsätts för 
viss tid, åtta tjänster som äldre justitiesekre-
terare och sju justitiesekreterartjänster. Det 
totala antalet föredragande minskar med en 
jämfört med nuläget. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Med beaktande av sparmålen för justitie-
ministeriets förvaltningsområde bör ändring-
en av tjänstestrukturen för föredragandena 
genomföras utan att utgifterna ökar. 

Vid högsta domstolen genomförs tjänstear-
rangemangen så att tjänster som föredragan-
de omvandlas till referendarierådstjänster 
som alltid tillsätts på viss tid allteftersom det 
att tjänsterna blir lediga gör det möjligt. Fast-
än den slutliga tidtabellen för att genomföra 
förändringen beror på om de nuvarande 
tjänsteinnehavarnas pensionering och andra 
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val, kan tillsättandet av de nya tjänsterna för 
viss tid inledas snart efter det att lagen trätt i 
kraft och systemet i huvudsak fås i bruk re-
dan inom några år. Ett genomförande av 
tjänstearrangemangen utan en ökning av ut-
gifterna kräver att det totala antalet föredra-
gande vid högsta domstolen minskas med en. 

I detta skede går det inte att i detalj bedöma 
tjänstearrangemangets kostnadsverkningar, 
eftersom arrangemangen kommer att genom-
föras så småningom. Eftersom tjänstearran-
gemanget genomförs utan att utgifterna ökar, 
har propositionen inga statsekonomiska kon-
sekvenser. Ändringen av tjänstestrukturen 
förutsätter statens budgetbehandling. 

Propositionen har inga tjänstemannarättsli-
ga konsekvenser för de personer som för 
närvarande har tillsats till ordinarie tjänster. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Justitieministeriet tillsatte 31.10.2006 en 
arbetsgrupp för att utveckla tjänstestrukturen 
för tjänsterna som föredragande vid högsta 
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. 
Under arbetets gång har arbetsgruppen hört 
finansministeriet, justitieministeriet, Högsta 
domstolarnas tjänstemän r.f., Suomen Tuo-
mariliitto — Finlands domareförbund ry, Su-
omen Lakimiesliitto — Finlands juristför-
bund ry och Finlands Advokatförbund samt 
professor Olli Mäenpää och professor Juha 
Lappalainen. 

Arbetsgruppen föreslog att när de äldre ju-
stitiesekreterarna vid högsta domstolen blir 
lediga omvandlas de till referendarierådst-
jänster som tillsätts för viss tid. Efter en 
övergångsperiod skulle det finnas endast två 
tjänstebenämningar och löneklasser som är 
justitiesekreterare (T 11) och referendarieråd 
(T 13). Arbetsgruppen föreslog dessutom att 
det av orsaker som hänger samman med 
rättsskipningen vid högsta domstolen vore 
konsekvent att tjänstestrukturen för föredra-
gandena utvecklas i en tidsbunden riktning. 
Efter övergångsperioden ska det finnas nio 
referendarieråd (T 13), tretton referendarie-
råd som utnämnd för viss tid och nio justitie-
sekreterare (T 11). 

Arbetet med att utveckla föredragandenas 
tjänststruktur vid högsta domstolen har fort-
satt i en arbetsgrupp som har tillsatts av pre-

sidenten vid högsta domstolen. Till arbets-
gruppen har hört tre ledamöter av högsta 
domstolen. Högsta domstolen har i januari 
2009 till justitieministeriet överlämnat ett 
förslag som har behandlats i högsta domsto-
lens plenum och där godkänts av ledmöterna. 
Regeringens proposition har avfattas vid ju-
stitieministeriet utifrån det nämnda förslaget. 
 
6  Utlåtandena och hur de har be-

aktats  

Suomen Tuomariliitto — Finlands Doma-
reförbund ry och Högsta domstolarnas tjäns-
temän r.f. har 10.8.2009 tillställt justitiemini-
steriet sitt gemensamma utlåtande om ut-
vecklande av tjänstestrukturen för högsta 
domstolens föredragande. Föreningarna har 
understött de mål som framgår av högsta 
domstolens förslag, men har motsatt sig ök-
ningen av referendarierådstjänster för viss 
tid. En ökning av tjänsteförhållandena för 
viss tid strider mot statens personalpolitik 
samt mot arbetstagarorganisationernas och   
–föreningarnas ståndpunkt. En ökning av 
tjänsterna som föredragande som tillsätts för 
viss tid ökar antalet tjänsteinnehavare för viss 
tid också i de uppgifter från vilka man söker 
sig till uppgiften som referendarieråd för viss 
tid samt kedjebildningen i fråga om tjänste-
förhållanden för viss tid. Med beaktande av 
högsta domstolens uppgifter är behovet av 
sakkunskap från olika områden konstant. Fö-
reningarna har dessutom fästat uppmärksam-
het vid att tidsbundna tjänsteförhållanden är 
förenade med grundlagsrelaterade problem, 
eftersom det är fråga om tjänstemännens rätt 
att kvarstå i tjänsten, den oberoende dom-
stolsverksamheten och i sista hand det grund-
lagsenliga skyddet för rättssäkerheten. Det 
föredragandens ansvar som föreskrivs i 118 § 
2 mom. kräver att föredraganden i sin åsikts-
bildning är oberoende på samma sätt som en 
domare. Remissinstanserna har ytterligare 
ansett att högsta domstolens tjänster som äld-
re justitiesekreterare ska omvandlas till refe-
rendarierådstjänster (T 12). Tjänstebenäm-
ningarna för de högsta domstolarnas föredra-
gande bör vara enhetliga. Av denna orsak är 
det inte motiverat att det vid högsta domsto-
len och högsta förvaltningsdomstolen finns 
justitiesekreterare (T 11) som föredragande, 
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men att det endast vid högsta domstolen 
finns äldre justitiesekreterare (T 12) medan 
tjänstebenämningen för föredragande i sam-
ma löneklass vid högsta förvaltningsdomsto-
len är referendarieråd. 

Suomen Lakimiesliitto — Finlands jurist-
förbund ry (nedan Juristförbundet) har i sitt 
utlåtande som tillställdes 11.8.2009 konstate-
rat ett högsta domstolens förslag inte motsva-
rar den strävan som råder inom statsförvalt-
ningen att minska antalet tjänsteförhållanden 
för viss tid. I utlåtandet har det med hänvis-
ning till lagutskottets betänkande 6/2005 rd 
om regeringens proposition med förslag till 
lag om högsta domstolen konstaterats att an-
talet referendarierådstjänster för viss tid inte 
kan anses lågt på det sätt som avses i betän-
kandet. Juristförbundet oroar sig dessutom 

för de tidsbundna tjänsternas inverkan på fö-
redragandenas oberoende. Att kompetenta 
personer ska söka sig till föredragandeupp-
gifter vid högsta domstolen tryggas bäst ge-
nom fasta tjänster. Tjänstestrukturerna för 
högsta domstolen och högsta förvaltnings-
domstolen bör utvecklas enhetligt. 

Utlåtandena i ärendet har beaktats då pro-
positionen avfattades. 
 
 
7   Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslaget  

13 §. Paragrafens 1 mom. motsvarar det 
gällande momentet. Tjänstebenämningen för 
referendarieråd som utnämns för viss tid ska 
också vara referendarieråd. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att högst 
en tredjedel av samtliga föredraganden kan 
stå i tjänsteförhållanden som referendarieråd 
som alltid är utnämnda för viss tid.  Enligt 
gällande 2 mom. kan högst en tredjedel av 
referendarieråden vid samma tidpunkt stå i 
tjänsteförhållande för viss tid, om inte annat 
följer av 15 § 1 mom. i lagen om utnämning 
av domare. Genom ändringen möjliggörs en 
ökning av antalet referendarieråd. Proposi-
tionen syftar till att det vid högsta domstolen 
ska finnas två olika typer av referendarie-
rådstjänst, ordinarie referendarierådstjänster 
och referendarierådstjänster som alltid till-
sätts för viss tid. 

Att göra referendarierådstjänsterna tids-
bundna kan naturligt knytas till ändringen av 
tjänstestrukturen. Tjänsterna som föredra-
gande blir konkurrenskraftiga genom en ök-
ning av referendarierådstjänsterna som till-
sätts för viss tid. För närvarande finns det 32 
tjänster som föredragande. Tjänsterna som 
föredragande skulle systematiskt kunna om-
vandlas till referendarirådstjänster som alltid 
tillsätts för viss tid under förutsättning att det 
totala antalet föredragande minskas med en 
föredragande. Om ändringen genomförs på 
detta sätt kan i framtiden antalet referendarie-
rådstjänster som tillsätts för viss tid vara 
högst tio.  

De nya referendarierådstjänsterna som in-
rättas kan direkt med stöd av lag tillsättas för 
viss tid och det blir inte nödvändigt att sär-
skilt motivera tidsbundenheten i samband 
med utnämningen. 

I det föreslagna 2 mom. ska dessutom före-
skrivas om längden för tidsbundenheten för 
de referendarierådstjänster som tillsätts. 
Längden kan vara högst 5 år. Tidsbundenhe-
tens längd kan med beaktande av föredra-
gandenas beredningsarbete och de krav som 
ställs på högsta domstolens avgöranden inte 

vara särskilt kort. En kort tid vore inte heller 
med hänsyn till att utbilda och att meritera 
sig till särskilt stor nytta. Som en lämplig tid 
kan anses högst fem år. Behoven av att utbil-
da och meritera sig förutsätter inte en längre 
tid. Också en kortare tid kan bli aktuell t.ex. 
när det gäller advokater som kan ha svårt att 
för en lång tid lösgöra sig från advokatverk-
samheten. Tidslängden bestäms alltid vid ut-
nämningen, men det ska vara möjligt att då 
beakta också sökandens egna önskemål och 
hans eller hennes möjligheter att få tjänstle-
dighet från sin bakgrundstjänst. På grund av 
föredragandens specialkunnande eller andra 
motsvarande orsaker ska det vara möjligt att 
ge föredraganden ett nytt förordnande efter 
det att tiden har löpt ut.  

På referendarieråden för viss tid tillämpas 
samma utnämningsgrunder som gäller doma-
re och som tillämpas också på de övriga fö-
redragandena vid högsta domstolen. Det är 
klart att man till en tjänst för viss tid ska 
kunna utnämna också en föredragande som 
tidigare arbetat vid högsta domstolen. Också 
ordinarie referendarieråd ska på ett naturligt 
sätt kunna rekryteras bland dem som skött re-
ferendarierådstjänster för viss tid  

Utnämningen av föredragande föreslås inte 
bli ändrad, utan föredragandena ska fortfa-
rande utnämnas av högsta domstolen. Det fö-
reslås inte heller någon ändring av 2 mom. 
till den del där föreskrivs om behörighets-
villkoren för föredragande, utnämningsgrun-
derna och att det vid utnämning för viss tid 
ska gälla vad som föreskrivs i lagen om ut-
nämning av domare.  

Paragrafens 3 mom. föreslås inte bli ändrat. 
 
 
 
2  Ikraft trädandebestämmelser 

Tjänsterna som föredragande vid högsta 
domstolen är specificerade tjänster varför in-
rättande och indragning av tjänster i samband 
med den ändring av tjänststrukturen som be-
skrivits i avsnitt 3 i den allmänna motiver-
ingen förutsätter statsbudgetbehandling. La-
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gen föreslås därför träda i kraft den 1 mars 
2010. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

Lag 

om ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om högsta domstolen (665/2005) 13 § 2 mom. som 

följer: 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Föredragandena utnämns av högsta dom-
stolen. Högst en tredjedel av samtliga tjänster 
som föredragande kan vara referendarierådst-
jänster till vilka utnämns för viss tid. Till en 
sådan tjänst kan utnämnas för högst fem år åt 
gången. Till övriga delar tillämpas på behö-
righetsvillkor och utnämningsgrunder för fö-

redragandena samt på utnämning av dem för 
viss tid det som föreskrivs i lagen om utnäm-
ning av domare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den                 20   . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 

 
Helsingfors den 15 september 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om högsta domstolen (665/2005) 13 § 2 mom. som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 § 
 

Föredragandena utnämns av högsta domsto-
len. För föredragandena gäller i fråga om be-
hörighetsvillkor, utnämningsgrunder och ut-
nämning för viss tid det som föreskrivs i la-
gen om utnämning av domare. Referendarie-
råden kan utnämnas till tjänsteförhållande för 
viss tid också när det är relevant för att främja 
en bred sakkunskap inom rättskipning vid 
domstols- eller åklagarväsendet eller för att 
säkerställa en bred sakkunskap bland föredra-
gandena i de ärenden som högsta domstolen 
behandlar. Högst en tredjedel av referendarie-
råden kan vid samma tidpunkt stå i tjänste-
förhållande för viss tid, om inte något annat 
följer av 15 § 1 mom. i lagen om utnämning 
av domare. 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Föredragandena utnämns av högsta dom-
stolen. Högst en tredjedel av samtliga tjänster 
som föredragande kan vara referendarierådst-
jänster till vilka utnämns för viss tid. Till en 
sådan tjänst kan utnämnas för högst fem år åt 
gången. Till övriga delar tillämpas på behö-
righetsvillkor och utnämningsgrunder för fö-
redragandena samt på utnämning av dem för 
viss tid det som föreskrivs i lagen om utnäm-
ning av domare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den                20   . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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