
Domarens allmänna och speciella behörighet utgör förutsättningarna för att en person ska kunna 

fungera som domare. Frågan regleras i rättegångsbalken (anges inte explicit i boken). Det är frågan 

om att trygga att domarkåren besitter tillräcklig förmåga och kapacitet att sköta ämbetet i allmänhet 

samt domstolsväsendets opartiskhet i vart enskilt fall. 

För att en person ska kunna utnämnas till ordinarie domare krävs att hen är myndig, rättrådig, har 

finskt medborgarskap, har avlagt en högre examen i juridik (en magisterexamen i internationell och 

komparativ rätt fyller inte detta allmänna krav), att hen har sådana insikter i tjänstens 

uppgiftsområde som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter, att hen har de i lagen 

förutsatta språkkunskaperna i finska och svenska samt att hen besitter en tillräcklig arbetsförmåga.  

Den speciella behörigheten tryggar domarens neutrala ställning i vart enskilt fall. Dessa regler går 

även under namnet jävsgrunder.  

För det första kan ingen vara domare i egen sak. Domaren kan inte heller uppträda parallellt i 

någon annan roll under rättegången. Ifall en närstående till domaren är delaktig i rättegången på 

ovan redogjorda sätt är hen även jävig. Närstående är bl.a. domarens släkt i direkt uppåtstigande 

och nedstigande led, syskon, make, tidigare make eller någon annan som genom släktskap eller 

äktenskap står domaren särskilt nära.  

En domare är vidare jävig om avgörande i saken kan förväntas medföra synnerlig nytta eller skada 

för domaren själv eller domarens närmaste (släktingar i rakt uppåt och nedstigande led, make, 

någon annan som står domaren särskilt nära samt deras makar). Företräder någon närmaste den 

som genom målet kan förvänta sig synnerlig nytta eller skada föreligger även jäv. 

Är domaren eller hens närmaste medlem i något ledningsorgan för en juridisk person som är part i 

målet eller kan vänta sig synnerlig nytta eller skada i saken föreligger också jäv (samfundsjäv).  

Vidare föreligger jäv även ifall en part i det ifrågavarande målet är motpart till domaren (eller hens 

närmaste) i en annan rättegång eller ärende som behandlas av en annan myndighet samt ifall 

domaren är en part i ett ärende som liknar det ifrågavarande ärende och det egna ärendets art eller 

omständigheter ger grundad anledning att ifrågasätta domarens opartiskhet i saken. 

Finns det en grundad anledning att ifrågasätta domarens opartiskhet på grund av anställning eller 

något annat förhållande föreligger också jäv.  

Om domaren eller hens närmaste har behandlat samma ärende i en annan domstol är domaren i 

den ifrågavarande rättegången jävig. Behandlar domaren ett ärende på nytt i samma domstol är 

domaren jävig ifall det finns grundad anledning att misstänka att hen har en förhandsinställning i 

saken. 

Till sist föreligger jäv ven om det finns en omständighet som är jämförbar med dem som redan 

nämnts och denna omständighet ger grundad anledning att ifrågasätta domarens opartiskhet i saken 

(generalklausulen).  

 

 


