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En reformerad notarieantagning —Rapport fran Notarieprojelctet
(diarienr 1579-2018)
Juridislca falculteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Juridiska falcultetsnamnden far som svar anfora
foljande. De forslag som rote uttryckligen berors nedan lamnar namnden utan
erim•an.
Fakultetsnamnden halsar med tillfredsstallelse att Domstolsverket visar sig
bereft aft bidra till en minskning av den osunda betygshetsen pa juristutbildningen. Deena hets leder till manga negativa konselcvenser och det ar hog tid
aft dessa blir tagna pa det stora allvar de foi-tjanar. Flera av forslagen i rapporten utgor vallcomna steg i den riktningen. Domstolsverket bor dock overvaga aft to ytterligare sadana steg.
Ei~ligt fakultetsnamndens mening bor Domstolsverket oveivaga att lata examensbetygen fa en annu mindre reell vil~t i urvalet an enligt forslaget, lampligen hogst 50 %(jfr aysnitt 9.3.5 i ~apporten; hanvisningar till aysnitt ayser
aven i det foljande rapporten). Vidare bor det overvagas aft lata flex hogskolepoang avraknas an enligt forslaget. I bealctande av aft atminstone Juiidiska
fakulteten vid Uppsala universitet tillainpar terminstentamina Linder den tidigare delen av juristutbildningen, voce det onsicvart aft lata upp till 60 hogslcolepoang avt•alcnas (jfr aysnitt 9.3.2), dvs. motsvarande mer an en enda terminstentamen.
Det ar fakultetsnamndens bestamda mening aft andra alcademislca studier
amen foi-tsattningsvis bor anvandas som eft uivalskriterium vid notarieantagiungen (jfi• aysnitt 8.2). Enligt vad som anfors i rapporten (aysnitt 7.3) framgar av kravprofilen for ordinarie domare, under rubrilcen On~clor~ze och peg°sonlig fnognad bland annat aft domaren "bor vara omvarldsorienterad och
visa inti~esse for samhallet i stort". Detta framstar som relevanta luau ocicsa
pa notarier. Omdome och personlig inognad names aven i rapportens forslag
till lcravprofil for notarier (aysnitt 7.8) men utan att nagot names om omvarldsorientering eller intresse for samhallet i stort. I rappor~ten (aysnitt 8.2)
names att det "i och for sig [ar] positivt om solcandena har bred lcunskap och
god allmanbildning". Redan den raljanta argumentation in absurdum som
sedan foljer ger dock anledning att ifragasatta grunderna for rapportens forslag i fraga om ands alcademislca studier. Rapportens pastaende att dubbelOrganisationsNATnr:
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laming innebar risk for olcad stress far inte nagot stod av en nyligen genomford studie — tvartom uttalas dar:l
"Studenter som laser lcurser utover juristutbildningen uppger i lagre utstracicning att de kant sig stressade over sina studier innevarande termin saval vaije
dag som nagon gang i vecican. De uppvisar darmed lagre nivaer av stress
overlag."
Det(inns i delta sammanhang anledning alt framhalla kriteriet A~•bets- och
sti^esshante~°ingsfor•maga i rapportens forslag till kravprofil for notarier (avsnitt 7.8).
Den tendens till ensidig betoning av renodlat juridislc kompetens som framtrader i fiaga om alcademisica studier aterfinns aven i rapportens behandling
av arbetslivserfarenhet (aysnitt 9.4). Laggs det som horde ligga i exempelvis
lcraven pa alt uttrycka sig begripligt, omdome och samarbetsformaga i forslaget till kravprofil for notarier (aysnitt 7.8), framstar det som marl~ligt alt
avfarda erfarenhet av arbete inom exempelvis vard och restaurang (aysnitt
9.4.1). Har firms det anledning alt erinra om Sveriges domstolars angelagna
arbete med bemotandefragor och brukarperspektiv, som snarast talax for att
beakta ett vidare spel~trum av arbetslivserfarenhet an i nulaget.
Som rapporten beror firms det samband mellan ovezvagandena rorande andra
akademiska studier och arbetslivserfarenhet. Ett sadant samband som ar otillracicligt uppmarksarmnat ayser eventuella effelcter pa stravan efter mangfald
bland dem som antas, en stravan som foivisso lcommer till uttiyck i rapporten
(bland annat aysnitt 7.8 och 8). Genomfors forslaget alt inte langre beakta
andra alcademiska studier (behandlat ovan)samtidigt med forslaget alt beakta
kvalificerat, praktisl~t arbete med klar juridisk iruilctning kan delta forvantas
gynna studenter med etablerade kopplingar till juridislca arbetsgivare pa de fa
orter dar det firms manga sadana.
Mot balcgrund av det anforda foreslar fakultetsnamnden alt andra akademislca
studier och arbetslivserfarenhet, utan narmare nivaindelning, gemensamt ska
beaktas som sidomeriter. Exempelvis innebar delta alt full meritpoang for
sidoineriter loan erhallas genom antingen arbetslivserfarenhet om 24 manader
eller ands alcademiska studier om 120 hogskolepoang alternative en lcombination av arbetslivserfarenhet om 12 manader och ands alcademiska studier
om 60 hogslcolepoang (jfr tabellen i aysnitt 9.4.2).

Forslag till yttrande i detta arende har upprattats av professor Eric Bylander
efter horande av en referensgrupp bestaende av representanter flan Juridislca
'Rapport med anlednii2g av str~essenkatefa — Stressenkaten varen 2018, Jui•idiska foreningen iUppsala och Feministislca Juriststudenter Uppsala, s. 50; se hops://www.jfuppsala.se/content/uploads/2019/12/Stressenka%CC%88t,l.pdf
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fakultetens utbildningsutskott, villcen innefattat en studentrepresentant. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens prodekanus, professor Anna Jonsson Cornell.

a Jonsson Cornell
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