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Särskild domarutbildning vid Hovrätten över Skåne och Blekinge och
Kristianstads tingsrätt
_____________________________________________________________
Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av landets sex hovrätter och är placerad i Malmö. På hovrätten arbetar ca 100 personer på tre olika målavdelningar
och på en administrativ avdelning. Hovrätten har till uppgift att avgöra överklagade domar och beslut från tingsrätterna i Skåne och Blekinge. Hovrätten anställer varje år omkring 12 fiskaler till den särskilda domarutbildningen.
Kristianstads tingsrätt är en av sju tingsrätter som tillhör Hovrätten över Skåne
och Blekinge. På tingsrätten arbetar omkring 30 personer varav sju domare.
Tingsrätten är belägen i centrala Kristianstad.
Särskild domarutbildning
Inom ramen för den befintliga domarutbildningen ges nu möjlighet att ansöka
om anställning vid Hovrätten över Skåne och Blekinge med tingsfiskalsplacering
vid tingsrätten i Kristianstad. Anställningen inleds med ett års tjänstgöring i hovrätten som hovrättsfiskal, därefter följer två års arbete som tingsfiskal vid tingsrätten i Kristianstad. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra s.k.
adjunktionstjänstgöring under ett år som tf. hovrättsassessor. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är domarutbildningen avslutad.
Arbetsuppgifter
I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål
och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar.
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I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Som fiskal vid Kristianstads tingsrätt arbetar
man såväl med brottmål som fördelas mellan domstolens alla domare som med
tvistemål och ärenden som knyts till respektive domare. Eftersom organisationen
är förhållandevis liten med korta beslutsvägar har man som domare stora möjligheter att påverka och utveckla det egna arbetssättet och arbetssituationen. Det
finns också goda möjligheter att arbeta med frågor som rör verksamhetsutveckling samt att handleda notarier. Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt, genomgår man ett utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser i Domstolsakademins regi.
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Kvalifikationer m.m.
Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildning med goda betyg.
Anställningen inleds med sex månaders provtjänstgöring. Efter prövning övergår
anställningen till att vara tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar
Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta personalchefen Birgitta Grafström, Hovrätten över Skåne och Blekinge, tfn. 040-35 57 91,
alternativt lagmannen Lennart Johansson, Kristianstads tingsrätt, tfn. 044-18 36
15.
Ansökan
Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning
som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig på Sveriges domstolars webbplats (www.domstol.se) .
Välkommen med din ansökan antingen per e-post till hovratten.skaneblekinge@dom.se eller per post till Hovrätten över Skåne och Blekinge, Box 846, 201 80 Malmö. Ansökan, märkt med dnr 97-17, ska ha kommit in
till hovrätten senast den 9 maj 2017.

