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1 Förslag till 
Lag om notarius publicus 

I Iärigenom föreskrivs följande. 

1 * 
Regeringen eller den myndighet som regeringen hestiimmer fftr uppdra i1t 

enskild person att som notarius publicus gå allmiinheten till handa med 

att 

I. bestyrka namnunderskrifter. avskrifter. översiittningar och andra 

uppgifter om innehållet i handlingar. 

2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då 

förseglingar sätts p{1 eller bryts. 

3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer. 

aktier eller andra värdehandlingar, 

4. efter annan kontroll eller undersökning liimna redogörelse för sina 

iakttagelser. 

5. ta upp förklaringar om förhi1llanden av riittslig eller ekonomisk 

betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man, 

6. bekräfta att en myndighet eller en person iir behörig att vidta vissa 

tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjiinstestiillning eller kompetens 

eller iir behörig att företriida ni1gon annan. 

2 * 
Innehåller en annan lag nägon bestiimmelse om att notarius publicus for 

eller skall uträtta nagot, gäller den bestämmelsen. 

Denna lag triider i kraft den I juli 19t'2. Den tilliimpas ocksä p:l uppdrag 

som har lämnats före ikraftträdandet. 

Genom lagen upphävs stadgan ( 1964:679) om notarius publicus. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i växellagen (1932: 130) 

Härigenom föreskrivs att 88 * viixellagen ( 1932: 130) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N11mrande lvdcl.l'I' Föreslagen lvdclsc 

88 *I 
Protest upptages m· kronofogde- Protest tas upp m· kro11o(ogde-

my11dighetc11 i orten eller av siirskild myndigheten i orten, a1• en siirskild 

I Senaste lydelse 1981:812. 
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N111·ara11de lwlelse Föreslagen lydelse 

fiirriittni11gs111an. Protest må jii1111·äl j()rrä1111i11gsman som länsstyrelsen 

upptagas i stad m· notarius publicus fiirordnar eller <ff notarius puhli-

och d 11111det m· 11otari11s p11blic11s från c11.1·. 

närmaste stad. 

Siirskilcl fiirriitmingsm1111 förord

nas cll' Ko111111gens hefit!lningshavan

de. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1982. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i checklagen (1932:131) 

Härigenom föreskrivs att 66 * cheeklagen ( 1932: 131) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nurarande lydelse 

Protest upptages lll' kro11ofogde

nzy11dighete11 i orten eller ar siirskild 

förriittningsman. Protest må jämriil 

upptagas i stad lll' notarius puhlicus 

och å landet m· notarius p11hlic11sfrån 

niirmaste stad. 

Särskild fårrii11ni11gs111a11 förord
nas m· Konungens he/ällningsha1•w1-
de. 

Föreslagen lydelse 

Protest tas upp ar kronofogde

myndigheten i orten, lll' en särskild 

förrätmingsman som länsstyrelsen 

förordnar eller av notarius p11hli

c11s. 

Denna lag träder i kraft den l juli l 982. 

1 Senaste lyd.:ls~ 1981:813. 
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JUSTITTEDEP ARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammantriide 

1981-10-29 

4 

Närvarande: statsm1mstern Fiilldin. ordförande. och statsråden Ullsten. 

Wikström, Friggebo. Dahlgren. Asling. Siider. Johansson. Wirten. Anders

son. Boo. Pctri. Eliasson. Elmstcdt. Tillander. Ahrland. Molin 

Föredragande: statsrådet Pctri 

Proposition om notarius publicus 

I Inledning 

Notarius publicus iir en offentlig institution vars verksamhet går ut p~I att 

man genom den skall kunna fä ett officiellt bevis om vissa faktiska 

förhållanden. Verksamheten utövas av enskilda uppdragstagare som liins

styrelscn utser. Den står under tillsyn av landets handelskamrar. Föreskrifter 

om notarius publieus finns bl.a. i stadgan ( 1964:679. ändrad senast 1980:902) 

om notarius publieus. i 88 § växellagen ( 1932: 130. paragrafen ändrad senast 

1981 :812) och i 66 § check lagen ( 1932: 131. paragrafen iindrad senast 

1981:813). 

Reglerna om notarius puhlicus har setts över inom justitiedepartementet. 

En anledning till översynen är att Svenska handclskammarförbundct i en 

skrivelse till departementet har hegiirt att handelskamrarna skall befrias friin 

sin tillsyn. En annan anledning är att de nuvarande reglerna bygger på att 

notarius publicus verksamhetsområde skall vara stad. en indelningsgrund 

som inte längre används. Översynen har också gjorts därför att de nuvarande 

reglerna om notarius publicus står i mindre god övercnsstiimmclse med den 

nya regeringsformen. 

Översynen har resulterat i ett förslag till ny reglering. Förslaget redovisas i 

promemorian (Ds Ju 1981:9) Notarius publicus. Promemorian - som också 

innehåller en redogörelse för gällande bestämmelser och verksamhetens 

omfattning - hör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. 

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanser

na och en sammanställning av remissyttrandena hör fogas till protokollet som 

bilaga 2. 
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2 Allmän motivering 

2.1 Inledande anmärkningar 

Det förslag till nya regler om notarius publicus som har lagts fram i 

promemorian inncbiir enligt min mening en välbehövlig modernisering. Jag 

kan redan nu siiga att jag för min del anser att promemorians förslag om att 

ersätta den nuvarande notarius publirnsstadgan med en ny lag och en till 

denna lag knuten förordning bör genomföras. 

Innan jag g:h närmare in på n[1gra av de frågor som har behandlats i 

promemorian och av remissinstanserna vill jag understryka att reformen bara 

till en mindre del kriiver riksdagens medverkan. Om riksdagen antar de 

lagförslag som jag förordar. avser jag att vid ett senare tillfälle anmäla frägan 

om förordningen om notarius publirns. Jag för cE1 anledning att ta upp alla de 

fragor som hör till den delen av iirendet. 

2.2 Notarius puhlicus arbetsuppgifter m.m. 

När det giiller allmiinhetens behov av notarius publicus och de grundläg

gande reglerna om verksamhetsformen och arbetsuppgifterna har praktiskt 

taget alla remissinstanser godtagit eller lämnat utan erinran de överväganden 

som har gjorts i promemorian (s. 40-43) och som innebär att notarius 

publirnsinstitutionen bör behällas i allt väsentligt oförändrad. I två frågor har 

dock avvikande uppfattningar förts fram. Den ena frågan gäller vem som 

skall ta upp växel- och checkprotester. Den andra avser huruvida notarius 

publicus iiven i fortsättningen skall vara behörig att bestyrka översättningar. 

Viss kritik har också framförts mot förslaget att principiellt förbjuda notarius 

publicus att medverka i reklamsammanhang. 

Sveriges advokatsamfund och en del notarii publici uttalar sig för att 

protcstförriittaruppgiften helt eller i första hand liiggs p~I kronofogdemyn

digheterna. Riksskatteverket och företriidarc för kronofogdemyndigheterna 

menar tvärtom att dessa myndigheter bör helt befrias från uppgiften. 

Jag har förstaelse för att särskilt arbetet med de s.k. bt!söksväxlarna (dvs. 

det kringresande med viixlar som fortfarande förekommer ibland) uppfattas 

som föga meningsfullt eller onödigt omstiindligt. Med tanke på de frister som 

föreskrivs i växellagen måste emellertid växlar kunna ges in för protest varje 

helgfri dag utom lördagar och helgdagsaftnar. Annars kan växelinnehavarcn 

i vissa fall förlora sin rii tt. 

Enligt min mening bör notarius publicus beh<llla uppgiften att vara 

protestförrättare. Därmed är inte sagt att varje notarius publicus maste vara 

skyldig att utföra uppgiften. Liksom hittills bör en notarius publicus i vissa 

fall kunna befrias frän skyldigheten. om den i stället fullgörs av en särskilt 

förordnad protestförriittare. Denna frftga kan ocksa i fortsättningen regleras 

genom föreskrifter som beslutas av regeringen (jfr avsnitt 2.5). Jag gär diirför 

inte närmare in på den frägan nu. 
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Protestiirendena synes niistan överallt vara betydligt ovanligare hos 

kronofogdemyndigheten än hos notarius publicus. I los kronofogdemyndig

heten är de fåtaliga ärendena av denna typ inte sällan koncentrerade till 

semestertider. Jag utgär därför från att kronofogdemyndigheterna anlitas 

som protestförrättare företrädesvis niir ni1gon notarius publicus eller särskilt 

förordnad protestförrättare inte finns tillgiinglig. 

Också för framtiden måste man räkna med att kronofogdemyndigheterna 

behöver utnyttjas på detta sätt. I mi"mga kommuner kommer det niimligen 

liksom hittills inte att finnas nägon notarius publicus som tar emot växlar. En 

notarius publicus kan också bli tillfälligt hindrad att tjiinstgöra utan att kunna 

ordna någon ersättare. 

Särskilda protestförriittare finns visserligen förordnade på de flesta h;"ill i 

landet. De är dock till skillnad friin konofogdemyndigheterna och notarii 

puhlici inte skyldiga att ha någon siirskild mottagningstid. Att införa en 

skyldighet för de siirskilda protestförrättarna att vara antriiffhara under en 

mottagningstid skulle enligt min mening inte st<\ i rimlig proportion till 

omfattningen av deras verksamhet. Jag är därför inte beredd att föreslå en 

sådan lösning. 

Kronofogdemyndigheterna måste alltsi! tills vidare behälla uppgiften att 

vara protestförrättare vid sidan av notarii publici och de särskilda protest

förrättarna. Det föreligger annars risk för att växelinnehavarc lider 

rättsförlust. Även om risken för förlust är liten. skulle den vara tillräckligt 

stor för att skada växelns anseende i kreditlivet. En del av de olägenheter som 

den nuvarande ordningen i vissa fall innebär för bl.a. kronofogdemyndighe

terna bör man enligt min mening kunna komma till rätta med pä ett annat 

sätt. nämligen genom att man förenklar protestförfarandet. Denna fr{1ga 

behöver emellertid överviigas i ett vidare sammanhang. Jag hänvisar hiir till 

promemorian (s. 43). Jag vill tillägga att det pågår ett internationellt arbete 

med att se över de konventioner som viixel- och checklagarna grundar sig 

p{1. 

Jag har i denna fråga samrått med kommunministern. som inom 

. regeringen svarar för frågor som rör kronofogdemyndigheterna. 

Den andra frågan som har föranlett delade meningar under rcmissbehand

lingen är. som nämnts. om notarius publicus aven i fortsättningen skall vara 

behörig att bestyrka översättningar. Kommerskollegium föreslår att notarius 

publicus fråntas sin nuvarande behörighet i detta avseende. Statens niimnd 

för internationella adoptioner (NJA) anser diircmot. trots vissa negativa 

erfarenheter. att det är värdefullt att notarius publicus iiven i fortsiittningcn 

kan ttta sig sädana bestyrkanden. 

Jag håller med om att uppgiften att rätt bestyrka översättningar - utom i 

enkla fall - kräver sådana specialkunskaper som man inte kan begära att en 

notarius publicus skall besitta. Med tanke p[1 just de enkla fallen vill jag 

emellertid för min del förorda att notarius publicus får behålla möjligheten 

att bestyrka översättningar. Att notarius publicus skall bestyrka vissa 
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översiittningar förutsätts f.ö. i 3 * lagen ( 1974:744) om verkstiillighet av 

utliindsk dom snm meddelats enligt vissa internationella jiirnviigsfördrag 

m.111. De erfarenheter som NIA har redovisat i sitt remissyttrande ger mig 

dock anledning att understryka att mera komplicerade översättningar inte 

bör bestyrkas av andra iin dem som har de nödvändiga specialkunskaperna. 

Fr{1gan huruvida notarius publicus behörighet att bestyrka översättningar 

bör begriinsas far iiverviigas när förordningen skall beslutas. 

Till frf1gan om hur notarius publicus bör förh{11la sig niir man vill utnyttja 

honom i reklamsammanhang återkommer jag när det blir aktuellt att besluta 

regeringsföreskrifter med anledning av den nya lagen om notarius publi

cus. 

I övrigt kan jag ansluta mig till de iivcrvägandcn som har gjorts i 

promemorian (s. 40-43 ). 

Sammanfattningsvis anser jag alltsi1 att notarius publicusinstitutionen bör 

bcht1llas i det viisentliga oföriindrad. Det innebiir att notarius publicus -

utöver vad som ankommer pa honom enligt växellagen och checklagen m.fl. 

författningar - bör gi1 allmiinheten till handa med att 

- bestyrka namnunderskrifter. avskrifter. översättningar och andra uppgif

ter om innehållet i handlingar. 

- närvara som vittne dä förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då 

förseglingar sätts pi1 eller bryts. 

- kontrnllera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, 

aktier eller andra värdehandlingar. 

- efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina 

iakttagelser. 

- ta upp förklaringar om förhällanden av rättslig eller ekonomisk betydelse 

och överlämna sådana förklaringar till tredje man. 

bekriifta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa 

tjänstdtgärc!er eller att nii.gon har en viss tjänsteställning eller kompetens 

eller är behörig att företräda ni1gon annan. 

2.3 l\otarius publicus geografiska verksamhetsområde m.m. 

De nuvarande bestämmelserna om var notarius publicus skall finnas. var 

han är behörig och skyldig att verkställa förrättningar m.m. bygger på ett 

begrepp som inte längre används som officiell indelningsgrund, nämligen 

begreppet stad. I promemorian föresE1s att detta begrepp skall mönstras ut 

inte bara ur notarius publicusstadgan utan ocks<'i ur 88 ~ viixellagen och 66 § 

checklagen. 1 stället föresli°!s att liinsstyrclscn skall i förordnandet för varje ny 

notarius publicus ange det område (I.ex. en kommun) inom vilket han iir 

skyldig att verkställa förriittningar. Den förordnade skall dock vara behörig 

att \'erkstiilla förriittningar ocks{1 utanför det angivna omrt1det. 

Samtidigt förcsl{is en iiverg:'tngsbcstiimmelse som innebiir att äldre 

förordnanden som notarius publicus fortsiitter att giilla enligt de nya 



Prop. 1981/82:63 

bestämmelserna. Den eller de kommuner som det äldre förordnandet avser 
skall därvid anses som det område inom vilket den förordnade är 

förrättningsskyldig. 

Förslaget har i allt väsentligt tillstyrkts eller lämnats utan erinran av 

remissinstanserna. Länsstyrelsen i Kopparbergs län och notarius publicus i 

Falun förespräkar dock en något annorlunda övergängsreglcring. 

Jag ansluter mig till uppfattningen att begreppet stad inte längre bör 

användas i föreskrifterna om notarius publieus. 

De nuvarande reglerna om notarius publicus verksamhetsområde vid 

andra förrättningar än protestförriittningar har beslutats av regeringen 

genom förordning (notarius publicusstadgan). Reglerna om verksamhetsom

rådet vid protestförrättningar är däremot splittrade på lag och förordning på 

ett sätt som gör regleringen svårtillgänglig. I 88 ~ växellagen och 66 § 

checklagen föreskrivs sålunda att protester tas upp av kronofogdemydighc

ten i orten eller av en särskild förrättningsman. som länsstyrelsen förordnar. 

samt att protester även "må" tas upp. i stad av notarius publicus och på landet 

av notarius publicus från närmaste stad. Enligt 9 § notarius publicusstadgan 

är notarius publicus emellertid skyldig att ta upp protester enligt växellagen 

och checklagen. Det innebär att notarius publicus geografiska kompetens 

delvis är lagreglerad. 

De nya regler om den geografiska kompetensen som behövs när begreppet 

stad mönstras ut ur författningstexterna kan i sin helhet beslutas av 

regeringen genom förordning med stöd av 8 kap. 13 §regeringsformen. Det 

är varken nödvändigt eller särskilt praktiskt att dessa regler till någon del står 

i Jag. Till denna fråga och den övergångsreglering som behövs återkommer 

jag alltså i annat sammanhang. Däremot måste grundläggande regler om 

notarius publicus sakliga kompetens. dvs. hans arbetsuppgifter. stå i lag. Den 

frågan behandlar jag i avsnitt 2.5. Av det jag nu har sagt följer att 

föreskrifterna i 88 § växellagen och 66 §check lagen bör ändras sa att de bara 

reglerar protestbehörigheten som sådan. 

2.4 Tillsynsfrågan 

I huvudsaklig överensstämmelse med Svenska handelskammarförbundets 

framställning till justitiedepartementet föreslås i promemorian att handels

kamrarna skall befrias från den tillsyn över notarii publici som åligger dem 

enligt stadgan om notarius publicus. För en närmare redogörelse för 

tillsynsreglerna, deras bakgrund. handelskammarförbundets framställning 

och promemorieförslaget får jag hänvisa till promemorian (s. 27f, 33 och 

47-50). 
De allra flesta remissinstanserna stöder promcmorieförslaget. Några är 

dock i viss mån tveksamma eller kritiska, bl. a. Svenska kommunförbundet 

nch Sveriges expnrtråd. Kommunförbundet menar att formerna för länssty

relsernas tillsyn behöver övervägas närmare. Exportrådet anser att notarii 
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publici hehöver ha en siirskilt angiven tillsynsmyndighet och pekar pä 

möjligheten att flytta över tillsynsuppgiften på kommerskollegium. 

Under remissbehandlingen har ocksä delade meningar framkommit i 

frågan om en notarius publicus som samtidigt är advokat kan anses st{1 under 

Advokatsamfundets tillsyn i sin verksamhet som notarius publicus. Export

rådet hävdar att det kan finnas notarii puhlici som inte star under ni1gon 

annan tillsyn än den som följer av länsstyrelsernas uppgift att entlediga 

notarii publici. 

Flera remissinstanser har efterlyst viiglcdande eller bindande taxor när det 

gäller den ersättning som notarius publicus har riitt att ta ut av den som anlitar 

honom. 

Själv vill jag till en början framhålla att den wrksamhet som notarii publici 

numera bedriver bestar främst i att de bestyrker olika uppgifter i handlingar 

med internationell anknytning. Verksamheten tillgodoser visserligen ange

lägna intressen. Den mäste oeksa i det viisentliga anses innebiira myndig

hetsutövning. Ändå kan jag för min del inte finna annat iin att behovet av en 

särskild tillsyn över den är mindre framträdande. 

Till den del verksamheten innebär myndighetsutövning stitr den nämligen 

under såväl JO:s som JK:s tillsyn. Härtill kommer den allmänna tillsyn över 

advokaterna ~om Sveriges advokatsamfund utövar för att uppriitthålla en 

riittrådig och yrkesskicklig advokatk[1r. 

Handelskamrarnas tillsyn är i praktiken mycket summarisk. Den brukar 

inskränka sig till att de tar emot och utreder de klagomål som allmiinheten 

någon gång kan rikta mot en notarius publicus. Enligt min mening hör det 

också i framtiden vara tillriickligt med tillsyn huvudsakligen i form av 

klagomålsprövning. 

Handelskamrarna är enskilda organisationer. Med tanke pa detta och pt1 

att tillsynsuppgiften otvivelaktigt innebär myndighetsutövning kan statsmak

terna inte gärna motsätta sig deras samfällda begiiran om att hli befriade friln 

uppgiften. Jag förordar alltså att handelskamrarna i fortsättningen inte skall 

befatta sig med tillsynen över landets notarii publiei. 

Det mest rationella är enligt min mening att tillsynen i fortsättningen 

utövas av främst de organ som sedan länge har till uppgift att förordna och 

entlediga notarius publieus, dvs. länsstyrelserna. Skyldigheten att entlediga 

den som blir olämplig eller oförmögen att fullgöra sitt uppdrag innebiir f.ö. 

att länsstyrelserna i praktiken redan har en tillsynsfunktion i förh<lllande till 

landets notarii puhlici. Eftersom klagomålen mot dessa uppdragstagare dess 

bättre synes vara få. bör liinsstyrelserna utan nägra ökade statsutgifter eller 

andra oliigenheter kunna ta p{t sig ocks;I handelskamrarnas tillsynsfunk

tion. 

Det ankommer pa regeringen att överviiga och hesluta de nya föreskrifter 

om länsstyrelsernas tillsyn som kan behövas. Jag har pä denna punkt samrått 

med kommunministern. Också frågan om vilken het<tlning notarius publieus 

skall få ta ut av allmänheten kan liksom hittills regleras genom rcgeringsfö

reskrifter. 
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2.5 En ny reglering 

Stadgan 11m notarius publicus har beslutats av regeringen. Reglerna i 

regeringsformen innehiir emellertid att myndighetsutövning numera far 

liimnas ii\'cr till t:nskilda uppdragstagare endast med stöd av lag. dvs. med 

stöd av fiireskrifk'r som beslutas av riksdagen. Det betyder att ett 

medgivande till överliimnandet mi1ste finnas i lag. Själva överlämnandet 

behöver tbremot inte ske i Jagform (jfr prop. 1975176:201) s. 167 f). 

Som närmare framg{ir av promemorian (s. 51) saknas det f.n. lagstöd för en 

väsentlig del av notarius puhlicus myndighetsutövning. Denna brist hotas 

visserligen tills vidare av överg<\ngsbestiimmelserna till regeringsformen (p. 

6). Dessa i.iverg;'1ngsbestiimmclser innebiir niimligen att föreskrifter i iildre 

regeringsförfattningar om myndighetsutiivning genom enskilda uppdragsta

gare iiger fortsatt giltighet trots bristen pf1 lagstöd. Att i liingden 1{1ta dessa 

föreskrifter stå kvar i regeringsförfattningar utan det lagstiid som i princip 

behövs iir dock knappast godtagbart (jfr prop. 1975:8 s. 41 ). Ett bemyndi

gande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmcr att 

uppdra vissa specificerade uppgifter. som innebiir myndig:hetsutövning. åt 

notarii publiei bör diirför nu ges i lag. Bemyndigandet bör lämpligen tas in i 

en si"irskild lag om notarius publicus. De föreskrifter som behövs om 

kompetenskrav. tillsiittningsförfarande. skyldighet att ut frira förriittningar 

osv. kan beslutas av regeringen genom en ny förordning. 

Den nu\·arande stadgan om notarius pub!icus som delvis iir föraldrad (jfr 

avsnitt 2.3 i det föreg[1ende) bör samtidigt upphiivas. Upphävandet 111{1ste 

beslutas av riksdagen genom lag. eftersom en av bestiimmelserna i stadgan 

tidigare har iindrats genom lag (SFS 1980: 199). Ett riksdagsbeslut behövs 

oeks.i för att upphiiva stadgans hestiimmelser om handelskamrarnas tillsyns

skyldighet (jfr avsnitt 2.4). Regeringen kan niimligen med vissa undantag 

som inte iir tilliimpliga i detta fall - inte iindra eller upphiiva s:idana 

föreskrifter om förhiillandet mellan enskilda och det allmiinna som giiller 

itligganden för enskilda. 

\tlitt förslag innebiir att praktiskt taget alla de föreskrifter om notarius 

publicus som allmiinheten. uppdragstagarna sjiilva och de beriirda myndig

heterna behiiver kiinna till liksom hittills kan samlas i en förordning. 

Bankföreningen har i sitt remissyttrande uttalat sig för att vissa föreskrifter 

om kompetenskrav m.111. skall föras över till den nya lagen i stället. Detta 

skulle dock enligt min mening vara oliigligt. bl. a. diirför att regleringen då 

blir alltför splittrad och svi'triiveskildlig. De flesta remissinstanserna godtar 

ocks{1 den lösning som jag förordar. 

Författningsiindringarna bör triida i kraft den I juli 1982. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad pg nu har anfört har inom justitieckpartementet 

uppriittats förslag till 
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I. lag om notarius publicus. 

2. lag om iindring i viixdlagen ( 1932: 1.10). 

3. lag om ändring i checklagen (1932:131). 

De under 2 och 3 angivna förslagen hör till lagri1dds omrälk. Fiirslagen är 

dock av den karaktiiren att Jagri1dets granskning enligt min mening skulle 

sakna betydelse. 

4 Specialmotivering 

4. l Förslaget till lag om notarius puhlicus 

I * 
Paragrafen bl1tar den brist pf1 lagstöd som har konstaterats i den allmiinna 

motiveringen (aYsnitt 2.5). Den innebiir ett medgivande till att de förvalt

ningsuppgifte~. som f.n. regleras i ltl * notarius publicusstadgan och 6 * 
kungörelsen ( 1947:847) med vissa bestiimmelser riirande tilliirnpningen av 

lagen den 21J december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utliindsk 

domstol. for liimnas till enskilda uppdragstagare. 

En remissinstans har satt i fr{1ga om inte promemorieförslaget behöver 

justeras si1 att det framg~tr inte bara av motiven utan ocksii av sjiilva lagtexten 

att nägon juridisk person inte skall förordnas till notarius publicus. I 

departcmentsförslaget har denna synpunkt tillgodosetts genom att ordet 

··enskilda·· har bytts ut mot ··enskild person··. Vidare har smiirrc redaktio

nella justeringar gjorts i punkterna 2 och 4. 

Uppräkningen av arbetsuppgifterna i lagtexten stiimmer i huvudsak 

överens med den nuvarande texten i stadgan. I punkt 3 har tillagts 

makulering av viirdehandlingar. Utredningen visar niimligen att nntarii 

publici numera brukar fira sig ocks{t uppgifter av detta slag. 

Denna paragraf inneht11Ier en hiinvisning till de siirskilda bestiimmelser om 

notarius publicus som finns i andra lagar nch som blir giilla ocksi1 i 

fortsättningen. Hiir i1syftas i första hand 88 ~ viixellagen och 66 ~ checklaµcn 

men ocksii lO ~ lagsiikningslagen ( l 94(i:808. paragrafen iindrad senast 

1981 :848). 29 * stämpclskattelagcn ( 19M:308. omtryckt 1979: 1060). 3 * 
lagen ( 1974:744) om verkstiillighet av utli"indsk dom som meddelats enligt 

vissa internationella jiirnviigsfördrag m.m. och 17 kap. 7 * akticbolagslagen 

( 1975: 1385). 

Ikrafttriidandc m.m. 

I dl'n :illm!inna motiveringen (avsnitt 2.5) har redovisats bl. a. varför 

notarius puhlicusstadgan hiir upphiivas µennm laµ. I lagen föreskrivs 

följaktligen att stadgan om notarius publicus upphiivs genl>lll lagen. 
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De fönirdnamkn för nntarius publicus och ersättare för notarius publicus, 

som gäller vid ikrafttriidandet och som har meddelats med stöd av den 

upphävda stadgan eller iinnu iildre bestämmelser. bi>r forhiitta att giilla enligt 

de nya bestiimmelserna. En övergångsbestämmelse av denna innebörd 

behöver inte ges i lag utan kan beslutas av regeringen i en ny förordning om 

notarius publicus. För att det då inte skall räda någon tvekan om att de äldre 

förordnandena stär i iiverensstiirnmelse med regeringsformen ( 11 kap. 6 *l. 
har i lagens övergångsbestämmelser tagits upp en föreskrift om att lagen skall 

tilliimpas ocksä pä uppdrag som har lämnats före ikraftträdandet. 

4.2 Fiirslagcn till lag om ändring växcllagen och lag om ändring 

check lagen 

Ändringarna som har motiverats i avsnitt 2.3 innebär att regleringen av 

notarius publieus geografiska vcrksamhetsomräde vid protestförrättningar 

miinstras ut ur lagarna. Tanken är att den geografiska kompetensen i 

fortsättningen skall framg(1 av föreskrifter som beslutas av regeringen. 

Genom den nya lydelsen av lagtexterna regleras endast den sakliga 

kompetensen. 

Ändringarna berör inte den internationella regleringen i lagarna. 

I friiga om kronofogdemyndigheternas befattning med växel- och check

protester hi"invisar jag till den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2). 

5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 

I. lag om notarius publicus. 

2. lag om iindring i viixellagen (1932: 130). 

3. lag om ändring i checklagen ( 1932: 131 ). 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar att 

genom proposition föresli1 riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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SAMMANFATTNING 

I denna promemoria, som har upprättats i justititedepartementet, 

föreslås att reglerna om notarius publicus skall moderniseras. 

Bakgrunden till översynen är i första hand en framställning frän 

Svenska handelska'Illllarförbundet om att handelskamrarna skall be

frias frän de tillsynsuppgifter som f.n. åligger dem i förhållan

de till landets notarii publici. Vid översynen har det emellertid 

också visat. sig att gällande regler står mindre väl i överens

stämmelse med den nya regeringsformen. 

Förslaget innebär - förutom en författningsteknisk översyn -

att handelskamrarna befrias frän den tillsyn som de nu är ålagda. 

Vidare föreslås att notarius publicus geografiska verksamhets

område skall bestämmas på ett annat sätt än hittills. Klarare 

regler föreslås också om hur notarius publicus bör förhålla sig 

när man vill anlita honom i reklamsammanhang m.m. 
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 

J: Förslag tjJJ 

Lag om notarius publicus 

Härigenom föreskrivs följande. 

1_§_ Regeringen eller myndighet som :i;-egeringen bestämmer får 

uppdra åt enskilda att som notarius publicus gå allmänheten till 
handa med att 

1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar 

och andra uppgifter om innehållet i handlingar, 

2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas 

eller då förseglingar åsätts eller bryts, 

3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera 

obligationer, aktier eller andra värdehandlingar, 

4. efter annan kontroll eller undersökning avge förklaringar 

om sina iakttagelser, 

5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller 

ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till 

tredje man, 

6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig 

att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss 

tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att före

träda någon annan. 

~ Innehåller en annan lag någon bestämmelse om att notarius 

publicus får eller skall utr'ätta något, gäller den bestämmel-

sen. 

Denna lag träder i kraft den Den tillämpas också 

på uppdrag som har lämnats före ikraftträdandet. 

Genom lagen upphävs stadgan (1964:679) om notarius publicus. 
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2 Försla;;· till 

Lag om ändring i växellagen (1932:130) 

Härigenom föreskrivs att 88 § växellagen (1932:130) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

J'rot~13!_.~_:ep_!~~es '!-Y.: .. 1l!.::. 
0lf.~gin@l!J~g_n __ !._.Q!"'_te!l 

eller av särskild för

rä~ tn_in?s:n3:1n__:_!.~ot es_!; __ må_ 

jämväl upptagas i stad av 

notarius publicus och å 

landet av notarius 

?_'.lb}icus från närmaste 

stad. 

Särskild förrättningsman 

f_!:i_r_~r:.~E.il:~- av Konungens 

?r:,~_~_3.~~ngshavand:. 

Denna lag träder i kraft den 

1 . 
Senaste lydelse 1964:666. 

2 Riksdag<'n J<J8/i82. I sam/. Nr 63 

Föreslagen lydelse 

Protest tas upp av kronofogd.e

UJY.:Ild~.:>h:r:.~.E?n .. 1:...5?.!:.t~J~av .. E?~ärs_kilJ 
!-~g~_t_t!!!_~gsrnan som länsstyrelsen 

,f_ij~~r _e~-~~r .. ~ .. i:ot~:!:_u~ublic_~· 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i checklagen (1932:131) 

Härigenom föreskrivs att 66 § checklagen (1932:131) 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Protest upptages av utmät

ningsmannen i orten eller 

av särskild förrättnings

man. Protest må jämväl Up].J_

~agas i stad av notarius 

pu~licus och å ~~det_a,v 

p.o_!;_~E:!:._~publicu~.-f.!~ 

närmaste stad. 
-- ......... ~-·"So'"-=-'"·"----"'-· ... 

Sär~~!..~-~-. .f.?.~E~l~~~~-ll!B.~ 
i'.~!'?..~~E~~ __ a.Y. __ l,<;?..l}un~n:3 

?~~~ ?.i_:i~_!lav_a;!d_e.: 

Denna lag träder i kraft den 

1 Senaste lydelse 1964:667. 

Föreslagen lydelse 

~~~~-t .!.a.~-~l2Jl-~-~ronofogde

myndigheten i or~--~~.k 

~k_g9-. förFät.~_l}.!!lgsman ?.Ql!LLäfl.~:: 

~t:['I'~}:~~-f!_t::öE.2..~1!ter_ ~l~Y 

':.?~a_:r:i_u_::i __ :p:i:_~~-~-c~_:;!. 
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4 Förslag till 

Förordning om notarius publicus 

Regeringen föreskriver följande. 

1..§. I varje län skall det finnas minst en notarius 

publicus. 

19 

Länsstyrelsen förordnar notarius publicus. I förordnandet skall 

länsstyrelsen ange det område inom vilket den förordnade är 

skyldig att verkställa förrättningar. Den förordnade är behörig 

att verkställa förrättningar också utanför det angivna området. 

~ Om det behövs, kan länsstyrelsen förordna en eller flera 

ersättare för en notarius publicus (biträdande notarius 

publicus). Ett sådant förordnande kan begränsas till viss tid. 

Bl trädande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus 

är ledig eller hindrad att tjänstgöra. 

Förordnas fler än en biträdande notarius publicus, skall läns

styrelsen bestämma i vilken ordning de skall tjänstgöra. 

~ Den som förordnas till notarius publicus eller biträdande 

notarius publicus skall 

1. ha avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen, 

2. ha tillräckliga språkkunskaper, 

3. vara lämplig i övrigt för uppdraget. 

Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag 

från första stycket 1 •. 

~ Innan länsstyrelsen utser en notarius publicus elJer 

biträdande notarius publicus skall uppdraget på lämpligt sätt 

kungöras ledigt till ansökan. Utan kungörande får dock en 

biträdande notarius publicus utses för högst tre månader. 
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Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan läns

styrelsen utser en biträdande notarius publicus. 

Länsstyrelsen skall föra en förteckning över förordnandena. 

2....§. Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde ta 

upp protester enligt växellagen (1932:130) och checklagen 

(1932 :131) och fullgöra de upp,;ifter som ankorruner på honom enligt 

särskilda bestämmelser i andra författningar. 

Länsstyrelsen kan befria en notarius publicus från skyldigheten 

att ta upp protester. 

§~ Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde vidare 

gå allmänheten till handa med.att 

1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter 

om innehållet i handlingar·, 

2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas 

eller då förseglingar åsätts eller bryts, 

3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera 

obligationer, aktier eller andra värdehandlingar, 

4. efter annan kontroll eller undersökning avge förklaringar 

om sina iakttagelser, 

5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller 

ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till 

tredje !Ila.Il, 

6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att 

vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänste

ställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon 

annan .• 



Prop. 1981/82:63 

När så kan ske, bör han också åta sig att bestyrka översätt

ningar. 

7_§_ Notarius publicus får inte på grund av 6 § utföra sådant 

1. som är förbehållet myndigheterna, 

2. som begärs huvudsakligen för reklamändamål eller 
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3. som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otill-. 

börligt sätt. 

lJi Notarius publicus är inte skyldig att 

1. ombesörja delgivning av handlingar, 

2. utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom • 

.2......§. Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlig

het, noggrarihet och opartiskhet. 

Han får inte befatta sig med ett ärende, om det angår honom 

själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger 

som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet. 

Föreskrifter om sekretess hos notarius publicus finns i 

sekretesslagen (1980:100). 

Notarius publicus skall ha mottagning för allmänheten minst en 

gång i veckan, om inte länsstyrelsen bestämmer annat. Är han 

skyldig att ta upp protester, skall han under viss tid varje helg

fri da0 uto~ lördagar, midsoillllarafton, julafton och nyårsafton 

ta emot de vii.xlar och checkar som ;;es in till honom för pro-

test. 

Notarius publicus adress, telefonnummer och mottagnings-

tid $kall tillkännages genom anslag i anslutning till mottagnings

lokalen. Han får begära att uppgifterna skall anslås på kommunens 

anslagstavla i den eller de kommuner där han är skyldig att verk

ställa förrättningar. 
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~ Notarius publicus skall föra protokoll över verkställda 

förrättningar, om det begärs eller om han finner att det behövs 

till framtida säkerhet. 

Innehåller en annan författning någon bestämmelse som avviker 

från första stycket, gäller den bestämmelsen. 

Föreskrifter om arkiv hos notarius publicus finns i allmänna 

arkivstadgan (1961:590). 

12 § Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning 

av den som anlitar honom. 

För en växel- eller checkprotest utgår ersättning med 60 kronor. 

Om protesten föranleder resekostnader, har notarius publicus 

dessutom rätt till skälig ersättning för dem. 

Er~ättningen skall antecknas på särskilt kvitto eller annan 

handling som tillställs sökanden. 

13 § Notarius publicus får efter överenskommelse med biträdande 

notarius publicus överlåta åt denne att verkställa förrättningar. 

Om det inte finns någon biträdande notarius publicus som kan 
tjänstgöra när notarius publicus är ledig, prövar länsstyrelsen 

frågan om ledigheten. 

14 § Ett förordnande som notarius publicus eller biträdande 

notarius publicus upphör vid utgången av den månad, under vilken 

befattningshavaren fyller 67 år, eller om han dessförinnan 

förklaras omyndig eller försätts i konkurs. För den som har 

fyllt 67 år kan förordnandet dock förlängas med ett år i sänder,' 

om det finns särskilda skäl. 

15 § Länsstyrelsen kan entlediga en notarius publicus eller 

biträdande notarius publicus, om han begär det eller om han blir 

olämplig eller oförmögen att fullgöra uppdraget på ett till

fredsställande sätt. I sistnämnda fall skall den förordnade ges 

tillfälle att yttra sig innan beslut fattas i ärendet. 

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan en 

biträdande notarius publicus entledigas. 
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~ Avlider en notarius publicus eller upphör uppdraget av 

någon annan anledning, skall protokoll och annat som hör till 

uppdraget redovisas till länsstyrelsen inom en månad. 

Den som efterträder notarius publicus har rätt att få ut det 

som hör till uppdraget. 

23 

~ Notarius publicus och biträdande notarius publicus 

skall lämna länsstyrelsen de upplysningar om uppdraget som läns

styrelsen begär. 

Denna förordning träder i kraft den 

Förordnanden som notarius publicus eller ersättare för notarius 

publicus, vilka har meddelats före ikraftträdandet, skall fort

sätta att gälla enligt de nya bestämmelserna. Därvid skall den 

eller de kommuner, som det äldre förordnandet avser, anses som 

den förordnades verksamhetsområde enligt 1 § andra stycket andra 

meningen. 
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5 Försla.15 till 

Förordning om ändring i instruktionen. 

(1967:83) för utrikesrepresentationen 

Regeringen föreskriver att 40 §instruktionen (1967:83) 

för utrikesrepresentationen skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Om hinder ej mö1er enlig! verksamhel,Jandels Jag. äger chci för 
· u1Jandsmyndighe1, ambassadråd, Jegalionsråd, försle ambassadsekre

terare. förste Jcga1ionssckrcterarc. ambassadsekrelerare, Jegaliomsekre
terarc, kon~ul, vicekonsul. förste utrike\kani.,list eller utrike\kan..,lht 
verkslälla varje förrällning som nolarius puhlicus är behörig all före
taga i Sverige ulom upplagandc av prolcsl enligt växcllagcn (1932: DU) 
eller checklagen (1932: 131). A,·cn annan tjiinslcman som tillhör den 
handläggande personalen får verkställa delgivning av stämning eller 
annan handling, beslyrka namnunderskri[t, avskrift eller översä!lning 
samt bekräfta att någon har viss tj:insteställning eller kompclens eller är 
behörig att företräda annan eller att myndighel eller annan är behörig 
att företaga viss tjänsleåtgärd (Jegalisation). 

I fråga om åtgärd eller 

förrättning som anges i 

första stycket äger bestäm

melserna i 11 § stadgan den 

20 november 1964 (nr 679) om 

notarius publicus motsvarande 

tillämpning. 

I fråga om åtgärd eller förrätt

ning som anges i första stycket 

tillämpas bestämmelserna i 2-..§. 
andra stycket förordningen 

(1981:000) om notarius publicus. 

Denna förordning träder i kraft den 

1senaste lydelse 1974:94· 

24 
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1 INLEDNING 

Notarius publicus är en offentlig institution vars verksamhet 

går ut på att man genom den skall kunna få ett officiellt bevis 

om vissa faktiska förhållanden. Verksamheten utövas av enskilda 

uppdragstagare som länsstyrelsen utser. Tillsyn över verksam

heten utövas av landets handelskamrar. Föreskrifter om notarius 

publicus finns bl.a. i stadgan (1964:679, ändrad senast 1980:902) 

om notarius publicus. Stadgan har beslutats av regeringen. Den 

bifogas i sin nu gällande lydelse som bilaga. 

Svenska handelskammarförbundet har i en skrivelse den 28 maj 

1978 till justitiedepartementet väckt frågan om en översyn av 

reglerna om notarius publicus. Förbundet har hemställt att 

den tillsynsplikt ~.m. som åligger handelskamrarna skall flyttas 

över till något annat organ. Med anledning av framställningen 

har ref ormbehovet diskuterats vid ett sammanträde under våren 

1979 mellan företrädare för justitiedepartementet och personer 

med anknytning till praktisk notarius publicusverksamhet. 

Under den fortsatta beredningen i departementet har konstaterats 

att det också på andra grunder finns anledning att se över 

bestämmelserna om notarius publicus. Bl.a. bygger dessa bestäm

melser på att notarius publicus verksamhetsområde skall vara 

stad, en indelningsgrund som inte längre används. Vidare moti

verar den nya regeringsformen (RF) att bestämmelserna ses över. 

Enligt RF krävs nämligen numera lagstöd för att myndighetsutöv

ning skall få överlåtas till enskilda individer. Vidare krävs 

det i princip lagform för att enskilda organisationer som 

handelskamrarna skall kunna åläggas tillsynsplikt. 

I denna promemoria lägg~ fram förslag till nya regler om 

notarius· publicus. Promemorian har utarbetats inom justitie

departementets enhet för lagstiftningsärenden ang. stats- och 

förvaltningsrätt. Samråd har därvid ägt rum med företrädare 
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för Stockholms handelskarnmare som i en promemoria den 23 mars 

1981 har föreslagit att möjligheten bör prövas att låta handels

kamrarna utföra en del av notarius publicus arbetsuppgifter. 

Under beredningen i departementet har upplysningar om notarius 

publiucsverksamheten också inhämtats genom en enkät bland 

alla notarii pavlioi i landet. Ett frågeformulär ställdes 

samman och sändes ut i november 1980. Närmare 90 ;~ av de till

frågade har besvarat enkäten. 
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2 KORT HISTORIK 

Den nu gällande notarius publicusstadgai-i av år 1964 bygger 

i allt väsentligt på en tidigare stadga i samma ämne frän år 1945· 

Denna går i sin tur tillbaka på en ännu äldre stadga från år Hl82. 

Enligt 1882 års stadga var uppdraget regelmässigt förenat med 

magistrats- eller kommunalborgmästartjänst. I Stockholm gällde 

dock av ålder en särordning. Där utsåg handels- och sjöfarts

nämnden notarius publicus och där arbetade han som en fri före

tagare under ämbetsansvar. 

1945 års stadga befäste skillnaden mellan Stockholm och övriga 

städer. Särskilda föreskrifter gavs för Stockholm efter delvis 

nya linjer. De nya föreskrifterna innebar att notarius publicus 

i Stockholm skulle tillsättas av överståthållarämbetet (läns

styrelsen) och stå under tillsyn av handels- och sjöfartsnämnden. 

För notarius publicus i Stockholm gavs också nya, detaljerade 

föreskrifter om kompetenskrav, ersättare, delegering av arbets

uppgifter till ersättare, ledighet och entledigande. För 

notar i i public i i andra städer än Stockholm ansågs liknande be

stämr.Jelser inte erforderliga. I fråt,""a om dessa befattningar ut

talades att man hade "att iakttaga de bestämmelser som gälla för 

den tjänst varmed notarius publicusbefattningen förenats" (prop. 

194):0 s. ll). 

1964 års stadga, slutligen, kom till som en följd av att magi

strats- och kor.imunalborgmästarinstitutionerna avvecklades. Stads

domstolsutredningen fann i sitt betänkande (SOU 1961:6 s. 169) 
att det efter den avvecklingen inte var möjligt att behålla . 
systemet med notarius publicussysslan förenad med allmän tjänst. 

Därför föreslog utredningen att befattningen skulle tillsättas 

efter särskilt förordnande i stället. Därvid kunde enligt utred

ningen stockh~lmsregleringen i 1945 års stadga tjäna som före

.bild. 
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Utredningena förs12~' förutsatte en översyn av stadgan. Översynen 

uppdrogs åt domstolskornrnitten. I ett stencilerat betänkande, 

som fogades till domstolskommittens tryckta betänkande 

(SOU 1963:56),anslöt sig kommitten till stadsdomstolsutredningens 

förslag. Kommitten föreslog alltså att den reglering som gällde 

för Stockholm skulle tilliimpas också på övriga städer med den 

jämkningen att handelskammaren skulle utöva'handels- och sjöfarts

nämndens befogenheter i de städer som saknade handels- och sjö

fartsnämnd. Kommitteförslaget remissbehandlades. Efter en huvud~ 

sakligen redaktionell omarbetning av förslaget inom justitie

departementet beslöt regeringen den nu gällande notarius ;;:1blic:rn

stadg<m. 
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3 NUVARANDE FÖRHÅLLANilEN 

3.1 Gällande bestämmelser 

Enligt 1964 års stadga skall notarius publicus 

finnas i stad. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus och 

för en förteckning över förordnandena. Länsstyrelsen får förordna 

mer än en notarius publicus i samma stad eller besluta att 

notarius publicus inte skall finnas i viss stad. Till uppdraget 

får endast den förordnas som är svensk medborgare, är myndig 

och inte försatt i konkurs, har avlagt juris kandidatexamen eller 

juristexarr.en, rHr grunalig eri'arennet av praJ<tisk juridisk verksam

het och har tillräcklig kunskap i engelska, franska och tyska 

språken. 

I 9 § stadi;an föreskrivs att notar.ius publ.icus är skyldig att ta 

upp protest enligt växellagen (1932:130) eller checklagen 

(1932:131). Protesten beskrivs i 44 § växellagen och 40 § check

lagen som "en av offentlig myndighet upprättad handling". Dess 

ändamål är - bortsett från vissa opraktiska fall - att tjäna 

som ett bevis för att betalning har uteblivit. 

Närmare föreskrifter om protestförrättningar finns i 88-92 §§ 

växellagen resp. 66-70 §§ checklagen (föreskrifterna ändrade 

senast 1964:666 och 1964:667), Där sägs bl.a. att protest tas 

upp av utmätningsmannen1 i orten eller av en särskild förrätt

ningsman, som länsstyrelsen förordnar, samt att protest även 

får tas upp, i stad av notarius publicus och på landet av 

notarius publicus från närmaste stad. 

1r prop. 1980/81:84 med förslag till lag om införande av utsök
ningsbalken m.r.1. har föreslagits att ordet "utmätningsmannen" 
skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten" fr.o.l!I. den 1 januari 
1982. 
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Föreskrifterna i växellagen innebär liksom motsvarande före

skrifter i äldre lag (1880 års växellag) att protesten skall 
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tas upp i affärslokalen eller hemma i bostaden hos den som 

protesten gäller, dvs. i regel växelbetalaren. Är han inte an

träffbar, får protesten i stället tas upp vid affärslokalen 

eller bostaden. Om han saknar affärslokal på orten där växeln 

skall betalas, om bostadsadressen inte är känd och om förrätt

ningsmannen inte heller kan få reda på den genom att vända sig 

till polisen, kan protesten tas upp i princi] var som helst inom 

förrättningsmannens verksamhetsområde. Det som har sagts nu 

gäller dock bara "där ej annat överenskommits". Har parterna i 

växelförhållandet kommit överens om platsen för protestförrätt

ningen, gäller alltså den överenskom~elsen framför föreskrifterna 

om hembesök m.m. (jfr NJA II 1932 s. 601 och Aubert, Den nordiske 

vexelret, Köpenhamn 1882 s. 226).Växelprotestförrättaren eller 

en följeslagare till honom måste ha med sig originalväxeln vid 

förrättningen. Är det förrättningsmannen som för med sig hand

lingen, skall han i regel anses bemyndigad att ta emot betalning 

för växelinnehavarens räkning. 

I städer där det finns en särskild protestförrättare kan läns

styrelsen befria notarius publicus från hans skyldighet att ta 

upp protester. 

I förbigående skall här erinras om det förbud för kreditgivare 

att i vissa fall ta emot växlar som infördes 1974 till konsu

menternas skydd. Förbudet är nu inskrivet i 11 §konsumentkredit

lagen (1977:981). 

I 9 § stadgan föreskrivs vidare att notarius publicus är skyldig 

att inom staden företa "andra förrättningar" som ankommer på 

honom enligt lag eller annan författning. Vien han är inte skyl

dig, sägs det uttryckligen, att ombesörja delgivning av stämning 

eller andra handlingar. Enligt 24 § delgivningslagen (1970:428) 

skall dock intyg av honom gälla som fullt bevis för att delgiv

ning har skett på det sätt som anges i intyget. Delgivningslagen 

förutsätter alltså att notarius publicus får åta sig uppdrag som 

har med delgivning att göra. 
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De "andra förrättningar" som notarius publicus är skyldig att 

företa regleras i flera olika författningar enligt följande: 

Författning 

10 § lagsölmingslagen 

(1946:808) 

6 §kungörelsen (1947:847, 
omtryckt 1975:306) med vissa 

bestämmelser rörande tillämp

ningen av lagen den 20 decem

ber 1946 (nr 817) om bevis

upptagning vid utländsk dom

stol 

29 § stämpelskattelagen 

(1964:308, omtryckt 

1979:1060) 

3 §lagen (1974:744) om 

verkställighet av utländsk 

dom som meddelats enligt 

vissa internationella 

järnvägsfördrag m.m. 

17 kap. 7 §aktiebolags

lagen .(1975:1385) 

Förrättning 

Närvaro vid erkännande av under-

skrift 

Bestyrkande av översättning 

Intyg om lotteri 

Bestyrkande av översättning 

Närvaro vid verkställighet av 

bolagsstämmobeslut om uppdel

ning av aktiekapitalet på fria och 

bundna aktier 

Om förrättningen kan företas inom staden, skall notarius publicus 

i övrigt, enligt 10 §i.stadgan, på anmodan bestyrka namnunder

skrift, avskrift och annan uppgift om innehållet i företedd 

handling, närvara som vittne vid tillslutande eller öppnande 

av förvaringsrum eller vid åsättande eller borttagande av för

segling, kontrollera lotteridragningar och verkställa utlottning 

av obligationer, aktier eller andra värdehandlingar, eljest 

efter kontroll eller undersökning avge förklaring om vad han 
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har iakttagit, ta upp förklaring om förhållande av rättslig 

eller ekonomisk betydelse och lämna över sådan förklaring till 

tredje man samt bekräfta att myndighet eller person är behörig 

att företa viss tjänsteåtgärd eller att någon intar viss tjänste

ställning, innehar viss kompetens eller är behörig att företräda 

annan. När så kan ske, bör notarius publicus också åta sig att 

bestyrka riktigheten av översättning. 7ill skillnad från vad 

som g'Jller i fråga om skyldigheten att protestera växlar och 

checkar, omfattar förrättningss!C'Jldigheten enligt 10 § 

endast förrättningar inom staden. Notarius publicus är emeller

tid behörig att verkställa förrättningar enligt den paragrafen 

också utanför staden. 

Notarius publicus får inte på grund av vad som stadgas i 10 § 

handlägga ärenden sotl ankor:Jr1er på särs'.dld myndii;het eller inrätt

ning eller som är av s~dan beskaffenhet att hans medverkan inte 

kan anses tillbörli,:;. 

Notarius publicus har rätt till skälig ersättning för de uppdrag 

som han utför. För växel- eller checkprotest föreskriver stadgan 

ett standardiserat ersättning·sbelopp, f.n. 60 kr., jiimte rese

ers.ittnin,:;- enli,,-t de 1,;"TUllder som länsstyrelsen fastställer. I 

övri!,;-t är ersättnin,:;srätten inte bunden av någon taxa eller andra 

bestii..-nr.ielser. 

Stad5a.n innehåller dessutom detal,jeradc föreskrifter o:a 

ersättc>re (biträdande notarius publicus), om vikarie för er

sättaren.om tillsättningsförfarandet, om jäv, om tjänstelokal 

och expedi tionstider, om protokollföring och akt bildning, om 

delegering av arbetsuppgi~ter till ersättaren och om upphörande 

av och entledigande från uppdraget. Detta upphör vid utgången 

av den månad under vilken befattningshavaren fyllor h7 år. Dess

förinnan skall liinsstyrelsen entlediga befattningshavaren, om 

han blir oliimplig eller till följd av sjukdotl, vanförhet eller 

lyte oförtlögen att f'ullgöra uppdraget på ett tLllfredsställande 
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sätt. Innan länsstyrelsen beslutar om entledigande, skall läns

styrelsen lämna befattningshavaren tillfälle att yttra sig. 

Slutligen tar stadgan upp bestämmelser om tillsyn. Den auk

toriserade handelskammare, i vars distrikt staden är belägen, 

skall vaka över att notarius publicus och ersättare för honom 

fullgör sina skyldigheter. För sådant ändamål får handelskamna

ren fordra in upplysningar från dem om förhållanden som rör upp

draget. Vid tvist mellan notarius publicus och hans ersättare 

skall handelskammaren försöka förlika dem. Länsstyrelsen skall 

höra handelskammaren i frågor som rör förordnande, entledigande, 

grunderna för reseersättning vid protestförrättning m.m. 

Föreskrifter om sekretess och arkiv hos notarius publicus 

finns i 1 kap. 8 § och 9 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100, om

tryckt 1980:880) resp. 2 §allmänna arkivstadgan (1961:590, 

senaste lydelse av 2 § 1964:744). Föreskrifterna innebär att 

notarius publicus är likställd meden m.,vndighet när det gäller 

tillämpningen av dessa författningar. 

Nota:ius publicusbefattningarna är traditionellt knutna till 

begreppet stad. Det begreppet används inte längre som en 

officiell indelningsgrund. Hur begreppet nu skall tydas i 

rättstillämpningen framgår av lagen (1969:780) med anledning 

av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m. Enligt denna 

lag skall föreskrifter i lag eller annan författning om stad 

i fortsättningen avse kommun, som helt eller delvis består av 

område vilket tidigare utgjorde stad. 

Enligt 40 §instruktionen (1967:83, ändrad senast 1974:94) för 

utrikesrepresentationen får vissa tjänstemän vid svenska utlands

myndigheter verkställa ~arje förrättning som notarius publicus 

är behörig att företa i Sverige utom protestförrättningar, om 

hinder inte möter enligt verksamhetslandets lag. Instruktionen 

innehåller vidare en hänvisning till den paragraf i notarius 

publicusstadgan som handlar om jäv. 

3 Riksdagen /98/i82. I sam!. Nr (13 



Prop. 1981/82:63 

Kungörelsen (1964:680, ändrad senast 1980:903) med närmare 

föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av 
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.protest innehåller i huvudsak följande bestämmelser. När läns

styrelsen förordnar en särskild förrättningsman skall länsstyrel

sen ange en eller flera kommuner eller ett annat område där den 

förordnade är behörig och också skyldig att efter framställning 

ta upp växel- eller checkprotest. Liksom notarius publicus har 

den särskilt förordnade protestförrättaren rätt till ersättning 

med 60 kr. jämte reseersättning enligt de grunder som läns

styrelsen fastställer. Dessutom har han rätt att uppbära ~O kr. 

för avskrift av förrättningsprotokoll, när avskriften utfärdas 

utan samband med förrättningen. Länsstyrelsen skall se till att 

förrättningsrnannen fullgör sina författningsenliga skyldigheter. 

För växel- eller checkprotest som tas upp av kronofogdemyndig

heten utgår avgift enligt expeditionskungörelsen (1964:618, 

omtryckt 1976:383, ändrad senast 1980:948) dels med 60 kr., 

för själva protesten, dels med ytterligare 20 kr. för varje per

son som förrättningsmannen besöker. T expeditionskungörelsen 

erinras om de särskilda avgiftsbestä.1llllelser som gäller för expe

dition utfärdad av notarius publicus eller särskild förrättnings

man för upptagande av protest. 

På grund av penningvärdets fall brukar de avgifter som regleras 

genom expeditionskungörelsen höjas schablorunässigt tid efter 

annan. På liknande sätt har också de ersättningar höjts som 

föreskrivs i notarius publicusstadgan och kungörelsen med när

mare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande 

av protest. Ersättningarna höjdes senast den 1 januari 1981. 
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3.2 Verksamhetens omfattning 

Notarius publicus finns nu i-115, dvs. i omkring 40 % 
av landets 279 kommuner. I några kommuner (Uppsala, Köping, 

Sandviken) är uppdraget dubblerat. Och i en kommun (Stockholm) 

finns fyra notari1-'publici: Sammanlagt finns alltså 121 notarii 

publici- fördelade på 115 kommuner. 

:ITTtalet notarii publici per län varierar som framgår av 

följande tabell från en till tolv: 

Län Antal 

AB 12 
c 3 
D 6 
E 6 
F 7 
G 2 
H 6 
I 1 
K 4 
1 4 
M 9 
N 4 
0 6 
p 6 
R 7 
s 6 
T 4 
u 5 
w 5 
X 5 
y 5 
z 1 
AC 2 
BD ·5 

Omkring 40 % av uppdragstagarna är privatpraktiserande advokater. 

Nästan lika många är kommunjurister o.dyl. I övrigt består kåren 

med få undantag av statstjänstemän som domare, åklagare och polis

mästare. 

/lled ledning av den enkät som justitiedepartementet har gjort kan 

följande uppgifter lämnas om notarius publicus verksamhet. 

De flesta notarii publici ägnar uppdraget mindre än tio timmar i 

månaden.Dessa notarier är verksamma i mindre och medelstora kom-
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muner.Antalet förrättningar som de verkställer är ringa.Det vari

erar mellan något tiotal och något hundratal per befattningshavare 

och år. Grovt räknat har tre av fyra notarii publici i denna 

grupp uppdraget som en bisyssla vid sidan av en kommunal eller 

statlig anställning, medan den fjärde är en privatpraktiserande 

advokat. 

I storstadsregionerna är förhållandet ett annat. Där är notarius 

publicus mestadels en advokat som delvis baserar sin rörelse 

på uppdraget. I några fall är detta advokatens enda eller huvud

sakliga syssla. Antalet förrättningar i storstäderna är också 

betydande. Som mest kan antalet uppgå till mellan 2 000 och 

3 000, i något fall (Malmö) till nära 5 000 per befattnings

havare och år. 

Fastän advokaterna utgör bara 40 % av notarius publicuskåren, 

svarar de för en dominerande del av det totala antalet notarius 

publicusförrättningar i landet. 

De avgjort vanligaste förrättningarna är bestyrkanden av namn

teckningar och översättningar och bekräftelser av tjänsteställ

ningar o.dyl. Sådana bestyrkanden och bekräftelser anses ofta 

nödvändiga vid utlandskontakter (internationella adoptioner, 

export- och importaffärer, svensk företagsetablering i tredje 

värden, invandrarnas förbindelser med sina hemländer m.m.). 

Denna typ av ärenden tenderar snarast att öka i antal. 

De tidigare mycket vanliga växelprotesterna har däremot minskat 

i antal på senare år. Men de förekommer fortfarande allmänt. 

I storstadsområdena är antalet protester ock~å betydande. De 

fyra notari! publici som har kontor i Stockholms ko!:lIT:un protes

terar sal!llllanlagt över 1 500 växlar or.i året. Inte bara svenska 

utan ock:Jå utländska växlar föreko:m:Jer. 

Checkprotester förekommer sällan eller aldrig. 

Särskilt förordnade förrättningsmän för upptagande av protester 

finns l ~raktiskt taget alla kommuner utom i Blekinge län och 

Stockholms kc.rnmun. Deras sammanlagda antal är nära 700. 

Möjli»;heten att bli befriad från skyldigheten att ta upp protester 

där det finns en särskild protestförrättare utnyttjas av omkring 
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15 % av de notarii publici som har besvarat rundfrågan. Möjlig

heten utnyttjas i bl.a. Malmö, Lund och Uppsala. 

Bland de notarii publici som inte är befriade från protest

förrättningsskyldigileten varierar antalet protester från flera 

hundra (Stockholm, Göteborg) till nä.got tiotal eller mindre per 

befattningshavare och ä.r. Variationen beror främst men inte en

bart pä. att protesterna är färre pä. mindre orter än pä. större. 

En annan bidragande faktor har redan nämnts, nämligen den att 

särskilda protestförrättare saknas i bl.a. Stockholms kommun. 

H!!.r bör ocksä. nämnas sedvänjan i Linköping att endast kronofogde

myndigheten tar upp protester där. 

I andra kronofogdedistrikt förekommer det tvärtom att myndigheten 

under hand hänvisar de växelinnehavare som hör av sig dit att 

vända sig till notarius publicus eller nä.gon särskild protestför

rättare i stället. En notarius publicus (Borlänge) är f.ö. krono

fogde. Det förekommer också. att kronofogden eller nä.gon annan 

befattningshavare vid en kronofogdemyndighet förordnas till bi

trädande notarius publicus (Landskrona) eller särskild protest

förrättare (bl.a. Lidingö, Borlänge och Mora). I själva verket 

torde kronofogdemyndigheterna ta upp bara en mindre del av det 

sammanlagda antalet växelprotester i landet. Hos flera krono

fogdemyndigheter förekommer protestärendena praktiskt taget bara 

i semestertider. 

Det protestförfarande med hembesök, efterforskningar hos polisen 

~.m. som växellagen anvisar tillämpar de flesta notarii publici 

bara i undantagsfall. Växlar formuleras nämligen normalt sä. att 

de skall betalas i en viss bank (s.k. bankväxlar). I praxis anses 

det dä. som överenskommet eller underförstä.tt att ocksä. protesten 

skall tas upp i brupcen (jfr uttrycket "där ej annat överens-

kommits" i 89 § växellagen). Pä. åtskilliga orter, i synnerhet 

i Skaraborgs län, förordnas följaktligen banktjänstemän till 

särskilda protestförrättare. 

På andra orter är det notarius publicus som protesterar bank

växlarna. På ett par mindre orter med fä. protestärenden (Ljungby, 

Askersund) gör han det genom att inställa sig i banklokalen eller, 

när den är stängd, vid dess dörr. 
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Det utan tvivel vanligaste tillvägagil.ngssättet när notarius 

publicus protesterar bankvä.xlar är dock att han i samförstånd med 

växelinnehavaren, som praktiskt taget alltid är banken, proteste

rar växeln på sitt eget kontor. Så går det t.ex. nästan alltid 

till i Stockholms kommun.Förfarandet med besök tillämpas då bara 

i det mindre vanliga fallet att växeln inte skall betalas i bank. 

I så fall händer det att notarius publicus först fäster in-

gi varens uppmärksamhet på att förrättningen kommer att medföra 

kostnader för taxiresor. Påpekandet leder ibland till att in

givaren återkallar protesten. 

Även om bankväxlarna alltså dominerar, tar somliga notarii 

publici upp ett inte obetydligt antal protester vid hembesök 

eller besök i någon annan kontorslokal än sin egen (s.k. besöks

växlar eller åkare). 

Notarius publicus i Göteborg t.ex., som protesterar sammanlagt 

ca 450 växlar om året, handlägger ca en tredjedel av ärendena 

på detta sätt. Andra notarii publici som protesterar ett mindre 

antal växlar ~er år men som har en jämförelsevis hög andel 

besöksväxlar finns i Sundbyberg (40 protester, regelmässigt 

besöksväxlar), Nacka (24 protester, mest besöksväxlar), Södertälje 

(50 protester, en fjärdedel besöksväxlar), Halmstad (84 protester, 

en fjärdedel besöksväxlar), Borås (130 protester, en femtedel 

besöksväxlar) och Karlstad (35 protester, en tredjedel besöks

växlar). 

Som jämförelse kan nä.'!lilas statistiken hos den kronofogdemyndig

het som torde protestera flest växlar av alla kronofogdemyndig

heter i landet, nämligen kronofogdemyndigheten i Linköping. Där 

protesteras årliGen ca 50 växlar varav ungefär hälften besöks

växlar. 

Andra notarius publicusförrättningar än de nu nämnda är typiskt 

sett ovanliga eller förekommer inte alls utom i storstads

områdena. Att notarius publicus är närvarande som vittne (t.ex. 

då ett bankfack r'Jl!IS ut därför att fackinnehavaren inte har 

betalat bankfacksavgiften), medverkar vid lotteridragningar eller 

delger skuldsatta personer betalningsuppmaningar enligt konkurs

lagen (1 kap. 4 §) är dock på sina håll vanligt också utanför 

storstäderna. 
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Enligt svaren på enkäten är det däremot nästan på alla håll 

ovanligt att notarius publicus medverkar med kontroller eller 

undersökningar i samband med reklamkampanjer. Det är endast ett 

par notarii publici (Stockholm) som har svarat att det är 

vanligt. 

Enkäten ger inte vid handen att någon av de arbetsuppgifter som 

nämns i stadgan inte förekommer alls. 

Ibland händer det att något politiskt parti som vill registrera 

sin partibeteckning hos riksskatteverket vänder sig till notarius 

publicus för att få ett intyg om antalet medlemmar i partiet 

!jfr SOU 1980:45 s. 109). I prop. 1980/81:170 har emellertid 

föreslagits en ändring i vallagen som innebär att behovet av 

sådana intyg kommer att minska. 
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4 ALLMÄN f10TIVERING 

4.1 Notarius publicus uppgifter m.m. 

Notariella bestyrkanden och bekräftelser är ibland nödvändiga 

i utlandet och förekommer därför också här i landet i bl.a. 

exportindustrins verksamhet. Man vänder sig då i allmänhet till 

notarius publicus som är en internationellt välkänd institution. 

Notarius publicus anlitas också traditionellt för vissa andra 

uppgifter inom affärsvärlden, främst växelprotester. 

Med tiden har nya kategorier av klienter tillkornmi t. En viktig ' 

klientkategori är nwnera, vid sidan av handelns- och industrins 

folk, de svenska familjer som vill adoptera utländska barn och 

som därför behöver få uppgifter i adoptionshandlingarna bestyrkta 

eller bekräftade. En annan ny grupp är invandrarna somt.ex • 

. behöver få sina namnteckningar officiellt bestyrkta på inbjud

ningsbrev till anförvanter i utlandet (öststater). 

Allmänt kan sägas att den verksamhet som notarius publicus nu 

bedriver tillgodoser sådana praktiska behov att den i huvudsak 

måste behållas under överskådlig tid i en eller annan form. 

Den nuvarande verksamhetsformen har satts i fråga av Stockholms 

handelskamrnare. Handelskamrnaren har i sin promemoria begärt att 

det skall prövas om de uppgifter som notarius publicus har och 

som rör näringslivet kan få utföras också av handelskamrarna. 

I promemorian heter det vidare: 

En rad av notarius publicus uppgifter har karaktär av service 
åt näringslivet. Här kan nämnas olika typer av intyg, bestyrkande 
av riktigheten av urkunder, bestyrkande av riktigheten av över
sättningar, bestyrkande av firmateckning m.m. 

Inom handelskamrarna finns stor kompetens för handläggning av 
dyllka frågor. i:Iandelskamrarna är auktoriserade av Kungl.:'faj :t/ 
regeringen och intar ett slags halvofficiell ställning i sa..'llhället. 
Många av handelskamrarnas uppgifter är likartade de som f.n. 
åligger notarius publicus. Här kan nämnas itfärdande av ursprungs
certifikat, utfärdande av intyg, utfärdande av carneter m.m. 1''öre
tagen har stor vana vid att vända sig till handelskamrarna i. olika 
frågor av servicekaraktär. Det vore av stort praktiskt värde för 
företagen om handelskamrarna i samband med utfärdande av intyg, 
bestyrkande av olika slag av handlingar m.m. kunde vara företagen 
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behjälpliga med vissa av de uppgifter av likartad karaktär som 
nu handläggs av notarius publicus. 

Handelskamrarnas självständiga ställning gentemot andra orga
nisationer och gentemot samhället i övrigt innebär också att 
handelskamrarna ses som en lämplig förmedlare när det gäller 
kontakter med myndigheter m.m. Även statliga och kommunala myn
digheter har ofta anledning att anlita handelskamrarna. 

Handelskamrarna har såsom institution gott renomme utomlands. 
I de flesta länder finns handelskammare, som i vissa fall har 
karaktär av statliga organ. Även de svenska handelskamrarna är 
väl kända utomlands. 

Starka skäl talar sålunda för att en betydande del av de uppgifter 
som f.n. åligger notarius publicus även kan handhas av handels
kamrarna. Även organisationsmässigt är handelskamrarna väl lämpade 
för handhavande av sådana uppgifter. 

f·led anledning av handelskammarens framställning bör betonas 

att gällande bestämmelser inte hindrar att handelskamrarna som 

sådana kan gå näringsidkare till handa med olika intyg, be

styrkanden och bekräftelser också i de fall då notarius publicus 

är skyldig att stå till tjänst med åtgärden. Om handelskamrarna 

befrias från sin tillsynsuppgift (jfr avsnitt 4. 4 i det följande), 

möter det inte heller något hinder att anställda hos handels

kamrarna förordnas till notarii publici. Tvärtom måste 

den praktiska erfarenheten från en sådan anställning i många fall 

vara en värdefull merit i konkurrensen om uppdraget. 

I sallJJ"anhanget måste också upp~ärksammas att notarius publicus

verksamheten i många mindre kommuner är av ringa omfattning men 

att den också där tillgodoser angelägna behov. På sina håll är 

uppdraget tydligen varken särskilt eftertraktat eller inkomst

bringande. Ibland har det visat sig svårt att besätta uppdraget 

med en kompetent person. Om verksamheten splittras på flera 

organ, är det fara värt att rekryteringssvårigheterna ökar så att 

alloänheten eller en del av den får sin service försämrad. Prin

ci ~iella skäl talar också mot att uppdrag som notarius publicus 

lämnas till andra än fysiska personer. 
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Sal!llilanfattningsvis bör man alltså avstå från att genom lag eller 

förordning lägga några av notarius publicus arbetsuppgifter på 

handelskamrarna. 

Inte heller i övrigt torde det vara motiverat att sakligt ändra de 

grundlägg-d.Ilde reglerna om verksarnhetsformen och arbetsuppgifterna. 

Kronofogdeorganisationens tillkomst och det sjunkande antalet 

växelprotester aktualiserar visserligen frågan om uppgiften att 

vara protestförrättare behöver ligga kvar på notarius publicus. 

Protesterna är emellertid på sina håll fortfarande så många att 

en överföring av dem till kronofogdemyndigheterna skulle belasta 

dessa redan hårt ansträngda myndigheter på ett olämpligt sätt. 

Bankerna har också i stor utsträckning vant sig vid att gå till 

notarius publicus med sina växlar. 

En tänkbar lösning som har förts fram i samband med enkäten är 

att man skiljer notarius publicusuppdraget från protestförrättar

sysslan men samtidigt låter de notarii publici som så önskar 

få förordnanden som särskilda protestförrättare. En sådan ändring 

bör emellertid inte heller genomföras. De flesta som har besvarat 

enkäten vill nämligen behålla protestärendena eller menar att 

saken för deras del är likgiltig eftersom dessa ärenden numera 

är så få. 

Växellagens regler om förfarandet vid protestförrättningar har 

bestått i huvudsak oförändrade i 100 år. De var sannolikt för

åldrade redan när 1945 års notarius publicusstadga kom till 

(prop. 1945:6 s. 19 och 24). Det står nu klart att praxis vid 

protestförrättningar har avlägsnat sig långt från lagtexten. 

Praxis är inte heller enhetlig och innebär på flera håll i 

landet ett inte obetydligt rPsursslöseri i form av ettfö~a 

meningsfullt kringresande med växlar. 
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Växel- och checklagarna grundar sig på internationella överens

kommelser som är bindande för Sverige. Detaljerna i protetsför

farandet faller visserligen utanför den internationella r2gleringen 
')I.JA Il 1932 s. 546). ~lie,-t de1ma sirnll eruellertici en vä.xelinnehava· 

re, om han vill kräva betalning av någon annan växelgäldenär än 

växelbetalaren, genom protest styrka att han inte får betalt 

av denne. Protestförfarandereglerna bestämmer alltså förutsätt

ningarna för de andra växelgäldenärernas betalningsansvar. 

Protestförfarandet har också ett nära samband med skyldigheten 

att visa upp växlar och checkar till betalning inom viss tid 

för att växel- eller checkrätten inte skall gå förlorad. Frågan om 

en modernisering av protestförfarandet måste därför övervägas 

i ett vidare sa=anhang. Den kommer ·inte att behandlas 

närmare i denna promemoria. 

Slutsatsen av det anförda blir alltså att notarius publicus

institutionen bör behållas i allt väsentligt oförändrad, Vissa 

ändringar i reglerna behöver emellertid genomföras. I det följan

de behandlas under särskilda rubriker några hu~dfrågor. I övrigt 

hänvisas till specialmotiveringen till de författningsförslag som 

läggs fram. 
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4.2 Notarius publicus verksamhetsområde 

De nuvarande bestärrunelserna om var notarius publicus skall 

finnas, var han är skyldig och behörig att verkställa förrätt

ningar m.rn. knyter an till begreppet "stad", som inte längre 

används som indelningsgrund. Detta begrepp bör nu mönstras ut 

inte bara ur notarius publicusstadgan utan också ur 88 § växel

lagen och 66 § checklagen. 

En tänkbar lösning är att helt enkelt ersätta "stnd" med "kommun" 

i författningstexterna. Detta skulle dock innebi?:ra att det som 

forrneJlt framstår som huvudregeln (att notar5us publicus finns 

i varje kommun) i själva verket blir undantag; i de flesta kom

muner behöver man inte ha någon egen notarius publicus. 

För att bestämmelserna inte skall bli missvisande eller onödigt in

vecklade är det bättre att länsstyrelsen - efter förebild från 

vad som gäller enligt kungörelsen med närmare föreskrifter om 

särskild förrättningsman för upptagande av protest - får fria 

händer att lämpa antalet notarii publici och deras verksamhets

områden efter länets behov och tillgången på personer som är 

kompetenta och villiga att åta sig uppdragen. 
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4.3 Notarius publicus och reklamen 

Möjligheten att anlita notarius publicus för reklamändamål har 

debatterats i bl.a. konsumentverkets tidskrift Råd och Rön 

nr 12/80 och 2/81. I debatten har pekats på ett par fall där 

intyg av notarius publicus skulle ha åberopats som bevis i 

otillbörliga reklamtexter. Fallen illustrerar att det kan vara 

svårt för notarius publicus att bedöma hur hans medverkan i 

en reklamkampanj kommer att utnyttjas. 

Att notarius publicus utnyttjas för otiilöörliga ändamål kan, även 

om det bara i"örekormner i enstaka unriantagsfall, underi;räva för

troendet för uppdraget och skada notarius publicusinstitutionens 

anseende. I notarius publicusstadgan finns därför en bestä.'lllllelse 

(10 § fjärde stycket) som förbjuder honom att handlägga ärenden 

som är av sådan beskaffenhet att medverkan av notarius publicus 

inte kan anses tillbörlig. Bestämmelsen hade en motsvarighet 

i 1945 års stadga. I motiven till denna bestämmelse anfördes 

\prop. 1945:6 s. 45 f): 

HäI'l'.led åsyftas fall, i vilka notarius publicus finner, att hans 
bi träde be;;äres i rättsstridigt eller chikanöst syfte eller då 
ärendet är av sådan natur, att dess handläggning av notarius 
public~s ej är förenlig med befattningens värdighet. Ur sist
närr.nda synpunkt är för notarius publicus särskild anledning att 
kritiskt bedöma vissa av de fall, där bestyrkandet begäres för 
reklamändamål. 

~Jnder förarbetena till 1945 il.rs stadga diskuterades också tanken 

på a.tt uttrycklicen ane~e kontroller av "pristävlingar och 

likn2.nde företag" som en arbetsuppgift för notarius publicus. 

Den tanken avfärdades med bl.a. följande motivering (nämnda 

· prop. s. 22): 

Det förhållandet att kontroll av pristävlingar uttryckligen 
angives bland de - - - uppräknade arbetsuppgifterna, synes 
emellertid giva fog för den uppfattningen, att det som regel 
finge anses tillbörligt att notarius publicus åtager sig dylika 
uppdrag. Med hänsyn till de vitt skilda slag av pristävlingar, 
som förekomrta, kan en ~ådan tolkning leda till mindre tillfreds
ställande resultat. 
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De motivuttalanden som här har citerats bör i det väsentliga 

vara vägledande också i fortsättningen. När notarius publicus

stadgan nu arbetas om, bör författningstexten preciseras. I 

denna kan lämpligen föreskrivas att notarius publicus inte får 

utföra sådant som begärs huvudsakligen för reklamändamål eller 

som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt 

sätt. 

Därmed blir det klart att notarius publicus måste avhålla sig 

från att medverka när reklamändamålet är uppenbart och domine

rande. Är reklaminslaget mindre framträdande (eller ingår reklam 

inte alls i bilden), skall han likväl vägra att befatta sig med 

det som framstår som otillbörligt enli~t rådande värderingar 

i samhället eller som erfarenhetsmässigt lätt kan utnytt,j:<s på ett 

otillbörligt sätt i t.ex. reklam. 

Som exempel på fall där notarius publicus normalt bör kunna 

medverka trots reklamanknytning kan nämnas utlottning bland all

mänheten av varor som ett företag har skänkt till en ideell 

organisation. 
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4,4 Tillsynsfrågan 

1882 års stadga innehöll inga bestämmelser om särskild tillsyn 

över notarius publicus. Sådana bestämmelser infördes först i 

1945 års stadga, nämligen som lokala föreskrifter för Stockholm. 

Föreskrifterna innebar att handels- och sjöfartsnämnden skulle 

vaka över att notarii publici i Stockholm fullgjorde sina 

skyldigheter och ha rätt att för sådant ändamål fordra in upp

lysningar från befattningshavarna om förhållanden i tjänsten. 

De syftade till att avhjälpa en brist som beskrevs på följande 

sätt i motiven (prop. 1945:6 s. 48): 

Enligt nu gällande ordning föreligger, såvitt a.~går Stockholm, 
ej någon möjlighet till kontroll över notarii publici verksamhet. 
Väl ålägges handels- och sjöfartsnämnden enligt utfärdad instruk
tion att vaka över gällande författningars efterlevnad i avseende 
å bl.a. notarii publici tjänsteutövning, men nämnden synes icke 
ha tilldelats några befogenheter, vilka kunna göra övervakningen 
effektiv. 

Eftersom notarius publicusbefattningarna utanför Stockholm 

regelmässigt var förenade med magistrats- eller kommunal

borgmästartj änst, ansågs det onödigt med liknande bestämmelser 

för andra städer (nä.':l!lda prop. s. il). 

Det motiv som bar upp den lokala olikheten mellan Stockholm och 

andra städer, nämligen det att notarius publicus i de andra 

städerna till skillnad från sina stockholmskolleger hade att 

iaktta särskilda föreskrifter på grund av de magistrats- eller 

kormrrunalborgmästarbefattningar som deras uppdrag var förenade 

med, brast när dessa befattningar avvecklades. På förslag av 

stadsdornstolsutredningen och dornstolskommitten vidgades då, 

gena~ 1964 års stadga, tillämpningsområdet för stockholms

regleringen till att omfatta hela landet. Enligt 1964 års 

stadga skulle alltså hand.els- och sjöfartsnämnden ha inseende 

över notarius publicus sätt att fullgöra sina skyldigheter 

inte bara i Stockholm utan i alla de 28 städer där en sådan 

nämnd fanns. I de städer som saknade handels- och sjöfartsnämnd 

skulle nämndens befogenheter enligt stadgan utövas av handels

kammaren i stället. Valet av handelskamrarna som tillsynsorgan 

motiverade dornstolskommitten så här i sitt stencilerade betänkan

de (motivdelens. 6i): 
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Även i de städer där handels- och sjöfartsnämnd saknas synes mot
svarande kontroll böra utövas. Dessa uppgifter skulle väl kunna 
anförtros länsstyrelsen. Notarius publicus anlitas emellertid i 
stor utsträckning av handelns och näringslivets folk och det 
ligger då enligt domstolskornmittens uppfattning nära till hands, 
att kontrollen anförtros handelskamrarna, som representerar handeln 
och näringslivet. Visserligen finns endast 12 auktoriserade 
handelskamrar i riket, men deras verksamhetsområde täcker samtliga 
städer, och någon större olägenhet torde ej vara förenad med en 
sådan centralisering till handelska.mrarna för de städer som ej 
har handels- och sjöfartsnämnd . 

. Sedan handels- och sjöfartsnämnderna numera har avvecklats, 

vilar tillsynsuppgiften uteslutande på handelskamrarna. Antalet 

handelskamrar har ökat till 14. 

Svenska handelskammarförbundet har i sin skrivelse hematällt 

att handelskamrarnas uppgifter enligt notarius publicusstadgan 

skall flyttas över till något annat organ. Förbundet har moti

verat framställningen på följande sätt. Såväl principiella som 

praktiska skäl talar för att tillsynsuppgiften flyttas till ett 

statligt eller kommunalt organ. Ur principiell synpunkt är det 

tveksamt om en enskild organisation bör ha hand om den myndig

hetsutövning som tillsynsuppgiften måste anses utgöra. Av större 

betydelse är dock de praktiska skälen. Förbundet vill här sär

skilt framhålla hur svårt det är för handelskamrarna att s~öta 

uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Antalet notarii 

publici och deras geografiska spridning gör att tillsynen inte 

kan bli annat än mycket summarisk. I huvudsak kan närmare 

kontrollåtgärder komma i fråga endast i samband med klagomål 

mot en notarius publicus. 

Den historiska översikt som nyss lämnades ger vid handen att 

det praktiska behovet av en särskild tillsyn över notarius 

publicus knappast har prövats mera ingående sedan tillsyns

regleringen först fördes in som lokala föreskrifter för Stockholm 

i 1945 års stadga. Behovet av en särskild tillsynsreglering 

beror otvivelaktibrt bl.a. på om uppdraget står under tillsyn 

från något annat håll. 

När tillsynsreglerna togs in i 1945 års stadga var bara ett fiHal 
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notarii publici advokater (prop. 1945:6 s. 28). På den tiden 

stod advokatväsendet inte heller under någon officiell kontroll. 

Numera dominerar advokaterna verksamheten. Och efter process

reformen 1948 är de underkastade en offentligrättslig tillsyn. 

Främst utövas tillsynen genom styrelsen för Sveriges advokat

samfund. Är en advokat verksam som notarius publicus, torde 

styrelsens tillsyn omfatta även notarius publicusverksamheten. 

Dessutom står advokatväsendet numera under tillsyn av JK. Denne 

har nämligen fått rätt att hos samfundets styrelse och disciplin

nämnd påkalla åtgärder mot advokater som åsidosätter sin plikt 

eller inte är behöriga att vara advokater längre. Plikterna och 

behörighetskraven framgår, förutom av bestämmelser i rättegångs

balken och de stadgar för samfundet som regeringen fastställer, 

av den praxis som har utbildats i disciplinmål mot advokater. 

JK har också fått rätt att föra talan mot disciplinnämndens 

beslut i högsta domstolen. 

Oavsett om notarius publicus är advokat eller inte, står hans 

verksamhet under såväl JO:s som JK:s tillsyn till den del 

som verksamheten innebär myndighetsutövning (2 § första stycket 

3 lagen 1975:1057 med instruktion för justitieombudsmännen, 

3 § första stycket 3 lagen 1975:1339 om justitiekanslerns till

syn). Klart är att protestförrättandet innebär myndighetsutövning. 

Också de andra förrättningar som notarius publicus är skyldig 

att verkställa bör anses innefatta myndighetsutövning ( jfr 

prop. 1973:90 s. 397, prop. 1971:30 del 2 s. 330 ff, prop. 

1972:5 s. 312 och 510 och Bengtsson, Skadestånd vid myndighets

utövning I, 1976, s. 123 not 45). 

Verksamheten består i praktiken främst i att notarius publicus 

bestyrker och bekräftar olika uppgifter i handlingar med inter

nationell anknytning. Även om denna verksamhet tillgodoser 

angelägna praktiska behov, kan det laiappast anses nödvändigt 
L 

att längre ha en särskild tillsyn över den. Rimligen bör det 

vara till fyllest att JO, JK och Advokatsamfundet har möjlighet 

att hålla uppsikt över landets notarii publici inom ramen 

för den allmänna· tillsynsverksamhet som de utövar. Härtill 

kommer att länsstyrelserna också i fortsättningen bör vara 

4 Riksdagen /98/182. J sam!. Nr 63 
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skyldiga att entlediga notarii publici som är olämpliga eller 

oförmögna att fullgöra sina uppdrag. I realiteten innebär detta 

att också länsstyrelserna har tillsyn över notarii publici. 

Slutsatsen blir alltså att handelskamrarna bör befrias från 

den tillsyn som åli,gger dem enligt notarius publicusstadgan. 

Någon särskild tillsyn torde inte behövas utöver den som redan 

kan utövas av andra organ enligt gällande bestämmelser. 
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4.5 En ny reglering 

Enligt 11 kap. 6 § tredje stycket RF får förvaltningsuppgifter 

som innefattar myndighetsutövning lämnas över till enskilda 

individer endast med stöd av lag, dvs. med stöd av föreskrifter 

som beslutas av riksdagen. 

Att notarius publicusverksamheten innefattar myndighetsutövning 

har redan nämnts (jfr avsnitt 4.4). Att notarius publicus utövar 

verksamheten soa en enskild individ i grundlagens mening står 

också klart (jfr prop. 1973:90 s. 233, prop. 1975/76:209 

s. 168 och 1 kap. 8 § sekretesslagen). 

Enligt en tidigare lydelse av RF gällde i stället för kravet 

på lagstöd ("stöd av lag") ett krav på lagform ("genom lag"). 

I samband med ändringen uttalade föredraganden (prop. 1975/76:209 

s. 167 f) att det dittillsvarande kravet på lagform innefattade 

en särskild garanti för att medborgarnas intressen inte blev 

åsidosatta. Han ansåg det emellertid inte vara ändamålsenligt 

att kräva att själva överlämnandet skall ske genom lag. Det borde 

vara tillräckligt att ett medgivande till överlämnandet finns i 

lag. 

Notarius publicus uppgifter enligt växellagen, checklagen, 

lagsökningslagen, stämpelskattelagen, lagen om verkställighet 

av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella 

järnvägsfördrag m.m. och aktiebolagslagen har stöd i dessa 

lagar. De arbetsuppgifter som föreskrivs i 10 § notarius publicus

stadgan och 6 § kungörelsen med vissa bestämmelser rörande 

tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevis

upptagning vid utländsk domstol saknar däremot lagstöd. Denna 

brist botas visserligen t.v. av p. 6 övergångsbestämmelserna 

till RF. Där föreskrivs nämligen att äldre författningar äger 

fortsatt giltighet utan hinder av att de inte har tillkommit i 

den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpningen av RF. 

Att i längden låta föreskrifter i regeringsförfattningar stå 

kvar utan det lagstöd som i princip behövs enligt RF är dock 

knappast godtagbart (jfr prop. 1975:8 s. 41). Föreskrifterna 
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om notarius publicus bör därför fonnas om till lag i den ut

sträckning RF kräver. 
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De nya lagbestämmelserna kan lämpligen tas in i en särskild 

lag om notarius publicus. Lagen bör innehålla de grundläggande 

reglerna om notarius publicus arbetsuppgifter och ett 

bemyndigande för regeringen att överlämna dessa uppgifter till 

enskilda individer. De ytterligare föreskrifter som behövs 

kan beslutas av regeringen genom en ny förordning. Vissa följd

ändringar i andra författningar behöver också göras (jfr avsnitt 

4.2). 

Den nuvarande notarius publicusstadgan bör samtidigt upphävas. 

Enligt den s.k. formella lagkraftens princip måste upphävandet 

beslutas av riksdagen, eftersom en av bestämmelserna (7 §) 

tidigare har ändrats genom lag (SFS 1980:199). Vidare behövs det 

enligt 8 kap. 3 § RF ett riksdagsbeslut för att upphäva stadgans 

föreskrifter om handelskamrarnas tillsynsskyldighet. Denna 

grundlagsbestämmelse medger nämligen inte att regeringen beslutar 

eller upphäver sådana föreskrifter om förhållandet mellan en-

. skilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda. 

Författningsändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. 
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5 SPECIALMOTIVERING 

5.1 Förslaget till lag om notarius publicus 

1 § 

Paragrafen botar den brist på lagstöd som har nämnts i den all

männa motiveringen (avsnitt 4.5). Den innebär ett medgivande 

till att de förvaltningsuppgifter, som avses i 10 § notarius 

publicusstadgan och 6 § 1947 års kungörelse, får lämnas till 

enskilda uppdragstagare, dvs. fysiska personer. En juridisk 

person kan alltså inte förordnas till notarius publicus. 

Uppräkningen av uppgifterna i lagtexten stämmer i huvudsak 

överens med den nuvarande texten i stadgan. Men tanke på den 

~ppgift att bestyrka översättningar som ankommer på notarius 

publicus enligt 1947 års kungörelse har i punkt 1 nämnts också 

bestyrkanden av översättningar. I punkt 3 har tillagts makulering 

av värdehandlingar, eftersom svaren på enkäten visar att flera 

notarii publici brukar åta sig uppgifter av detta slag. 

2 § 

Denna paragraf innehåller en hänvisning till de särskilda be

stämmelser om notarius publicus som finns i andra lagar och som 

bör gälla också fortsättningen. Här åsyftas i första hand 88 § 

växellagen och 66 § checklagen men också 10 § lagsökningslagen, 

29 § stämpelskattelagen, 3 § lagen om verkställighet av utländsk 

dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag 

m.m. och 17 kap. 7 § aktlebolagslagen. 

Ikraftträdande m.m. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.5) har redovisats skälen 
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till att notarius publicusstadgan nu bör upphävas genom lag 

och ersättas med två nya författningar - en lag och en förordning 

om notarius publicus. I lagförslaget har följaktligen föreskrivits 

att genom lagen upphävs stadgan om notarius publicus. 

De förordnanden för notarius publicus eller ersättare för notari

us publicus, som gäller vid ikraftträdandet och som har meddelats 

med stöd av den upphävda stadgan eller ännu äldre bestämmelser, 

bör fortsätta att gälla enligt de nya bestämmelserna. En över

gångsbestämmelse av denna innebörd behöver inte ges i lag men bör 

tas in i den nya förordningen. För att det inte skall råda någon 

tvekan om att de äldre förordnandena står i överensstämmelse 

med 11 kap. 6 § RF (jfr avsnitt 4.5), har i lagens övergångs

bestämmelser tagits upp en föreskrift om att lagen skall till

lämpas också på uppdrag som har lämnats före ikraftträdandet. 

5.2 Förslagen till lag om ändring i växellagen och lag 

om ändring i checklagen 

Ändringarna, som har motiverats i avsnitt 4.2, innebär att be

greppet "stad" mönstras ut ur lagarna. Ändringarna berör inte 

den internationella regleringen i lagarna. 

F.n. föreskrivs att protester på landet "må" tas upp av notarius 

publicus från närmaste stad. Enligt 9 § notarius publicusstadgan 

är notarius publicus emellertid skyldig att ta upp protest 

enligt växellagen och checklagen. Det innebär att omfattningen 

av notarius publicus verksamhetsområde vid protestförrättningar 

delvis regleras i lag. Genom den föreslagna lydelsen regleras 

endast behörigheten som sådan. I vilken omfattning notarius 

publicus är skyldig att verkställa protestförrättningar framgår 

av 5 § förordningen. 
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5.3 Förslaget till förordning om notarius publicus 

Förslaget bygger i allt väsentligt på notarius publicusstadgan. 

Vissa förenklingar föreslås dock i förhållande till vad som 

gäller f.n. I första hand har eftersträvats att rationalisera 

länsstyrelsens befattning med förordnanden och beviljandet av 

ledigheter m.m. Förslaget sa.lcrlar.motsvarighet till 13 §andra 

stycket, 15 §andra stycket, 18 §, 21 §första meningen och 

andra stycket samt 22 § i stadgan. Vidare har de föreskrifter om 

hörande av handelskammaren, som finns i stadgan, mönstrats ut 

som en följd.av att handelskamrarna befrias från sin tillsyns

skyldighet. 

1 § 

Paragrafen reglerar var notarii publici skall finnas, vem 

som utser dessa uppdragstagare och hur deras verksamhetsområden 

bestäms geografiskt. 

Första stycket innebär att det måste finnas minst en notarius 

publicus i varje län (jfr tabellen i avsnitt 3.2 och den allmänna 

motiveringen i avsnitt 4.2). 

Av andra stycket följer att det är länsstyrelsen som närmare av

gör hur månca notarii publici som behövs i länet. Föreskriften 

i första meningen om att länsstyrelsen förordnar notarius publicus 

svarar mot 1 § andra stycket notarius publicusstadgan. Andra 

meningen inneoär att länsstyrelsen skall i förordnandet ange 

ett område inom länet (t.ex. en eller flera kommuner) där den 

förordnade blir skyldig att verkställa förrättnin~ar enligt 

5 och 6 §§. Med stöd av tredje meningen kan denne dock alltid på 

frivillig väg åta sig förrättningar också på andra håll inom 

eller utom länet. 
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Innan en notarius publicus förordnas bör länsstyrelsen under hand 

ta ställning till hur verksamhetsområdet enligt andra stycket 

andra meningen bör avgränsas och förvissa sig om att den förord

nade godtar att förordnandet utformas på detta sätt. Ibland kan 

det vara lämpligt att länsstyrelsen tar ställning till avgräns

ningsfrågan i samråd med flera som har sökt eller anmält att de 

ä.r intresserade av att söka uppdraget. Nå:got hinder mot att 

flera notarii publici förordnas för samma verksamhetsområde 

föreligger inte. 

När länsstyrelsen bestämmer verksamhetsområdena för notarii 

publici inom länet måste den givetvis alltid sträva efter att 

tillgodose allmänhetens behov. Detta behov bör dock bedömas 

med hänsyn till att många av de vanligaste notarius publicus

förrättningarna kan verkställas på förrättningsmannens kontor 

utan att klienten behöver vara närvarande. Finns det ingen 

kompetent sökande som är beredd att uppfylla rimliga krav på 

lokal service, kan länsstyrelsen t.v. avstå frän att meddela ett 

tilltänkt förordnande. 

I förhållande till gällande rätt innebär den reglering som här 

föreslås att samma regler om förrättningsskyldighet och förrätt

ningsbehörighet kommer att gälla vid protestförrättningar som vid 

andra förrättningar. Samtidigt korn.mer länsstyrelserna på ett smidi

Gare sätt än hittills att kunna lämpa antalet notarii publici 

och deras verksa:nhetsområden efter de lokala förhållandena. 

2 $> 

Jfr 2 och 17 §§ notarius publicusstadgan. 

Det kan knappast vara nödvändigt att behålla ett obligatoriskt 

krav på att varje notarius publicus måste ha en på förhand ut

sedd ersättare. På orter där det finns flera notarii publici 

t.ex. bör en av nem tidvis kunna vara ledig även utan ersättare, 
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om en annan är i tjänst. Också i de fall då allmänheten utan 

större omgång tillfälligt kan anlita en notarius publicus på 

någon närbelägen ort, bör en särskild ersättare kunna undvaras. 

Föreskrifterna om ersättare för notarius publicua har därför 

mjukats upp så att en ersättare behöver förordnas bara när det 

framstår som praktiskt motiverat. 
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Länsstyrelsen har samtidigt getts möjlighet att förordna flera, 

dvs. alternativa ersättare för en notarius publicus. Länsstyrelsen 

kan också efter omständigheterna välja mellan att tidsbegränsa 

eller att inte tidsbegränsa ersättarens förordnande. Om förordnan

det inte tidsbegränsas, gäller det tills vidare på samma sätt 

som för en ordinarie notarius publicus. 

Ersättaren kallas i förordningen för biträdande notarius 

publicus, oavsett om hans förordnande syftar till att fylla ett 

aktuellt behov av en vikarie, ett framtida eventuellt behov av 

en vikarie eller ett - tillfälligt eller permanent - avlastnings

behov. 

3 § 

Första stycket svarar i allt väsentligt mot 3 § stadgan. Det 

nuvarande absoluta kravet på svenskt medborgarskap har efter-

get ts, eftersom det inte längre kan anses motiverat att generellt 

diskvalificera utlänningar från uppdraget, allra helst som kun

skaper i främmande språk är nödvändiga enligt punkt 2. Även om 

notarius publicusverksamheten innefattar myndighetsutövning, 

griper den inte in i enskildas rättsliga ställning så att kravet 

på svenskt medbor,-;arskap alltid bör ställas (jfr 11 kap. 9 § 

tredje stycket RF, 4 kap. 2 5 lagen 1976:600 om offentlig anställ

ning, prop. 1975/76:105 bilaga 2 s. 245 och prop. 1974:174 s. 

73 och 76). En dokumenterad förtrogenhet med svenskt rättsliv 

måste dock regelmässigt krävas för att lämplighetsvillkoret en

ligt punkt 3 skall vara uppfyllt. 

Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan självfallet inte 

anses lämplig som notarius publicus. Detta framgår också vid en 

jämförelse med 14 §. Någon särskild regel om det i förevarande 

paragraf torde inte behövas. 
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:'led ta.rike på verksamhetens internationella anlmytning bör språk

kunskaper vara ett kompetenskrav också i fortsättningen. De 

praktiska behoven kan dock vara så skiftande att det knappast 

län;;re är lii.mplit,rt att i författningstexten särskilt peka på 

5X 

något eller några främmande språk. Det får ankomma på läns

styrelsen att från fall till fall närmare bedöma vilka kunskaper 

som behövs för att kravet enligt punkt 2 på tillräckliga. 

språkkunskaper skall vara uppfyllt. 

Dispensregeln i andra. stycket är en nyhet. Regeringen har ibland 

medgett undantag (dispens) från kravet på juridisk examen i 

den nuvarande stadgan. Frågor om undantag från detta krav i 

den nya förordningen bör kunna anförtros länsstyrelserna.. 

4 § 

Liknande föreskrifter finns i 4 § första och tredje styckena. 

notarius publicussta.dgan. 

F.n. föreskrivs att ansökan skall kungöras i Post- och Inrikes 

Tidningar samt ortstidning. Ansökningstiden är tre veckor. !-led 

hänsyn till de skiftande förhållanden som råder vid tillsätt

ning av de uppdrag som det här är fråga om bör länsstyrelsen 

ges friare hiinder än den nu har. "3est'i.mmelsen har därför ut

foroats så att kungörandet kan anpassas till lokal~ förhållanden. 

T allmänhet bör kungörande i en eller ett par ortstidning-dr 

vara till fyllest. I övrigt bör ledning kunna hämtas i de regler 

som gäller om hur statliga tjänster skall kungöras lediga till 

ansökan. 

Några närmare bestämmelser om vad länsstyrelsens förteckning 

skall innehålla. torde inte behövas. De blanketter som länsstyrel

serna f.n. använder för ändamålet (LON Ser l Avd :;) nr 333) kan 

lämpligen användas också i fortsättningen. Blanketten förutsätter 

att länsstyrelsen antecknar bl.a.. den förordnades namn, post

adress, besöksadress och telefonnummer. 

5 § 

Jfr 9 § notarius publicusstadga.n, förslagen till.ändringar i 
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växellagen och checklagen samt 2 § förslaget till lag om 

notarius publicus. 
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Första stycket fungerar inte bara som en påminnelse om de 

åligganden för notarius publicus som är särskilt föreskrivna i 

t.ex. 17 kap. 7 § aktiebolagslagen. Stycket ålägger honom också 

att inom sitt verksamhetsområde utföra vissa uppgifter som han 

är behörig (men inte skyldig) att åta sig enligt särskilda be

stämmelser, nämligen dels uppgiften att ta upp protester enligt 

växellagen och checklagen, dels de uppgifter som ankommer på 

honom enligt andra författningar. Ett par exempel får belysa det 

som har sagts nu. 

Enligt 24 § delgivningslagen är notarius publicus behörig 

att utfärda intyg om delgivning. Genom förevarande bestämmelse 

blir det klart att notarius publicus inom sitt verksamhetsområde 

är skyldig att utfärda sådana intyg. Det bör emellertid 

observeras att notarius publicus inte är skyldig att utföra 

själva delgivningen (jfr 8 § i det följande). 

Enligt växellagen är notarius publicus behörig inte bara att ta 

upp protester. Han skall också i vissa fall anses bemyndig-dd 

att ta emot betalning för växelinnehavarens räkning (92 § 

växellagen). Den uppgift enligt växellagen som åläggs notarius 

publicus genom förordningen innebär eaellertid inte att han blir 

skyldig att ta emot betalning. 

Flera exempel på sådana särskilda best1i.n:u:lelser som avses i första 

stycket har lämnats i det föregående (avsnitt 3.1). 

Andra stycket innebär att länsstyrelsen också i fortsättningen 

kan befria en notarius publicus från hans skyldighet att proteste

ra växlar och checkar. Att en notarius publicus är befriad från 

skyldigheten att ta upp protester innebär visserligen inte att 

han saknar behörighet att göra detta. En notarius publicus bör 

dock givetvis inte få utnyttja befrielsen till att sovra protest

ärenden på ett otillbörligt sätt. Befrielsen bör gälla tills 

vidare och bör alltså kunna återkallas. 
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6 § 

Första stycket innehåller en uppräkning av sådana arbetsuppgifter 

som notarius publicus är skyldig att utföra på begäran. Jfr 

specialmotiveringen till 1 § förslaget till lag om notarius 

publicus. Uppräkningen i förordningstexten har med ett undantag 

utformats på samma sätt som lagtexten. Undantaget består i att 

uppgiften att bestyrka översättningar har brutits ut ur punkt 1 

och förts till andra stycket. Där föreskrivs i överensstämmelse 

med gällande rätt (10 § andra stycket notarius publicusstadgan) 

att notarius publicus bör åta sig att bestyrka översättningar 

när så kan ske (jfr prop. 1945:6 s. 38, 15 och 22). 

7 § 

Bestämmelsen i punkt 1 uttrycker det som kan synas självklart, 

nä.'llligen att notarius publicus inte får på grund av 6 § sätta 

sig i en myndighets ställe. Denna bestämmelse, som har en mot

svarighet i 10 § fjärde stycket notarius publicusstadgan, har 

behållits som en påminnelse om att 6 § inte får tolkas utan 

hänsyn till reglerna om myndigheternas kompetens. Bestämmelsen 

i notarius publicusstadgan som likställer "inrättning" med_ 

"myndighet" i detta avseende har emellertid mönstrats ut (jfr 

prop. 1945:6 s. 45 och 21). 

~loti veringen till punkt 2 och 3 framgår av avsnitt 4. 3. 

8 § 

Jfr 9 § tred,je stycket och 11 § andra stycket notarius publicus

stadgan. 

Någon skyldighet för notarius publicus att ombesörja delgiv

ningar- föreskrivs inte i delgivningslägen; I klarhetens intresse 

bör emellertid förordningen liksom den nuvarande stadgan inne

hålla en regel om att notarius publicus inte är skyldig att om

besörja delgivning av handlingar. Den har tagits upp i punkt 1. 

Regeln behövs också för att det skall stå klart att 6 § första 

stycket 5 inte ålägger notarius publicus någon sådan skyldighet. 
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Punkt 2 gör det möjligt för notarius publicus att avböja t.ex. 

sådana uppdrag som är riskabla för hans hälsa eller oskäligt 

invecklade eller vidlyftiga (jfr prop. 1945:6 s. 46). 

9 § 

Första stvcket svarar mot 7 § notarius publicusstadgan i den 

lydelse som denna paragraf har fått genom lag, SFS 1980:199. 

Också andra stycket går tillbaka på en bestämmelse i stadgan 

(11 § första stycket). 

I tredje stycket har tagits in en erinran om bestämmelserna i 

1 kap. 3 § och 9 kap. 9 § sekretesslagen. 

10 § 

Notarius publicus skyldighet enligt 12 § första stycket notarius 

publicusstadgan att hålla ett tjänsterum tillgängligt för allmän

heten varje helgfri dag utom lördagar, midsommarafton, julafton 

och nyårsafton har i första styc~et första meningen ersatts med 

~tt ~rav på att han skulle ha mottagning för allmänheten minst 

en gång i veckan. Detta krav är alltså ett minimikrav. Där det 

behövs, måste notarius publicus kunna träffas oftare. I kravet 

ligger vidare att notarius publicus skall kunna träffas inom det 

o:nråde där han är skyldig att verkställa förrättningar. Länsstyrel

sen kan medge undantag från minimikravet. Ett sådant undantag 

kant.ex. utforr.ias så att notarius publicus skall vara anträffbar 

efter överenskommelse per telefon, om han har regelbunden telefon

tid. 

Med tanke på de frister som föreskrivs i växellagen och check

lagen _är det nödvändigt att växlar och checkar också i fortsätt

ningen kan ges in till notarius publicus varje helgfri dag utom 

lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 3n föreskrift 

som säkerställer detta har tagits in i första stycket andra 

meningen. Denna föreskrift g'åller dock inte den som är befriad 

från protestförrättningsskyldigheten (jfr 5 §andra stycket). 
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I andra stycket svarar första meningen i huvudsak mot 12 § andra 

stycket notarius publicusstadgan. Föreskriften i andra meningen 

om att notarius publicus har rätt att begära att hans mottagnings

tid m.m. anslås på kommunens anslagstavla är en nyhet. Att 

kommunen är skyldig att tillmötesgå en sådan begäran följer av 

lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 

ll § 

Jfr 13 § notarius publicusstadgan. 

Andra stycket syftar på de särskilda bestämmelser om protokoll

föring hos notarius publicus som finns i bl.a. växellagen (91 §). 
Jfr också 17 kap. 7 §andra stycket aktiebolagslagen. 

Tredje stycket innehåller en påminnelse om föreskrifterna i 

allmänna arkivstadgan. 

12 § 

ParabTafen har en nära motsvarighet i 14 § notarius publicus

stadgan. Protestärendena är på sina håll fortfarande så vanliga 

och handläggs i så rutin:nässiga former att ersättningen i dessa 

ärenden bör fortsätta att utgå enligt en bindande taxa. En 

särskild föreskrift om detta har tagits in i andra stycket. Den 

nuvarande bestämmelsen om att länsstyrelsen skall fastställa 

grunder för notarius publicus rätt till reseersättning vid 

protestförrättningar har emellertid mönstrats ut. I de mindre 

vanliga fall då sådana resor alltjämt förekommer föreslås i 

stället att notarius publicus får ta ut ersättning för rese

kostnaden enligt huvudregein i första stycket, dvs. den ersätt

ning som kan anses skälig. Det möter inget hinder utan kan 

tvärtom vara lämpligt att notarius publicus för att förebygga 

onödiga ersättningstvister planerar resan i samråd med den som 

skall betala honom. 



Prop. 1981/82:63 

Som det nu är måste notarius publicus på begäran lämna klienten 

ett särskilt kvitto oavsett om han redan har kvitterat ersätt

ningen på någon annan handling.I tredje stycket har föreskrifterna 

ändrats så att ersättningen behöver kvitteras endast en gång. 

13 § 

Jfr 15-18 §§ notarius publicusstadgan. 

Första stycket innebär att notarius publicus och hans ersättare 

får fritt avtala om hur ledighet·, inkomsterna m.m. skall fördelas 

dem emellan. Några närware föreskrifter om detta torde inte be

hövas. Av 2 9 andra stycket följer dock att ersättaren även utan 

någon särskild överenskommelse med notarius publicus skall tjänst

göra när dE?nne är ledig eller hindrad att tjänstgöra. 

Av andra stycket följer att länsstyrelsen skall pröva frågan om 

ledighet för notarius publicus, om det inte finns någon biträdan

de notarius publicus som kan inträda i hans ställe. Länsstyrelsen 

får därvid bedöma, om det finns skäl att förordna en biträdande 

notarius publicus ·(jfr 2 och 4 §§), eller om den kan låta bero 

vid att någon vikarie inte finns (jfr specialmotiveringen till 

2 §). Det föreligger inte något hinder mot att länsstyrelsen 

fattar beslut i denna fråga på förhand, t.ex. i samband med att 

en notarius publicus förordnas. Tvärtom kan det vara praktiskt 

att länsstyrelsen efter samråd med en notarius publicus, som inte 

har någon ersättare, bestä..-nmer att denne har rätt till ledighet 

(semester) under ett visst antal veckor varje år. 

14 och 15 §§ 

Paragraferna svarar i huvudsak mot 5 och 6 §§' notarius publicus

stadgan. 

16 § 

Liknande föreskrifter finns nu i 19 och 20 §§ notarius publicus

stadgan. Av 2 § andra stycket förordningen får anses följa att 

biträdande notarius publicus inträder i tjänst i de fall som 

avses i förevarande paragraf. 
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17 § 

Enligt 21 § notarius publicusstadgan har handelskamrarna rätt 

att för tillsynsändamål fordra in upplysningar från notarius 

publicus, biträdande notarius publicus och särskilt förordnad 

vikarie. När handelskamrarna nu föreslås bli befriade från till

synen är det lämpligt att länsstyrelsen får rätt att fordra in 

upplysningar i motsvarande omfattning. En föreskrift om detta 

ges i förevarande paragraf. Den skall närmast ses som ett 

komplement till 15 §. 

Ikraftträdande m.m. 

Frågan om hur övergångsbestämmelserna bör utformas och fördelas 

mellan den nya lagen och förordningen har behandlats i avsnitt 

5.1. I förordningens övergångsbestämmelser föreskrivs alltså 

att äldre förordnanden som notarius publicus eller biträdande 

notarius publicus skall fortsätta att gälla enligt de nya be

stämmelserna. Vidare föreskrivs att den eller de kommuner som 

ett äldre förordnande avser skall anses som den förordnades 

verksamhetsområde enligt förordningen. För den som är förordnad 

"i stad" får frågan om vilken komnrun förordnandet avser bedömas 

med ledning av 1 § : lagen med anledning av införande av enhetlig 

kommunbeteckning, m.m. (se avsnitt 3.1). 

Ytterligare övergångsbestämmelser (jfr den nuvarande stadgan) 

torde inte behövas. 

5.4 Förslaget till ändring i instruktionen för 

utrikespresentationen 

Hänvisningen har ändrats till att avse motsvarande bestämmelse 

i den nya förordningen. 
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.Bilaga 

Stadgan (1964:679) om notarius publicus 

!.....§. I stad skall finnas notarius publicus. 

Notarius publicus förordnas av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen må efter hörande av handelskammaren förordna mer 

än en notarius publicus i samma stad eller besluta att notarius 

publicus icke skall finnas i viss stad. 

~ För varje notarius publicus skall finnas en ersättare 

(biträdande notarius publicus). 

Biträdande notarius publicus förordnas av länsstyrelsen för en 

tid av tre år. Avgår biträdande notarius publicus före utgången 

av denna tid, förordnas efterträdare för återstående del av 

perioden • 

.i.§. Till notarius publicus får förordnas endast den som 

1. är svensk medborgare, 

2. är myndig och ej försatt i konkurs, 

3. har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen, 

4. har b'rundlii:; erfarenhet från praktisk juridisk verksamhet, 

5. har tillräcklig kunskap i engelska, franska och tyska språken. 

:1...§. När uppdrag som notarius publicus blir ledigt, utfärdar läns

styrelsen kungörelse om ledigheten i Post- och Inrikes Tidningar 

samt ortstidning med föreläggande av tre veckors ansökningstid 

räknat från dagen f~r införandet i Post- och Inrikes Tidningar. 

Länsstyrelsen skall inhämta yttrande av handelskammaren om 

sökandes skicklighet och lämplighet. 

Vid bedömande av sökandes skicklighet och lämplighet må hänsyn 

tagas även till insikt i annat utländskt språk än dem som angivas 

i 3 §. 

Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses 

5 Riksdagen ICJ8/i82. I sam/. Nr 63 



Prop. 1981182:63 66 

i 1, 2 och 17 §§. Förteckningen skall innehålla uppgift om den för

ordnades namn och tjänstelokal. 

2.....§. Förordnande för notarius publicus upphör vid utgången av 

den månad, under vilken han fyller 67 år, eller om han dessför-

· innan förklaras omyndig eller försättes i konkurs. För den som 

fyllt 67 år må dock förordnandet förlängas med ett år i sänder, 

om särskilda skäl föreligga därtill. 

Elir notarius publicus olämplig eller till följd av sjukdom, 

vanförhet eller lyte oförmögen att i fortsättningen fullgöra 

uppdraget på tillfredsställande sätt, skall länsstyrelsen ent

lediga honom. Innan ärendet avgöres, skall länsstyrelsen inhämta 

yttrande av handelskammaren och bereda notarius publicus tillfälle 

att yttra sig. 

§......§. Bestämmelserna om notarius publicus i 3-5 §§ äga motsvarande 

tillämpning i fråga om biträdande notarius publicus. Vid till

sättning eller entledigande av biträdande notarius publicus 

skall tillfälle beredas notarius publicus att yttra sig, innan 

handelskammaren avgiver yttrande. 

~ Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlighet, 

nit och oväld. 

8 §_ (Paragrafen upphävd) 

'.i__§ Notarius publicus är skyldig att upptaga protest enligt 

växellagen eller checklagen. I stad, där särskild förrättnings

man äger upptaga protest, må länsstyrelsen befria notarius publicus 

från sådan skyldighet. 

Notarius publicus är vidare skyldig att inom staden företaga 

andra förrättningar som enligt lag eller författning ankomma 

på honom. 

Notarius publicus är icke skyldig att ombesörja delgivning av 
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stämning eller annan handling. 

10 § I övrigt skall notarius publicus, när han anmodas därtill 
= 
och förrättningen kan företagas inom staden, 

bestyrka namnunderskrift, avskrift och annan uppgift om innehållet 

i företedd handlini, 

närvara som vittne vid tillslutande eller öppnande av förvarings

rum och vid åsättande eller borttagande av försegling, 

kontrollera lotteridragning och verkställa utlottning av obliga

tioner, aktier eller andra värdehandlingar, 

eljest efter kontroll eller undersökning avgiva förklaring om vad 

han iakttagit' 

upptaga förklaring om förhållande av rättslig eller ekonomisk 

betydelse och överlämna sådan förklaring till tredje man, 

bekräfta att llJiY!ldighet eller person är behörig att företaga 

viss tjänsteåtgärd eller att någon intager viss tjänsteställning, 

innehar viss kompetens eller är behörig att företräda annan. 

Han bör även, när så kan ske, åtaga sig att bestyrka riktigheten 

av översättning. 

Notarius publicus är behörig att även utom staden verkställa 

förrättning som angives i denna paragraf. 

Notarius publicus må ej på grund av vad som stadgas i denna 

paragraf handlägga ärende, som ankommer på särskild llJiY!ldighet 

eller inrättning eller är av sådan beskaffenhet att medverkan 

av notarius publicus icke kan anses tillbörlig. 

~ Notarius publicus må ej handlägga ärende, om han har del 

i saken eller eljest särskild omständighet föreligger som är 

ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet. 
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Notarius publicus är icke skyldig att åtaga sig förrättning, 

om det på grund av därt i.ll knutet villkor eller annan omständighet 

icke· ri:nligen kan begäras att han skall verkställa förrättningen. 

12.....§ Det ålig-ger notarius publicus att inom staden hålla tjänste

rwn tillgi.i.ngligt för alll'lii.nheten under viss tid varje helgfri 

dag utom lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Tiden skall tillJ.::ännagivas genom anslag på en för allmänheten 

tillgänglig plats i anslutning till tj8nstelokalen. 

13 5 Även i fall då det icke är särskilt föresJ.::rivet, skall 

notarius publicus föra protokrill (iver verkställd förrättning, 

OT'l det be!;äres eller notarius publ icus finner protokoll erforder

ligt till framtida säkerhet. 

l'rotokollen skola bindas för varje år. Järvid böra protokoll över 

protester enligt växellagen och checklagen sal'lffianföras för sig 

i 1 ijpande följd. 

14 § ~otarius publicus äger uppbära sJ.::älig ersättning för utfört 

uppdrag. 

?'ir protest av växel eller check utgår ersättning :ned sextio 

kronor jämte ersättnine för resa enligt i;runder som liinsstyrel 3en 

fastställer efter hörande av handelsi.amr.larP.n. 

Uppburen ersättning sk:J.ll antecknas på utfärdat .bevis eller 

på den avskr:.ft av protokoll som till,otälls sökanden. f'å bee::ir:m 

'3 kall Lim1ns s ärs ki. l t kvitto . 

l'J 5 Not:J.rius uuhlicus ä1;er rjverlåb. åt biträdande notarius 

publ Lcmi att uppt:L15J. protest an.gående växel eller check :J<.:h ::,tt, 

under samrrianl'lo;t högst :iex veci.<Jr varje år, helt eller del vL3 

öe:;trida ':iven olfid!'a till uppdra,;:d hörande gciromål. 
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När biträdande notarius publicus inträder 1 tjänstgöring, som ej 

avser endast upptagande av protest, eller sådan tjänstgöring 

upphör, skall det antecknaa i särskild dagbok hoa notariue 

publicus. 

~ Ledighet för notariua publicus utöver vad som sägs i 15 § 
beviljas av länsstyrelsen. Under ledigheten skall biträdande 

notarius publicua bestrida göromålen. 

17 § Är biträdande notarius publicus hindrad att tjänstgöra, 

må länsstyrelsen förordna behörig person i hans ställe. Innan 

sådant förordnande meddelas, skall notarius publicus och handela

kammaren såvitt möjligt beredas tillfälle att yttra sig. 

18 § Vid tjänstgöring för notarius publicus äger biträdande 

notarius publicus eller tillfällig vikarie begagna ordinarie 

befattningshavarens tjänstelokal, som denne utan ersättning 

ställer till förfogande med erforderlig kontorspersonal och 

skrivmateriel. 

Biträdande notarius publicus och tillfällig vikarie äga erhålla 

skäligt arvode av notarius publicus. 

~ När uppdrag som notarius publicus blir ledigt, skall det 

uppehållas av biträdande notarius publicus till dess att rry inne

havare blivit utsedd. På framställning av biträdande notarius 

publicus må länsstyrelsen, efter hörande av handelska.mma.ren, 

förordna behörig person till vikarie för honom under samma tid. 

20 § Avlider notarius publicus eller frånträder han sitt uppdrag, 
~ 

skola hans protokoll och vad han mottagit i förvar redovisas till 

länsstyrelsen inom en månad. Den som efterträder notarius 

publicus äger utfå vad som hör till uppdraget. 

21 § Handelskammaren skall vaka över att notarius publicus, 

biträdande notarius publicus och särskilt förordnad vikarie 

fullgöra sina skyldigheter. För sådant ändamål äger handels

ka:ri.':laren infordra upplysningar från dem om förhållanden som röra 

uppdraget. 
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Vid tvist mellan notarius publicus och hans ersättare skall 

handelskammaren söka förlika dem. 

70 

22 § Med handelskammaren avses i denna stadga den auktoriserade 

handelskammare i vara distrikt staden är belägen. 

Denna stadga träder i kraft den 1 januari 1965, då stadgan den 

18 maj 1945 (nr 196) om notariua publicus skall upphöra att gälla. 

Förordnande för notarius publicua, biträdande notariua publicua 

eller särskild vikarie, vilket meddelats med stöd av äldre bestäm

melser, skall alltjämt äga giltighet. 

Stadgandet i 5 § att förordnande för notarius publicus upphör, 

när han uppnått viss ålder, skall ej äga tillämpning i fr~ om 

.den som förordnats före den 1 juli 1945. 

Utan hinder av bestämmelsen att endast den som avlagt juria 

kandidatexamen må förordnas till noarius publicus må till sådant 

uppdrag· ifråga.komma även den som före den 1
1
januari 1965 innehaft 

ordinarie tjänat som kommunalborgmästare, landsfiskal eller 

stadsfogde eller mer än ett år enligt förordnande uppehållit sådan 

tjänst som kommunalborgmästare med vilken var förenad uppdrag 

att vara notariua publicus. 

Är vid stadgans i.kraftträdande ärende anhängigt hoa notarius 

publicua, som är ledamot i eller tjänsteman vid magistrat eller 

är kommunalborgmästare, skall. ärendet överlämnas till den som 

förordnats att därefter vara n.otarius publicus i staden. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden över promemorian 
(Os Ju 1981:9) Notarius publicus 

Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden avgetts av statens nämnd för internationella 

adoptionsiirenden (NIA). riksskatteverket. riksarkivet. kommerskollegium, 

konsumentverket. statens invandrarverk, liinsstyrelserna i Stockholms län. 

Malmöhus liin. Göteborgs och Bohuslän. Skaraborgs län och Kopparbergs 

län. Svenska kommunförbundet. Sveriges advokatsamfund, Svenska bank

föreningen, Sveriges exportdtd. Svenska handelskammarförbundet. Sveri

ges köpmanna förbund. Föreningen Sveriges kronofogdar. Förbundet Adop

tionseentrum och av notarii publici i Stockholm. Uppsala. Katrineholm. 

Ronneby. Malmö. Lund. Göteborg. Vänersborg, Karlstad och Umeå. 

Riksarkivet har bifogat yttranden av tandsarkiven i Uppsala, Vadstena, 

Göteborg, Visby och Östersund och av Stockholms stadsarkiv. 

Kommcrskollcgium har bifogat yttranden av Stockholms handelsk::im

mare. Sktmes handelskammare, Viistsvcnska handelskammaren och För

eningen Auktoriserade Translatorer. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har bifogat yttranden av Södertälje 

kommun och Stockholms handdskammare. 

Länsstyrelsen i Malmöhus liin har bifogat yttranden av kronofogdemyn

digheten i Malmö. Skttnes handelskammare och notarius publicus i 

Malmö. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs liin har bifogat yttranden av handelskamma

ren i Gävle och notarius publicus i Falun. 

2 Yttranden 

2.1 Allmänna synpunkter 

Promemorieförslaget har helt eller i det väsentliga tillstyrkts eller lämnats 

utan erinran av liinsstyrelsema, Svenska lw11delskammarförb1111det och 

lwndclskamrama, Sl'eriges köpma11naförb1111d och de flesta notarii publici 

som har yttrat sig. 

Uinsstyrelsen i Stockholm.1· län tillägger: 

De framlagda förslagen överensstämmer väl med framförda reformförslag 

fran berörda parter. De nya bestämmelserna synes vara väl utformade för 

den fortsatta notarius publicus-vcrksamheten. 

Liknande uttalanden görs av bl. a. flera notarii publici. 



Prop. 1981182:63 

Sveriges exportråd: 

Bestyrkanden av svcfök notarius puhlicus godta~ vanligen utan vidare 

utomlands därför att begreppet notarius publicus till sin allmänna innebörd 

är internationellt vedertaget och anledning inte har funnits att ifritgasiitta det 

sätt på vilket svenska notarii publici utövat sin verksamhet. Nuvarande 

stadga ställer ocks:·1 höga kr:I\ pi·1 korctisk och praktisk juridisk kunskap hos 

sina utövare. Det finns diirför all ankdning att slit vakt om den svenska 

notarius puhlicusfunktionen s{1 att den iivcn fnrtsiittningsvis ligger p[1 en 

internationellt viil ansedd nivi1. 

2.2 Notarius publicus uppgifter m. m. 

NIA: 

Sökande av utliindska adoptivbarn har i de flesta fall behov a\' tjiins!L'r fri111 

notarius publicus som iir en internationellt viilkiind institution. De fksta 

länder krii\'er att adoptionsansiikningar iir bestyrkta a\· notarius puhlicus. 

Auktoriserade adoptionsorganisationer rekommenderar sina sökande att 

anlita auktoriserad översiittare. Många siikande anser sig dock. med riitt eller 

inte, själva besitta tillriickliga spri1kkunskapcr för att utföra översiittningrn. 

Då krävs att denna skall bestyrkas a\· notarius publirns. 

Enligt vad '.'JIA sett av översiittningar bestyrkta av notarius publirns kan 

dessa vara av mycket skiftande kvalitet. Det iir naturligtvis inte enbart 

sakinnehallet som mt1ste överensstämma med ckt svenska originalet utan det 

är viktigt att de dokument som siinds till utliindska myndigheter iiven 

språkligt är av god klass. NIA har dock kunnat konstakra att iivnsiittningar 

som blivit bestyrkta av notarius publirns ibland innehiillit s{t betydande 

språkliga brister att NIA befarat att de skulle kunna rubba utliindska 

myndigheters förtroende för svenska myndigheter och svenska notarii 

publiei om de sänds till utlandet. 

NIA anser det viirdcfullt att notarius puhlicus även fortsiittningsvis kan tita 

sig att bestyrka översättningar men vill framhiilla att detta i adoptionsären

den kan vara en tidsödande uppgift och kriiver ingt1ende kunskaper i spräk 

och särskilt i fackterminologin inom det sociala och juridiska omr:\clct. 

I I * andra stycket förslaget till förordning om notarius puhlicus sägs att 

länsstyrelsen skall ange inom vilket omriide notarius publicus iir skyldig att 

verkställa förrättningar. I liir kan lämpligen tilläggas att liinsstyrelsen iiven 

anger till och frän vilka sprt1k notarius publicus kan iita sig att bestyrka 

översättningar. 

Andra tjänster som sökande av adoptivbarn har behov av iir bestyrkande 

av att behörig svensk myndighet godkänt hemmet som lämpligt adoptivhem. 

bestyrkande av ekonomiska förhållanden och inkomstuppgifter liksom 

bestyrkande av de sökandes namnteckningar p[1 ansökningar oeh fullmakter. 
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I vissa fall fordras även bestyrkande av vissa befattningshavares namnteck

ningar t. ex. socialsekreterares och Hikares. 

Även i dessa fall är möjligheterna att fo tillfredsstiillande snvice mycket 

skiftande friln ort till ort liksom kostnaderna för densamma. 

Vissa nntarii publici kriivcr att vcdcrbiirandc befattningshavare. t. ex. 

socialsekreterare eller liikare skall infinna sig p{1 notarius publicus kontor för 

att deras namnteckning skall kunna heqyrkas medan andra ringer upp 

vednhiirande och för hekriiftat att Lk skrivit under en viss handling. 

Riklskattl!l"erket ( RSV ): 

Kronofogdemyndigheternas arbetsbörda ökar stiindigt. Ökningen gäller 

bäde allmiinna och enskilda mid. Utvecklingen har medfört att myndighe

terna har sv<"1rt att bem:istra indrivningsarhetet hur <"itgiirderna iin differL'n

tieras och prioriteras. Alla frirslag till rationalisering av verksamheten m[1ste 

överdgas. Ett siidant förslag. som unLkr hand framfiirts till RSV av 

fiirctriidarc för flera kronnfogdemyndighetcr. iir att dessa myndigheter bör 

befrias fr<in skyldighcten att ta upp protester av ,·iixlar och checkar. 

Det idig!,!er RSY att sammanstiilla och vttra si!! iiver liinsst\Telscrnas ;irliga 

ansla!,!sframstiillningar s(1vitt angiir kronofogdemyndigheterna. I verkets 

yttrande den IS september 1981 har verket - oberoende av nu förcli!,!!,!andc 

promemo~ia - under avsnittet .. Vidtagna nch planerade rationaliserin!,!s<"it

!,!iirder .. föreslagit att skyldighetL'n för kronofogdemyndi!,!hetcrna att protes

tera viixlar och checkar bör upphöra. 1'.nli!,!t ,·crkets i niimnda yttrande 

framförda mening hiir mera iindamiilsenliga arrangcm;111g kunna [1stadkom

mas :in att anviincla krnrlllfogdL'myndighcterna för sadana uppdrag. Diirmed 

kan resurser frigöras för indrirningsarbctc. 

Den nu aktuella promemorian ).!er inte anledning for RSV att iindra 

uppfattning. Yisserlij!Cn framgt1r av den statistik som liimnas att krnnnfog

demyndighcterna tar upp bara en mindre del av det sammanlagda antalet 

viixelprntcstcr i landet. Fndast hos myndigheten i I .inkiiping frirL·kommer ett 

större antal protcstfiirriHtningar. Det kan diirför synas som om dessa 

förriittningar för kn:inofogdcmrndighl'lnnas del i allmiinhl'l giir varken rriln 

eller till. RSV anser att sii emellertid inte iir fallet. 

Enligt vad verket crfarit liimnas v:ixlarna reµelm;issigt in för protest till 

myndi!,!heterna mycket sent under den tid som sti1r till förfr>gande enligt -1-1 * 
viixellagen. Detta betyder att protestiirendena mi1ste behandlas med förtur. 

Likheter föreligger hiir med t. ex. kvarstadsm;il. Myndigheterna behiiver 

siiledes en viss beredskap för att kunna genomföra dessa prntestfi.irrättnin!,!

ar. Denna beredskap kan \'ara sv;ir att uppriitth{tlla s:irskilt som. enligt 

uppgift i promemorian. protestiircndena hos flera kronnfogdemyndighctn 

förekommer praktiskt ta!!et bara i semestatidn. Vidare utg<jr det fi.irhiil

landct att protcstförriittningarna inte iir en del a\' den exekutiva vnksam

hetcn i förening med det i regel ringa antalet protestiirL·nden p;i varje 
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myndighet att personakn Lir osiiker pi1 hur dessa iirenden skall handliigµas. 

Oproportionerligt mycken tid miiste diirför iignas {11 att siitta sig in i de reµler 

~om giillcr enligt lag dler enligt den praxis st1111 p:1 sina hiill utvecklats vid 

sidan av lagen. _Sammantaget innebär dessa omstiindigJ~eter att tillµiingliga 

personalresurser inte utnyttjas pi\ biista sätt och att den exekutiva verksam

heten - som dock måste vara kronofogdemyndigheternas viktigaste uppgift

blir lidande. 

Enligt RSV:s mening iir reglerna om förfarandet vid protestförrättningar 

föråldrade och i behov av en översvn. En si'1dan ställs ocks<'1 i utsikt i 

promemorian. Verket anser det emellertid angeläget att skyldigheten för 

kronofogdemyndigheterna att ta upp prokster av viixlar och checkar 

avskaffas redan i samband med förevarande lagstiftningsärende. Detta bör 

kunna ske utan olägenhet. Ev. erfordras i st:illct att ett n<lgot större antal 

notarii publici. biträdande notarii publiei och särskilda protestförrättare 

förordnas. 

Kommerskollegium avstyrker förslaget om att notarius publicus även 

fortsättningsvis hör åta sig att bestyrka översiittningar med följande 

motivering. 

För att rätt kunna utföra en sådan uppgift fordras - utom i de enklaste 

fallen - synnerligen goda kunskaper i det aktuella spdtket samt dessutom 

översättningstcknik. Den som ej uppfyller dessa krav bör ej ges behörighet 

att bestyrka översättningar. Med all respekt för landets notarii publici stiiller 

sig kollegiet - inte minst med hänsyn till det stora antalet språk som kan 

komma i fråga - tvivlande till att mer än n~tgon enstaka fyller kraven. Skulle 

så ändå vara fallet måste detta styrkas genom att särskilda prov anordnas. 

Det synes dock föga rationellt att införa en sådan ordning för de enstaka fall 

~om kan bli aktuella. 

Kollegiet vill i stället framhålla att det redan i dag existerar en ganska 

omfattande grupp yrkesutövare som innehar de kunskaper od1 färdigheter 

som fordras för att bestyrka översättningar, niimligen de auktoriserade 

translatorerna. För att bli auktoriserad translator m?1stc en översättare bl. a. 

godkännas i av kollegiet föreskrivna kunskapsprov där kvalitetskraven är 

synnerligen höga. Enligt 10 *förordningen ( 1975:540) om godkUnnande av 

tolkar och auktorisation av övcrsiittarc är auktoriserad translator behörig att 

bestyrka riktigheten av iivcrsiittning fr:in eller till det eller de spr{1k. för vilka 

han har auktorisation. 

Ett bestyrkande av en auktoriserad translator torde i de flesta fall vara 

tillriickligt för de iindam[tl som hiir iir aktuella. Sjiilvfallet kan om s<"1 erfordras 

en notarius publicus bestyrka att översiittningens riktighet bestyrkts av en 

auktoriserad translator. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts avstyrker kollegiet att notarius 

publicus ges behörighet att bestyrka översiittningar. Det innebiir att ordet 

'"översättningar bör utg:i i I * I förslaget till lag om notarius publicus. 
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Vidare bör sista stycket utgii i 6 ~ fi\rslagct till fön.>rdning om notarius 

publicus. 

Liknande synpunkter framförs a\' J.i'irmi11gc11 ,-\ukroriscradc Translaro

ra. 

K' ms1111tl'1111 ·crkc1: 

Flera av notarius publicus uppgifter berör alliirslivcts förhMlanden. Det 

kunde diirför te sig naturligt all fl~·tta över dessa uppgiftl'r till handelskam

rarna. Delta skulle emellertid innebiira att notarius publicus-institutet 

förändrades p<I ett siill som skulle kunna medföra nackdelar inte minst frim 

internationella utg{1ngspunkter. Som phpekas i promemorian möter det inte 

ni1got hinder att en anstiilld hns handdskamrarna förordnas till notarius 

publicus. En s{1dan lösning kan ofta antas ha praktiska fördelar. 

Siarens i111·andn1rl'crk bekriiftar vad som siigs i promemorian om att 

invandrarna behöver anlita notarius publicus i olika sammanhang. 

Siiderliiljc ko111111u11: 

Södcrtiiljc kommun har genom stora industrier och mtmga invandrare 

behov av daglig lokal service av notarius publicus samt minst en ers~ittare för 

denne. Befallningen innehas f. n. av en advokat. En jurist vid kommunens 

kansli innehar som bisyssla befattningen spm bitriidande notarius publicus. -

Det antydda behovet av fiin:nkling av de formella reglerna vid viixelprotest 

understryks. 

Ocksa kro11ofogde111v11dig/JNcn i Mulmii understryker att det iir angeliiget 

att det filderdomliga protestförfarandet moderniseras. Förfarandet är 

omstiindligt och tidsiidande. Myndigheten ifdgasiitter ockst1 om protestför

riittaruppgiften biir vara en uppgift h:ir kronofogdemyndigheterna. 

Förmingcn S1·criges kronofogdar uppch[iller sig Yid l'rägan om kronofog

demyndigheternas (kfm) arbetsuppgifter: 

I promemorian förcsl~is ingen iindring i fr<'1ga om kfm:s skyldighet enligt 

växdlagcn och checklagcn att uppta protest aY växlar och checkar. 

Föreningen vill bestämt hiinla. att kfm helt biir befrias fri-m denna skyldighet. 

Visserligen förekommer protestförrättningar siillan i de flesta kronofogde

distrikt men på en del h~11l riitt ofta. t. ex. Linkiiping. diir antalet uppgår till 

mellan 40 och 50 per t1r. Kfm har tillförts en rad nya och tidsödande 

arbehuppg:ifter senan~ iir och arbetsYolymcn i sin helhet ökar oroviickande 

samtidigt som verksamheten priiglas av utomordentlig resursknapphet. 

!'vlyndigheterna tvingas diirför att prioritera och differentiera sin verksamhet 

i största utstriickning. Protcstförriittningarna, som iir br{1dskande. slitl'r 

sönder planeringen i den mim ifr{1gakommen personal över huvud taget finns 

tillgiinglig. Pi1frcstningarna iir särskilt kiinnbara i semcstertidcr. Dessa 

förriittningar tillför kfm intet annat iin oliigenheter. lndrivningswrksamhe-
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ten gagnas pil intet siitt. I distrikt cHir protestförriittningar förekommer siillan 

far anlitad personal dessutom för varje gimg '"läsa in"' de hesUimmeber som 

skall iakttas i sammanhanget. Den tiden upplevs som resurssliiseri och kan 

utnyttjas hiittre för indrirning och andra angeliigna arbetsuppgifter. Skyl

digheten att ta upp protester bör i1vila siirskild protestförriittare eller notarius 

publicus. Uinsstyrelserna föresli1s f. ö. fö fria hiinder att bestämma antalet 

1wtarii puhlici och protcstförriiltare efter behovet inom regionen. 

S1·1•rigc.1· ad1·okat.rnmfi111d: 

Även om notarim publicus av hiivd protesterat viixlar och checkar kan det 

ifri1gasättas om dessa arbetsuppgifter skall ligga kvar hos notarius puhlicus. 

Möjligheten av att helt överföra protestförriittningarra till kronofogdemyn

digheterna. Sl.1111 redan i dag i viss utstriickning upptar protester. bör 

överviigas. 

Betriiffande sjiilva förfarandet vid protestförriittningar konstateras i 

promemorian att detta bör moderniseras men att det är en frilga som miiste 

överviigas i ett vidare sammanhang. Samfundet instiimmL'r i att förfarandet 

biir moderniseras och finner det angeläget att erforderliga iindringar kommer 

till stäm!. De iindringar som behöver göras i viixel- och checklagarna torde 

inte vara av sii komplicerad karaktär att de inte relativt omgi1ende skulle 

kunna genomföras. 

No1ari11s publirns i Ciiitchorg anför liknande synpunkter. 

S1·erig1·s exportråd: 

f.xportrtidet vill till en biirjan understryka att notarius publicusfunktionen 

iir av stor betydelse för den svenska exportniiringen. Den internationella 

handeln fordrar bl. a. bestyrkanden av skilda slag s{isom hetriiffande 

holagsförhiillanden. riitt att teckna firma, riktighet av översiittning av skilda 

dokument och skrifter etc. Det kan tilliiggas att i vissa kontrakt med företag. 

bl. a. i s. k. statshandelsliinder. föreskrivs inte siillan att händelse snm part 

vill {1bcropa som ansvar5befriebcgrund (""forcc majeure") skall bestyrkas av 

opartisk instans och hiirvidlag kan det vara naturligt att viincla sig till just 

notarius puhlieus. 

Exportddet delar uppfattningen att notarius publieusuppdraget bör ges 

till fysisk person och inte till en institution. Tanken att i förekommande fall 

utse enskild tjiinsteman hos en institution. t. ex. hos handelskamrnare, till 

notarius publicus finner r~idet riktig. 

:Vo111ri11.1· publicus i Karlstad bitriider motiveringen i promemorians avsnitt 

0111 notarius publicus arbetsuppgifter m. m. och tilliigger: 

Det synes mig friimmanck. att blivande adoptivfiiriildrar. invandrare och 

andra skulle erh{dla bitriide av handelskammare. Det förtjiinar piipekas. att 

dessa gruppers iirenckn iir flera iin de rent alfärsmiissigt betingade. för vilka 
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handelskammare möjligen skulle kunna vara ett serviceorgan. Erfarenhe

terna sedan i'tr 1965, d{t jag: förordnades s<lsom notarius publicus. visar 

dessutom. att det i vissa fall frtm utbndskt håll kriivts. att handclskammarens 

intyg: bestyrks av notarius publicus. Slutligen visar en jiimförelse av taxorna i 

Karlstad att handclskammarens avgifter ofta ligger p:i en högre nivå än 

notarius publicus. 

Notariu.1· pub/irns i Fa/1111: 

De föreslagna uppgifterna för notarius puhlicus förefaller viil avvägda. Det 

kan dock efter mina erfarenheter ifr(tgasiittas om huvudregeln skall vara att 

notarius puhlicus skall uppta protester. Detta hör i första hand vara ett 

{tliggande för kronofogdemyndigheten. I stiillct för att sasom nu och i 

förslaget länsstyrelsen skall kunna befria notarius publicus frim denna 

skyldighet hör länsstyrelsen p[1 hemstiillan därom kunna åliigga notarius 

publicus si1dana uppgifter. 

2.3 Notarius publicus verksamhetsområde 

Södertälje kommun: 

Liinsstyrelsens skyldighet att ange obligatoriskt verksamhetsomräde 

förutsätter naturligtvis att samdd sker med erfaren innehavare av uppdraget 

för liimplig avgriinsning med hiinsyn hi1de till geografiskt avständ för 

förriittningar och not<trius publicus tillgänglighet för allmänheten samt rimlig 

ekonomisk kompensation för uppdragen. 

Kronojägtlemr11dighcre11 i illa/må hiilsar med tillfredsstiillelse att bnssty

relsen enligt förslaget far fria hiinder att anpassa antalet notarii publici efter 

liinets behov (antal, fre kvcns. avst{md ). 

/.ä11sstrrelst'11 i Skarahorgs län: 

Linsstyrclsen delar helt den uppfattningen att för liinet mest iindamålsen

lig organisation kan uppnås om liinsstyrclsen för fria hiinder att "liimpa 

antalet notarii publici och deras verKsamhctsomritden efter liinets behov och 

tillg;lngen p;\ personer som är kompetenta och villiga att äta sig uppdra

gen". 

Sl'aigl'.\' ad1·okat.rnmji111d och nowrius p11hlirn.1· i Giitchorg instämmer i 

förslaget. 

Notarius publirns i Fa/1111: 

Förslaget att länsstyrelsen skall ange det geografiska ornradet för notarius 

puhlicus bör - jiimfört med dagens nitgot föritldrade bestiimmelser - ge 
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möjlighet att indela ett län i liimpliga omradcn. Diirigcnom kan allmänheten i 

många fall fa biittrc service friimst genom kortare avst{md till notarius 

publicus. 

De nu föreslagna bestiimmclscrna inncbiir att förordnanden. vilka har 

meddelats före ikrafttriidandet. skall fortsätta att giilla enligt de nya 

bestiimmelserna. Därmed skall den eller de kommuner som det iildre 

förordnandet avser. anses som den förordnades \'erksamhetsomd\de. Detta 

medför att en ny geografisk indelning i viss utstriickning icke kan komma till 

stånd förriin ett förordnande upphör vilket i huvudfallet sker vid uppnädda 

67 år. Eftersom det geografiska området skall anges i ett förordnande kan 

utökning då ej heller utan godkännande av notarius puhlicus med säkerhet 

ske. För att redan inledningsvis få en liimplig geografisk indelning av hela 

länet hör i den nya lagstiftningen därför tillskapas en miijlighet att. iiven om 

gamla förordnanden finns, ändra dessa förordnanden vad giiller verksam

hetsområdet. Därjämte hör gjorda förordnanden kunna utökas med nytt 

område. Det maste givetvis i dessa fall tas skiilig hiinsyn till de gamla 

förordnandena så att riittssäkerhetskravct ej ftsidosiitts. 

Läns.1·tyrclse11 i Kopparherg.1· lii11 anser i likhet med notarius publicus i 

Falun att den nya regleringen bör innefatta reella möjligheter att redan i 

samband med förordningens ikrafttriidande indela liinet i liimpliga notarius 

publicusomräden oavsett vilken geografisk indelning som f. n. gäller. 

2.4 Notarius puhlicus och reklamen 

Konsument1·erke1 delar uppfattningen att en större restriktivitet än f. n. 

bör giilla på detta omräde. Erfarenheter visar att notarius puhlicus ibland 

åberopas på ett otillbörligt sätt i reklam. Det iir i regel svfat för notarius 

puhlicus att i förväg kunna överblicka i vilka former hans medverkan vid 

provningar. undersökningar etc. kommer att utnyttjas i reklamen. Uppen

bart iir att hans namn kan bidra till att ge en vederhäftig priigel ocksi1 i1t en 

marknadsföring som är i grunden oseriös. Konsumentverket tillstyrker 

förslaget pii denna punkt. 

Södertälje kommun finner det liimpligt med författningsstöd för vägran att 

ställa upp för tveksamma ändamfil s[1som reklam. 

S1·eriges aifrokatsamjimd: 

I och för sig delar samfundet den uppfattningen att förtroendet för 

uppdraget och notarius puhlicusinstitutionens anseende kan skadas om 

notarius publicus utnyttjas för otillbörliga ändamål. Enligt samfundets 

mening finns dock icke skäl att införa ett absolut förbud för notarius publicus 

att medverka i reklamsammanhang. Det bör vara möjligt för notarius 

publieus att själv avgöra om han vill medverka i sammanhang där det också 

finns mer eller mindre uttalade reklamsyften. En typ av uppdrag med 
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betydande reklaminslag. diir notarius publicus ofta medverkar. är s. k. 

pristävlingar i silljfriimjande syfte. I dessa pristävlingar skall utses en vinnare 

genom bedömning av individuella prestationer. som kan vara av olika slag. 

Vanligt iir att man lätcr deltagarna skriva en slogan. hitta pä ett namn på en 

vara eller motivera varför de vill ha en viss vara. Bedömningen sker därefter 

ofta av en siirskilt utsedd tiivlingsjury. Samfundet vill peka pa att sådana 

pristävlingar varit föremäl för bedömning av utredningen om illojal 

konkurrens. som avgav sitt utlåtande "Otillbörlig konkurrens" i SOU 

1966:71. Utredningens förslag h\g sedan till grund för proposition 1970:57 

angaende otillbörlig marknadsföring m. m. vilken ledde till införandet av 

marknadsföringslagen. Både i propositionen och i utredningen uttalar man 

betriiffande jury i nu angivna pristävlingar att det är lämpligt att man 

utnyttjar den möjlighet till offentlig kontroll som notarius publicusinstitutio

nen erbjuder (utredningen s. 217 och propositionen s. 674). Förslaget i 

förevarande promemoria innebiir sMunda att notarius publicus inte längre 

skulle kunna medverka i sftdana pristiivlingar. nagot som däremot är 

förutsatt av marknadsföringslagens lagstiftare. Samfundet kan inte heller 

finna nagot som tyder p{1 att nägon notarius publicus på otillbörligt sätt 

medverkat i reklamsammanhang. Rl. a. mot bakgrund av det nu anförda vill 

samfundet avstyrka att man inför ett principiellt förbud för notarius publicus 

att medverka i reklamsammanhang. Punkten 2 i 7 * i förslaget till förordning 

om notarius publicus bör sf1lunda utg;l. Oiiremot bör punkten 3 kvarstå, 

vilken i sak synes motsvara 10 *sista stycket i nu giillande stadga om notarius 

publirns. 

No1ari11s puhlicus i Götehorg anför liknande synpunkter. 

Notari11.1· pu/1/icus i Stockholm lngmar Thomcl/: 

Förbudet mot notarius publicus medverkan i reklamsammanhang synes ej 

tillriickligt motiverat. Den kritik som förekommit i det avseendet har endast 

avsett n{1gra fa fall. Uppenbarligen finns ett seriöst behov av offentlig 

kontroll genom notarius publicus i reklamsammanhang. 

Om ett förbud likviil kommer att införas vill jag anföra följande sävitt avser 

kontroll av pristiivlingar. i vilket avseende förslaget synes nagot oklart till sin 

innebörd. 

Vid pristiivlingar. diir det ju endast giiller att kontrollera utseendet av 

vinnare. kan notarius publicus knappast utnyttjas för direkt reklamändamål 

pi1 samma sätt som vid kontroll av en vara. i vilket fall kontrollen kan 

äberopas som försäljningsargument. 

r promemorian citeras ett uttalande i förarbetena till 1945 ärs stadga. vilket 

föresl~1s bli vägledande i fortsiittningen. Innebörden av detta uttalande 

förefaller vara att notarius publicus i vissa fall kan äta sig kontroll av 

pristävlingar men att det ej som regel kan anses tillbörligt att så sker. I 

promemorian uttalas att medverkan skall vägras när reklamändamålet 
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dominerar. D{1 pristävlingar emellertid knappast förekommer annat iin i 

kommersiella sammanhang (arrangemang av en tidning c\kr reklam för 

nbgon produkt), diir reklaminslaget aldrig iir mindre framtriidande. synL'S 

enligt sistniirnnda uttalande i pnimemorian medverkan vid pristiivlingar i 

praktiken vara förbjuden. Om tanken ;ir att s;idan m...:dverkan endast skall 

tifötas i siillsynta undantagsfall. dii det ideella inslaget dominerar. iir det 

önshiirt att detta kommer klarare till uttryck i författningste~.:ten. 

No1ari11.11111h/ic11.1· i ht/1111 anser - iiven om problem i reklamsammanhang 

inte har uppkommit för hans del - att det iir tillfrcdsstiillande att klarare 

regler skapas pi1 detta omr{1de. 

2.5 Tills~·nsfrågan 

Ko111111crskol /egi11111: 

Kollegiet delar den promenwrian framfiirda uppfattningen att det ej 

torde erfordras ni1gon siirskild tillsyn över notarii publici utöver den som 

bland andra JO och JK utiivar inom ram...:n fi.ir sin atlmiinna tillsynsverksam

het och att handelskamr;1rna diirfiir kan befrias fdn sina tillsynsuppgiftl'r pi1 
detta omritdL·. 

K1111.1·11111e11fl'f'rket har inget all inviinda nwt förslaget. 

Siidcrtiilie ko1111111111 anser att den tillsyn som JO. JK nch Sveriges 

advokatsamfund utiivar iir fullt tillriicklig. Oiirför iir det motiverat att 

hancklskamrarna befrias frim sin tillsynsskyldighet. Kontakten med handels

kammarcn har f. ö. enligt uppgift fdtn tjiinstgi"irancle notarius publieus varit 

synnerligen sporadisk. 

Lii11s.1·1yr('/se11 i Skamhorgs liin: 

Som av promemorian framgär har handelskamrarna haft betydande 

praktiska sv{1righl'ter att utöva nägon tillsyn i egentlig mening. Detta 

bekriiftas ocksi1 bl. a. av yttrande inhiirntat från en notarius puhlirns hiir i 

liinet i anledning av föreliggande remiss. Denne säger sig inte nttgon g{111g 

sedan <'tr l %.'i ha varit föremi1l för tillsyn. 

Mot bakgrund härav. samt lhi behovet av uppsikt iiver notarius publicus

verksamheten far anses tillgodosett inom ramen för elen allmänna tillsyns

verksamhet JO. JK och Advokatsamfundet utövar. far förslaget att befria 

handelskamrarna fr;'\n nuvarande tillsynsuppgift anses viil grundat. 

Kronof'ogdem1•m!ighctm i Malmii: 

Nyheten i förslaget är att handelskamrarna kommer att befrias friin 

tillsynsfunktionen, en reform som klart ligger i tiden. Det bör vara fullt 
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tillräckligt att länsstyrelsen, som f. ö. entledigar olämpliga notarii publiei, 

utövar den direkta tillsynen. 

S1·enska kommunförbundet: 

I promemorian saknas helt närmare uppgifter om hanclelskamrarnas 

tillsynsverksamhet samt arten och omfattningen av anmärkningar mot 

notarius puhlicus. Det bör även noteras att Svenska handelskammarförhun

det i sin framstiillning inte uppgett att tillsynsplikt skulle vara obehövlig men 

S\'itr att p:"t grund av praktiska skiil genomfiira för handelskamrarna. 

Förbundet tillstyrker att hanclelskamrarna befrias frim sina tillsynsfunk

tioner men finner inte de redovisade skiilen i promemorian vara sadana att 

tillsynsplikten utan vidare bör ersiittas med enbart en tillsynshcfogcnhct för 

liinsstyrelsen. De uppgifter som notarius puhlieus hanclliigger berör i inte 

ringa omfattning allmiinheten. Förbundet finner det p;i anförda skiil 

motiverat att niirmare iiverviiganden görs i friiga om formerna för 

Hinsstyrelsens tillsyn. 

Si ·crig<'s ad1 ·ok at.rn111fi1 ml: 

Samfundet har inget att erinra mot att handelskamrarna befrias från den 

tillsynsuppgift som nu ;\vilar dem. Härvid heaktar samfundet i första hand det 

förhållandet. som pilpekas i promemorian. att liinsstyrelsen i praktiken 

utövar tillsyn över notarius puhlieus. 

Fd1gan huruvida en advokat som är verksam som notarius puhlicus i denna 

egenskap står under Advokatsamfundets tillsyn har hittills inte varit föremål 

för bedömande i samfundets disciplinära verksamhet. Notarius publicus

verksamhcten företer flera siirdrag i förh?1llande till den verksamhet en 

ad\'okat normalt bedriver. Hiirvid är särskilt att märka att notarius publicus 

fullgör mynclighetsutövning samt att det i hans arhete i regel saknas det för 

ad\'likatuppdraget typiska förtroendeförhftllandet till en huvudman. Å andra 

sidan kan niimnas att advokat som är verksam som notarius publieus i regel 

utövar denna verksamhet på sitt advokatkontor samt att allmiinheten torde 

uppfatta den som en del av advokatverksarnheten. 

Om och i vilken utstriickning Advokatsamfundets tillsyn innefattar 

notarius publicusverksamheten torde endast kunna avgöras i praxis. Av 

betydelse i förevarande sammanhang hör emellertid vara elen allmänna 

tillsyn som samfundet utövar för att uppriitth{1lla en rättrå~ig och yrkesskick

lig advokatkår. 

Bank.föreningen har inget att invända mot promemorieförslaget. som 

innebär att n[1gon siirskild tillsyn inte längre skall gälla. Den indirekta tillsyn 

som kan utövas av länsstyrelserna. Advokatsamfundet 111. fl. kan anses 

ti 11 fredsstiillande. 

6 Riksdagen /981182. I sam/. Nr 63 



Prop. 1981/82:63 82 

Sreriges exportråd: 

Exportradet har förståelse för handelskamrarnas framstMlning att befrias 

från uppdraget att utöva tillsyn över notarii publici och det är ju också ett av 

syftena med översynen. I promemorian föreslås nu att någon särskild 

tillsynsmyndighet icke utses. Promemorieförfattarna anser .att kontrollen 

över notarii publici i praktiken utövas genom länsstyrelsens makt att till- och 

avsätta notarius puhlicus samt den omständigheten att det övervägande 

antalet notarii publici iir antingen advokater. vilka står under tillsyn av 

Advokatsanlfundet och J K. eller stats- eller kommunalanställda befattnings

havare, vilka står under tillsyn av JO och JK. 

Det är emellertid inte i egenskap av notarius publicus som de niimnda 

personerna stär under tillsyn. Exportrådet anser att notarius publicusvcrk

samheten hör ha en utpekad tillsynsmyndighet. bl. a. därför att det kan 

finnas notarii puhlici som eljest inte kommer att stå under annan tillsyn än 

den som fråga om entledigande innehiir. Det är anledning att ha en 

åtminstone formellt mera sammanhållen och stramare ordning än den som 

utredningen har föreslagit, bl. a. för att säkra en likformig bedömning när det 

gäller undantag från de formella kompetenskraven eller tillämpning av de 

mera allmiint hållna punkterna 2 och .3 i .3 ~ första stycket förordningen om 

notarius publicus. Rådet anser för sin d;l att det mot denna bakgrund bör 

övervägas att tillägga kommerskollegiurn, som redan har tillsynsuppgiftcr 

beträffande bl. a. auktoriserade translatorer och revisorer, ett tillsyns upp

drag beträffande landets notarii publici. 

Srenska handelskammarförbundet och handelskamrama tillstyrker pro

memorieförslaget. Handelskammaren i Gävle tillägger att några klagomM 

mot notarii puhlici i Kopparberg inte har kommit till handelskammarens 

kännedom. 

Notarius publicus i Göteborg: 

Jag har inget att erinra emot att handelskamrarna befrias frän den 

tillsynsuppgift. som nu åvilar dem. Däremot delar jag inte den i promemo

rian framförda uppfattningen att en advokat som är verksam som notarius 

publicus står under Advokatsamfundets styrelses tillsyn även såvitt gäller 

notarius publicusvcrksamheten. Notarius publicusverksamheten som sådan 

är så speciell. att elen icke i något avseende kan anses ha någon samband med 

den verksamhet en advokat bedriver. Det torde också vara helt klart. att de 

uppdrag eller förrättningar notarius publicus utför innefattar myndighetsut

övning. För den händelse notarius publicus i sin verksamhet skulle {1dra sig 

skadeståndsansvar, svarar ju staten primärt gentemot den skadelidande för 

den skada, som kan ha uppkommit. Det kan icke finnas någon rimlig 

anledning för att de notarii publiei, som ocksä är medlemmar av Sveriges 

advokatsamfund. utöver den tillsyn som de är underkastade från JO:s och 
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JK:s sida, därjämte skall stä under tillsyn av Advokatsamfundets styrelse. 

N ilgon anledning att särbehandla advokater, som tjänstgör som notarii 

publici i förhållanden till andra befattningshavare såsom domare, åklagare, 

kronofogdar. finns rimligen ej. Jag vill också framhålla, att Advokatsam

fundet genom den allmiinna tillsyn det har över en advokat både beträffande 

pers<m och ekonomi. i praktiken utövar kontroll över varje advokat. 

Avslutningsvis vill jag tilliigga. vilket också påpekas i promemorian. att 

länsstyrelserna i praktiken också utövar tillsyn över notarius puhlicus. 

Sammanfattningsvis delar jag den uppfattningen, att handelskamrarna bör 

befrias från den tillsyn som åligger dem. 

2.6 Författningsförslagen 

2.6.1 Uppdelningen 111' reglerna pd lag och förordning 

S1-erigcs admkatsamjimd och notarius pub/icus i Göteborg har inte något 

att erinra mot att man pii de i promemorian iiberopade skälen inför en 

särskild lag om notarius publicus. 

Bankföreningen, som noterar att allmänna bestämmelser om notarius 

publicus inte tidigare funnits i lag, är tveksam till den föreslagna lagstift-. 

ningstekniken. Förslaget bygger på att endast de bestämmelser införs i lag. 

vilka är sådana att regeringsformen kräver detta. Övriga bestämmelser har 

intagits i en förhållandevis innehållsrik förordning. Även om regeringsfor

men inte kräver detta. bör det emellertid vara angeläget att de grundläg

gande bestämmelserna samlas i lagen. Detta gäller t. ex. bestämmelserna om 

behörighetskraven på notarius publicus. Sådana bestämmelser torde oftast 

förekomma i lag . .I förordningen däremot bör förekomma bestämmelser av 

mer praktisk karaktär vad angår förordnande av notarius publicus och 

dennes uppgifter. Genom en överföring av de viktigare bestämmelserna till 

lagen skulle man slippa den något förvirrande dubbleringen av I §i lagen och 

6 § i förordningen, vilka viisentligen innehåller "'samma" uppräkning. Det 

borde vara fullt tillräckligt med en hiinvisning fn'ln förordningen till lagen. I 

så fall kunde 6 § i förordningen i sakligt hänseende begränsas till den 

inskränkning som avses i andra stycket. 

2.6.2 Förslaget till lag om 11otari11s publicus 

Föreningen Sveriges kronofogdar sätter i fråga om inte I § bör justeras i 

följande avseende trots att motivuttalandena är klarläggande. Där föreskrivs 

nämligen att uppdraget i fråga får anförtros endast "enskilda", dvs. fysisk 

person. I annan lagtext - bl. a. i sekretesslagen som åberopas i 9 §förslaget 

till förordning om notarius publicus - omsluter uttrycket "'enskild" också 

juridisk person. 

Föreningen påpekar vidare att i l § lagförslaget upptas som arbetsuppgift 
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bestyrkande av översiittningar. Enligt 6 * andra styckd i förslaget till 

förordning behöver notarius publicus {1ta sig uppgiften endast "n~fr sä kan 

ske". Frågan är om inte de biida författningstexterna biir iivercnsstiimrna. 

Kmnmcrskollegium anser att ordet "iiversiittningar" biir utg[1 ur I * I (jfr 

avsnitt 2.2). 

2.6.3 Förslaget till fiirordning om notarius puhlirns 

S 1 ·cns ka k 011111111 nfii rb1111d et: 

Enligt giillande stadga skall liinsstyreben höra handclskamrnarcn om mer 

iin en notarius puhlieus i samma stad skall förordnas eller notarius puhlicus 

inte alls skall finnas i viss stad. Genom förslaget kommer handels kammarens 

roll att försvinna. Länsstyrelsen fiirutsiitts s<tlcdes utan handebkammarens 

hjälp få tillg5ng till siidant faktamaterial om behovet av notarius publicus. 

tillgången pf1 kompetent folk m. rn .. som bl. a. behövs d{i ytterligare 

förordnande av notarii publici skall övcrviigas. I promemorian äterfinns inte 

någon bedömning av vad ett slopande av handelskammarens yttrande till 

Hinsstyrelsen kommer att medföra för myndighetens kvalitativa heslutsun

derlag. Styrelsen förutsiitter att sadan bedömning av förslaget kommer att 

göras i det fortsatta arbetet i departementet. 

Rankf iireni ngen: 

Enligt nu giillande ordning skall för varje rwtarius publicus finnas en 

ersiittare (bitriidande notarius publicus). Denne skall bl. a. utföra giiromitlen 

när notarius publicus är ledig. Nu fiiresli\s att liinsstyrelsen ··om det behövs" 

kan förordna en eller flera biträdande notarii puhlici. Eftersom den ordinarie 

notarius puhlicus alltid n:'igon g:ing under iiret kan fördntas vara ledig, kan 

det ifrågasiittas om det inte alltid behövs en ersiittarc. \1cd tanke pä att det iir 

viisentligt att en notarius publicus alltid tir tillgänglig. skulle ett lagligt krav på 

att en ersättare skall utses bättre svara mot de verkliga förhällandena än den 

föreslagna behovsprövningen. 

Notarius publicus i Stockholm Erert Lundgren: 

En bitriidandc notarius puhlicus för varje ordinarie notarius publicus 

sasom enligt det nuvarande systemet synes mig värdefullt. I storstäderna är 

det niirnligen ofta så. att biträdande notarius publicus delar kontor med 
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ordinarie notarius publirns. Vid förfall för ordinarie notarius puhlicus eller 

vid dennes bortovaro kan dil bitrildande nntarius publicus utan vidare triida 

in. För allmiinheten inncbiir detta en klar fördel frän servicesynpunkt. Man 

kan di1 i allmiinhct lita pil att någon av notarii publiei iir i tjiinst - man kan s<l 

att siiga k.omma p{1 vinst och förlust med en handling i förlitande pit att nagon 

alltid tar emot och behandlar iirendct. Det siigs visserligen i promemorian att 

"pii orter där det finns flera notarii publici t. ex. bör en av dem tidvis kunna 

vara ledig iiven utan ersiittare. om en annan iir i t.iiinst". Detta förutsiitter. att 

elen som iir van vid en viss lokal miistc leta upp en ny notarius publicus för 

behandlingen. Det hela g{1r mycket smiirtfriare. om saken - i stort sett- alltid 

kan behandlas pii ort och stiillc. dit man fiirst kommer. 

För de stora exportföretagen - vilka utgör en stor del av storstadsklien

terna hos notarii publici och detta för vissa av dem med nästan dagliga besök 

- skulle det vara obekviimt och tidsödande att växla mellan olika notarii 

publici och deras kontor. I regel iir det bri1dskande iirenden. som man vill ha 

behandlade genast. Saken kan d{1 klaras mycket enklare om det alltid finns 

antingen en ordinarie notarius publicus pit kontoret eller en biträdande 

notarius publicus, som genast kan sti1 till tjänst. 

Samma sak är det med bankerna. vilka kommer med sina viixlar m. m. på 

eftermiddagarna. Det är alltid bradskandc ärenden - i regel bestämmer sig 

bankerna inte för att begära en protest förriin efter klockan 15.00. då den 

ordinarie banktiden slutar. Vanligen kommer en vaktmästare från banken 

med växlarna framemot 16.00-tiden, dvs. den tid, då notarius publicus

kontoren stänger. Det iir ofta en kamp med tiden pa växeldagar, och om 

bank budet cla exempelvis pil grund av en notarius publicus bortovaro skulle 

tvingas gä till en annan. s{1 går värdefull tid förlorad- ja det kan t.o. m. hända, 

att han ej alls hinner fram. På notarius publirns-kontoret skall, sedan budet 

gått. växlarna granskas och sorteras samt särskilda kort utskrivas till 

acceptanten med meddelande om att växeln kommer att protesteras. Allt 

detta tar tid. 

Det biista iir diirför med en bitriidande notarius publicus på platsen. vilken 

tjiinstgör. när ordinarie notarius publicus av en eller annan anledning själv är 

förhindrad att tjänstgöra. 

Notarius publirns i Stockholm lngmar 7/wmell: 

Att flera biträdande notarii publici kan förordnas och att dessa kan träda i 

tjiinst vid behov iir en värdefull nyhet som kommer att underlätta den service 

som lämnas till allmänheten. Särskilt under sommaren blir det lättare att 

samordna semestrarna om flera ersättare finns. 
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3§ 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Enligt länsstyrelsens mening bör redan av symmetriska skäl bestämmelsen 

i 14 § om omyndighet och konkurstillstånd som diskvalifikationsgrunder ha 

sin motsvarighet även i 3 § av förslaget. 

Sveriges advokatsamfund: 

I 3 § har man tagit bort det nu gällande kravet på tillräckliga kunskaper i 

engelska. franska och tyska språken. Samfundet ifrågasätter lämpligheten av 

en sådan ändring. Det är enligt samfundets mening inte tillräckligt att i 

paragrafen ange att notarius publicus skall ha tillräckliga språkkunskaper. 

Merparten av de handlingar som behandlas av notarius publicus och som 

skall sändas utomlands är avfattade på engelska. Samfundet är av den 

uppfattningen att det måste krävas av en notarius publicus att han har 

tillräckliga språkkunskaper i engelska. men också i franska och tyska. Nu 

gällande krav på sådana språkkunskaper bör sålunda kvarstå. 

Vidare föreslås en dispensregel i 3 §. innehållande att länsstyrelsen skall 

kunna göra undantag från kravet på att notarius publieus skall ha avlagt juris 

kandidatexamen eller juristexamen. 

Samfundet kan inte finna, att det finns skäl att införa en sådan 

dispensregel. De bedömningar som notarius publicus måste göra i sin 

verksamhet är ofta av sådant slag. att de förutsätter en juristexamen. 

Notarius publicus i Göteborg framfö-rliknande kritik. 
- . 

Bankföreningen: 

I promemorian föreslås vissa ändringar i behörighetskraven för notarius 

publicus. Bl. a. uppställs inte längre något krav på svenskt medborgarskap. 

Vidare anges inte heller i lagtexten uttryckligt att den som är i konkurs inte 

kan förordnas till notarius publicus. Det är givetvis uteslutet att den som är i 

konkurs kan förordnas till notarius publicus. Detta är av så grundläggande 

karaktär att det bör framgå av lagen. Som redan f~am_hållits_ bör_ enligt 

bankföreningcns uppfattning behörighetskraven överföras till lagen. 

Sveriges exportråd: 

Exportrådet anser att det bör ställas högre krav på förtrogenhet med 

svenska rättsliga förhållanden och svenskt samhälle hos en svensk notarius 

publicus. Annat har väl heller inte föresvävat författarna av promemorian 

(jfr specialmotiveringen i promemorian där man talar om dokumenterad 
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förtrogenhet med svenskt rättsliv). Skall dispens friln kravet på svensk 

juristexamen knmma i fråga hör med andra ord kriivas att vederbörande har 

annan kompetens som kan anses likvärdig. Så kan t. ex. vara fallet när det 

giiller auktoriserad revisor. Detta allmänna kompetenskrav blir emellertid 

komma till tydligt uttryck i själva författningstexten, vilket nu inte är 

fallet. 

Uppriitthålls nu nämnda krav på förtrogenhet med svenska riittsliga 

förht1llanden behöver måhända därutöver inte ställas formella krav p[1 

svenskt medborgarskap. Exportrådet vill emellertid understryka att det 

förefaller naturligt att utga frän att svenska medborgare i första hand anlitas 

for uppdragen sPm notarius publicus. Under alla omstiindigheter bör såsom 

allm~in förutsiittning för liimplighet för notarius publirnsuppdraget kriivas att 

vederbörande flytande hehiirskar del svenska språket. 

Sveriges exportråd anser att personer vid institutioner i niiringslivets tjänst 

av typen handelskammarc, Exportrådet etc. bör kunna utses till notarius 

publicus utan kungörelseförfarande. 

Ban kfåre11i11ge11: 

Enligt S § andra stycket i den föreslagna förordningen kan länsstyrelsen 

befria notarius publicus från att ta upp protester. Detta innebär ingen saklig 

ändring i förhållande till vad som gäller f. n. Bankföreningen godtar att sådan 

befrielse alltjämt kan göras. Det förtjänar emellertid understrykas vad som 

siigs i promemorian om att notarius publicus inte för utnyttja befrielsen till att 

sovra protestärenden på ett otillbörligt sätt. 

Kommerskollegium anser att sista stycket i paragrafen bör utgii (jfr avsnitt 

2.2). 

Sveriges advokatsamfund anser att punkt· 2 bör utgå (jfr avsnitt 2.4 ). 

Bankf ören ingen: 

K *i den föreslagna förordningen anger tvi! fall i vilka notarius publicus inte 

iir skyldig att biträda. Först anges i överensstämmelse med vad som gäller 

f. n .. att notarius publicus inte är skyldig att ombesörja delgivning. 
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Bankernas erfarenhet har visat att notarius publicus med framg~111g kan 

biträda med delgivning. Med de delgivningssvt1righcter som numera 

förekommer iir det viktigt att alla tillgängliga möjligheter utnyttjas. 

Bankföreningen vill inte gå sa langt som att föreskriva skyldighet för notarius 

puhlicus att utföra delgivning. Bestämmelsen bör emellertid kunna formu

leras så att det biittre framgtir att notarius puhlicus kan utföra delgivning, 

exempelvis niir stiimningsman inte Himpligen kan utnyttjas. Detta skulle 

bättre framgå om författningstexten utformades pii följande sätt: "'Notarius 

publicus kan ombesörja delgivning av handlingar men är inte skyldig att göra 

detta."' En sådan bestämmelse innebiir ingen saklig ändring i förhållande till 

promemorieförslaget. 

Den andra punkkn i 8 § upptar en bestämmelse om att notarius publicus 

inte är skyldig att utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom. 

Bestämmelsen har sin förebild i 11 S stadgan om notarius puhlicus. Den 

gällande hestiimmelsen är emellertid något mer preciserad iin den föreslag

na. I motiven anges vissa uppdrag vilka notarius publicus med stöd av 8 * 2 
skulle kunna avböja. Bankföreningen anser den föreslagna bcstiimmelscn 

alltför vag. Notarius publicus intresse av att kunna avböja bör tillgodoses om 

den utformas pi't följande siitt: "'Notarius publicus är inte skyldig att åta sig 

uppdrag av sådan art som eljest åligger honom, om uppdragets utförande 

kräver ett orimligt omfattande arbete av honom, äventyrar hans hälsa eller iir 

oförenligt med god sed."' 

10 § 

NJA: 

I andra stycket sägs att adress, telefonnummer och mottagningstid skall 

tillkännages i anslutning till mottagningslokalcn och pt1 notarius publicus 

begäran på kommunernas anslagstavlor. NIA vill förorda att här iiven anges 

till fran vilka språk notarius puhlicus atar sig att bestyrka översättningar. 

Svemka kommunförhundet: 

Vad beträffar förslaget om att notarius publicus skall ha mottagning för 

allmänheten minst en gang i veckan - enligt gällande stadga viss tid varje 

helgfri dag med vissa undantag- om inte länsstyrelsen bestämmer annat. hiir 

enligt förbundets mening notarius publicus likväl vara anträffbar för 

allmänheten i tillräcklig utsträckning. 

Bankföreningen: 

Paragrafen innd1äller en bestämmelse om att den notarius puhlicus som är 

skyldig att ta upp protester skall ta emot växlar och checkar alla dagar utom 

vissa i lagen uppräknade. Bankföreningen anmärker att Bankinstitutens 

Arbetsgivarcorganisation och Svenska hankmannaförhundet har avtalat om 
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att de skall verka för att dagen ef!t.:r Kristi Himmelsförcb dag skall bli bankfri. 

Om detta skall kunna ske krävs vissa lagiindringar. t. ex. i 72 ~tredje stycket 

ViiXCIJagen ( J lJ32; J31J) OCIJ ).'.q tredje StyCkt't ChL'Cklagell ( J l)32; J3) ). diir 

dagen efter Kristi Himmclfärds dag jiimstiills med övriga diir angivna 

hankfria dagar. De h[1da niimnda organisationerna har ocks{1 gjort en 

framstiillning till regeringen med förslag om erforderliga lagiindringar för att 

avtalet skall kunna urpfyllas. I den m{1n ett sädant förslag genomförs. hör 

iindring göras i 10 * i den nu föreslagna förordningen. 

Notarius puhlirns i I .und: 

För den besökare som skall stiga in genom notarius publicus dörr måste det 

verka löjligt att pä eller invid densamma Hisa den adress han just har anlänt 

till. Endast om notarius publicus inte sti1r i rikstelefunkatalogen. kan det vara 

motiverat att telefonnummer och adress ansbs. 

Notarius puhlicus i Karlstad: 

Aetriiffande 111 * i förordningen hiir anmiirkas. att ett flertal institutioner 

numera har inarbetat vissa helgdagsaftnar. Detta medför att ett flertal 

förvaltningar. t. ex. stadshus. liinsstyrelse. tingsriitt. icke har iippct under 

dessa dagar. Notarius publieus. som iir anstiilld hos si1dan myndighet. har 

diirför icke miijlighet att ha sin mottagning öppen dessa dagar. S[1som 

raragrafcn utformats iir notarius puhlicus emellertid skyltlig att uppta protest 

iiven dessa dagar. Praktiskt tillg;\r upptagande av protest s{1. att ingivaren 

liimnar växeln p<I mottagningen lien tredje dagens eftermiddag. Eftersom 

mottagningen iir stiingd de angivna dagarna förutsiitts för ett smidigt 

hanterande, att norarius publicus för föreskriva att mottagning st1dan dag 

sker i bostaden. Huruvida detta hör framg:I av lagtext eller av förarbeten bör 

överviigas. 

Rik.rnrkil'i'I och Stockhol111s stadsarkii·: 

I 11 *tredje styl·ket förslaget till förordning (1111 notarius pi1hlicus hiinvis<is 

till allmiinna arkivstadgan. Hiinvisning kan hiir iiven ske till riksarkivets 

cirkuliir om tilliimpningcn av denna stadga ( llJ<lX:-173 med senare iindring

ar). 

Riksarkivet tilliigger att det avser 

dels att göra en översyn av allmiinna arkivstadgan och tilliimpningscirku

liiret oeh i samband diirmed undersiika, l)lll notarius puhlieus pi1 ni1gon punkt 

bör undantas frän stadgans tilliimpning: s:ldant undantag meddelas· i I * 
tilliimpningscirkuliiret (jfr 3 * allmiinna arkivstadgan samt I * tilliimpnings

cirkuliiret). 
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dels att utforda niirmare anvisningar för förtecknande av m>tarius publicus 

handlingar och i samband därmed undersöka möjligheterna till gallring. 

Ocks{1 flera av la11dsarkfrc11 påpekar att förtcckningsplan och gallringsföre

skrifter saknas för notarius publicus. 

Lm1ds11rkive1 i V11ds1e1w beklagar att någon bcstämmeh;c om bindning av 

protokoll inte har tagits in i den nya förordningen och anser att det 

;'ltminstone bör föreskrivas att notarius publicus-arkivct skall förvaras som en 

enhet för sig. 

Landsarkii•Cf i Göteborg efterlyser bl. a. bättre kontakter mellan Iandsar

kiven och notarius publicus. Landsarkivet påtalar vidare att systemet med 

ersiittare för notarius publicus kan vlilla siirskilda problem frän arkivsyn

punkt genom att arkivhandlingarna splitt.ras på alltför många hiindcr. 

12* 

NIA: 

Enligt vad NIA erfarit kan skillnaderna i kostnaderna för samma tjänster 

rörande bestyrkande av handlingar i två till varandra gränsande län vara 

betydande. Den ene notarius publicus debiterar 150-200 kr. för dessa tjänster 

medan en annan tar ca 800 kr. Detta är naturligtvis mycket otillfredsställan

de. NIA vill därför föreslå att allmänna råd utarbetas innehållande förslag till 

taxor för den ersättning notarius publicus har riitt att ta ut av den som anlitar 

honom. 

Enligt konsumentverket finns det anledning att fastställa taxor också för 

andra förrättningar än protestförrättningar. 

Länsstyrelsen i Alalmöhus län: 

Notarius publicus innehar i viss m;'\n en monopolställning, enär hans 

medverkan efordras i många situationer där han inte kan ersättas av någon 

annan. Han har enligt 12 ~förslaget till förordning om notarius publicus rätt 

att ta ut skälig ersiittning av den som anlitar honom. Bara i fråga om växel

och checkprotest utgår bestämd ersättning. Risk kan dä föreligga för att 

taxesiittningen blir oenhetlig och frestelsen att ta ut relativt hög ersättning 

kan antas bli stor. Den enskilde har inga möjligheter att p<'1verka taxan och 

kan tvingas avstä från tjiinsten om han ans_er_e_~sät_tningen vara för hög. Så 

sker ju redan nu, enligt uppgift i promemorian, när besked erhålls att resa 

med taxi måste ersättas. 

Uinsstyrclsen ;ir av den uppfattningen att grunder för bestämmande av 

ersättningen till notarius publicus inte kan avvaras. Ersiittningen bör så långt 

som möjligt vara likartad i hela landet. En taxa bör d;irför utfärdas centralt. 

Ersiittning för resa kan Himpligen anges utgå i enlighet med statliga 

regler. 



Prop. 1981/82:63 l!l 

l.ii11ss1yrelse11 i K11pparhcrg1· liin och 110/arim p11hlic11s i Falun framför 

liknande synpunkter. 

rörbundet 11doptio11scc/llru111: 

Tillgänglig statistik visar att det kommer ca I 500 harn för adoption frän 

utlandet till svenska familjer varje ftr. Av dessa adoptioner förmedlar 

Adoptionscentrum över hälften. I vart fall i Adnptionscentrums iirenden 

kriivs alltid legalisering av notarius publicus samt därefter normalt av 

utrikesdepartementet och resp. lands konsult/ambassad i Sverige. Om 

familjens handlingar binds till en akt kan det ibland vara tillriickligt att akten 

stiimplas. men det förekommer ofta att varje handling eller till och med varje 

sida m~1ste legaliseras för sig. Totalt med översättning giir kostnaderna för en 

familjs ansökningshandlingar i utlandet på mellan I 500 och 5 000 kr. 

Taxorna hos notarius puhlicus varierar kraftigt iiven om man tar hänsyn till 

att vissa notarii kan åta sig språkgranskning och sjiilvfallct dft har högre taxa. 

På n[1got håll i landet lär det finnas kommunal notarius som ir~te tar ut någon 

ersättning. 

Adoptionscentrum finner det inte rimligt att adoptivföräldrar skall hehöva 

betala sä höga och så varierande kostnader för bestyrkande av handlingar 

som till stor del är utfärdade av svenska myndigheter. Notarius tjänster för 

privatpersoner borde kunna finnas att tillgå .hos kommun eller liinsstyrelse 

gratis eller till en låg enhetstaxa. Kan detta inte införas f. n. hör i vart fall de 

taxor som nu tillämpas ses över. Utrikesdepartementet tar enligt expedi

tionskungörelsen ut 60 kr. per stiimpel för den legalisering som sker där. Den 

totala kostnaden varierar alltså beroende pli hur många sidor i en familjs 

ansökan som måste legaliseras. När det gäller denna legalisering finns kanske 

ännu starkare skäl att det skall vara avgiftsfritt för privatpersoner. 

Adoptionscentrum hemställer därför att iiven denna fråga tas upp till 

omprövning även om den inte direkt föranleds av detta lagstiftningsiiren

de. 

Notari11.1· publicris i Karlstad: 

Som framhållits i promemorian förekommer i vissa kommuner. t. ex. i 

Karlstad. ett relativt stort antals. k. besöksprotester. Dessa medför utöver 

resekostnader ncks{1 en tidsätgimg. som enligt reg~Jn ic~e ersiitts. I en 

kommun med stora avq~md kan notarius publicus vara skyldig att utföra en 

hesöksprotest, som medför en bilresa om flera mil och en tidsätgi'mg av mer 

iin en timme. Tiden hiirför blir med den föreslagna utformningen icke 

ersättningsgill. Enligt min mening biir det av texten framgii. att notarius 

publicus utöver reseersiittning ocks[1 iiger riitt till skiilig ersiittning för den tid 

förriittningen erfordrade. I anslutning hiirtill biir iivcrviigas om icke 

avgiftsniviin pä liimpligt siitt bör anknytas till de taxor. som giiller för allmän 

riittshjiilp. Detta kan bl. a. ske genom ett uttalande. att notarius publicus 

iiger riitt att ta ut ersiHtning enligt de regler. som g:iiller for advokater. 
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l.H 

Ba11 kförrni11ge11: 

Notarius publicus for enligt förslaget övcrlt1ta till bitriidande notarius 

publicus att vcrkstiilla förriittningar. lkstiimmdscn korresponderar i viss 

miin med 15 ~ i giillande stadga om notarius publicus. Fiir att allmiinheten 

skall ha kiinnedom om hos vem de kan (1 lkn ser\'ice som notarius publicus 

liimnar. hiir. exempelvis hos Wnsstyreberna. finnas en förteckning över vem 

som för tillfallet utfiir <1dana tjiinster. Diir kan ocks:1 i övrigt noteras vad som 

giiller. exempelvis frt1ga 1lm befrielse för notarius puhlicus att uppta 

protester. 

Notarim 1whlirns i Viinersl>org siitter i frfiga om inte första stycket i andra 

meningen iir överlliidig p~1 grund av 15 * förvaltningslagen. 

Riksarkil'l't: 

I In* första stycket förslaget till förordning om rwtarius publicus hör 

"n:dovisas till liinsstyrelsen" utbytas mot "i.ivcrliimnas till I:insstyrclsen". 

eftersom tkt klart m<lste framgt1 var de vid notarius puhlicus myndighetsut

övning uppkomna arkivhandlingarna skall förvaras. Som jiimförelse kan 

niimnas att ett överUmnande av arkivhandlingar till länsstyrelsen skall ske. 

di1 siirskild förriittningsman för upptagande av protester enligt viixellagen 

och ehccklagen samt förriittare av borgerlig vigsel fri"111triider sitt uppdrag. 

Bi1da dessa för i likhet med notarius publicus sill uppdrag genom 

förordnande av liinsstyrelsen. Riksarkivet finner formuleringen "överliimnas 

till'" tilliirnplig iivcn i friiga 11111 notarius publicus arkivhandlingar. 

/.andsarkii·l'f i Vadstena anför att det kommer att bli sviirt att se till att 

arki\' fr{m nntarii publici till slut hamnar hos arkivmyndigheterna och 

fortsiitter: 

En orsak till svårigheterna pti denna punkt iir bestämmelserna i 16 ~ i 

förslaget till förordning om notarius publieus. vilka bestämmelser i det stora 

hela övertagits frän 20 ~ i den nuvarande stadgan. Enligt nyssnämnda 

föreslagna bestämmelser skall "protokoll och annat som hör till uppdraget'' 

inom en mimad överliimnas till liinsstyrelse om notarius puhlicus dör eller 

fräntriider uppdragi;t. Eftertriidande notarius publicus har sedan "rätt att få 

ut det som hiir till uppdraget"·. Bestiimmelserna synes innebära att en 

nytillträdande notarius publicus erh{1llcr samtliga företriidarnas handlingar. 

Rent principiellt skulle ett siidant "vidaregivande" av arkivet kunna ptigä till 

dess ni1gra av handlingarna blivit iildre än hundra ar. varefter in leverans av 

dessa delar av arkivet skulle ske. Med de föreslagna. vidmakthi\llna reglerna 
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iir risken stor för att delar av arkivet går förlorat. Det miistc också vara 

opraktiskt för en ny notarius publieus att fä iivcrta protokoll och handlingar 

som avser för länge sedan avslutade iirenden. Det bör i sammanhanget även 

beaktas. att de i 16 ~ föreslagna bestämmelserna strider mot vad som sägs i 

32 ~allmänna arkivstadgan. Uimpligast vore. om 16 *innehöll bestiimmclser 

med innebörden att ej avslutade cllt:r pa annat sätt aktuella ärenden 

överlämnas till en ny notarius puhlicus. medan övriga handlingar inlevere

rades till arkivmyndigheten. 
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