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Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion;

utfärdad den 13 augusti 1998.

Regeringen föreskriver att 41 och 43 §§ förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

41 §1     Lagmannen skall ha en ställföreträdare. Denne utses av länsrätten.
Om en rådman är ledig skall han eller hon i första hand ersättas genom att

arbetsuppgifterna omfördelas.
Som ersättare för lagmannen eller för en rådman får den anlitas som är

eller har varit ordinarie domare eller som är eller har varit ledamot eller
fiskal i kammarrätt eller hovrätt eller som under minst sex månader har
utfört en kammarrätts- eller hovrättsfiskals arbetsuppgifter. Om det inte
finns någon med sådan behörighet att tillgå som ersättare för lagmannen, får
kammarrätten förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort sammanlagt
minst ett år och sex månader och som under den tiden har haft förordnanden
enligt 20 och 21 §§ i sådan utsträckning att han eller hon kan antas ha fått
tillräcklig erfarenhet. Ett förordnande får dock inte innefatta handläggning
av mål eller ärenden som är omfattande eller svåra eller som kräver särskild
erfarenhet.

Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som anges i
första–tredje styckena får länsrätten anställa en vikarie för lagmannen eller
för en rådman, om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd.

Som vikarie för lagmannen eller för en rådman får den anställas som är
eller har varit ordinarie domare eller som är kammarrätts- eller
hovrättsassessor. Om det inte finns någon med sådan behörighet att tillgå
och om vikariatet beräknas vara endast sex månader får som vikarie för en
rådman även den anställas som har varit ledamot eller fiskal i kammarrätt
eller hovrätt eller som under minst sex månader har utfört en kammarrätts-
eller hovrättsfiskals arbetsuppgifter.

43 §    Vid tillfällig arbetsanhopning får länsrätten anställa den som är eller
har varit ordinarie domare eller som är eller har varit ledamot eller fiskal i
kammarrätt eller hovrätt eller som under minst sex månader har utfört en
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kammarrätts- eller hovrättsfiskals arbetsuppgifter att för enstaka, kortvariga
perioder utföra domaruppgifter i länsrätten.
                      

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar
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