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Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med tings-
rättsinstruktion;

utfärdad den 28 maj 1998.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1996:381) med tings-
rättsinstruktion skall ha följande lydelse.

19 §1     Lagmannen får förordna en tingsnotarie som har tjänstgjort minst ett
år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget
ansvar

1. avge sådana yttranden som avses i 12 kap. 10 § fastighetsbildnings-
lagen (1970:988),

2. handlägga mål som endast rör brott för vilka inte är föreskrivet svårare
straff än böter, dock inte mål om andra i brottsbalken upptagna brott än
förargelseväckande beteende och inte heller mål om vårdslöshet i trafik och
mål om förvandling av böter,

3. handlägga konkursärenden enligt konkurslagen (1987:672),
4. handlägga sådana mål om äktenskapsskillnad och därmed samman-

hängande frågor samt sådana mål rörande vårdnad om barn, barns boende
och umgänge med barn som har inletts genom gemensam ansökan, dock
inte sådana mål som har blivit tvistiga sedan ansökan gavs in,

5. handlägga ärenden enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
6. även i andra fall än som har nämnts förut handlägga sådana ärenden

enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden som kan avgöras av en
lagfaren domare och som inte är tvistiga,

7. handlägga mål om penningfordran vid förberedelse och vid huvudför-
handling som hålls i förenklad form. Tingsnotarien får dock inte handlägga
mål, där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas, vid sammanträde för
förberedelse eller vid huvudförhandling som hålls i förenklad form,

8. handlägga mål om avhysning på grund av dröjsmål med betalning av
hyra eller årsavgift vid förberedelse och vid huvudförhandling som hålls i
förenklad form, och

9. besluta om avskrivning av tvistemål.
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Förordnanden enligt första stycket 2 medför inte behörighet att handlägga
mål vid vars avgörande nämndemän skall delta enligt 38 kap. 6 § brotts-
balken.

Förordnanden enligt första stycket 3 får avse fråga om försättande i
konkurs endast om staten har gjort ansökan eller om gäldenären själv har
gjort ansökan eller medgett en ansökan. Tingsnotarien får inte handlägga
konkurser där beslut om bevakning har meddelats och i övrigt inte heller
pröva frågor om häktning, utdelning eller, om konkursen avslutas med
utdelning, förvaltares arvodesanspråk.

I fråga om uppgifter som avses i första stycket 7 och 8 skall rotel-
innehavaren efter prövning i varje särskilt fall avgöra om målet är av sådan
art att det kan handläggas av en tingsnotarie.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva
ärenden enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Förordnandena
får inte avse mål eller ärenden som är omfattande eller svåra eller som av
någon annan orsak kräver särskild erfarenhet.

När en tingsnotarie handlägger brottmål vid huvudförhandling skall
nämndemän alltid delta i avgörandet.
                      

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.
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