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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1996:271) om mål och 
ärenden i allmän domstol;

 

utfärdad den 20 maj 1999.

Regeringen föreskriver att 2, 8, 32 och 33 §§  förordningen (1996:271) om
mål och ärenden i allmän domstol skall ha följande lydelse.

 

2 §

 

1

 

   

 

Varje mål och ärende skall registreras. Registreringen sker i dagböcker
eller enligt förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domsto-
lar med hjälp av automatisk databehandling. Föreskrifter om registreringen i
tingsrätt och hovrätt meddelas av Domstolsverket. I Högsta domstolen sker
registreringen enligt de föreskrifter som domstolen fastställer.

Innan register gallras enligt 5 § förordningen om registerföring vid all-
männa domstolar med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgif-
ter som skall gallras bort framställas i skrift i den omfattning som Domstols-
verket föreskriver.

För konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion som inte re-
gistreras enligt förordningen om registerföring vid allmänna domstolar med
hjälp av automatisk databehandling, finns närmare bestämmelser i förord-
ningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om
företagsrekonstruktion.

 

8 §    

 

De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett mål eller ärende
skall föras samman till en akt. Handlingarna skall efter hand som de kommer
in eller upprättas numreras i löpande följd, om de inte är av det slaget att de
vid arkivering får gallras bort enligt 37 §. På varje handling skall det finnas
uppgift om domstolen och målets eller ärendets beteckning.

Om innehållet i följande handlingar, som utfärdas av domstolen, klart
framgår av det register över mål och ärenden som förs med hjälp av automa-
tisk databehandling, behöver utskrifter  av handlingarna inte tillföras akten.
Detta gäller

1. stämningar
2. bevisförelägganden och förelägganden att yttra sig över överklagande

och enskilt anspråk
3. kallelser och
4. förordnanden att utföra ett särskilt uppdrag under rättegången.
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En utskrift av en handling som avses i andra stycket skall dock tillföras
akten, om gallring ur registret skall ske vid en tidigare tidpunkt än den som
gäller för slutlig gallring enligt Riksarkivets föreskrifter.

 

32 §    

 

Domar skall årsvis föras samman i inbundna böcker. Även utslag och
sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt skall årsvis föras samman i in-
bundna böcker. Inom böckerna ordnas avgörandena efter tidpunkten då de
meddelades.

Slutliga beslut som inte sätts upp särskilt samt sådana handlingar som av-
ses i 33 § skall årsvis föras samman i beslutsböcker. Inom böckerna ordnas
besluten efter tidpunkten då de meddelades och handlingarna efter tidpunk-
ten då de registrerades.

Om ett slutligt beslut upprättats enligt 25 § eller tagits in i ett protokoll,
behöver till beslutsboken föras endast beslutet samt sådan del av handlingen
eller registret som visar i vilket mål eller ärende beslutet fattats. 

Sådana uppgifter för vilka det gäller sekretess enligt sekretesslagen
(1980:100) skall inte tas in i böckerna.

 

33 §    

 

Om ett ärende enbart gäller en fråga om registrering av en handling,
får det inledas muntligen. När handlingen registrerats, skall den förses med
ett bevis om detta och därefter återlämnas till ingivaren. En kopia av hand-
lingen skall tas in i den beslutsbok som avses i 32 § andra stycket. 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. 

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)


