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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med 
hovrättsinstruktion;

 

utfärdad den 4 mars 1999.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrätts-
instruktion 

 

dels

 

 att 16 och 19 §§ skall ha följande lydelse, 

 

dels

 

 att rubriken närmast före 1 § skall lyda ”Organisation m.m.”,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande
lydelse.

 

4 a §

 

Hovrätten skall, efter samråd med Domstolsverket, svara för att de
nämndemän som har utsetts för tjänstgöring i domstolen ges introduktions-
utbildning och regelbunden information.

 

16 §

 

1

 

Rotelinnehavaren skall ensam vidta åtgärder för beredningen av mål
och ärenden. Rotelinnehavaren får dock inte

1. besluta om handräckning i tvistemål eller användning av tvångsmedel i
brottmål, när fråga om detta väcks i hovrätten,

2. hålla muntliga förhör enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken,
3. avvisa utredning,
4. avvisa ombud, biträden eller försvarare,
5. döma ut viten eller andra påföljder med anledning av att förelägganden

inte följs,
6. förordna om annan personutredning än som avses i lagen (1991:2041)

om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
7. besluta i fråga om inhämtande av yttrande av en sakkunnig enligt 22

kap. 12 § miljöbalken eller 16 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildnings-
lagen (1970:988), och 

8. besluta i fråga om undersökning enligt 22 kap. 13 § miljöbalken eller 
15 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.
Rotelinnehavaren får ensam besluta om avskrivning av mål eller ärenden

efter återkallelse eller efter det att ett överklagande har förfallit vid ett sådant
sammanträde under förberedelsen som avses i 50 kap. 10 §  eller i 51 kap.
10 § rättegångsbalken.

Om det finns särskilda skäl skall rotelinnehavaren till avdelningen hän-
skjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva. 
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Senaste lydelse 1998:1377.

SFS 1999:85
Utkom från trycket
den 16 mars 1999
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SFS 1999:85

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

19 §

 

2

 

När ett mål eller ärende skall föredras, görs detta av en hovrättsfiskal,
en hovrättsfiskalsaspirant, ett fastighetsråd, ett miljöråd, rotelinnehavaren
eller någon som är lagfaren och som hovrätten har utsett.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)
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Senaste lydelse 1998:1377.


