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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 25 maj 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol

 

dels

 

 att 16–18 §§ skall upphöra att gälla, 

 

dels

 

 att 14 , 15, 19 och 37 §§ skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att rubriken närmast före 14 § skall ha följande lydelse. 

 

Anteckningar från handläggning

 

14 §

 

1

 

    

 

I fråga om anteckningar vid ett sammanträde enligt lagen (1996:242)
om domstolsärenden tillämpas 6 kap. 3–6 §§ rättegångsbalken. 

 

15 §    

 

Vid ett sammanträde skall anteckningar enligt 6 kap. 3 eller 4 § rätte-
gångsbalken göras i ett protokoll över sammanträdet, om inte uppgifterna
framgår av en dom eller ett särskilt uppsatt beslut som tillkommer i anslut-
ning till sammanträdet eller om uppgifterna antecknas i målregistret eller på
någon handling i akten. 

Uppgifterna skall redovisas på ett sådant sätt att de lätt kan återfinnas.

 

19 §    

 

Begär någon att få del av en berättelse som har spelats in på band en-
ligt 6 kap. 6 § rättegångsbalken skall en kopia av bandinspelningen tillhan-
dahållas, om inte den domstol där banden förvaras anser att det finns sär-
skilda skäl att göra en utskrift.

När en utskrift görs skall utskriftens riktighet bestyrkas. Ett exemplar av
utskriften skall tas in i akten.

 

37 §    

 

När ett mål eller ärende har avgjorts och avgörandet har laga kraft,
skall dubbletter av handlingar samt missiv och delgivningsbevis som inte
innehåller någon uppgift av betydelse gallras bort ur akten. 

Om ett mål eller ärende har avgjorts efter ett sammanträde från vilket en
part har uteblivit, får ett bevis om att parten har delgetts den inledande skri-
velsen och en kallelse till sammanträdet inte gallras bort. Har en part före-
lagts att i målet eller ärendet svara skriftligen och avgörs målet eller ärendet
utan att parten har svarat, får ett bevis om att parten delgetts föreläggandet
inte gallras bort.
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. I fråga om minnesanteck-
ningar och stenogram som gjorts före ikraftträdandet gäller äldre lydelse av
37 §.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)


