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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med 
tingsrättsinstruktion;

 

utfärdad den 22 februari 2001.

Regeringen föreskriver att 25, 26, 35 och 51 §§ förordningen (1996:381)
med tingsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

 

25 §    

 

För varje dag då det hålls sammanträde för huvudförhandling eller
andra sammanträden skall tingsrätten upprätta en förteckning över de mål
och ärenden som har utsatts till förhandling (uppropslista).

På uppropslistan skall det för varje mål och ärende eller grupp av mål eller
ärenden anges när förhandlingen beräknas börja.

Under rättegångsdagen skall uppropslistan hållas tillgänglig på tingsrät-
tens kansli på samtliga kansliorter och vara anslagen på lämplig plats i an-
slutning till den lokal där rätten sammanträder. Om uppropslistan avser sam-
manträden för huvudförhandling, skall den vara tillgänglig för allmänheten
på tingsrättens kansli på samtliga kansliorter senast den helgfria dagen när-
mast före rättegångsdagen.

 

26 §    

 

Om det behövs, skall tingsrätten i förväg ge till känna när sammanträ-
den för huvudförhandling skall hållas på någon annan ort än en kansliort.

 

35 §

 

1

 

    

 

Ärenden som inte skall avgöras i plenum eller i kollegium eller på
avdelning avgörs av lagmannen. Lagmannen får uppdra åt någon annan som
är anställd vid tingsrätten att i sitt ställe avgöra ärenden som inte är av sådant
slag att de bör avgöras av lagmannen.

Lagmannen får också uppdra åt en chefsrådman att avgöra sådana ärenden
som avses i 16 och 18–22 §§ i enlighet med de riktlinjer som lagmannen
meddelat. I de tingsrätter som har flera kansliorter får lagmannen i stället
utse en rådman på varje kansliort där någon chefsrådman inte tjänstgör att
avgöra dessa ärenden.

Lagmannen får hänskjuta ärenden till kollegium eller, vid en  tingsrätt
som har plenum men inte kollegium, till plenum.

 

51 §    

 

Ett förordnande enligt 14 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
för en rådman att tjänstgöra i en annan tingsrätt än den rådmannen hör till
ges av hovrätten. Ett sådant förordnande får inte avse tjänstgöring i större ut-
sträckning än som är lämpligt med hänsyn till domarens arbetsuppgifter och
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arbetsbelastningen vid den tingsrätt han eller hon hör till. Tjänstgöringen
skall företrädesvis förläggas till en tingsrätt i eller nära kansliorterna för den
tingsrätt som domaren hör till. 

Innan ett sådant förordnande ges skall hovrätten samråda med domaren
och de tingsrätter som berörs. 

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även på förordnanden enligt
22 § andra stycket andra meningen.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)


