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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 17 juli 2003.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1996:381) med tingsrätts-
instruktion skall ha följande lydelse.

 

17 §

 

1

 

    

 

Lagmannen får förordna en anställd vid tingsrätten som har tillräck-
lig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

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

2. handlägga inskrivningsärenden, göra nödvändiga ändringar i fastighets-
registrets inskrivningsdel med anledning av uppgifter från lantmäterimyn-
dighet om ändringar i fastighetsregistrets allmänna del, lämna dagsgodkän-
nande enligt 19 § inskrivningsförordningen (2000:309) och fullgöra inskriv-
ningsmyndighetens uppgifter enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,

3. handlägga ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av bout-
redningsman samt förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan
har gjorts av någon annan än dödsbodelägare eller testamentsexekutor,

4. handlägga ärenden om entledigande av boutredningsman sedan denne
slutfört sitt uppdrag,

5. handlägga ärenden om förordnande av bodelningsförrättare eller skif-
tesman vid arvskifte,

6. handlägga ärenden om dödande enligt 1 § lagen (1927:85) om dödande
av förkommen handling av pantbrev eller vilandebevis som avser inteckning
i fast egendom eller tomträtt eller av företagsinteckningsbrev eller av aktie-
brev, och 

7. handlägga ärenden om dödande enligt 13 § lagen om dödande av för-
kommen handling av inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av före-
tagsinteckning.

Förordnanden enligt första stycket 2 får inte avse handläggning av in-
skrivningsärenden som rör lagfartssammanträden, lagfarter på grundval av
protokoll från sådana sammanträden, rättelser enligt 19 kap. 22 § jordabal-
ken eller utdömande av vite.

Förordnanden enligt första stycket 3–7 får endast avse ärenden som kan
avgöras av en lagfaren domare. För andra anställda än tingsnotarier eller no-
tariemeriterade beredningsjurister medför förordnanden enligt första stycket
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inte behörighet att till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftes-
man förordna annan än den som är advokat eller den som genom tidigare
förordnanden har fått erfarenhet av och visat lämplighet för sådana uppdrag.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva be-
slut enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden eller att meddela inte-
rimistiska beslut. För andra anställda än tingsnotarier, notariemeriterade be-
redningsjurister eller inskrivningsjurister medför förordnanden enligt första
stycket inte heller behörighet att avvisa ärenden.

Förordnanden för tingsnotarier, notariemeriterade beredningsjurister eller
inskrivningsjurister får inte avse ärenden som är omfattande eller svåra eller
som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet. Förordnanden för öv-
riga anställda får bara avse enkla ärenden.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Christina Weihe
(Justitiedepartementet)


