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utfärdad den 1 oktober 1998.
Regeringen föreskriver att 8, 14 och 15 §§ förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern skall ha följande lydelse.
1

8 § Om justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289),
kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen
(1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut
enligt rättegångsbalken, lagen (1987:1231) om automatisk databehandling
vid taxeringsrevision, m.m. och lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning finns särskilda bestämmelser.
2

14 § I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna ombud att föra
talan.
Justitiekanslern får uppdra åt annan att i sitt ställe leda förundersökning
samt att väcka och utföra de åtal som Justitiekanslern har beslutat, om inte
åtgärden avser ledamot av Högsta domstolen eller Regeringsrätten. Beslut
att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt får inte fattas av någon
annan än justitiekanslern. Kallas justitiekanslern att muntligen höras i
Högsta domstolen med anledning av överklagande av ett beslut meddelat av
advokatsamfundets styrelse eller disciplinnämnd, får justitiekanslern
förordna byråchef eller annan lämplig person att företräda sig vid förhöret.
I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får
justitiekanslern förordna byråchef hos Justitiekanslern eller annan lämplig
person att föra talan på justitiekanslerns vägnar. Detsamma gäller
beträffande frågor som avses i lagen (1985:400) om behörighet för
justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken. Allmän
åklagare får dock inte förordnas i sistnämnda fall.
I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen (1975:1339)
om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en tjänsteman hos
Justitiekanslern att vidta behövliga handläggningsåtgärder.
Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 §
rättegångsbalken i fråga om den som är anställd hos myndigheten.
1
2

Senaste lydelse 1991:1708.
Senaste lydelse 1987:1004.

1
1* SFS 1998:1304–1312

SFS 1998:1304

3

15 § Justitiekanslern skall verkställa den utredning som fordras för
prövning av ett klagomål eller annat ärende.
Ett klagomål skall prövas av Justitiekanslern endast om frågans
beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken till prövning.
Om ett klagomål lämpligen kan utredas och prövas av någon annan
myndighet än Justitiekanslern och har myndigheten inte tidigare prövat
saken, får Justitiekanslern överlämna klagomålet till denna myndighet för
handläggning. Klagomål får dock överlämnas till justitieombudsman endast
efter överenskommelse med denne.
Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Carina Stävberg
(Justitiedepartementet )
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