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Utkom från trycket
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utfärdad den 19 november 1998.
Regeringen föreskriver att 1, 16, 17, 19, 21, 23, 26 och 37 §§
förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion skall ha följande lydelse.
1 § I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också
hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning,
hovrättsråd, fastighetsråd, miljöråd, hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler,
hovrättsfiskalsaspiranter och andra anställda.
Om inte annat anges, skall vad som föreskrivs i denna instruktion om
hovrättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på
avdelning.
16 § 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 fastighetsbildningslagen (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.
Om det finns särskilda skäl skall rotelinnehavaren till avdelningen
hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva.
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17 §1 Hovrätten får förordna hovrättsfiskaler, hovrättsfiskalsaspiranter
eller domstolssekreterare som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att
enligt vad som närmare framgår av andra stycket på eget ansvar bereda mål
eller ärenden på sätt som anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en
domstolssekreterare får dock inte avse
1. förordnande eller byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde eller offentlig försvarare,
2. beviljande av rättshjälp, eller
3. förordnande om personutredning i brottmål.
En rotelinnehavare får besluta att ett visst mål eller ärende skall beredas
på eget ansvar av en hovrättsfiskal, en hovrättsfiskalsaspirant eller en
domstolssekreterare som har fått förordnande enligt första stycket. Vad som
nu sagts gäller inte brottmål, där någon är berövad friheten.
Vad som sägs om domstolssekreterare i första och andra stycket gäller
även beredningsjurister i Miljööverdomstolen.
Beslut enligt andra eller tredje stycket får inte avse mål eller ärenden som
kräver särskild kunskap och erfarenhet. Uppkommer en fråga som kräver
särskild kunskap eller erfarenhet i ett mål eller ärende där beslut enligt andra
eller tredje stycket har fattats, skall den som är ansvarig för beredningen
genast anmäla frågan för rotelinnehavaren. Detsamma gäller en fråga som
bör hänskjutas till avdelningen. Hovrätten meddelar ytterligare anvisningar
om när en sådan anmälan skall göras.
Hovrättsfiskaler, hovrättsfiskalsaspiranter och andra som förordnas till det
skall hjälpa till med beredningen av målen och ärendena enligt de
anvisningar och i den omfattning som hovrätten bestämmer.
19 § När ett mål eller ärende skall föredras, görs detta av en hovrättsfiskal,
en hovrättsfiskalsaspirant, ett miljöråd, rotelinnehavaren eller någon som är
lagfaren och som hovrätten har utsett.
21 § Frågor om prövningstillstånd enligt 49 kap. 12 och 13 §§
rättegångsbalken, 23 kap. 1 § miljöbalken och 39 § lagen (1996:242) om
domstolsärenden skall tas upp så snart det kan ske.
23 § Vid handläggning med tre eller flera ledamöter skall ordföranden
vara ordinarie domare i hovrätten eller av regeringen för viss tid anställd
hovrättslagman eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Minst
ytterligare en ledamot skall vara eller ha varit ordinarie domare. En av
regeringen för viss tid anställd rådman i tingsrätt eller ett hyresråd jämställs
här med en ordinarie domare.
Om det finns särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende
förordna den som har varit ordinarie domare i hovrätt eller den som är
ordinarie domare i en annan hovrätt att tjänstgöra som ordförande.
När ett fastighetsråd eller ett miljöråd har förhinder eller om det finns
andra särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende förordna
ett annat fastighetsråd eller miljöråd.
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När frågor om prövningstillstånd enligt 49 kap. 12 eller 13 § rättegångsbalken, 23 kap. 1 § miljöbalken eller 39 § lagen (1996:242) om
domstolsärenden avgörs, skall hovrättspresidenten, en hovrättslagman eller
ett hovrättsråd tillika vice ordförande delta.
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26 § Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrättslagmännen, hovrättsråden, fastighetsråden, miljöråden, hovrättsassessorerna
och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader
samt chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också alla av
regeringen för viss tid anställda hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice
ordförande.
Ett fastighetsråd ingår i plenum endast i den hovrätt där fastighetsrådets
tjänstgöring företrädesvis är förlagd.
37 §2 Hovrättsråd, fastighetsråd och miljöråd anställs med fullmakt
genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet.
Om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning har beviljats
ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom
beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Detsamma gäller om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på
avdelning för något annat än vikariatsändamål skall anställas för en
begränsad tid.
Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)
skall fullgöras av Domstolsverket. Information skall alltid lämnas i cirkulär
till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Carina Stävberg
(Justitiedepartementet)
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