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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 augusti 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Domstolsverkets promemoria med hemställan om ändring i 
tingsrättsinstruktionen.  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet avstyrker förslaget att notarier och notariemeriterade ska kunna 
besluta om avvisning av stämningsansökningar i mål där förlikning är tillåten när fråga 
om tredskodom aktualiseras och domstolen i enlighet med vad som följer av 10 kap. 18 § 
rättegångsbalken självmant prövat sin behörighet och då funnit att domstolen inte är 
behörig att handlägga tvisten. 
 
Advokatsamfundet avstryker även förslaget att notarier och notariemeriterade 
beredningsjurister ska kunna förordnas att på eget ansvar handlägga mål enligt 1 kap. 3 d 
rättegångsbalken även i fall där värdet av vad som yrkas överstiger en tiondel av 
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 
 
I övrigt har Advokatsamfundet, med de tillägg som framgår nedan, ingen erinran mot 
förslagen. 
 
6.2.1 Rättshjälpsansökan  

 
Advokatsamfundet har i sig ingen erinran mot förslaget att det i 16 § 
tingsrättsinstruktionen ska införas möjlighet att förordna notarie och notariemeriterad 
beredningsjurist att i uppenbara fall avslå en ansökan om rättshjälp. Advokatsamfundet 
ifrågasätter dock om denna utökade delegationsmöjlighet medför någon nytta i 
effektivitetshänseende.  
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6.2.2 Stämningsansökan 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget att notarier och notariemeriterade 
beredningsjurister ska kunna ges förordnande att besluta om avvisning av 
stämningsansökningar i mål där förlikning är tillåten om kärande, trots föreläggande om 
det, har underlåtit att betala ansökningsavgiften. 
 
Advokatsamfundet avstyrker förslaget att notarier och notariemeriterade ska kunna 
besluta om avvisning av stämningsansökningar i mål där förlikning är tillåten när fråga 
om tredskodom aktualiseras och domstolen i enlighet med vad som följer av 10 kap. 18 § 
rättegångsbalken självmant prövat sin behörighet och då funnit att domstolen inte är 
behörig att handlägga tvisten. Att avvisning sker på denna grund kan inte vara särskilt 
vanligt förekommande. Även i detta fall kan således nyttan i effektivitetshänseende 
ifrågasättas. Till detta kommer att denna typ av avvisningsfrågor inte lämpar sig för 
delegering på sätt som föreslås. 
 
6.3.1 God man för bortavarande part 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget att notarier, notariemeriterade 
beredningsjurister och domstolshandläggare ska kunna få behörighet att förordna god man 
för bortavarande part enligt 18 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken och 20 kap. 2 § 
första stycket föräldrabalken. 
 
6.3.2 Målsägandebiträde 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot att det i 16 § tingsrättsinstruktionen ska införas 
en möjlighet för notarier, notariemeriterade beredningsjurister och domstolshandläggare 
att förordna målsägandebiträde. Detta särskilt mot bakgrund av att motsvarande 
delegationsmöjlighet redan finns avseende offentliga försvarare. För att en delegation ska 
vara möjlig måste dock följande beaktas. 
 
I promemorian framhålls att prövningen vid förordnande av offentlig försvarare och 
målsägandebiträde är snarlik. I betänkandet Rättvisans pris, SOU 2014:86, framgår dock 
att det finns en uppfattning att målsägandebiträden ibland förordnas något 
slentrianmässigt och att rekvisiten för att förordna målsägandebiträden inte fullt ut 
beaktas. För att komma tillrätta med problemet föreslår utredningen i betänkandet att 
rekvisiten för förordnande av målsägandebiträden ska förtydligas genom en ändring i 
lagen om målsägandebiträde. Advokatsamfundet anser att en delegation enligt förslaget i 
den nu remitterade promemorian bör avvakta lagändringen. 
 
6.4 Handlägga förenklade tvistemål 

 
Advokatsamfundet avstryker att notarier och notariemeriterade beredningsjurister ska 
kunna förordnas att på eget ansvar handlägga mål enligt 1 kap. 3 d rättegångsbalken även i 
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fall där värdet av vad som yrkas överstiger en tiondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 
 
Förslaget är alltför långtgående och de skäl som anförs till grund för förslaget övertygar 
inte. På det nu presenterade underlaget saknas anledning att tro att den föreslagna 
ordningen skulle leda till en bättre och mer effektiv handläggning, utan att kraven på 
rättssäkerhet åsidosätts. Det perspektiv som den rättssökande allmänheten måste ha på 
frågan kräver en noggrannare analys för att en ändring av nuvarande bestämmelse ska 
kunna övervägas. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


