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REMISSVAR 

Förtursförklaring i domstol (SOU 2008:16)  
 
Utredningen har funnit att domstolarnas handläggning i de allra flesta fall lever 
upp till kravet på att avgöra mål och ärenden inom rimlig tid. Utredningen har 
dock funnit att det finns enskilda mål och ärenden där handläggningstiden 
varit oskäligt lång och att det inte endast rör sig om enstaka fall. Saco anser att 
är befogat att vidta åtgärder i syfte att kunna påskynda handläggningen i dessa 
fall. 
 
 
Domstolschefens skyldighet och möjlighet att agera vid långsam 
handläggning 
 
Utredningen föreslår att det i förordningarna med instruktioner för de 
allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna ska förtydligas att 
omfördelning av mål får ske för att utjämna arbetsbördan, för att säkerställa ett 
avgörande inom rimlig tid, om den som ansvarar för målet är jävig eller om det 
föreligger andra sakliga skäl.  
 
Redan idag ligger det inom domstolschefens befogenheter att omfördela mål 
och ärenden. Denna möjlighet är dock inte författningsreglerad. Saco 
instämmer i utredningens bedömning att det kan ligga ett värde i att en sådan 
befogenhet kommer till uttryck i författning både för att förtydliga och för att 
måhända öka användandet av denna möjlighet.  
 
Saco tillstyrker förslaget och hänvisar till remissvar från Jusek när det gäller 
valet av regleringsform. 
 
 
Den enskildes möjlighet att påskynda handläggningen 
 
Utredningen föreslår även att enskild part i ett mål eller ärende ska kunna 
ansöka skriftligt om att målet eller ärendet ska handläggas med förtur i 
domstolen (förtursförklaring). Vid bedömningen ska beaktas hur komplicerat 
målet eller ärendet är, hur parterna agerat under förfarandet, hur myndigheter 
och domstolar handlagt målet eller ärendet och sakens betydelse för parterna. 
Denna möjlighet omfattar enligt förslaget även specialdomstolar inklusive 
Arbetsdomstolen. 
 
Saco anser att det är rimligt att en enskild ges möjlighet att påskynda 
handläggningen som ett komplement till de möjligheter en domstolschef har 
att undvika eller avhjälpa oskäliga dröjsmål. Detta är särskilt viktigt sett ur den 
enskilde partens perspektiv och den rätt till domstolsprövning inom skälig tid 
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som följer av Europakonventionen.  
 
Samtidigt kan införandet av förtursförklaring leda till ett visst merarbete för 
domstolarna. Det föreslagna systemet bygger på den enskildes initiativ, utan 
beaktande av målets karaktär satt i relation till andra mål och ärenden vid 
domstolen. En trolig effekt av förslaget är att handläggningen av andra mål kan 
komma att fördröjas, vilket då drabbar andra enskilda parter.  
 
Saco kan stödja förslaget, men anser att det är viktigt att följa upp 
tillämpningen och konsekvenserna av ett system med förtursförklaring. 
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