
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om handläggningen av anmälningar mot åklagare och 
domare m.fl.; 

beslutade den 29 september 2005. 

 

 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 3 § förordningen 
(2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten följande.  
 
Anmälningar mot åklagare m.fl. 
1 §    Anmälningar med påstående att en överåklagare eller vice över-
åklagare vid ett utvecklingscentrum eller vid Ekobrottsmyndigheten har 
gjort sig skyldig till brott i tjänsten skall överlämnas till riksåklagaren 
för handläggning. Detsamma skall gälla sådana anmälningar mot 
åklagare som tjänstgör vid riksåklagarens kansli. 
 
2 §    Anmälningar med påstående att annan åklagare har gjort sig skyl-
dig till brott i tjänsten eller om fråga uppkommit om att åklagaren har 
handlat felaktigt i samband med arbetet, skall handläggas av över-
åklagaren vid Utvecklingscentrum Umeå.  

Om anmälan görs i samband med begäran om överprövning får den 
överåklagare som handlägger överprövningsärendet även handlägga 
anmälan. 

Om det finns anledning att inleda förundersökning, att göra anmälan 
till Statens ansvarsnämnd eller att initiera ett särskilt tillsynsärende skall 
ärendet tillsammans med eget yttrande överlämnas till riksåklagaren för 
fortsatt handläggning. 

Om det finns anledning till omedelbara tvångsmedels- eller utred-
ningsåtgärder utom kontorstid får åklagare som är indelad i särskild 
beredskapstjänstgöring vid Riksenheten för polismål, handlägga ärendet 
och fatta de beslut som behövs. Ärendet skall snarast överlämnas till 
riksåklagaren för fortsatt handläggning. 
 
3 §    Anmälningar med påstående att åklagare har gjort sig skyldig till 
något brott som inte har samband med arbetet skall handläggas vid 
Riksenheten för polismål.  

Om förundersökning inleds skall riksåklagaren hållas underrättad. 
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4 §    Anmälningar med påstående att annan anställd har gjort sig skyl-
dig till något brott, skall handläggas vid Riksenheten för polismål.  

Om förundersökning inleds skall riksåklagaren hållas underrättad. 
 
Anmälningar mot domare m.fl. 
5 §    Anmälningar om brott i tjänsten mot revisionssekreterare, hov-
rättsdomare och domare i allmän underrätt skall överlämnas till riks-
åklagaren för handläggning. 
 
6 §    Anmälningar om brott i tjänsten mot statsråd, justitieråd, reger-
ingsråd, Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och den som utövar 
Riksåklagarens tjänst, skall överlämnas till riksåklagaren för vidare-
befordran till behörig myndighet. 

 
Särskilda fall 
7 §    Uppkommer fråga om att inleda förundersökning med anledning 
av anmälan om brott i tjänsten mot myndighetschef eller dennes ställ-
företrädare skall riksåklagaren hållas underrättad.  
                       

Denna författning träder i kraft den 29 september 2005. Samtidigt 
upphör RÅFS 1996:1 att gälla. 
 
 
 
FREDRIK WERSÄLL 
    /Agneta Blidberg 


