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Utkom från trycket 
den 28 december 2006 
 
OBS! Rättad den 26 
mars 2007; se vid 8 § 

 Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 3 § förordningen 
(2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten följande. 
 
Ärenden om brott av åklagare m.fl. 
1 §    Ärenden om att åklagare eller annan anställd inom åklagarväsen-
det, i annat fall än som sägs i 2-4 och 15 §§, har gjort sig skyldig till 
brott skall handläggas vid Riksenheten för polismål. Ärendet skall, om 
möjligt, handläggas av en åklagare som har en högre tjänstetitel än den 
som ärendet rör. 
 Om förundersökning inleds skall riksåklagaren underrättas och hållas 
informerad om hur utredningen framskrider. 
 Anmälan om att åklagare har gjort sig skyldig till brott i tjänsten, vil-
ken görs i samband med en begäran om överprövning, får handläggas av 
den överåklagare eller vice överåklagare som handlägger överpröv-
ningsärendet, om det är uppenbart att förundersökning inte skall inledas. 
 
2 §    Ärenden om brott av åklagare eller annan anställd vid Riksenheten 
för polismål skall handläggas av överåklagaren eller vice överåklagare 
vid Utvecklingscentrum Umeå. 
 Om förundersökning inleds skall riksåklagaren underrättas och 
hållas informerad om hur utredningen framskrider. 
 
3 §   Ärenden om brott i tjänsten av överåklagare eller vice överåklagare 
vid ett utvecklingscentrum eller vid Ekobrottsmyndigheten skall hand-
läggas av riksåklagaren. 
 
4 §    Ärenden om brott av riksåklagaren eller den som utövar riks-
åklagarens tjänst, skall överlämnas till riksåklagaren för vidare 
befordran till behörig instans. Detsamma skall gälla ärenden om brott i 
tjänsten av åklagare som tjänstgör vid riksåklagarens kansli. 
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5 §    Om det i ett ärende som avses i 1 eller 2 § kan finnas anledning att 
göra anmälan till Statens ansvarsnämnd eller att initiera ett särskilt till-
synsärende skall ärendet tillsammans med ett eget yttrande överlämnas 
till riksåklagaren. 
 
Ärenden om brott av domare m.fl. 
6 §    Ärenden om brott i tjänsten eller uppdraget av revisionssekrete-
rare, hovrättsdomare och domare i allmän underrätt samt inskrivnings-
domare och annan som vid inskrivningsmyndighet har förordnats att 
handlägga inskrivningsärenden, skall handläggas av riksåklagaren. 
 
7 §    Ärenden om brott utanför tjänsten av justitieråd, regeringsråd, 
revisionssekreterare, hovrättsdomare och domare i allmän underrätt 
skall handläggas vid Riksenheten för polismål. 
 
8 § 1   Ärenden om brott av domare vid länsrätt och kammarrätt samt 
regeringsrättssekreterare skall handläggas vid Riksenheten för polismål. 
 
9 §    Ärenden om brott i tjänsten av justitieråd och regeringsråd och den 
som utövar något av dessa ämbeten skall överlämnas till riksåklagaren 
för vidare befordran till behörig instans. 
 Ärenden om brott av domare och generaladvokat i Europeiska gemen-
skapernas domstol och domare i förstainstansrätten vid denna domstol 
och den som utövar något av dessa ämbeten skall överlämnas till riks-
åklagaren. 
 
Ärenden om brott av statsråd, riksdagens ombudsmän, 
justitiekanslern och riksdagsledamöter m.fl. 
10 §    Ärenden om brott i tjänsten av statsråd, Riksdagens ombudsmän 
och justitiekanslern samt den som utövar något av dessa ämbeten skall 
överlämnas till riksåklagaren för vidare befordran till behörig instans. 
 
11 §    Ärenden om brott utanför tjänsten av statsråd, riksdagens om-
budsmän och justitiekanslern skall handläggas vid Riksenheten för 
polismål. 
 
12 §    Ärenden om brott av riksdagsledamöter och riksdagens talman 
skall handläggas vid Riksenheten för polismål. 
                                            
1 8 § rättad pga. skrivfel: ordet regeringsrådssekreterare ersatt med regerings-
rättssekreterare 
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13 §    Ärenden om brott i tjänsten eller uppdraget av fullmäktig i Riks-
banken, ledamot av Riksbankens direktion, riksdagsstyrelsen, styrelsen i 
Riksrevisionen, Valprövningsnämnden eller Riksdagens överklagande-
nämnd eller riksrevisor eller kammarsekreteraren skall överlämnas till 
riksåklagaren för vidare befordran till behörig instans. 
 
Ärenden om brott av myndighetschefer 

14 §    Om förundersökning inleds för brott i tjänsten av myndighetschef 
eller dennes ställföreträdare skall riksåklagaren underrättas och hållas 
informerad om hur utredningen framskrider. 
 
Ärenden som skall handläggas av Ekobrottsmyndigheten 
15 §    Ärenden som enligt 2 § förordningen (1997:898) med instruktion 
för Ekobrottsmyndigheten skall handläggas av Ekobrottsmyndigheten 
skall, i stället för vad som sagts ovan, överlämnas till Ekobrottsmyndig-
heten. 
 Om förundersökning inleds skall riksåklagaren underrättas och hållas 
informerad om hur utredningen framskrider. 
 
Klagomålsärenden 
16 §    Ärenden om att åklagare har handlat felaktigt i samband med 
arbetet och som inte rör brott (klagomålsärenden) skall överlämnas till 
riksåklagaren när det gäller ärenden som rör överåklagare eller vice 
överåklagare vid ett utvecklingscentrum eller vid Ekobrottsmyndigheten 
eller åklagare som tjänstgör vid riksåklagarens kansli. Klagomåls-
ärenden som rör andra åklagare vid Ekobrottsmyndigheten än över-
åklagare eller vice överåklagare skall överlämnas till den myndigheten. 
Om det i ett sådant ärende kan finnas anledning att initiera ett särskilt 
tillsynsärende skall ärendet tillsammans med ett eget yttrande över-
lämnas till riksåklagaren. 
 Klagomålsärenden som rör andra åklagare än de som sagts i första 
stycket skall handläggas av överåklagaren eller vice överåklagare vid 
Utvecklingscentrum Umeå. Om det kan finnas anledning att göra 
anmälan till Statens ansvarsnämnd eller att initiera ett särskilt tillsyns-
ärende skall ärendet tillsammans med ett eget yttrande överlämnas till 
riksåklagaren. 
 
Gemensamma bestämmelser 
17 §    Vad som föreskrivs i denna författning om ärenden om brott i 
tjänsten eller uppdraget skall även gälla ärenden om brott som rör tjänst-
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göringen eller uppdraget när den berörde har slutat sin tjänst eller sitt 
uppdrag. Detsamma skall gälla klagomålsärenden. 

 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007. Samtidigt upphör 
ÅFS 2005:7 att gälla. Äldre föreskrifter får dock tillämpas rörande 
ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet. 
 
 
 
FREDRIK WERSÄLL 
    Agneta Blidberg 
    (Åklagaravdelningen) 
 


