
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i  
ärenden och dokument från direktåtkomst i 
verksamhetsstödet Cåbra; 

beslutade den 22 januari 2007. 
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ÅFS 2007:3 
 
Utkom från trycket 
den 23 januari 2007 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 3 § förordningen 
(2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten följande. 
 
Allmänt om åtkomstskydd i Cåbra 
1 §    Denna föreskrift rör begränsningar i  användarnas direktåtkomst 
till innehållet i dokument och ärenden i verksamhetsstödet Cåbra (åt-
komstskydd).  

Den åklagare som ansvarar för ett ärende prövar frågor om åtkomst-
skydd.  

Åtkomstskydd skall ges endast när det finns skäl för det enligt 2–6 §§ 
och inte göras mer omfattande än vad som är nödvändigt i varje enskilt 
fall.  

Åtkomstskydd skall omprövas så snart omständigheterna ger skäl till 
det. Omprövning skall alltid ske i samband med att åtal väcks. 
 
Åtkomstskydd med hänsyn till skyddet för uppgifter om 
enskilda 
2 §    Åtkomstskydd skall ges till ärenden som gäller misstanke om brott 
av en anställd inom åklagarväsendet eller inom polisen eller en närstå-
ende till en sådan person. 

Om det inte är uppenbart obehövligt skall åtkomstskydd ges till ären-
den där en anställd i åklagarväsendet eller närstående till en sådan per-
son är målsägande eller som är part i ett ärende om besöksförbud. 

 
3 §    Ett ärende skall åtkomstskyddas om det, på grund av den person 
ärendet rör, kan antas bli föremål för särskild medial eller annan mot-
svarande uppmärksamhet. 
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Åtkomstskydd med hänsyn till intresset av en effektiv 
brottsbekämpning 
4 §    Åtkomstskydd skall ges i ärenden som innehåller uppgifter som är 
särskilt känsliga med hänsyn till risken för att utredningen skadas om 
uppgiften röjs, såsom vissa beslut om planerad tvångsmedelsanvänd-
ning. 

 
Åtkomstskydd med hänsyn till skyddet för bevispersoner 
m.fl. 
5 §    Åtkomstskydd skall ges i ärenden som innehåller uppgifter som är 
särskilt känsliga med hänsyn till risken för brott mot bevispersoner eller 
andra personer med anknytning till ärendet. Om det är tillräckligt, skall 
beslutet endast avse innehållet i de dokument som anger den aktuella 
personens bostadsadress, telefonnummer eller annan känslig uppgift.  
 
Åtkomstskydd med hänsyn till andra särskilda intressen  
6 §    Utöver vad som följer av 2–5 §§ skall åtkomstskydd ges till ären-
den eller dokument då det är uppenbart att åtkomstskydd behövs. 
 
                       

Denna författning träder i kraft den 23 januari 2007.  
 
 
 
GUNTRA ÅHLUND 
   Agneta Blidberg 
   (Åklagaravdelningen) 

 


