
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter om 
ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 
2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av 
åklagare och domare m.m.; 

beslutade den 22 december 2010. 

1(2) 

 

ÅFS 2010:7 
 
Publiceringsdatum:  
27 december 2010 

 Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförord-
ningen (2004:1265) 
 dels att 1, 6, 7, 8, 9 och 15 § ska ha följande lydelse, 
 dels att det ska införas en ny 13 a § med följande lydelse, 
 dels att det närmast före 13 a § ska införas en ny rubrik med följande 
lydelse, 
 i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handlägg-
ningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m.1 
 
1 §    Ärenden om att åklagare eller annan anställd inom åklagarväsen-
det, i annat fall än som sägs i 2–4 §§, har gjort sig skyldig till brott ska 
handläggas vid Riksenheten för polismål. Ärendet ska, om möjligt, 
handläggas av en åklagare som har en högre tjänstetitel än den som 
ärendet rör. 
 Om förundersökning inleds ska 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 ska inledas. 
 
6 §    Ärenden om brott i tjänsten eller uppdraget av justitiesekreterare i 
Högsta domstolen, hovrättsdomare och domare i allmän underrätt samt 
inskrivningsdomare och annan som vid inskrivningsmyndighet har 
förordnats att handlägga inskrivningsärenden, ska handläggas av riks-
åklagaren. 
 
                                            
1 Ändringarna har markerats med kantstreck 
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7 §    Ärenden om brott utanför tjänsten av justitieråd, justitiesekreterare 
i Högsta domstolen, hovrättsdomare och domare i allmän underrätt ska 
handläggas vid Riksenheten för polismål. 
 
8 §    Ärenden om brott av justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdom-
stolen och domare vid kammarrätt och förvaltningsrätt ska handläggas 
vid Riksenheten för polismål. 
 
9 §    Ärenden om brott i tjänsten av justitieråd och den som utövar detta 
ämbete ska överlämnas till riksåklagaren för vidare befordran till be-
hörig instans. 
 Ärenden om brott i tjänsten av domare och generaladvokat i Euro-
peiska unionens domstol och den som utövar något av dessa ämbeten 
ska överlämnas till riksåklagaren. 
 
Ärenden om brott av medlemmar av Kungafamiljen 
 
13 a §    Ärenden om brott av en medlem av Kungafamiljen ska hand-
läggas av riksåklagaren. Om det är uppenbart att förundersökning inte 
ska inledas får dock ärendet handläggas av annan åklagare. 
 
15 §    Ärenden som enligt 2 § förordningen (1997:972) med instruktion för 
Ekobrottsmyndigheten ska handläggas av Ekobrottsmyndigheten ska, i stället 
för vad som sagts i 7, 8, 11 och 12 § överlämnas till Ekobrottsmyndigheten. 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011. 
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