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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen (2004:1265) att 12 § i Åklagarmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn ska ha följande lydelse.
Åklagarmyndigheten beslutar i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn att allmänna
råd efter 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse.
2 § Högre åklagare på andra rättsliga nivån ansvarar för rättslig tillsyn
över åklagare på första rättsliga nivån om inte riksåklagaren enligt denna
författning ansvarar för den rättsliga tillsynen.
Allmänna råd
Av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens arbetsordningar följer att åklagarna vid åklagarområdena och den nationella
åklagaravdelningen vid Åklagarmyndigheten och åklagarna vid
ekobrottskamrarna vid Ekobrottsmyndigheter bildar den första
rättsliga nivån. Det följer vidare av arbetsordningarna att överåklagare och vice överåklagare vid utvecklingscentrumen och
Generaldirektörens kansli vid Ekobrottsmyndigheten bildar den
andra rättsliga nivån. Att riksåklagaren, som högste åklagare under
regeringen, bildar den tredje rättsliga nivån och utövar rättslig tillsyn
över åklagare på andra rättsliga nivån följer av 7 kap. 2 och 5 §§
rättegångsbalken.
Även om högre åklagare på andra rättsliga nivån ansvarar för
rättslig tillsyn över åklagare på första rättsliga nivån kan riksåklagaren alltid utöva tillsyn.
12 §
Om annan än riksåklagaren upptäcker förhållanden som kan
föranleda riksåklagaren att inom ramen för sin tillsynsverksamhet
1. rikta kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten,
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2. hos Statens ansvarsnämnd väcka fråga om att meddela en åklagare
vid Åklagarmyndigheten disciplinpåföljd eller
3. med anledning av ett ärende vid Åklagarmyndigheten göra vägledande uttalanden av mer principiellt slag
ska ärendet i den delen överlämnas till riksåklagaren för ställningstagande om ett särskilt tillsynsärende ska inledas.
Allmänna råd
Att Åklagarmyndigheten har en god förmåga att identifiera fel och
brister är av central betydelse för att upprätthålla allmänhetens
förtroende för åklagarverksamheten och för en god verksamhetsutveckling i form av bl.a. utbildningsinsatser och förbättrat IT-stöd.
Väl utvecklade rutiner på detta område utgör även en grundförutsättning för förmågan att förebygga risker för felaktig hantering
av ärenden. En fråga om att det kan finnas anledning för
riksåklagaren att inleda ett särskilt tillsynsärende kan bl.a. uppkomma i samband med en annan högre åklagares handläggning av
ett överprövningsärende eller ett klagomål som handläggs
tillsammans med ett annat ärende om rättslig tillsyn rörande ett
enskilt fall. I så fall bör den högre åklagaren överlämna ärendet i den
delen till riksåklagaren tillsammans med ett eget yttrande. En fråga
om att det kan finnas anledning för riksåklagaren att inleda ett
särskilt tillsynsärende kan också uppkomma i samband med
handläggningen av ett ärende om brott vid Särskilda
åklagarkammaren. I så fall bör den åklagare som ansvarar för
ärendet vid Särskilda åklagarkammaren överlämna ärendet i den
delen till riksåklagaren. Om det, i annat fall, upptäcks förhållanden
vid en åklagarkammare eller riksenhet som innebär att det kan finnas
anledning för riksåklagaren att inleda ett särskilt tillsynsärende
ansvarar områdeschefen, avdelningschefen för Nationella åklagaravdelningen eller, vid Särskilda åklagarkammaren, kammarchefen
för att ärendet i den delen överlämnas till riksåklagaren. Andra
kammarchefers ansvar framgår av arbetsordningen. Inget hindrar att
annan anställd uppmärksammar riksåklagaren på sådana
förhållanden.
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2014.

ANDERS PERKLEV
Per Lindqvist
(Tillsynsavdelningen)
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