Åklagarmyndighetens författningssamling

ÅFS 2016:8
Åklagarmyndighetens föreskrifter
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott
av vissa befattningshavare ska handläggas;
beslutade den 19 december 2016.
Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen
(2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna

råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare
ska handläggas att 12, 19 och 20 §§ och allmänna råd efter 12 och 13 §§
ska ha följande lydelse.
12 § Ärenden om brott av domare ska, om annat inte följer av 13, 14
eller 20 §, handläggas vid Särskilda åklagarkammaren.
Allmänna råd
Bestämmelsen gäller domare i allmän domstol och
förvaltningsdomstol, men även domare vid andra domstolar, t.ex.
Arbetsdomstolen, Patent- och marknadsdomstolen, Patent- och
marknadsöverdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen.
Bestämmelsen gäller även nämndemän. Bestämmelsen gäller också
ärenden om brott utanför tjänsten av justitieråd i Högsta domstolen
och Högsta förvaltningsdomstolen.
13 § Ärenden om brott i tjänsten av domare i allmän underrätt,
hovrättsdomare eller justitiesekreterare i Högsta domstolen ska
handläggas av riksåklagaren.
Allmänna råd
Enligt 2 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken ska hovrätt som
första domstol ta upp mål om ansvar för brott i utövningen av
tjänsten eller uppdraget som har begåtts av domare i allmän
underrätt. Med allmän underrätt avses även Patent- och
marknadsdomstolen. Bestämmelsen gäller även nämndemän. Enligt
7 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är endast riksåklagaren
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allmän åklagare i nämnda mål. Annan åklagare är alltså inte behörig
att handlägga ärenden om brott i tjänsten eller uppdraget av domare
i allmän underrätt.
Enligt 3 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken ska Högsta
domstolen som första domstol ta upp mål på grund av brott som i
utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av
hovrättsdomare eller justitiesekreterare i Högsta domstolen. Detta
gäller även domare i Patent- och marknadsöverdomstolen, som är en
del av Svea hovrätt. Bestämmelsen gäller även nämndemän. Enligt
7 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken är endast riksåklagaren
allmän åklagare i Högsta domstolen. Annan åklagare är alltså inte
behörig att handlägga ärenden om brott i tjänsten eller uppdraget av
hovrättsdomare och justitiesekreterare i Högsta domstolen.
19 § Ärenden om brott av en medlem av Kungafamiljen ska, om inte
annat följer av andra stycket, handläggas av riksåklagaren. Om det är
uppenbart att förundersökning inte ska inledas får dock ärendet
handläggas av annan åklagare.
Ärenden om brott av en medlem av Kungafamiljen ska handläggas vid
Ekobrottsmyndigheten om ärendet är av sådant slag att det ska
handläggas där enligt 9 § förordningen (2015:744) med instruktion för
Ekobrottsmyndigheten. Riksåklagaren ska informeras om sådana ärenden
så snart det kan ske om det inte är uppenbart att förundersökning inte ska
inledas.
20 § Ärenden som enligt 9 § förordningen (2015:744) med instruktion
för Ekobrottsmyndigheten ska handläggas av Ekobrottsmyndigheten ska,
i stället för vad som sagts i 12, 16 och 17 §§ överlämnas till
Ekobrottsmyndigheten.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

ANDERS PERKLEV
Per Lindqvist
(Tillsynsavdelningen)
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