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Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för
Polismyndigheten
Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas
följande yttrande.
Åklagarmyndigheten tillstyrker de ändringar som föreslås. Myndigheten
konstaterar också att de föreslagna ändringarna är sedan länge efterlysta och
mycket välkomna. Verksamhetsnyttan kan komma att bli mycket hög.
Promemorian fokuserar dock på de problem som kringgärdar polisens
kontroller av utländska körkort. Myndigheten vill här lyfta fram de problem
som idag drabbar senare led i rättskedjan och hur de kan åtgärdas.
I de fall polis ställer en fråga till en utländsk körkortsmyndighet via SPOC och
denna fråga besvaras är svaret ofta förenat med användningsbegränsningar på
så sätt att svaret inte får användas i straffrättsliga förfaranden. Den åklagare
som lottas på en olovlig körning i vilket ett sådant svar finns måste ha tillgång
till ett körkortsregisterutdrag som får användas i domstol för att kunna väcka
åtal för olovlig körning. Åklagaren får då ställa en fråga till den utländska
körkortsmyndigheten genom en europeisk utredningsorder, EIO, i enlighet med
lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder. Detta är en omständlig
process som tyvärr inte alltid leder till att något svar erhålls. Endast åklagare är
behöriga att utfärda en EIO. Arbetsinsatsen och kostnaden för att utfärda en
EIO står inte alltid i proportion till det förväntade straffet (som kanske är så
lågt som 30 dagsböter eller, i vissa fall, t.o.m. penningböter). Inom ramen för
en EIO ska en proportionalitetsbedömning göras vilket kan leda till att
åklagaren avstår från att utfärda en EIO och istället lägger ner förundersökningen.
Mot bakgrund av ovanstående är det av största vikt att Polismyndighetens
tillgång till RESPER i förlängningen också kommer de följande länkarna i
rättskedjan till gagn. Resultatet av en slagning mot RESPER måste kunna
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dokumenteras och få användas av åklagaren vid lagföringen. Om så inte skulle
bli fallet kommer den nuvarande ordningen med användande av resurskrävande
EIO:s att kvarstå med de negativa konsekvenser detta har i form av höga
kostnader eller åtal som inte väcks.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande chefen för
Utvecklingscentrum, överåklagaren Mikael Björk, efter föredragning av
kammaråklagaren Johan Bülow.
På Åklagarmyndighetens vägnar

Mikael Björk
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