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Justitiedepartementet

Angående Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom
brottmålsförfarandet
Ekobrottsmyndigheten avstyrker de i promemorian föreslagna 6 och 7 §§ förordningen
(2014:1085) om rättsväsendets informationshantering. I övrigt har Ekobrottsmyndigheten
inte några synpunkter på förslagen i promemorian.
Enligt Ekobrottsmyndighetens uppfattning bör inte kravet på format när uppgifter ska lämnas
från domstol till övriga myndigheter skilja sig från övriga bestämmelser i den aktuella
förordningen (2-4 §§). Av promemorian framgår i avsnitt 8.1.2 att kravet på format i den
föreslagna 6 § kan innebära att uppgifter i vissa fall lämnas via e-post. Som Domstolsverket i
samma avsnitt konstaterar är ett av de främsta syftena med den nya rapporteringslösningen
att domstolarna systematiskt och automatiserat ska lämna strukturerade uppgifter direkt till
berörda RIF-myndigheter, dvs. genom direkt överföring från ett datorsystem till ett annat.
Det är enligt Ekobrottsmyndigheten också ett av de främsta syftena med RIF. Att överföra
uppgifter via t.ex. e-post kan inte anses leva upp till detta syfte.
När det gäller den föreslagna 7 § anser Ekobrottsmyndigheten att även denna paragrafs
lydelse i högre grad bör motsvara övriga paragrafer vad gäller vilka uppgifter som ska
överföras. Ekobrottsmyndigheten kan för sin handläggning av ett ärende fram till dess att
lagakraftvunnen dom finns behöva uppdaterade uppgifter från domstolen om andra aktörer än
parter och målsägande. Det är även nödvändigt att Ekobrottsmyndigheten får del av sådana
uppgifter för att ha möjlighet att rätta och uppdatera personuppgifter i enligt med
dataskyddslagstiftningens krav.
I de enstaka fall när Domstolsverket utifrån nuvarande system inte kan överföra uppgifter
strukturerat från ett datorsystem till ett annat, bör den föreslagna undantagsbestämmelsen i 8
§ kunna användas.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Verksjuristen Jonatan Lindgren har
varit föredragande.
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