LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-08
Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif
Lindstam och justitierådet Per Virdesten.
Elektronisk stämningsansökan i brottmål
Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2012 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i rättegångsbalken.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anne Rapp.
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:
I remissen föreslår regeringen att det nuvarande kravet på att
stämningsansökningar ska vara undertecknade av åklagaren
modifieras så att det blir möjligt att ge in sådana ansökningar på
elektronisk väg. Vidare föreslås att förundersökningsprotokoll ska
kunna ges in i elektronisk form.

2

45 kap. 4 §
Femte stycket innehåller ett formkrav beträffande stämningsansökningar. De ska idag undertecknas av åklagaren. I remissen föreslås
att detta formkrav kompletteras med möjlighet för åklagaren att i
stället för att signera stämningsansökan med sin egenhändiga
namnteckning använda sig av antingen elektronisk signatur eller en
särskilt säker rutin för elektronisk överföring av stämningsansökan till
domstolen.
Enligt förslaget ska en åklagare kunna ansöka om stämning på
elektronisk väg. Ansökan ska då i första hand vara undertecknad
med en elektronisk signatur enligt 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Syftet är att säkerställa utställaren,
dvs. åklagaren, och innehållet i stämningsansökan. Som ett alternativ
bör det enligt remissen vara godtagbart att överförandet av stämningsansökan sker på ett sådant sätt att motsvarande säkerhet
uppnås. Detta får förstås så att utställarens identitet ska säkerställas
på ett lika säkert sätt som med en elektronisk signatur. Detta bör
komma till tydligare uttryck i lagtexten. Lagrådet föreslår att stycket
ges följande lydelse:
Ansökan ska vara undertecknad av åklagaren. En ansökan som ges
in på elektronisk väg ska vara undertecknad med en elektronisk
signatur enligt 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer eller överföras på ett sätt som uppfyller minst lika höga
krav på säkerhet som en elektronisk signatur.
Lagrådet vill tillägga att en föreskrift om att stämningsansökningar
som förs över på elektronisk väg från åklagaren till domstolen ska
hanteras enligt en särskilt säker datarutin inte är ett formkrav på
samma sätt som kravet på egenhändig namnteckning eller elektronisk signatur. Lagrådet ifrågasätter om det inte är enklare att
avskaffa formkravet och i stället i en ny punkt 6 i första stycket
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föreskriva att i stämningsansökan ska uppgift lämnas om åklagarens
namn och åklagarmyndighetens adress.

