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Hantering av utskrift av förundersökningsprotokoll  
till försvarare 
Myndigheterna inom rättsväsendet arbetar med att hitta arbetssätt och samver-
kansformer utifrån de nya förutsättningarna som RIF innebär. En fråga som 
myndigheterna har diskuterat är frågan om tillhandahållande av förundersök-
ningsprotokoll till försvarare. Där har Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, 
Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten enats om följande 
generella hantering, om inte annat överenskommits på lokal nivå:  

- När förundersökningen har letts av åklagare och försvarare har be-
stämts innan åtal väckts, lämnar polis i normalfallet en utskrift av 
förundersökningsprotokollet till försvararen i samband med slutdel-
givning av förundersökningen. I sådant fall krävs inte att åklagare el-
ler domstol skickar ytterligare exemplar av förundersökningsproto-
kollet till försvararen. 

- När förundersökningen letts av polis och försvarare har bestämts 
först efter att åtal har väckts, hanterar domstolen framställning och 
tillhandahåller utskrifter av förundersökningsprotokoll till försvarare. 

- I sådana rutinärenden/enkla ärenden där försvarare sällan aktuali-
seras, t.ex. trafikärenden och erkända snatterier (ärenden som i dag 
hanteras i Polisens utredningsstöd PUST), sköts framställning och 
tillhandahållande av utskrifter av förundersökningsprotokoll till för-
svarare av den myndighet som hanterar ärendet när ett sådant behov 
uppstår. 

- I mycket stora utredningar (”extremfall”), med t.ex. många inblan-
dade, hanterar Polisen utskrift av förundersökningsprotokoll till för-
svarare. 

- Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten avser att fortsätta med den 
hantering som finns i dag i fråga om utskrift av förundersöknings-
protokoll till försvarare. 

 
Denna överenskommelse har hanterats på en central nivå. Flera domstolar har 
redan lokala överenskommelser med polis, åklagare och ombud som kan inne-
bära annan fördelning än vad som anges ovan. Eftersom vikten av lokala över-
enskommelser blir allt större med en ökad elektronisk hantering rekommenderar 
Domstolsverket de allmänna domstolarna som hanterar brottmål att träffa lokala 
överenskommelser med åklagare, polis och ombud vad gäller hantering av ut-
skrift av förundersökningsprotokoll till försvarare. Dessutom bör domstolarna 
komma överens med åklagaren om vilka handlingar domstolen vill att åklagaren 
ska skicka elektroniskt till domstolen. 
 
Justitiedepartementet har informerat Advokatsamfunder om hur utskrift av för-
undersökningsprotokoll till försvarare är tänkt att hanteras.  

 

  

 


