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11485 Stockholm

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att ansluta till e-Evidencesystemet

Regeringens beslut

Regeringen ger Åklagarmyndigheten i uppdrag att genomföra en svensk
anslutning till det europeiska elektroniska systemet för åklagares hantering av
förfrågningar och svar om digital bevisning (e-Evidence). Anslutningen ska
vara genomförd senast den 1 januari 2021.
Genomförandet ska ske med utgångspunkt i det förslag till handlingslinje
som Åklagarmyndigheten har redovisat till regeringen i mars 2018.
Åklagarmyndigheten ska ta de nationella och internationella kontakter som
behövs för anslutningen till systemet. För att bidra till finansieringen av en
svensk anslutning ska Åklagarmyndigheten undersöka möjligheterna att söka
tillgängliga medel från relevanta EU-fonder eller EU-program.
Åklagarmyndigheten ska i årsredovisningen för 2019 redovisa hur
genomförandet av uppdraget fortlöper. Uppdraget ska slutredovisas i
årsredovisningen för 2020. Av slutredovisningen ska framgå vilka kostnader
som anslutningen har medfört och hur dessa har finansierats.
Bakgrund

Europeiska unionens råd (rådet) antog den 9 juni 2016 slutsatser om
förbättrad straffrätt i cyberrymden. I rådsslutsatserna uppmanas Europeiska
kommissionen (kommissionen) att i samarbete med bl.a. medlemsstaterna ta
fram ett förslag till en teknisk lösning som gör det möjligt att genom en säker
online-portal överföra förfrågningar och svar avseende bistånd med
inhämtande av digital bevisning inom EU. Portalen är avsedd att användas
för det utbyte av bevisning som ska ske enligt Europarlamentens och rådets
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direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder
på det straffrättsliga området (European Investigation Order, EIO).
Kommissionens nuvarande planering för arbetet sträcker sig fram till 2019
och prioriterar i första skedet att systemet ska realisera en lösning för utbyte
av förfrågningar och svar enligt EIO. Funktionalitet för att även utbyta
digitalt bevismaterial omfattas av kommissionens uppdrag men planeras
senare i tid.
I augusti 2017 gav regeringen Åklagarmyndigheten i uppdrag att analysera
och förbereda en svensk anslutning till e-Evidence (Ju2017/06937/KRIM). I
mars 2018 återrapporterade Åklagarmyndigheten uppdraget till regeringen
(Justitiedepartementet) genom rapporten Rapport om anslutning till e-Evidencesystemet (Ju2018/01976/KRIM). I rapporten lämnade Åklagarmyndigheten
bl.a. förslag på ett huvudalternativ för genomförande av en anslutning till
och förvaltning av e-Evidence-systemet.
Skälen för regeringens beslut

Samarbetet mellan EU:s medlemsstater inom e-juridik är ett verktyg för det
praktiska genomförandet av EU-lagstiftning och underlättar för medborgare,
företag och rättstillämpare att få tillgång till rättsliga förfaranden och rättslig
information. Kommissionen har fått i uppdrag av rådet att i samarbete med
bl.a. EU:s medlemsstater ta fram ett förslag till en teknisk lösning som gör
det möjligt att genom en säker online-portal överföra förfrågningar och svar
avseende bistånd med inhämtande av digital bevisning inom EU.
Regeringens ambition är att Sverige ska kunna utbyta åklagares förfrågningar
om bevisning elektroniskt genom e-Evidence-systemet.
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Med hänsyn till den rapport som Åklagarmyndigheten redovisade i mars
2018 och den centrala roll som myndigheten kommer att ha för hanteringen

av de aktuella ärendena bör uppdraget ges till Åklagarmyndigheten.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Maja Rhodin Edlund
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