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Domstolsverket har granskat betänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – 
kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering 
(SOU 2020:58) mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av 
myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan 
tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och 
utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan 
påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. 

Domstolsverket konstaterar inledningsvis att beslut enligt EU:s 
cybersäkerhetsakt och lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s 
cybersäkerhetsakt föreslås få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
Rätten att överklaga beslut föreslås även gälla beslut av privata organ för 
bedömning av överensstämmelse. 

I betänkandet konstateras att bestämmelsen om försvarssekretess i 15 kap. 2 
§ OSL kan bli tillämplig i vissa situationer och att sådan sekretess kan 
aktualiseras både hos ett organ för bedömning av överensstämmelse och hos 
den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering (s. 268). Det 
innebär att mål enligt EU:s cybersäkerhetsakt och lagen om kompletterande 
bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt som överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol kan komma att innehålla säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och därmed omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Vidare 
innebär möjligheten att överklaga beslut av organ för bedömning av 
överensstämmelse att det saknas en förutsägbarhet i vilken domstol dessa 
säkerhetsmål kommer prövas. 

Domstolsverket har i tidigare remissyttrande (senast i remissvaret på 
departementspromemorian Säkerhetsprövning av domare, Ds 2019:26) 
framfört att det för domstolarnas del finns behov av särskilda forumregler 
för mål som rör säkerhetskänslig verksamhet och som omfattar 
säkerhetskyddsklassificerade uppgifter. Praktiska såväl som ekonomiska skäl 
talar starkt för att dessa mål ska hanteras på ett begränsat antal domstolar. 
Även hanteringen av säkerhetsprövningen av domare och annan personal 
skulle underlättas betydligt om det finns en förutsägbarhet i vilka domstolar 
som hanterar målen, särskilt med beaktande av att det i vissa fall kan uppstå 
brådskande behov av säkerhetsprövning. Det är därför angeläget att frågan 
om särskild forumregel utreds närmare även för prövningen av beslut enligt 
EU:s cybersäkerhetsakt och tillhörande lag om kompletterande 
bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. Domstolsverket har i övrigt inget 
att invända mot förslagen i sak.  

När det gäller konsekvenserna av lämnade förslag instämmer 
Domstolsverket i utredningens bedömning att förslagen kommer medföra en 
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ökad måltillströmning och kostnadsökningen är enligt Domstolsverkets 
uppfattning sannolikt så stor att den inte kan hanteras inom befintliga 
ekonomiska ramar. Några slutsatser om hur stor måltillströmningen 
kommer att bli kan emellertid inte dras utifrån det resonemang som förs i 
betänkandet. För att fullt ut kunna bedöma effekterna för Sveriges 
Domstolars del efterfrågar Domstolsverket därför en närmare analys av vilka 
konsekvenser cybersäkerhetslagstiftningen förväntas medföra för 
domstolarna. 

 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande 
har varit juristen Rebecca Hjälmarö. 

 

 

Charlotte Driving 

   Rebecca Hjälmarö 

 

 


