
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt 
en europeisk arresteringsorder; 

beslutade den 5 december 2005. 

 

 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 4 kap. 1 § tredje stycket 
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 
arresteringsorder, 3 § första stycket förordningen (2003:1178) om 
överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 3 § 
förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten 
följande. 
 
Överlämnande från Sverige enligt en europeisk  
arresteringsorder 
Behöriga åklagare 

1 §   Åklagare vid en internationell åklagarkammare och åklagare vid 
Ekobrottsmyndigheten som utsetts att ha särskilda uppgifter vid be-
kämpning av grov organiserad ekonomisk brottslighet är behörig att 
handlägga ärenden enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sve-
rige enligt en europeisk arresteringsorder. 

Utom kontorstid är även jouråklagare behörig att handlägga ärenden 
som avses i första stycket. 

Annan allmän åklagare än vad som följer av första och andra stycket 
får ta emot samtycke och medgivande samt återkallelse av sådant sam-
tycke eller medgivande enligt 10 förordningen (2003:1179) om över-
lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. 

 
Information till Rättsavdelningen 
2 §    När åklagare skickar sådan underrättelse till den utfärdande staten 
som avses i 10 § fjärde stycket, 13, 17, 20 och 22 §§ förordningen 
(2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder skall en kopia av underrättelsen samtidigt sändas till Rättsav-
delningen vid Riksåklagarens kansli. 

Åklagaren skall skriftligen informera Rättsavdelningen om vilken dag 
ett beslut om överlämnande har verkställts. 
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3 §    Om en underrättelse om att tidsfristerna överskridits skickas till 
den utfärdande staten enligt 12 § andra stycket förordningen 
(2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder skall en kopia av underrättelsen samtidigt sändas till Rättsav-
delningen vid Riksåklagarens kansli 
 
Överlämnande till Sverige enligt en europeisk 
arresteringsorder 
Behöriga åklagare 

4 §    Allmän åklagare är behörig att utfärda en svensk arresteringsorder 
som avses i 3 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige 
enligt en europeisk arresteringsorder. 
 
5 §    Åklagare vid en internationell åklagarkammare skall på begäran 
bistå en annan åklagare vid utfärdandet av en svensk arresteringsorder 
och under ärendets fortsatta handläggning. 
 
Anmälan till Rättsavdelningen 

6 §    Om det i ett ärende uppkommer en sådan fråga om villkor som 
Riksåklagaren skall pröva enligt 12 § förordningen (2003:1178) om 
överflämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, skall 
frågan överlämnas till Rättsavdelningen vid Riksåklagarens kansli  
tillsammans med erforderlig utredning. 
 
Information till Rättsavdelningen 

7 §    När en svensk arresteringsorder sänds till Rikspolisstyrelsen eller 
direkt till myndighet i den verkställande staten enligt 7 § förordningen 
(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder skall en kopia av arresteringsordern samtidigt skickas till 
Rättsavdelningen vid Riksåklagarens kansli.  
                       

Denna författning träder i kraft den 5 december 2005. Samtidigt upp-
hör RÅFS 2003:12 att gälla. 
 
 
 
FREDRIK WERSÄLL 
    /Lena Moore 


