
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om handläggningen av ärenden om internationell 
rättslig hjälp; 

beslutade den 5 december 2005. 

 

 

ÅFS 2005:14 
 
Utkom från trycket 
den 5 december 2005 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § lagen 
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål och 3 § förord-
ningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten följande. 
 
Rättslig hjälp i Sverige 
Behöriga åklagare 

1 §    Allmän åklagare är behörig att handlägga ärenden om rättslig hjälp 
i Sverige enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott-
mål. Ärendena handläggs vid de internationella åklagarkamrarna eller, 
efter överenskommelse i det enskilda fallet mellan berörda kammarche-
fer, vid annan åklagarkammare. Ärenden som avser brott inom Eko-
brottsmyndighetens verksamhetsområde handläggs vid Ekobrottsmyn-
digheten. 
 
Felsända ansökningar om rättslig hjälp 

2 §    Om en ansökan som enligt 2 kap. 6 § lagen (2000:562) om inter-
nationell rättslig hjälp i brottmål skall ges in till Justitiedepartementet i 
stället getts in till en åklagarkammare, skall ansökan överlämnas till Ju-
stitiedepartementet. 
 
Skyndsam handläggning 

3 §    Handläggningstiden för ansökningar om internationell rättslig 
hjälp bör inte överstiga två månader. 
 
Avslag på ansökan 

4 §    Om det uppkommer fråga om att överlämna en ansökan till reger-
ingen enligt 2 kap. 15 § första stycket lagen (2000:562) om internatio-
nell rättslig hjälp i brottmål eller om att avslå ansökan enligt 2 kap. 15 § 



 
 
andra stycket samma lag skall samråd ske med Rättsavdelningen vid 
Riksåklagarens kansli.  

Om ansökan skall överlämnas till regeringen för prövning av frågan 
om avslag skall denna, tillsammans med åklagarens yttrande, skickas till 
Rättsavdelningen som överlämnar ärendet till regeringen tillsammans 
med Riksåklagarens yttrande.  
 
Rättslig hjälp utomlands  
Kopia av ansökan till Nationella sambandskontoret 

5 §    När en ansökan om rättslig hjälp skickas utomlands skall en kopia 
av ansökan samtidigt skickas till Nationella sambandskontoret vid Riks-
polisstyrelsen. 
 
Villkor om användningsbegränsningar 

6 §    Om en utländsk myndighet ställer sådana villkor om användnings-
begränsningar som avses i 5 kap. 1 § lagen (2000:562) om internationell 
rättslig hjälp i brottmål skall samråd ske med Rättsavdelningen vid 
Riksåklagarens kansli innan villkoret godtas. 
                       

Denna författning träder i kraft den 5 december 2005. Samtidigt upp-
hör RÅFS 2000:5 och 1 § i ÅFS 2005:4 att gälla. 
 
 
 
FREDRIK WERSÄLL 
    /Lena Moore 


