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ÅFS 2007:12 
 
Utkom från trycket den 
15 juni 2007 

Åklagarmyndigheten föreskriver1 följande med stöd av  
– 2 kap. 7 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott-

mål,  
– 1 kap. 3 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet 

inom Europeiska unionen av frysningsbeslut, 
– 4 kap.1 § tredje stycket lagen (2003:1156) om överlämnande från 

Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 3 § första stycket för-
ordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europe-
isk arresteringsorder 

– 12 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samar-
bete i brottsutredningar, samt 

–  3 § förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndig-
heten. 
 
 
1 kap.   Behöriga åklagare och var ärendena handläggs 
Behöriga åklagare 

Rättslig hjälp  

1 §    Allmän åklagare samt assistentåklagare och extra åklagare som 
tjänstgör vid en åklagarkammare är behörig att handlägga ärenden om 
rättslig hjälp i Sverige enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig 
hjälp i brottmål. 
 
Europeiska frysningsbeslut  

2 §    Allmän åklagare är behörig att handlägga ärenden som avses i 
3 kap. lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom 
Europeiska unionen av frysningsbeslut.  

                                            
1 Ändringar i sak i förhållande till föreskrifterna i ÅFS 2005:12, 2005:13, 
2005:14 (ändrad genom ÅFS 2006:4), 2005:15, 2005:16 och 2006:2 har 
markerats med kantstreck. Redaktionella ändringar har inte markerats.  
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Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder 

3 §    Allmän åklagare är behörig   
–  att handlägga ärenden enligt lagen (2003:1156) om överlämnande 

från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och  
–  utfärda en europeisk arresteringsorder enligt 3 § förordningen 

(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder.  
 
Gemensamma utredningsgrupper 

4 §    Chefen för rättsavdelningen eller den åklagare som denne utser är 
behörig att ingå en sådan överenskommelse om att inrätta en gemensam 
utredningsgrupp som avses i 3 § andra stycket lagen (2003:1174) om 
vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar.  
 
Kontrollerade leveranser 

5 §    Chef för åklagarkammare är behörig att handlägga ansökningar 
enligt 10 § och att göra ansökningar och pröva frågor om tillstånd enligt 
11 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i 
brottsutredningar. Chef för åklagarkammare får ge annan åklagare vid 
kammaren sådan behörighet. 
 
Brottsutredningar med användning av skyddsidentitet 

6 §    Chef för åklagarkammare är behörig att ingå en sådan överens-
kommelse som avses i 15 § andra stycket lagen (2003:1174) om vissa 
former av internationellt samarbete i brottsutredningar. Chef för åkla-
garkammare får ge annan åklagare vid kammaren sådan behörighet. 
 
Var ärendena handläggs 

7 §    I kapitel 2-5 finns särskilda föreskrifter om var, eller av vilken 
åklagare, ärenden om rättslig hjälp, europeiska frysningsbeslut, 
utlämning eller överlämnande från Sverige samt överförande av 
lagföring till Sverige handläggs. Utan hinder av dessa föreskrifter får 
berörda kammarchefer komma överens om att ett enskilt ärende skall 
handläggas vid annan åklagarkammare eller av annan åklagare.  
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2 kap.   Internationell rättslig hjälp 
Rättslig hjälp i Sverige på begäran av utländsk myndighet  

Var ärendena handläggs 

1 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden enligt 
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål enligt 
följande: 

–  nordiska ärenden: vid allmän åklagarkammare eller, om det finns 
särskild anledning, vid internationell åklagarkammare, 

– utomnordiska ärenden:  vid internationell åklagarkammare.  
Ärenden som avser brott inom någon av de nationella åklagarkamrar-

nas ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som avser brott 
inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde, handläggs vid Ekobrotts-
myndigheten. 
 
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 rättslig hjälp bör inte 
överstiga två månader.2 
 
Avslag på ansökan 

4 §    Om det uppkommer fråga om att överlämna en ansökan till re-
geringen enligt 2 kap. 15 § första stycket lagen (2000:562) om 
internationell rättslig hjälp i brottmål eller om att avslå ansökan enligt 
2 kap. 15 § andra stycket samma lag skall samråd ske med rättsavdel-
ningen 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. 
 
 
 

                                            
2 Ang krav på skyndsam handläggning, se 2 kap. 6 § lagen (2000:562) om 
internationell rättslig hjälp i brottmål 
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Svensk ansökan om rättslig hjälp utomlands  

Kopia av ansökan till Rikspolisstyrelsen 

5 §    När en ansökan om rättslig hjälp skickas utomlands skall en kopia 
av ansökan samtidigt skickas till enheten för internationellt polissamar-
bete (IPO) vid Rikspolisstyrelsen. 
 
Villkor om användningsbegränsningar 

6 §    Om en utländsk myndighet ställer villkor om användningsbe-
gränsningar som avses i 5 kap. 1 § lagen (2000:562) om internationell 
rättslig hjälp i brottmål som kräver ett sådant avtal som avses i 19 § för-
ordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål skall 
frågan överlämnas till rättsavdelningen tillsammans med erforderlig ut-
redning. 
 
 
3 kap.   Erkännande och verkställighet i Sverige av 
europeiska frysningsbeslut 
Var ärendena handläggs 

1 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden som avses i 
3 kap. lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Euro-
peiska unionen av frysningsbeslut vid internationell åklagarkammare  

Ärenden som avser brott inom någon av de nationella åklagarkamrar-
nas ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som avser brott 
inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid Ekobrotts-
myndigheten av chefsåklagare, vice chefsåklagare och åklagare som ut-
setts att ha särskilda uppgifter vid bekämpning av grov organiserad eko-
nomisk brottslighet. 
 
 
4 kap.   Utlämning och överlämnande enligt en europeisk 
arresteringsorder 
Utlämning från Sverige 

Var ärendena handläggs 

1 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden om 
utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, 
Finland, Island och Norge och enligt lagen (1957:668) om utlämning för 
brott vid internationell åklagarkammare. 

 Ärenden som avser brott inom någon av de nationella åklagarkamrar-
nas ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som avser brott 
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inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid Ekobrotts-
myndigheten av chefsåklagare, vice chefsåklagare och åklagare som ut-
setts att ha särskilda uppgifter vid bekämpning av grov organiserad eko-
nomisk brottslighet. 
 
Överlämnande från Sverige  

Var ärendena handläggs 

2 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden enligt 
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 
arresteringsorder vid internationell åklagarkammare. 

 Ärenden som avser brott inom någon av de nationella åklagarkamrar-
nas ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som avser brott 
inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid Ekobrotts-
myndigheten av chefsåklagare, vice chefsåklagare och åklagare som ut-
setts att ha särskilda uppgifter vid bekämpning av grov organiserad eko-
nomisk brottslighet. 
 
Underrättelser och information till rättsavdelningen  
3 §    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. 

Åklagaren skall informera rättsavdelningen om vilken dag ett beslut 
om överlämnande har verkställts. 
 
4 §    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. 

 
Överlämnande till Sverige  

5 §    Åklagare vid en internationell åklagarkammare skall på begäran 
bistå en annan åklagare vid utfärdandet av en europeisk arresterings-
order och under ärendets fortsatta handläggning. 
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Information till rättsavdelningen om att en europeisk arresteringsorder 
har skickats 

6 §    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 samt, i förekommande 
fall, en kopia av begäran om internationell efterlysning, samtidigt 
skickas till rättsavdelningen.  
 

Villkor om återförande av den eftersökte 

7 §    Om det i ett ärende uppkommer en sådan fråga om garantier som 
riksåklagaren skall pröva enligt 12 § förordningen (2003:1178) om 
överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, skall 
frågan överlämnas till rättsavdelningen tillsammans med erforderlig ut-
redning. 
 
 
5 kap.   Överförande av lagföring till Sverige 
Var ärendena handläggs 

1 §  Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden om 
överförande av lagföring till Sverige enligt följande: 

– nordiska ärenden:  vid allmän åklagarkammare, 
– utomnordiska ärenden: vid internationell åklagarkammare.  
Nordiska ärenden som avser brott inom de internationella åklagar-

kamrarnas ansvarsområde handläggs vid internationell åklagarkammare. 
Ärenden som avser brott inom någon av de nationella åklagarkamrarnas 
ansvarsområden handläggs vid denna.  Ärenden som avser brott inom 
Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid Ekobrottsmyn-
digheten. 
 
 
6 kap.   Europeiska rättsliga nätverket och Eurojust 
Europeiska rättsliga nätverket (EJN) 

Nationella kontaktpunkter 

1 §    Riksåklagaren utser kontaktpunkter i det Europeiska rättsliga nät-
verket för åklagarväsendets del. Kontaktpunkterna har de uppgifter som 
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framgår av artikel 4 i EU:s ministerråds beslut om att inrätta det Euro-
peiska rättsliga nätverket.3 

 
Eurojust  

Nationell medlem 

2 §    Riksåklagaren utser en nationell medlem vid Eurojust. Den natio-
nella medlemmen har sitt tjänsteställe vid rättsavdelningen vid riksåkla-
garens kansli och är stationerad vid Eurojust i Haag. 

Den nationella medlemmen har de uppgifter som följer av EU:s mi-
nisterråds beslut att inrätta Eurojust.4  
 
Biträdande nationell medlem 

3 §    Riksåklagaren utser en biträdande nationell medlem vid Eurojust. 
Den biträdande nationella medlemmen har sitt tjänsteställe, och är sta-
tionerad, vid rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli. 

Vad som i dessa föreskrifter föreskrivs i fråga om den nationella 
medlemmen gäller även den biträdande nationella medlemmen. 
 
Behörighet i Sverige 

4 §    Den nationella medlemmen får utföra åklagaruppgifter i hela riket 
och har samma behörighet som chefen för en internationell åklagar-
kammare. 
 
Nationella kontaktpersoner 

5 §    Riksåklagaren utser nationella kontaktpersoner för Eurojust. 
Kontaktpersonerna skall inom sitt verksamhetsområde ha ett över-

gripande ansvar för frågor som rör Eurojust. I uppgiften ingår att 
– bistå andra svenska åklagare i frågor som rör Eurojust 
– svara på förfrågningar från den nationella medlemmen, särskilt i de 

fall ingen åklagare kan kopplas till en förfrågan 
– ha en nära kontakt med polis, tull och andra myndigheter i frågor 

av betydelse för Eurojust. 
 
 

                                            
3 Gemensam åtgärd 98/428/RIF den 29 juni 1998 beslutad av rådet på grundval 
av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om inrättande av ett 
europeiskt rättsligt nätverk.  
4 Rådets beslut 2002/187/RIF den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust 
för att stärka kampen mot grov brottslighet. 
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Nationell kontaktperson för terrorism 

6 §    Riksåklagaren utser nationella kontaktpersoner för terrorism. 
I uppgiften ingår att fullgöra de uppgifter som tillkommer kontaktper-

sonerna enligt artikel 2 i rådets beslut 2005/671/RIF den 20 september 
2005.5  
 
Kommunikationsvägar 

7 §    All kommunikation till och från Eurojust skall ske genom den na-
tionella medlemmen. 
 
Sekretess 

8 §    En åklagare skall i samband med att uppgifter lämnas över till den 
nationella medlemmen ange om det föreligger hinder mot att dessa läm-
nas vidare till en utländsk myndighet eller till Eurojust som mellanfolk-
lig organisation. 
 
Överlämnande av förundersökning 

9 §    En förundersökning som har inletts av den nationella medlemmen 
skall snarast överlämnas till en åklagarkammare. Den nationella med-
lemmen får fortsätta att leda förundersökningen om det finns särskild 
anledning till det. 
 
Begäran om bistånd av Eurojust 

10 §    En åklagare får begära bistånd av Eurojust. En sådan begäran rik-
tas till den nationella medlemmen. Innan bistånd begärs kan samråd ske 
med en nationell kontaktperson. 
 
Anmodan från den nationella medlemmen 

11 §    En åklagare som tar emot en anmodan från den nationella med-
lemmen enligt artikel 6a i Eurojustbeslutet skall pröva om åtgärden kan 
vidtas. Om en åtgärd inte kan vidtas skall ett motiverat svar lämnas till 
den nationella medlemmen. 
 
Uppmaning från Eurojust 

12 §    En uppmaning enligt artikel 7a i Eurojustbeslutet vidarebefordras 
av den nationella medlemmen till den åklagare som berörs. Om det inte 
finns någon berörd åklagare bestämmer chefen för rättsavdelningen vem 
                                            
5 Rådets beslut 2005/671/RIF den 20 september 2005 om informationsutbyte 
och samarbete när det gäller terroristbrott. 
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som skall handlägga uppmaningen. Uppmaningen skall handläggas utan 
dröjsmål. 

Åklagaren skall till den nationella medlemmen redovisa vilka beslut 
som fattats och åtgärder som vidtagits med anledning av uppmaningen. 

Om uppmaningen i någon del inte följs skall en redovisning om detta 
ges in till riksåklagaren, tillsammans med yttrande från överåklagaren 
vid berört utvecklingscentrum. 
                       

Denna författning träder i kraft den 18 juni.2007. Samtidigt upphör 
ÅFS 2005:12, 2005:13, 2005:14, 2005:15, 2005:16, 2006:2 och 2006:4 
att gälla. 
 
 
 
FREDRIK WERSÄLL 
    Lena Moore 
    (Rättsavdelningen) 


