
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter 
(2007:12) om internationellt samarbete; 

beslutade den 17 oktober 2011.  
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § 
Åklagarförordningen (2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens 
föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete att ett nytt 6 kap. 
med följande lydelse ska införas. 
 
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 
framgår av artikel 4 i EU:s ministerråds beslut om att inrätta det Euro-
peiska rättsliga nätverket.1 
 
Eurojust 
 
Nationell medlem 
 
2 §    Riksåklagaren utser en nationell medlem vid Eurojust. Denne ska 
ha sitt tjänsteställe vid Eurojust.  
 Den nationella medlemmen har de uppgifter som följer av EU:s 
ministerråds beslut om Eurojust.2  

                                            
1 Rådets beslut 2008/976/RIF av den 16 december 2008 om det europeiska rättsliga 
nätverket.  

 
2 Rådets beslut 2009/426/RIF den 16 december 2008 om förstärkning av 
Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för 
att stärka kampen mot grov brottslighet samt Rådets beslut 2002/187/RIF den 
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Biträdande nationell medlem och assisterande nationell medlem 

 
3 §    Riksåklagaren utser en eller flera biträdande nationella 
medlemmar och en eller flera assisterande nationella medlemmar vid 
Eurojust. Riksåklagaren bestämmer tjänsteställen för dem.   
 Vad som föreskrivs i fråga om den nationella medlemmen gäller även 
den biträdande nationella medlemmen och den assisterande 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. 
 
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 om informationsutbyte och 
amarbete när det gäller terroristbrott.3  
 
Nationellt samordningssystem för Eurojust 
 
7 §    Ett nationellt samordningssystem för Eurojust ska finnas vid Operativa 
samordningsfunktionen på Internationella åklagarkammaren Stockholm för att 
säkerställa samordning av det arbete som utförs av 

                                                            
28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov 
brottslighet. 
 
3 Rådets beslut 2005/671/RIF den 20 september 2005 om informationsutbyte 
och samarbete när det gäller terroristbrott. 
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a) de nationella kontaktpersonerna för Eurojust, 
b) de nationella kontaktpersonerna för Eurojust avseende 

terrorism, 
c) den nationella kontaktpersonen för det europeiska rättsliga 

nätverket, 
d) de nationella medlemmarna eller kontaktpunkterna för nätverket 

för gemensamma utredningsgrupper och de nätverk som inrättats 
genom rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om 
inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med 
avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, 
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, rådets beslut 
2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan 
medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det 
gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som 
härrör från brott och rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 
oktober 2008 om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter. 

Det nationella samordningssystemet för Eurojust har de uppgifter som följer 
av EU:s ministerråds beslut om förstärkning av Eurojust.4 

En av de enligt 5 § ovan utsedda kontaktpersonerna för Eurojust ska av 
Riksåklagaren utses att ansvara för att det nationella samordningssystemet för 
Eurojust fungerar. Denna kontaktperson ska ha sitt tjänsteställe vid Operativa 
samordningsfunktionen på Internationella åklagarkammaren Stockholm. 
 
Informationsskyldighet till Eurojust 
 
8 §    I ärenden där gemensamma utredningsgrupper inrättats, vissa typer av 
brott hanteras och minst tre medlemsstater berörs eller internationella ärenden 
med behörighetskonflikter eller samarbetssvårigheter uppstått ska åklagare 
lämna information till Eurojust enligt vad som närmare föreskrivs i beslutet om 
förstärkning av Eurojust.5 

Informationen till Eurojust ska lämnas på att av Eurojust särskilt upprättat 
elektroniskt formulär. 
 
9 §    Informationen till Eurojust ska skickas till den nationella medlemmen 
med användande av Åklagarväsendets e-postsystem. En kopia ska skickas till 

                                            
4  Artikel 12 Rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om förstärkning av 
Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att 
stärka kampen mot grov brottslighet. 
 
5 Artikel 13 Rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om förstärkning av 
Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att 
stärka kampen mot grov brottslighet. 
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Operativa samordningsfunktionen på Internationella åklagarkammaren 
Stockholm. 
 
Kommunikationsvägar 
 
10 §    All kommunikation till och från Eurojust ska  gå genom den nationella 
medlemmen. Operativa samordningsfunktionen på Internationella 
åklagarkammaren Stockholm kan bistå åklagare vid kommunikation med 
Eurojust. 
 
Sekretess 
 
11 §    En åklagare ska i samband med att uppgifter lämnas över till den 
nationella medlemmen ange om det föreligger hinder mot att dessa lämnas 
vidare till en utländsk myndighet eller till Eurojust som mellanfolklig 
organisation. 
 
Överlämnande av förundersökning 
 
12 §    En förundersökning som har inletts av den nationella medlemmen ska 
snarast överlämnas till en åklagarkammare. Den nationella medlemmen får 
fortsätta att leda förundersökningen om det finns särskild anledning till det. 
 
Begäran om bistånd av Eurojust 
 
13 §    En åklagare får begära bistånd av Eurojust. En sådan begäran riktas till 
den nationella medlemmen. Innan bistånd begärs kan samråd äga rum med en 
nationell kontaktperson eller Operativa samordningsfunktionen på 
Internationella åklagarkammaren Stockholm. 
 
Anmodan från den nationella medlemmen 
 
14 §    En åklagare som tar emot en anmodan från den nationella medlemmen 
enligt artikel 6 i Eurojustbeslutet6 ska utan dröjsmål pröva om åtgärden kan 
vidtas. Om en åtgärd inte kan vidtas ska ett motiverat svar lämnas till den 
nationella medlemmen. 
 
 
 
 
                                            
6 Rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om förstärkning av Eurojust 
och om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen 
mot grov brottslighet. 
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Uppmaning från Eurojust 
 
15 §    En uppmaning eller ett yttrande enligt artikel 7 i Eurojustbeslutet7 
vidarebefordras av den nationella medlemmen till den åklagare som berörs. 
Om det inte finns någon berörd åklagare bestämmer riksåklagaren vem som 
ska handlägga uppmaningen eller yttrandet. Uppmaningen eller yttrandet ska 
handläggas utan dröjsmål. 

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

Om uppmaningen eller yttrandet i någon del inte följs ska en redovisning om 
detta ges in till riksåklagaren, tillsammans med yttrande av överåklagaren vid 
berört utvecklingscentrum. 
 
Övriga internationella kontaktpunkter 
 
Gemensamma utredningsgrupper 
 
16 §    Operativa samordningsfunktionen på Internationella åklagarkammaren 
Stockholm ska vara Åklagarmyndighetens kontaktpunkt för nätverket för 
gemensamma utredningsgrupper. 
 
Kontaktpunkt för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 
 
17 §    Internationella åklagarkammaren Stockholm ska vara 
Åklagarmyndighetens kontaktpunkt i nätverket avseende folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser. 

I uppgiften ingår att fullgöra de uppgifter som tillkommer kontaktpunkterna 
enligt artikel 2 i rådets beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk av 
kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till 
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.8 
 
Kontaktpunkt för antikorruptionsnätverket 
 
18 §    Riksenheten mot korruption ska vara Åklagarmyndighetens  

                                            
7 Se not 6. 
 
8 Rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt 
nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till 
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. 
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kontaktpunkt enligt rådets beslut om ett antikorruptionsnätverk med  
kontaktpunkter.9 
 
Rapporteringsskyldighet 
 
19 §    Kontaktpunkterna för gemensamma utredningsgrupper, folkmord, brott 
mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt antikorruptionsnätverket ska 
rapportera till Riksåklagaren. 
                       

 Denna författning träder i kraft den 1 november 2011.  
 
 
 
ANDERS PERKLEV 
   Nils Rekke 
   (Rättsavdelningen) 

                                            
9 Rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 oktober 2008 om ett antikorruptionsnätverk 
med kontaktpunkter. 


