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

beslutade den 15 oktober 2012.  
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Åklagarmyndigheten beslutar med stöd av 1 b § Åklagarförordningen 
(2004:1265) 

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1-2 och 5–7 §§ samt  
5 kap.1 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 1 kap. 3 §, rubriken till 4 kap. samt 
rubriken närmast före 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse, 

dels att noten till 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse, 
i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt 

samarbete. 
 
1 kap.   Behöriga åklagare och var ärendena handläggs 
Behöriga åklagare 

Överlämnande enligt en nordisk eller en europeisk arresteringsorder 

3 §    Allmän åklagare är behörig   
– att handlägga ärenden enligt lagen (2011:1165) om överlämnande 

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

(2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk 
arresteringsorder 

– 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.  
 
2 kap.   Internationell rättslig hjälp 
Rättslig hjälp i Sverige på begäran av utländsk myndighet  

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

–  ärenden från ett nordiskt land handläggs vid allmän 
åklagarkammare. Om ärendet avser brott inom de internationella 
åklagarkamrarnas ansvarsområde handläggs det dock vid internationell 
åklagarkammare. 

– ärenden från ett land utanför Norden handläggs 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. 

 
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. 
 
4 kap.   Utlämning och överlämnande enligt en nordisk eller 
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 
inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid Ekobrotts-
myndigheten. 
 
Överlämnande från Sverige  

Var ärendena handläggs 
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2 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden enligt 
lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk 
arresteringsorder och enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från 
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder vid internationell åkla-
garkammare. 

 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. 
 
Överlämnande till Sverige  

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

6 §    När en svensk arresteringsorder sänds till Rikspolisstyrelsen eller 
direkt till myndighet i den verkställande staten enligt 7 § förordningen 
(2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arreste-
ringsorder eller 7 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till 
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska 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 ska pröva enligt 11 § förordningen (2012:566) om 
överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder eller enligt 
12 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en 
europeisk arresteringsorder, ska frågan överlämnas till rättsavdelningen 
tillsammans med erforderlig utredning. 
 
5 kap.   Överförande av lagföring till Sverige 
Var ärendena handläggs 

1 §   Ärenden om överförande av lagföring till Sverige handläggs vid 
den åklagarkammare inom vars ansvarsområde ärendet hör i enlighet 
med Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagarkamrarnas 
lokalisering och verksamhetsområden (ÅFS 2005:5). 

Ärenden som avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde 
handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.  
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Om lagföringen tas över ska förundersökningen ledas av åklagaren. 
 

6 kap.   Europeiska rättsliga nätverket och Eurojust 
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 Eurojust3.  
 
                       

 Denna författning träder i kraft den 16 oktober 2012.  
 
 
ANDERS PERKLEV 
   Lars Werkström 
   (Rättsavdelningen) 

                                            
3 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. 


