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 Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförord-
ningen (2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 
2007:12) om internationellt samarbete 
 dels att nuvarande 6 kap. ska betecknas 7 kap., 
 dels att 1 kap. 7 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse, 
 dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 kap., av följande lydelse,  
 dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, samt närmast före 
1 kap. 6 a § införas en ny rubrik av följande lydelse.1 
 
1 kap.   Behöriga åklagare och var ärendena handläggs 

Överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder 

6 a §    Allmän åklagare är behörig att handlägga ärenden enligt lagen 
(2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande 
påföljder inom Europeiska unionen. 
 
Var ärendena handläggs 

7 §    I kapitel 2–6 finns särskilda föreskrifter om var, eller av vilken 
åklagare, ärenden om rättslig hjälp, europeiska frysningsbeslut, 
utlämning eller överlämnande från Sverige, överförande av lagföring till 
Sverige samt överförande av verkställighet av frihetsberövande 
påföljder handläggs. 

Utan hinder av dessa föreskrifter får de områdeschefer som berörs 
komma överens om att ett enskilt ärende ska handläggas vid annan 
åklagarkammare eller av annan åklagare. 
 

                                            
1 Ändringarna har markerats med kantstreck 
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4 kap.   Utlämning och överlämnande enligt en nordisk eller 
en europeisk arresteringsorder   

Underrättelser och information till rättsavdelningen  

3 §    När åklagare skickar sådan underrättelse till den utfärdande staten 
som avses i 10 § tredje stycket, 13, 17, 20 och 22 §§ förordningen 
(2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder ska en kopia av underrättelsen samtidigt sändas till rättsav-
delningen. 

Åklagaren ska informera rättsavdelningen om vilken dag ett beslut om 
överlämnande har verkställts. 
 

6 kap.   Överförande av verkställighet av frihetsberövande 
påföljder 

Var ärendena handläggs 

1 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden om 
överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder enligt lagen 
(2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande 
påföljder inom Europeiska unionen av Internationella åklagarkammaren 
Stockholm.  

Vid överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljd från ett 
annat nordiskt land handläggs, om den dömdes vistelseort i Sverige är 
känd, tvångsmedel enligt 3 kap. 15 § lagen (2015:96) om erkännande 
och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska 
unionen av allmän kammare inom vars område den dömde har sin 
hemvist.  
                       

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015. 
 
 
 
ANDERS PERKLEV  
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