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 Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförord-
ningen (2004:1265) och 1 kap. 4 och 5 §§ förordningen (2015:488) om 
erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom 
Europeiska unionen i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 
2007:12) om internationellt samarbete 
 dels att nuvarande 7 kap. ska betecknas 8 kap., 
 dels att 1 kap. 7 § ska ha följande lydelse, 
 dels att det ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse,  
 dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 b §, samt närmast före 
1 kap. 6 b § införas en ny rubrik av följande lydelse.1 
 
1 kap.   Behöriga åklagare och var ärendena handläggs 

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder 

6 b §    Allmän åklagare samt assistentåklagare och extra åklagare är 
behörig att handlägga ärenden om erkännande och uppföljning av beslut 
om övervakningsåtgärder som avses i lagen (2015:485) om erkännande 
och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska 
unionen.  
 
Var ärendena handläggs 

7 §    I kapitel 2–7 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, överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder 
samt erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder 
handläggs. 

                                            
1 Ändringarna har markerats med kantstreck 



ÅFS 2015:5 
 
 

2 (2) 

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. 
 

7 kap.   Erkännande och uppföljning av beslut om över-
vakningsåtgärder 

Var ärendena handläggs 

1 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ett svenskt beslut 
om övervakningsåtgärder som ska erkännas och följas upp i en annan 
medlemsstat vid allmän kammare.  

Ärenden som avser brott inom de internationella åklagarkamrarnas, 
riksenheternas eller Särskilda åklagarkammarens ansvarsområden 
handläggs vid dessa. Ärenden som avser brott inom Ekobrottsmyndig-
hetens ansvarsområde handläggs vid Ekobrottsmyndigheten. 

 
2 §    Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas 
och följas upp i Sverige handläggs vid internationell åklagarkammare. 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2015. 
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   (Rättsavdelningen) 
 


