
 

 

Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 

 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 

2007:12) om internationellt samarbete; 

 

beslutade den 24 oktober 2016 
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) och 1 kap. 3 och 5 §§ förordning (2015:646) om europeisk 

skyddsorder i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS2007:12) 

om internationellt samarbete 

dels att nuvarande 8 kap. ska betecknas 9 kap., 

dels att 1 kap. 1, 3 och 7 §§, 2 kap. 1 och 5 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 

2 §§ och 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., av följande lydelse, och 

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 c §, samt närmast före 

1 kap. 6 c § införas en ny mellanrubrik av följande lydelse. 
 

1 kap. Behöriga åklagare och var ärendena handläggs 

Behöriga åklagare 

Rättslig hjälp 

1 §    Allmän åklagare samt assistentåklagare och extra åklagare är 

behörig att handlägga ärenden om rättslig hjälp i Sverige enligt lagen 

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. 
 

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,  

– att 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 

ÅFS 2016:6 
 

Publiceringsdatum 

den 25 oktober 2016 



ÅFS 2016:6 

 

2 (4) 

– att utfärda en europeisk arresteringsorder enligt 3 § förordningen 

(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk 

arresteringsorder. 

 

Utfärdande, erkännande och verkställighet av en europeisk skyddsorder  

6 c §    Allmän åklagare är behörig att handlägga ärenden om utfärdande 

samt erkännande och verkställighet av en europeisk skyddsorder enligt 

lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. 

 

Var ärendena handläggs 

7 §    I kapitel 2–8 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, 

erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder samt 

utfärdande, erkännande och verkställighet av en europeisk skyddsorder 

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. 

 

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 om rättslig 

hjälp i Sverige 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 något av riksenheternas eller Särskilda 

åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som 

avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid 

Ekobrottsmyndigheten. 
 

Svensk ansökan om rättslig hjälp utomlands 

Kopia av ansökan till Polismyndigheten 

5 §    När en ansökan om rättslig hjälp skickas utomlands ska en kopia av 

ansökan samtidigt skickas till Internationella enheten vid Nationella 

operativa avdelningen på Polismyndigheten. 
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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 

Europeiska unionen av frysningsbeslut vid internationell åklagar-

kammare. 

Ärenden som avser brott inom något av riksenheternas eller Särskilda 

åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som 

avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid 

Ekobrottsmyndigheten. 

 

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 (1957:668) om utlämning för brott vid 

internationell åklagarkammare. 

Ärenden som avser brott inom något av riksenheternas eller Särskilda 

åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som 

avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid 

Ekobrottsmyndigheten. 

 

Överlämnande från Sverige 

Var ärendena handläggs 

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 

åklagarkammare. 

Ärenden som avser brott inom något av riksenheternas eller Särskilda 

åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid denna. Ärenden som 

avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid 

Ekobrottsmyndigheten. 

 
5 kap. Överförande av lagföring till Sverige 

Var ärendena handläggs 

1 §    Ärenden om överförande av lagföring till Sverige handläggs vid den 

åklagarkammare eller riksenhet inom vars ansvarsområde ärendet hör i 
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enlighet med Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om 

indelningen av den operativa verksamheten. 

Ärenden som avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde 

handläggs vid Ekobrottsmyndigheten. 

Om lagföringen tas över ska förundersökningen ledas av åklagaren. 

 

8 kap. Utfärdande, erkännande och verkställighet av en 
europeisk skyddsorder 

Var ärendena handläggs 

1 §    Ärenden som avser utfärdande av en europeisk skyddsorder 

handläggs vid den åklagarkammare eller riksenhet där det tidigare eller 

pågående ärendet om kontaktförbud handlagts eller handläggs. 

 

2 §    Ärenden som avser erkännande och verkställighet av en europeisk 

skyddsorder handläggs vid den allmänna åklagarkammare inom vars 

ansvarsområde förbudet helt eller huvudsakligen ska gälla. 

  

                      

Denna författning träder i kraft den 1 november 2016. 

 

 

 

ANDERS PERKLEV 

   Lars Werkström 

   (Rättsavdelningen) 
 

 

    


