Åklagarmyndighetens författningssamling

ÅFS 2017:6
Åklagarmyndighetens föreskrifter
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS
2007:12) om internationellt samarbete;
beslutade den 11 december 2017
Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen
(2004:1265) och 1 kap. 3 § lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut i fråga om
Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt
samarbete att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap.
1 och 2 §§, 9 kap. 1 § och 10 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

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.
– ärenden från ett land utanför Norden handläggs vid Riksenheten mot
internationell och organiserad brottslighet.
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.

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 Riksenheten mot
internationell och organiserad brottslighet.
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Ärenden som avser brott inom något av de övriga 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
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Ärenden som avser brott inom något av de övriga 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 Riksenheten mot
internationell och organiserad brottslighet.
Ärenden som avser brott inom något av de övriga riksenheternas eller
Särskilda åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid denna.
Ärenden som avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde
handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
Överlämnande till Sverige
5 § Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad
brottslighet ska på begäran bistå en annan åklagare vid utfärdandet av en
nordisk eller en europeisk arresteringsorder och under ärendets fortsatta
handläggning.

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
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påföljder inom Europeiska unionen av Riksenheten mot internationell
och organiserad brottslighet.
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.

7 kap. Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder
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 riksenheternas eller Särskilda
åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid dessa. Ärenden som
avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde handläggs vid
Ekobrottsmyndigheten.
2 § Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som ska erkännas och
följas upp i Sverige handläggs vid Riksenheten mot internationell och
organiserad brottslighet.

9 kap. Erkännande och verkställighet av en europeisk
utredningsorder
Var ärendena handläggs
1 § Om inte annat följer av andra stycket handläggs en inkommande
europeisk utredningsorder enligt följande:
– en utredningsorder från Finland handläggs vid allmän åklagarkammare.
– en utredningsorder från ett annat land än Finland handläggs vid
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
En utredningsorder som avser brott inom något av riksenheternas eller
Särskilda åklagarkammarens ansvarsområden handläggs vid denna.
Ärenden som avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde
handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
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10 kap. Europeiska rättsliga nätverket och Eurojust
Kontaktpunkt för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
17 § Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet 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. 1
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

ANDERS PERKLEV
Lars Werkström
(Rättsavdelningen)

1

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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