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Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter        

(ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete; 
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om 

internationellt samarbete   

dels att rubriken närmast före 10 kap. 15 § ska utgå, 

dels att 4 kap. 4 a §, 5 kap. 1 §, 10 kap. 2–4, 7–9 och 14–15 §§ med 

tillhörande fotnot ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 10 kap. 14 § ska ha följande lydelse.  

 

4 kap. Utlämning och överlämnande enligt en nordisk eller en 
europeisk arresteringsorder   

Begäran om särskild upplysning i SIS  

4 a §    Ärenden enligt 11 § andra stycket förordningen (2000:836) om 

Schengens informationssystem handläggs vid den enhet som följer av       

1 eller 2 §.  

 Om den eftersökte inte har hemvist eller annars uppehåller sig i 

Sverige handläggs ärendet vid Riksenheten mot internationell och 

organiserad brottslighet. 

 

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 

enligt Åklagarmyndighetens arbetsordning. 

 Ärenden som avser brott inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde 

handläggs vid Ekobrottsmyndigheten. 

 Om lagföringen tas över ska förundersökningen ledas av åklagaren.  
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10 kap. Europeiska rättsliga nätverket och Eurojust 

Eurojust 

Nationell medlem 

2 §    Riksåklagaren utser en nationell medlem vid Eurojust. Den 
nationella medlemmen har de uppgifter som följer av 
Eurojustförordningen och ska ha sitt tjänsteställe vid Eurojusts säte. 
 
Biträdande nationell medlem och assisterande nationell medlem 

3 §    Riksåklagaren utser en eller flera biträdande nationella medlemmar 
och en eller flera assisterande nationella medlemmar vid Eurojust. 
Riksåklagaren bestämmer tjänsteställen för dem.   
 Vad som föreskrivs i fråga om den nationella medlemmen gäller även 

den biträdande nationella medlemmen och den assisterande nationella 

medlemmen.  

 

Behörighet i Sverige 

4 §    Den nationella medlemmen får utföra åklagaruppgifter i hela riket 
och har samma behörighet som chefen för Riksenheten mot internationell 
och organiserad brottslighet.  
 

Nationellt samordningssystem för Eurojust 

7 §    Ett nationellt samordningssystem för Eurojust ska finnas vid 

operativa samordningsfunktionen vid Nationella åklagaravdelningen för 

att säkerställa samordning av det arbete som utförs av 

 a) de nationella kontaktpersonerna för Eurojust, 

 b) de nationella kontaktpersonerna för Eurojust avseende terrorism, 

 c) den nationella kontaktpersonen för det europeiska rättsliga 

nätverket, 

 d) de nationella medlemmarna eller kontaktpunkterna för nätverket för 

gemensamma utredningsgrupper och de nätverk som inrättats genom 

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, rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om 

samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar 

när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som 

härrör från brott och rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 oktober 2008 

om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter. 

                                            
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 den 14 november 

2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och 

om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF. 
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 Det nationella samordningssystemet för Eurojust har de uppgifter som 

följer av Eurojustförordningen.  

 En av de enligt 5 § ovan utsedda kontaktpersonerna för Eurojust ska av 

riksåklagaren utses att ansvara för att det nationella samordningssystemet 

för Eurojust fungerar. Denna kontaktperson ska ha sitt tjänsteställe vid 

operativa samordningsfunktionen vid Nationella åklagaravdelningen.  

 

Informationsskyldighet till Eurojust 

8 §    I ärenden där gemensamma utredningsgrupper inrättats, vissa typer 

av brott hanteras och minst tre medlemsstater berörs eller internationella 

ärenden med behörighetskonflikter eller samarbetssvårigheter uppstått 

ska åklagare lämna information till Eurojust enligt vad som närmare 

föreskrivs i Eurojustförordningen. 

 Informationen till Eurojust ska lämnas på ett av Eurojust särskilt 

upprättat elektroniskt formulär.  

 

9 §    Informationen till Eurojust ska skickas till den nationella 

medlemmen. En kopia ska skickas till operativa samordningsfunktionen 

vid Nationella åklagaravdelningen.  

 

Begäran från Eurojust 

14 §    En begäran eller ett skriftligt yttrande enligt artikel 4 i 

Eurojustförordningen vidarebefordras av den nationella medlemmen till 

den åklagare som berörs. Om det inte finns någon berörd åklagare 

bestämmer riksåklagaren vem som ska handlägga begäran.   

 

15 §    En åklagare som tar emot en begäran eller ett skriftligt yttrande 

från Eurojust ska utan dröjsmål pröva om åtgärden kan vidtas. Om en 

åtgärd inte kan vidtas ska ett motiverat svar lämnas till den nationella 

medlemmen. Åklagaren ska till den nationella medlemmen redovisa vilka 

beslut som fattats och åtgärder som vidtagits. 

 Om begäran eller yttrandet i någon del inte följs ska en redovisning om 

detta ges in till riksåklagaren, tillsammans med ett yttrande av över-

åklagare vid Utvecklingscentrum.  

 
 

 

 

 

                                            
 Artikel 20. 
 Artikel 21. 
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Denna författning träder i kraft den 12 december 2019.  

 

 

 

PETRA LUNDH 

   Marie-Louise Ollén 

   (Rättsavdelningen) 


