
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter        
(ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete; 

beslutade den 28 juni 2021.  
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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 till 6 kap. ska lyda ”Överförande av verkställighet av 
frihetsberövande påföljder inom EU”, 

dels att 1 kap. 7 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya kapitel, 4 a kap. och 6 a kap., med följande 

lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 1 kap. 6 e §, och 

närmast före de nya paragraferna nya rubriker med följande lydelse.  
 
1 kap. Behöriga åklagare och var ärendena handläggs  
Behöriga åklagare  
Överlämnande enligt avtalet om handel och samarbete mellan 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena 
sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å 
andra sidan 
3 a §    Allmän åklagare är behörig åklagare enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 
1 lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt 
samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. 
 
Ansökan från Förenade konungariket om verkställighet av beslut om 
förverkande 
6 e §    Allmän åklagare är behörig att handlägga ärenden som 
överlämnas av Regeringskansliet enligt 4 kap. 5 § lag (2021:709) med 
kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan 
Europeiska unionen och Förenade kungariket. 
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Var ärendena handläggs 
7 §    I kapitel 2–9 finns särskilda föreskrifter om var, eller av vilken 
åklagare, ärenden om rättslig hjälp, europeiska frysningsbeslut, 
utlämning eller överlämnande från eller till Sverige, överförande av 
lagföring till Sverige, överförande av verkställighet av frihetsberövande 
påföljder och förverkande, erkännande och uppföljning av beslut om 
övervakningsåtgärder, utfärdande, erkännande och verkställighet av en 
europeisk skyddsorder samt erkännande och verkställighet av en 
europeisk utredningsorder 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.  
 
4 a kap. Överlämnande enligt avtalet om handel och 
samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan 
Överlämnande från Sverige 
Var ärendena handläggs 
1 §    Om inte annat följer av andra stycket handläggs ärenden om 
överlämnande enligt avtalet 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  
2 §    Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad 
brottslighet ska på begäran bistå en annan åklagare vid utfärdandet av en 
arresteringsorder enligt avtalet och under ärendets fortsatta handläggning.  
 
Villkor om återförande av den eftersökte 
3 §    Om det i ett ärende uppkommer en sådan fråga om garantier som 
riksåklagaren ska pröva enligt 2 kap. 9 § förordning (2021:713) om 
kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan 
Europeiska unionen och Förenade kungariket, ska frågan överlämnas till 
rättsavdelningen tillsammans med erforderlig utredning.  
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Arresteringsorder för verkställighet av frihetsberövande påföljd i Sverige 
4 §    Överlämnande enligt avtalet för verkställighet av frihetsberövande 
påföljd i Sverige handläggs vid Riksenheten mot internationell och 
organiserad brottslighet. 
 
6 a kap. Överförande av verkställighet av frihetsberövande 
påföljder och förverkande utanför EU 
1 §   Ärenden om överförande av verkställighet som ska prövas enligt 
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 
angående verkställighet av straff m.m., lagen (1972:260) om 
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och 
lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt 
samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, 
handläggs vid Riksenheten mot internationell och organiserad 
brottslighet. 
                       

Denna författning träder i kraft den 15 juli 2021.  
 
 
 
PETRA LUNDH 
   Marie-Louise Ollén 
   (Rättsavdelningen) 


