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1. INLEDNING 

 

1.1 Efter det att den gemensamma åtgärden av den 5 december 1997 hade antagits infördes en 

ordning för utvärdering av tillämpning och genomförande på nationell nivå av internationella 

åtaganden i kampen mot den organiserade brottsligheten. 

 

1.2 Efter diskussionen av det luxemburgska ordförandeskapets förslag rörande den 

fjärde omgången ömsesidiga utvärderingar1, antogs förslaget om "den praktiska tillämpningen 

av den europeiska arresteringsordern och motsvarande förfaranden för överlämnande mellan 

medlemsstaterna" vid mötet den 11 juli 2005 i den sektorsövergripande arbetsgruppen mot 

organiserad brottslighet. Man enades vid detta möte också om att frågeformuläret skulle 

utarbetas av det brittiska ordförandeskapet. 

 

1.3 På skriftlig begäran från den sektorsövergripande arbetsgruppens ordförande vid mötet 

den 9 september 20052 har medlemsstaterna utsett experter med omfattande praktisk 

erfarenhet av den europeiska arresteringsordern. 

 

1.4 Vid mötet den 28 oktober 2005 godkände den sektorsövergripande arbetsgruppen 

utvärderingsformuläret för den fjärde omgången ömsesidiga utvärderingar. Målen för 

utvärderingen och själva frågeformuläret återges i dok. 14272/05 CRIMORG 131 

COPEN 175 EJN 57 EUROJUST 77. 

 

1.5 Vid mötet den 28 oktober 2005 diskuterade och godkände den sektorsövergripande 

arbetsgruppen också dok. 13824/05 om den reviderade ordningsföljden för de ömsesidiga 

utvärderingsbesöken. Sverige är den sjuttonde medlemsstaten som kommer att utvärderas 

under den fjärde omgången utvärderingar. 

 

                                                 
1  Dokument 9602/05 - riktlinjedebatt om ett förslag till ömsesidiga utvärderingar. 
2  Dokument 6206/1/06 REV 1 - Tidtabell för 2006 och utseende av experter. 
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1.6 Följande experter har fått i uppdrag att göra denna utvärdering: Johanna Hervonen (den lokala 

åklagarenheten i Helsingfors, Finland), Johannes Martetschlaeger (rådgivande allmän 

åklagare vid förbundsjustitieministeriet, Österrike) och Jana Závišova (åklagare vid 

distriktsåklagarmyndigheten för Košice, Slovakien). Michèle Coninsx (Eurojust) och 

Claudia Gualtieri (Europeiska kommissionen) samt rådets generalsekretariat har deltagit som 

observatörer. 

 

1.7 Rapporten har utarbetats av expertgruppen, biträdd av rådets generalsekretariat, på grundval 

av resultatet av utvärderingsbesöken den 3–6 december 2007 samt Sveriges utförliga och 

hjälpsamma svar i utvärderingsformuläret och på en skriftlig begäran om kompletterande 

information. 

 

1.8 I rapporten görs skillnad mellan fällande domar och lagföring endast om dessa förfaranden 

skiljer sig åt i praktiken. 

 

1.9 Det övergripande målet för expertgruppens arbete har varit att utvärdera de olika praktiska 

förfaranden som Sverige tillämpar och möts av som utfärdande och verkställande 

medlemsstat, att bedöma de berörda utbildningsbestämmelserna och svarandesidans 

synpunkter och att därefter göra en sammanfattning och lämna de rekommendationer som 

gruppen har ansett vara lämpliga för att den europeiska arresteringsordern och motsvarande 

bestämmelser för överlämnande ska tillämpas på ett bättre och smidigare sätt. 

 

2. MYNDIGHETER OCH RÄTTSLIG GRUND 

2.1 MYNDIGHETER 

De svenska domstolarna kan indelas i allmänna domstolar och specialdomstolar. Det finns 

två former av allmänna domstolar: allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar. Endast 

de allmänna domstolarna har en uppgift att fylla i samband med den europeiska arresteringsordern, 

och då huvudsakligen när Sverige agerar som verkställande stat. Dessa domstolar är fördelade på 

tre nivåer: 

 

• Högsta domstolen 

• Hovrätter (6) 

• Tingsrätter (53) 
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Tingsrätterna är första instans i mål som rör den europeiska arresteringsordern. Det finns därvid 

möjlighet att överklaga i två instanser: hovrätten och Högsta domstolen. Möjligheterna att få ett mål 

granskat i dess helhet i Högsta domstolen är dock begränsade. För att ett mål i samband med en 

europeiska arresteringsorder ska tas upp i Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. Detta beviljas 

endast om vissa aspekter av målet kan vara betydelsefulla ur prejudiciell synpunkt. 

 

Den svenska åklagarmyndigheten 

Riksåklagaren förestår åklagarmyndigheten och övervakar dess arbete. Riksåklagaren är den enda 

åklagare som är bemyndigad att väcka eller föra talan i Högsta domstolen. 

 

Rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli handlägger internationella ärenden. Den lämnar därvid 

erforderlig allmän assistans (t.ex. genom att utarbeta handböcker) och assistans i särskilda fall 

(t.ex. i form av experthjälp eller genom att utfärda garantier när utländska myndigheter fordrar 

detta) till åklagarkamrarna. 

 

På fyra platser i landet (Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö) finns det utvecklingscentrum för 

åklagarmyndigheten som har i uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika 

brottsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också av dessa organ. 

 

Det operativa åklagararbetet sköts från 40 åklagarkammare: 

 

• Allmänna åklagarkammare (34) 

• Internationella åklagarkammare (3) 

• Nationella åklagarkammare (3) 

 

De allmänna åklagarkamrarna står för åtal och leder brottsutredningar. I Sverige finns inte systemet 

med en s.k. "undersökningsdomare" och de svenska åklagarna har mycket vittgående befogenheter 

jämfört med vad som är fallet i andra medlemsstater. De får, med vissa undantag (t.ex. 

telefonavlyssning eller kvarhållande), besluta om ett mycket vitt spektrum av åtgärder under 

utredningarna, inklusive tvångsmedel. 
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De internationella åklagarkamrarna har särskild kompetens för bekämpning av organiserad 

gränsöverskridande brottslighet och i samband med internationellt rättsligt samarbete. Det finns för 

närvarande tre sådana kammare, i Stockholm, Göteborg och Malmö, som var och en täcker ett 

geografiskt område i Sverige. 

 

Det finns tre särskilda åklagarkammare med jurisdiktion över hela landet: riksenheten mot 

korruption, kammaren för säkerhetsmål och riksenheten för polismål. 

 

Fall av ekonomisk brottslighet handläggs av Ekobrottsmyndigheten. Detta organ är en 

administrativt fristående myndighet, även om den rättsligt sett lyder under riksåklagaren när denne 

agerar i egenskap av högsta åklagarmyndighet. 

 

Riksåklagarens kansli får kontrollera och övervaka både åtal och åklagarmyndighetens förvaltning 

genom att lämna allmänna anvisningar och riktlinjer. Att åtalsförfarandet genomförs på ett korrekt 

sätt vid åklagarkamrarna kan dessutom säkerställas genom ingripanden från åklagare på högre nivå 

i enskilda fall: Riksåklagaren, cheferna för åklagarkamrarna och andra åklagare i högre 

tjänsteställning kan (på begäran av en part eller på eget initiativ från en åklagare i högre 

tjänsteställning) ta över ett mål från åklagare i lägre tjänsteställning och utföra erforderliga 

uppgifter eller genomföra hela utredningen. Åklagare i högre tjänsteställning får dock inte i enskilda 

mål ge anvisningar rörande åtalet till åklagare i lägre tjänsteställning. 

 

I ärenden med anknytning till den europeiska arresteringsordern är de internationella 

åklagarkamrarna behöriga att inom sitt distrikt ta emot dessa och handlägga mål i anslutning till 

dem. Om den europeiska arresteringsordern rör brottslighet som faller under någon av de nationella 

åklagarkamrarnas eller Ekobrottsmyndighetens behörighet, handläggs den av den av dessa 

myndigheter som är behörig i fallet i fråga. 

 

Rikspolisstyrelsen 

I Sverige är den nationella polisen ansvarig inför justitieministern. Rikspolisstyrelsen är central 

administrativ myndighet och tillsynsmyndighet för polisen. Den förestås av rikspolischefen som 

utses av regeringen. Rikspolisstyrelsen har ansvaret för det internationella polisarbetet och polisens 

centrala register. 
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Rikspolisstyrelsen ansvarar för att utfärda europeiska arresteringsorder vid fällande domar. Denna 

uppgift har delegerats till enheten för internationellt polissamarbete (IPO). I IPO ingår den 

nationella Europolenheten, Interpols nationella centralkontor, det nationella Sirenekontoret och 

kontoret för nordiskt polis- och tullsamarbete. 

 

Justitiedepartementet 

Justitiedepartementets enhet för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete är Sveriges 

centrala myndighet för internationellt rättsligt samarbete. Enheten svarar också för lagstiftning och 

förhandlingar rörande internationellt straffrättsligt samarbete. 

 

I frågor rörande den europeiska arresteringsordern får den centrala myndigheten, i enlighet med 

Sveriges anmälan enligt artikel 7 i rambeslutet, ta emot eller vidarebefordra handlingar eller på 

annat sätt biträda vid utfärdandet eller verkställandet av en europeisk arresteringsorder när en 

svensk myndighet begär det. Justitiedepartementet har också en särskild uppgift vid registrering och 

övervakning av fall som gäller överlämnande av svenska medborgare, tillfälligt överlämnande och 

avslag beträffande överlämnande, om detta skulle stå i strid med Europakonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller tilläggprotokollen till denna 

konvention. 

 

En samordningsgrupp med företrädare för samliga berörda aktörer inom området rättsligt samarbete 

har regelbundna möten i justitiedepartementets regi. 

 

2.2 RÄTTSLIG GRUND 

• Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, ändrad 

genom lag (2006:348)1 

• Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder2. 

• Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. 

 

                                                 
1  Ändring av 4 kap. 2 § i lagen. 
2  Förordningar utfärdas av regeringen utan att de behandlas i riksdagen.  
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Följande rättakter är också av betydelse: 

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

• Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge (i enlighet 

med kap. 4 4 § i lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 

arresteringsorder1). 

• Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (ÅFS 2007:12). 

• Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden (ÅFS 2005:25). 

 

Domare och åklagare grundar sig ofta på förarbetena till lagstiftningen när de tillämpar 

överförandeförordningarna för den europeiska arresteringsordern. Det framgick klart under 

utvärderingsbesöket vilken betydelse dessa förarbeten har. 

 

3. ORGANISATION OCH FÖRFARANDEN I EGENSKAP AV UTFÄRDANDE 
MEDLEMSSTAT 

När besöket ägde rum fanns inget svar från Sverige på rådets generalsekretariats frågeformulär för 
kvantitativa upplysningar om den praktiska tillämpningen av den europeiska arresteringsordern 
under 2006. Under utvärderingsbesöket kunde expertgruppen ta del av uppgifter registrerade hos 
riksåklagaren och enheten för internationellt polissamarbete (nedan kallad IPO). Enligt 
riksåklagarens register utfärdades 80 europeiska arresteringsorder av lagföringsskäl under 2005 
(varav 30 ledde till att de begärda personen överlämnades, 90 under 2006 (i 30 fall överlämnades 
den begärda personen) och 49 under 2007 till och med den 3 december (det finns ingen information 
om hur många av dessa som ledde till att den begärda person verkligen överlämnades). Enligt IPO:s 
register gjordes 83, 69 respektive 44 (t.o.m. den 31 oktober) internationella efterlysningar för 
lagföring2. I fråga om fällande domar registrerade IPO 59 internationella efterlysningar/europeiska 
arresteringsorder under 2005, 64 under 2006 och 96 under 2007 (fram t.o.m. den 31 oktober). 

                                                 
1  Denna lyder på följande sätt: "Lagens tillämpning i förhållande till Danmark och Finland i 

vissa fall. Har åklagaren inlett en utredning enligt 3 § på grund av en arresteringsorder som 
har utfärdats av en rättslig myndighet i Danmark eller Finland får åklagaren, om den 
utfärdande myndigheten begär det, besluta att lagen (1959:254) om utlämning för brott till 
Danmark, Finland, Island och Norge tillämpas i stället för denna lag. I sådant fall ska 
arresteringsordern betraktas som en framställning om utlämning enligt den lagen. 

 Första stycket ska inte tillämpas efter det att åklagaren enligt 5 kap. 1 § har begärt att 
tingsrätten prövar frågan om överlämnande." 

2  Se kapitel 3.6 nedan. 
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3.1 BESLUT OM UTFÄRDANDE 
Europeiska arresteringsorder för lagföring i brottmål utfärdas av en åklagare. Enligt 

förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder1 

(nedan kallad förordningen) avgör riksåklagaren vilka åklagare som har behörighet att utfärda en 

europeisk arresteringsorder. 

 

En europeisk arresteringsorder för verkställande av ett frihetsstraff eller en frihetsberövande åtgärd 

utfördas av rikspolisstyrelsen på begäran från 

 

– Kriminalvårdstyrelsen, för verkställande av ett fängelsestraff. 

– Socialstyrelsen, för verkställande av rättspsykiatrisk vård. 

– Statens institutionsstyrelse, för verkställande av sluten ungdomsvård2. 

 

Rikspolisstyrelsen har delegerat denna uppgift till IPO. 

 

De svenska myndigheterna tillämpar ett rimlighetskriterium när de utfärdar en europeisk 

arresteringsorder. En sådan utfärdas endast om det är berättigat med hänsyn till brottets art och 

allvarlighetsgrad och övriga omständigheter i samband med brottet, varvid hänsyn tas till den skada 

den enskilda personen tillfogas och till förmodad tidsåtgång och troliga kostnader. Om den begärda 

personen är yngre än 18 år, får en europeisk arresteringsorder utfärdas endast om den gäller 

allvarlig kriminalitet, om personen har stark anknytning till Sverige eller om det finns några andra 

särskilda skäl att begära överlämnande till Sverige3. 

 

När det gäller lagföring åligger det åklagaren att bedöma huruvida det är lagligt, lämpligt och 

rimligt att utförda en europeisk arresteringsorder. I riksåklagarens handbok för europeiska 

arresteringsorder (nedan kallad riksåklagarens handbok) finns riktlinjer för denna bedömning. 

Åklagarna råds också att ta kontakt med rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli om det är oklart 

huruvida en europeisk arresteringsorder bör utfärdas eller inte. 

 

                                                 
1  3 §. Enligt åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (ÅFS 2007:12) får 

åklagare utfärda europeiska arresteringsorder. 
2  Se 4 § i förordningen. 
3  Se 5 § i förordningen. 
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När det gäller fällande domar har de berörda institutionerna inga särskilda riktlinjer för när de ska 

begära att en europeisk arrestringsorder ska utfärdas. Enligt den information som lämnats har dock 

Socialstyrelsen en frågelista som ska gås igenom innan beslut fattas om att begära att IPO utfärdar 

en europeisk arresteringsorder. 

 

3.2 KONTROLL AV OM DET FINNS FLERA FRAMSTÄLLNINGAR 

I Sverige är den åklagare som leder en brottsutredning skyldig att konsultera det nationella registret 

över straffrättsliga förfaranden för att konstatera om det pågår andra brottsutredningar rörande 

personen i fråga och att i så fall i möjligaste mål samordna dem1. Om det kan bli aktuellt att utfärda 

en europeiska arresteringsorder, samordnas alla brott, vanligen i en enda europeisk arresteringsorder 

som omfattar samtliga brott som den eftersökte uppges ha begått. 

 

En åklagare som står i begrepp att utfärda en europeisk arresteringsorder kan också få upplysningar 

om påföljder som den begärda personen inte har avtjänat i belastningsregistret. Enligt den 

information som lämnats kommer åklagaren i så fall troligen att ta en samordningskontakt med IPO. 

 

Samtliga europeiska arresteringsorder som har utfärdats av åklagare2 sänds dessutom till IPO, som 

står för den erforderliga samordningen. 

 
När det gäller fällande domar kommer IPO när det mottar en begäran om utfärdande av en 

europeisk arresteringsorder att konsultera det nationella registret över straffrättsliga förfaranden och 

om så behövs ta en samordningskontakt med den berörda åklagaren. 

 

3.3 IFYLLANDE AV FORMULÄREN/DOMSTOLSHANDLINGAR 

I fråga om lagföring har de svenska myndigheterna som praxis att utfärda en enda europeisk 

arresteringsorder för samtliga brott som den eftersökte uppges ha begått och, när det gäller fällande 

domar, att utfärda en enda europeisk arresteringsorder för samtliga domar riktade mot den berörda 

personen. Alla åklagare har via det interna datanätet tillgång till formuläret för en europeisk 

arresteringsorder. I riksåklagarens handbok finns exempel på ett ifyllt formulär som åklagarna kan 

använda som mall. 

                                                 

1  Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden (ÅFS 2005:25). 
2  Enligt 7 § i förordningen ska en kopia sändas till IPO även i de fall åklagaren sänder den 

europeiska arresteringsordern direkt till den verkställande myndigheten. Se kapitel 3.6 nedan. 
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När en europeisk arresteringsorder har utfärdats är åklagaren skyldig att sända en kopia för 

kännedom till rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli. Rättsavdelningen kontrollerar att den 

europeiska arresteringsordern har utfärdats på rätt sätt. Om så behövs kan en åklagare som har 

utfärdat den uppmanas att ändra den eller att utfärda en ny arresteringsorder som ersätter den 

tidigare. 

 

IPO har utarbetat en kort handledning för hur formuläret ska fyllas i när det gäller fällande domar. 

Enligt den information som lämnats åligger det de juridiska tjänstemännen vid IPO att utarbeta en 

sammanfattning av domens brottsbeskrivning (som sänds av det berörda organet som kopia åtföljd 

av begäran om utfärdande av en europeisk arresteringsorder) som underlag för ruta "e" i formuläret 

för en europeisk arresteringsorder. Upplysningarna om påföljd som återstår att avtjäna 

dubbelkontrolleras av tjänstemännen vid IPO (de har åtkomst till belastningsregistret), även om 

dessa upplysningar vanligtvis lämnas i begäran. 

 

3.4 DE ANSÖKANDE PARTERNA/ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 

Det finns inte något särskilt förfarande för beslut om utfärdande av en europeisk arresteringsorder. 

När det gäller lagföring ligger beslutet att utfärda en europeisk arresteringsorder uteslutande hos 

åklagaren som gör en bedömning av åtgärdens lämplighet och proportionalitet, under förutsättning 

att kravet när det gäller strafftrösklarna är uppfyllt och att det på åklagarens begäran har utfärdats ett 

domstolsbeslut om häktning. 

 

Expertgruppen informerades om att ett häktningsbeslut enligt svensk lagstiftning endast kan 

utfärdas efter en förhandling till vilket den enskilde vederbörligen har kallats1. Några av de 

utfrågade åklagarna noterade att ett sådant tillvägagångssätt kan göra det lättare för brottslingar och 

deras medbrottslingar att avvika, särskilt om den person som ska kallas befinner sig utomlands 

(i rent inhemska fall är en sådan risk mindre eftersom det är möjligt för åklagaren att utfärda ett 

anhållningsbeslut). 

 

När det gäller fällande domar utfärdas en europeisk arresteringsorder av IPO på begäran av den 

behöriga myndigheten efter kontroll av att de rättsliga kraven är uppfyllda. Den nationella 

lagstiftningen föreskriver inte någon rättslig kontroll av utfärdandet av en europeisk 

arresteringsorder i dessa fall. 

                                                 
1  En försvarsadvokat är närvarande vid denna förhandling för att skydda den enskildes 

rättigheter. 
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3.5 ÖVERSÄTTNING AV EN EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 
En europeisk arresteringsorder utfärdas av de svenska myndigheterna på svenska eller engelska. 
I regel1 behåller IPO en kopia av den ursprungliga europeiska arresteringsordern i avvaktan på en 
träff utomlands. När en underrättelse tas emot om att den eftersökta personen har gripits i en annan 
medlemsstat översätter IPO den europeiska arresteringsordern till ett språk som godtas av den 
verkställande staten och överlämnar denna (såväl originalet på svenska som översättningen) till den 
staten. Det finns internt anställda översättare till engelska, tyska, franska och spanska. 
Översättningar till andra språk läggs ut externt. 
 
Översättningen av en europeisk arresteringsorder åligger således IPO. Den utfärdande myndigheten 
har dock ansvaret för översättningen om en europeisk arresteringsorder skickas direkt till den 
verkställande myndigheten2. 
 
3.6 ÖVERSÄNDANDE AV EN EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 
Om vistelseorten för en eftersökt person, när det gäller lagföring, inte är känd skickar åklagaren den 
ursprungliga europeiska arresteringsordern till IPO via e-post och fax, med en framställning om att 
en internationell efterlysning ska utfärdas. Efter en snabb undersökning av den europeiska 
arresteringsordern i syfte att kontrollera att den innehåller alla nödvändiga uppgifter för att föra in 
informationen i systemet och för att upptäcka eventuella felaktigheter, utfärdar IPO en efterlysning i 
SIS och, i förekommande fall, en efterlysning via Interpol. När en träffrapport tas emot underrättar 
IPO den åklagare som utfärdade den europeiska arresteringsordern. Även utrikesdepartementet 
informeras i fall träffen gäller en svensk medborgare eller en utländsk medborgare som är 
registrerad i Sverige som bosatt. Därefter översätter IPO den europeiska arresteringsordern, såsom 
ovan beskrivits, och överlämnar den till den verkställande myndigheten med preciseringen att en 
eventuell begäran om ytterligare upplysningar ska ställas till den särskilde åklagare som utfärdade 
den europeiska arresteringsordern. 
 
Om vistelseorten för en eftersökt person är känd kan den europeiska arresteringsordern skickas 
direkt till den verkställande myndigheten. I detta fall måste den utfärdande åklagaren skicka en 
kopia av den europeiska arresteringsordern till IPO3. När det gäller fällande domar ska IPO, 
förutom att skicka den europeiska arresteringsordern direkt till den verkställande myndigheten, även 
skicka en kopia av denna till den verkställande medlemsstatens Interpol- eller Sirenekontor. 

                                                 
1  Se kapitel 3.6 nedan. 
2  7 § i förordningen. 
3  7 § i förordningen. 
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Enligt de uppgifter som erhållits registreras den europeiska arresteringsordern i de flesta fall som en 
efterlysning i SIS och Interpol. Även när vistelseorten för den eftersökta personen är känd och den 
europeiska arresteringsordern skickas direkt till den verkställande myndigheten, registreras den 
europeiska arresteringsordern vanligtvis som en efterlysning i SIS och, i förekommande fall, i 
Interpol, enligt rekommendationerna i handboken för åklagare1. 
 
Formen för översändandet avgörs av den utfärdande myndigheten. De svenska myndigheterna 
rapporterade om fall där Eurojust användes för att översända en europeisk arresteringsorder. Även 
det europeiska rättsliga nätverket utnyttjades för samma ändamål och bistod med att finna den 
behöriga mottagande myndigheten. 
 
3.7 FRÅGOR FRÅN DE VERKSTÄLLANDE MEDLEMSSTATERNA OCH ANVÄNDA 

KOMMUNIKATIONSKANALER 
Följande fall rapporterades från de svenska myndigheterna: 
 
1. I ett fall begärde Storbritannien information om förhållandena i svenska fängelser och risken 

för att den eftersökta personen skulle attackeras i ett svenskt fängelse om han blev dömd (den 
eftersökta personen hävdade att detta skulle hända om han överlämnades till Sverige eftersom 
han var angivare hos polisen). 

 
Fallet hänsköts till Eurojust för avgörande och Sverige besvarade frågan (dock ej utan att 
ifrågasätta lämpligheten av Storbritanniens begäran). De svenska och brittiska myndigheterna 
diskuterade problemet och kommunicerade därefter direkt med den åklagare som ansvarade 
för ärendet i Storbritannien och som fick ett svar via e-post och fax. De brittiska 
myndigheterna begärde inte någon ny europeisk arresteringsorder. 

 
2. I ett fall som gällde narkotikabrott ifrågasatte de nederländska verkställande myndigheterna 

de svenska myndigheternas beslut att utfärda en europeisk arresteringsorder eftersom de ansåg 
att brottet var ett ringa brott. Den svenska åklagaren som hade utfärdat den europeiska 
arresteringsordern förklarade att brottet inte ansågs vara ringa i Sverige. De nederländska 
myndigheterna godkände Sveriges förklaring angående narkotikabrottets svårhetsgrad. 

                                                 
1  Se emellertid första stycket i kapitel 3 ovan, när det gäller skillnaderna mellan de uppgifter 

som lämnats av riksåklagarmyndigheten och de som lämnats av IPO, i fråga om europeiska 
arresteringsorder som utfärdats av åklagare och europeiska arresteringsorder som skickats till 
IPO av åklagare i syfte att göra en efterlysning i SIS respektive Interpol. 
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3. De svenska myndigheterna rapporterade även om ett fall där Storbritannien uppmanade de 

svenska myndigheterna att utfärda en ny europeisk arresteringsorder och skriva att den 

eftersökta personen var "olagligen på fri fot" och inte bara "på fri fot" som i den redan 

utfärdade europeiska arresteringsordern. De svenska myndigheterna utfärdade inte någon ny 

europeisk arresteringsorder utan upplyste den verkställande myndigheten om att de kunde 

skicka ett tillägg till denna. Detta godtogs dock inte av den verkställande myndigheten i 

Storbritannien som frigav den eftersökta personen1. 

 

3.8 FRAMSTÄLLNINGAR OM YTTERLIGARE INFORMATION FRÅN DE 

VERKSTÄLLANDE MEDLEMSSTATERNA 

Det hade inte noterats någon fråga när det gäller detta och inte heller något fall där Sverige inte 

hade kunnat bevilja en sådan framställning, även om det enligt de svenska myndigheterna fanns fall 

där framställningar om ytterligare information inte överensstämde med rambeslutet eller med den 

princip om ömsesidigt förtroende mellan de rättsliga myndigheterna på vilken rambeslutet grundar 

sig. 

 

3.9 RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER FÖR ÅTERFÖRANDE AV EGNA MEDBORGARE FÖR 

VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR 

Särskilda rättsliga arrangemang när det gäller denna fråga återfinns i paragraf 14 i förordningen. 

Enligt denna bestämmelse ska åklagaren, om överlämnande till Sverige för lagföring ägt rum på 

villkor att den som överlämnas återförs till den andra medlemsstaten för att där verkställa en med 

anledning av överlämnandet utdömd frihetsberövande påföljd, så snart en dom har vunnit laga kraft, 

pröva om förutsättningarna för återförande är uppfyllda. 

 

Om den som har överlämnats ska återföras enligt första stycket, ska åklagaren omedelbart 

underrätta följande myndigheter: 

 

– Kriminalvården, om påföljden är fängelse, 

– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, 

– Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård. 

                                                 
1  Detta krav ändrades i den brittiska lagstiftningen i januari 2007. 
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Den myndighet som avses ovan ska se till att verkställigheten av påföljden överförs till den andra 

medlemsstaten, att personen förs dit och att den andra staten underrättas. Myndigheten får, om det 

behövs, begära hjälp av Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som Rikspolisstyrelsen 

bestämmer. Den andra staten ska i samband med överförandet informeras om när verkställigheten 

påbörjades och om eventuell häktningstid som har ägt rum i Sverige1. 

 

Det finns även två särskilda bestämmelser i förordningen2 om det förfarande som ska följas för 

överföring av verkställighet när en europeisk arresteringsorder som har utfärdats för verkställighet 

av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd har avslagits med hänvisning till 

artikel 4.6 i rambeslutet. 

 

3.10 ÖVERLÄMNANDE AV UNGDOMAR OCH MOTSVARANDE GARANTIER 

Straffbarhetsåldern i Sverige är 15 år. Om den eftersökta personen är yngre än 18 år kan en 

europeisk arresteringsorder endast utfärdas om vissa villkor är uppfyllda3. 

 

När utvärderingsbesöket gjordes hade Sverige inte haft några svårigheter i detta avseende. 

 

3.11 UTVECKLING AV BÄSTA METODER 

Enligt de lämnade uppgifterna har IPO, efter fallet med Storbritannien som ledde till att den 

eftersökta personen frigavs på grund av att den europeiska arresteringsordern inte preciserade att 

han "olagligen var på fri fot"4, ändrat sina rutiner på så sätt att denna formulering nu finns i alla 

europeiska arresteringsorder som skickas till Storbritannien. 

 

3.12 ALLMÄN KOMMUNIKATION MED DEN VERKSTÄLLANDE MEDLEMSSTATEN 

Expertgruppen informerades om att kontakterna mellan de utfärdande svenska åklagarna och deras 

utländska motparter görs direkt och via IPO. Under besöket hos den internationella 

åklagarmyndigheten i Göteborg framkom det dock att man föredrog att använda sig av polisiära 

kanaler eftersom dessa ansågs vara mindre byråkratiska. 

                                                 
1  Enligt de uppgifter som har lämnats har endast en medlemsstat, Nederländerna, invänt mot det 

svenska systemet för att återsända medborgare, genom att kräva att konventionen om 
överförande av dömda personer från 1983 ska tillämpas. 

2  15 §. 
3  Se kapitel 3.1 ovan. 
4  Se kapitel 3.7 ovan. 
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När det gäller informationsutbytet om framstegen med förfarandena för den europeiska 
arresteringsordern rapporterade de svenska myndigheterna att det ofta är den svenska utfärdande 
åklagaren som – på grund av bristande information från den verkställande myndigheten – kontaktar 
den verkställande myndigheten för att få sådan information. 
 
Man tog även upp problem med att framgångsrikt kunna faxa europeiska arresteringsorder till Polen 
och få bekräftelse från det landet att de har mottagit faxet. Enligt de svenska myndigheterna beror 
detta till en del på att de polska myndigheterna förefaller vara ovilliga att kommunicera på engelska. 
 
3.13 HUR ÖVERLÄMNANDET AV EFTERSÖKTA PERSONER GÅR TILL 
När ett beslut om överlämnande har fattats får IPO vanligtvis en begäran om resplan från den 
verkställande medlemsstatens Sirene- eller Interpolkontor. Därefter tillhandahåller kriminalvårdens 
transporttjänst på begäran av IPO en resplan (bl.a. med namn på ledsagare och flygtider). Denna 
plan överlämnas till den verkställande staten av IPO. Efter det att de behöriga myndigheterna i den 
verkställande medlemsstaten har godkänt resplanen skickar IPO den på nytt till transporttjänsten 
som organiserar transporten. Internationella åklagarmyndigheten informeras om alla dessa 
arrangemang. 
 
De svenska myndigheterna har inte konstaterat några regelbundet återkommande problem när det 
gäller detta. Svårigheter att hålla tidsfristerna påtalades dock i anknytning till fall där 
framställningar om överföring hade avslagits eller där transiteringsstaten tog lång tid på sig för att 
meddela sitt beslut. 
 
3.14 HUR ÖVERLÄMNANDET AV EFTERSÖKT EGENDOM GÅR TILL 
Enligt de framlagda uppgifterna hade de svenska myndigheterna vid utvärderingsbesöket utfärdat 
mycket få europeiska arresteringsorder med en framställning om att egendom skulle tas i beslag och 
överlämnas. Det hade inte noterats några frågor i samband med detta. 
 
3.15 KONFLIKTER I FRÅGA OM EUROPEISKA ARRESTERINGSORDER/ 
FRAMSTÄLLNINGAR OM UTLÄMNING/VIDAREÖVERLÄMNANDEN 
Vid utvärderingsbesöket hade man inte någon erfarenhet av sådana fall. 
 
3.16 UTGIFTER 
Vid utvärderingsbesöket hade man inte noterat några frågor om betalning av utgifter i samband med 
förfarandena för europeiska arresteringsorder. 
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3.17 ÖVRIGT 
Tidigare efterlysningar som har ersatts med europeiska arresteringsorder 

I enlighet med framlagda uppgifter är tidigare efterlysningar enligt artikel 95 och efterlysningar som 

grundar sig på internationella arresteringsorder fortfarande giltiga och har i allmänhet inte ersatts av 

europeiska arresteringsorder. I sådana fall och om information har mottagits om att den eftersökta 

personen har gripits utfärdar den åklagare som har ansvaret för efterlysningen, eller IPO när det 

gäller fällande domar, omedelbart en europeisk arresteringsorder. 

 

Accessoriska brott 

Accessoriska brott får omfattas av en europeisk arresteringsorder som utfärdats av de svenska 

myndigheterna när det gäller såväl lagföring som fällande domar1. Enligt den lämnade 

informationen har dock åklagaren inte för vana att lägga till accessoriska brott vid utfärdandet av en 

europeisk arresteringsorder för lagföring. IPO däremot, inbegriper accessoriska brott i europeiska 

arresteringsorder för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd. 

 

Villkorat överlämnande 

Svensk lagstiftning innehåller inte några bestämmelser om garantier vid kvarhållande av personer 

som tillfälligt överlämnats till Sverige, på villkor att de återvänder till den verkställande staten 

(artikel 24.2 i rambeslutet). Expertgruppen upplystes om att en tillfälligt överlämnad person, enligt 

svensk lag, kan kvarhållas utan att det lämnas några absoluta garantier för att den överlämnade 

personen ska återvända. Detta har lett till att svenska åklagare vanligtvis inte gör några 

framställningar om tillfälligt överlämnande. 

 

Specialitetsprincipen 

Enligt 16 § i förordningen får en person som överlämnats till Sverige skriftligen samtycka till att 

inte omfattas av specialitetsprincipen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren. Ett sådant 

samtycke kan lämnas till den tjänsteman som riksåklagaren, kriminalvården eller Statens 

institutionsstyrelse har förordnat att ta emot en sådan förklaring, till chefsöverläkaren vid den enhet 

där rättspsykiatrisk vård verkställs, till åklagaren eller, på uppdrag av åklagaren till en polisman 

som biträder vid utredningen. 

                                                 
1  3, 4 och 6 § i förordningen. 
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Den som har överlämnats ska underrättas om innebörden av samtycket. Den handling där samtycket 

lämnas ska om möjligt vara skriven på det språk som normalt används av den överlämnade 

personen. Om ett annat språk används, ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har 

vidtagits för att kontrollera att den som har överlämnats har förstått innebörden av samtycket. 

 

4. ORGANISATIONER OCH METODER I EGENSKAP AV VERKSTÄLLANDE 

MEDLEMSSTAT 

Såsom tidigare nämnts har Sverige inte svarat på frågeformuläret från rådets generalsekretariat när 

det gäller kvantitativ information om hur en europeisk arresteringsorder fungerade i praktiken 2006. 

Under utvärderingsbesöket fick utvärderingsgruppen information som hämtats ur riksåklagarens 

register över inkommande europeiska arresteringsorder som resulterat i att den eftersökte verkligen 

överlämnades under kalenderåren 2004, 2005 och 2006: dvs. 24, 35 respektive 40. Ingen 

information gavs om det totala antalet europeiska arresteringsorder som mottagits. 

 

Det lämnades även uppgifter för 2007 (fram till den 3 december) enligt vilka överlämnandet av 

personen hade ägt rum i 21 fall, den europeiska arresteringsordern hade avslagits i 1 fall, 

överlämnandet av den eftersökta personen hade skjutits upp i 5 fall (varav 2 redan hade verkställts) 

och gripandet av den eftersökta personen hade registrerats i 6 fall, medan överlämnandet skulle 

verifieras. 

 

4.1 FÖRFARANDEN FÖR MOTTAGANDE 

Enligt den svenska lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 

arresteringsorder (nedan kallad lagen)1 får en europeisk arresteringsorder översändas genom SIS 

eller genom ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott. Om det är 

känt att den som eftersöks enligt en europeisk arresteringsorder befinner sig på en viss plats i 

Sverige, får den europeiska arresteringsordern skickas direkt till behörig åklagare. Detta ska ske 

skriftligen genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock 

översändandet ske på annat sätt. Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att 

handlägga ärenden enligt denna lag. 

                                                 
1  4 kap. 1 §. 
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Riksåklagaren har beslutat att åklagarna vid de internationella åklagarmyndigheterna inom sina 

regioner är behöriga att ta emot europeiska arresteringsorder och handlägga fall i enlighet med 

lagen1. För närvarande finns det tre internationella åklagarmyndigheter som är belägna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö och som var och en omfattar ett geografiskt distrikt i Sverige. 

 

Om den europeiska arresteringsordern gäller brott som faller under någon av följande 

myndigheters/enheters befogenheter handläggs den av det relevanta organet: 

Ekobrottsmyndigheten, riksenheten mot korruption inom åklagarmyndigheten, åklagarkammaren 

för säkerhetsmål och riksenheten för polismål. Föreskrifterna där det regleras hur fallen ska 

handläggas är dock interna. Även om den gärning som den europeiska arresteringsorder gäller faller 

under behörigheten för någon av dessa myndigheter kan den utfärdande myndigheten därför skicka 

den europeiska arresteringsordern till någon av de internationella åklagarmyndigheterna2. 

 

I detta sammanhang rapporterades det att de polska myndigheterna fortsatte att skicka europeiska 

arresteringsorder till riksåklagaren i stället för att skicka dem direkt till de internationella 

åklagarmyndigheterna. Detta förorsakade problem när det inte fanns någon angiven vistelseort eller 

adress till den eftersökta personen. Enligt de lämnade uppgifterna har riksåklagaren informerat de 

utfärdande polska myndigheterna om detta problem vid flera tillfällen. Problemet kan också vara 

kopplat till det faktum att de svenska myndigheterna inte har uppdaterat förklaringen till rådet om 

de behöriga myndigheterna. 

                                                 
1  Efter kontorstid är även ordinarie jouråklagare behöriga att handlägga europeiska 

arresteringsorder. Enligt åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS) om internationellt samarbete 
(ÅFS 2007:12) är alla åklagare formellt behöriga att handlägga europeiska arresteringsorder. 

2  I 3 § i förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 
arresteringsorder fastställs det att om en europeisk arresteringsorder har skickats till en 
åklagare som inte är behörig att handlägga ärendet, ska arresteringsordern utan dröjsmål 
lämnas över till en behörig åklagare som ska underrätta den utfärdande myndigheten om 
åtgärden. 
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I de flesta fall överförs en europeisk arresteringsorder/efterlysning till Sverige via SIS eller 
Interpol1. I sådana fall informerar IPO, efter det att den eftersökta personen har gripits, den 
utfärdande staten om tidsfristen för att överlämna den ursprungliga europeiska arresteringsordern 
till den svenska åklagaren. Det bör noteras att det inte finns någon uttrycklig tidsfrist i svensk lag 
för mottagande av överensstämmande språkversioner av den europeiska arresteringsordern. 
Åklagaren kan emellertid i ett särskilt fall besluta att fastställa en tidsfrist och meddela den 
utfärdande myndigheten att den eftersökta personen kommer att friges om den europeiska 
arresteringsordern inte mottagits i tid2. 
 
Det finns inte något särskilt förfarande för att kontrollera att den europeiska arresteringsordern 
kommer från en lagenlig källa. Om det föreligger osäkerhet angående detta gör IPO eller den 
behörige åklagaren de kontroller de anser vara nödvändiga. 
 
Sverige godtar europeiska arresteringsorder som skrivits på, eller översatts till, svenska, danska, 
norska eller engelska. 
 
Centralmyndigheten vid Justitiedepartementet får ta emot eller vidarebefordra handlingar eller på 
annat sätt biträda i ett ärende om utfärdande eller verkställighet av en europeisk arresteringsorder, 
om en myndighet i Sverige har begärt det.3. 
 
4.2 UTREDNINGAR OM VISTELSEORTEN FÖR EN EFTERSÖKT 

PERSON/CIRKULATIONSFÖRFARANDEN 
Enligt den lämnade informationen kontrolleras alla nya efterlysningar enligt artikel 95 som förs in i 
systemet, även de som inte specifikt berör Sverige. Tjänstemän vid det svenska Sirenekontoret gör 
en första kontroll för att se om det finns någon anvisning om den eftersökta personens vistelseort i 
Sverige. Därefter görs en sökning på profilen i de nationella registren för att ta reda på om den 
eftersökta personen befinner sig i Sverige. Om den eftersökta personen är tredjelandsmedborgare, 
görs även en sökning i det svenska Migrationsverkets register. 

                                                 
1  I 4 kap. 2 § i lagen, ändrad genom lag 2006:348, anges följande: "En efterlysning som är 

registrerad i SIS eller i ett annat system för eftersökning av personer och som gäller utlämning 
eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska unionen, skall jämställas med en 
arresteringsorder i avvaktan på att en sådan översänds". 

2  I 4 kap. 3 § tredje stycket i lagen anges följande: "Utredningen (av huruvida överlämnande 
från Sverige kan genomföras) skall bedrivas med skyndsamhet" och i 5 kap. 3 §: "Tingsrätten 
skall meddela beslut i fråga om överlämnande senast trettio dagar efter det att den eftersökte 
gripits". Se kapitel 4.6 nedan. 

3  Dok. 16288/03 - Meddelande till rådets generalsekretariat om genomförandet i svensk 
lagstiftning av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna samt underrättelser och 
förklaringar till rambeslutet. 
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Inom IPO finns en särskild grupp som handlägger efterlysningar som inte skickas via SIS. De utför 

samma kontroller som de som anges ovan för att ta reda på om den eftersökta personen befinner sig 

i Sverige eller ej. 

 

Efter dessa kontroller förs efterlysningen in i det nationella systemet för saknade och eftersökta 

personer och blir således tillgänglig för samtliga polismyndigheter och tullverket i Sverige. 

 

Om den eftersökta personen har en adress eller någon annan typ av vistelseort i Sverige 

vidarebefordras uppgifterna i den europeisk arresteringsordern/efterlysningen till den behöriga 

lokala polismyndigheten för vidare behandling. I sådana fall överlämnar IPO även kompletterande 

upplysningar (A- och M-formuläret) till den behöriga internationella åklagarmyndigheten för 

häktningsbeslut och ytterligare utredning. 

 

IPO utfärdar varningsflagga beträffande giltigheten ("validity flags") t.ex. när en efterlysning gäller 

en person under 15 år eller när gärningen inte tydligt utgör brott enligt svensk lag och den 

utfärdande myndigheten inte hänvisar till förteckningen över brott (t.ex. underlåtenhet att betala 

underhållsbidrag till barn). Enligt de erhållna uppgifterna i svaren på frågeformuläret om den 

europeiska arresteringsordern granskas dessa varningsflaggor beträffande giltigheten av 

IPO:s advokat och kan diskuteras med åklagaren i händelse av tvivel. Under besöket hos IPO fann 

expertgruppen att beslutet att införa en varningsflagga i SIS-efterlysningen fattas av jourhavande 

tjänstemän och, i händelse av tveksamhet, av högre tjänstemän (det finns inte någon utstationerad 

åklagare hos IPO). 
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4.3 ARRESTERINGSORDERNS FORM OCH GRANSKNINGSFÖRFARANDENA 

Det åligger åklagarna vid de internationella åklagarkamrarna att kontrollera den europeiska 

arresteringsordern och avgöra huruvida den uppfyller kraven i den svenska lagstiftningen och/eller 

huruvida kompletterande uppgifter är nödvändiga1. Det finns inget formellt förfarande för en sådan 

kontroll. Om ärendet prövas i rätten kan domaren också besluta att åklagaren ska lämna en begäran 

om förtydligande/ komplettering till den utfärdande myndigheten2. 

 

Enligt 2 kap. 3 § i lagen kan domstolen vägra överlämnande, trots att den utfärdande myndigheten 

getts möjlighet till komplettering, om en begäran "till form eller innehåll" är så bristfällig att den 

"inte utan väsentlig olägenhet" kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande. 

I sådana fall får åklagaren på eget initiativ, innan han begärt rättens prövning, avslå den europeiska 

arresteringsordern3. 

 

Expertgruppen var inte helt klar över innebörden av "inte utan väsentlig olägenhet". Under 

intervjuerna sades det att det inte fanns någon särskild uppgift i förarbetena till lagen. Det 

förklarades dock att möjligheten för åklagaren att avslå en begäran fastställts för kritiska ärenden, 

dvs. när begäran om komplettering av uppgifterna gjorts vid upprepade tillfällen utan framgång och 

att begäran om överlämnande därför i de flesta fall skulle föreläggas domstolen. 

 

4.4 BEGÄRAN OCH SVAR PÅ BEGÄRAN OM KOMPLETTERING/FÖRTYDLIGANDE 

Begäran om komplettering görs i allmänhet på engelska av åklagaren eller enheten för 

internationellt polissamarbete (IPO). IPO kan också bistå när det är nödvändigt att begära 

komplettering på ett annat språk än engelska. Kompletteringar godtas på svenska, danska, norska 

och engelska. 

                                                 
1  4 kap. 2a § i lagen, ändrad genom lagen 2006:348, har följande lydelse: "När en begäran till 

form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund 
för en prövning av frågan om överlämnande, skall åklagaren ge den utfärdande myndigheten 
möjlighet att inom viss tid inkomma med komplettering". Enligt förarbetena ska åklagaren 
fastställa en tidsfrist. Det anges särskilt att komplettering ska begäras "inom en eller några 
dagar". 

2  I dok. 16331/03 EXT 1 - Beskrivning av handläggningen av en europeisk arresteringsorder 
när Sverige är verkställande stat - anges följande på sidan 10: "Åklagaren har det fulla 
ansvaret ... och svarar för kontakter med den utfärdande myndigheten". 

3  5 kap. 1 § i lagen. 
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De svenska myndigheterna uppgav att de vanligaste anledningarna till en begäran om komplettering 

tredskodomar (antingen för att erhålla tillräckligt med upplysningar från den utfärdande 

myndigheten om de skäl som lett till beslutet om avkunnande av en tredskodom, eller för att få 

tydliga och ovillkorliga garantier för att den person som begärs överlämnad ska ges möjlighet till 

omprövning), dåliga översättningar, otydliga eller otillräckliga beskrivningar av brottet samt 

svårigheter med att förstå huruvida den europeiska arresteringsordern avsåg en brottsutredning eller 

verkställandet av ett frihetsstraff. Enskilda fall där problem uppstått med katalogens 

brottsrubriceringar (brottsrubriceringen i den europeiska arresteringsordern överensstämde inte med 

någon av katalogens brottsrubriceringar) rapporterades också. 

 

Expertgruppen informerades om att svenska åklagare ofta i fråga om domstolsbeslut om häktning 

måste fråga den utfärdande myndigheten om den eftersökta personens kontakter med omvärlden 

borde begränsas, eftersom frihetsberövade personer enligt svensk lag inte automatiskt påförs sådana 

begränsningar, och att sådana upplysningar sällan återfanns i begäran om överlämnande. 

 

4.5 FÖRFARANDEN FÖR ANHÅLLANDE/FÖRSTA FÖRHÖR 

På grundval av en europeisk arresteringsorder, en efterlysning i SIS eller av Interpol kan den 

eftersökte anhållas efter ett beslut av åklagaren1. Anhållanden sköts av de lokala 

polismyndigheterna på den plats där den eftersökte befinner sig. Vid behov kan den lokala 

polismyndigheten begära bistånd av Rikskriminalpolisen. 

                                                 
1  4 kap. 2 § andra stycket i lagen. 
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I enlighet med lagen1 ska åklagaren besluta att den eftersökte ska anhållas, utom när det kan antas 

att förutsättningar för ett överlämnande saknas, eller att det inte finns risk för att den eftersökte 

avviker eller på annat sätt undandrar sig ett överlämnande. Även om en risk för avvikande inte 

föreligger ska anhållande ske om det finns risk för att den eftersökte undanröjer bevis eller på något 

annat sätt försvårar utredningen av en gärning som omfattas av arresteringsordern. Personer som 

inte har fyllt arton år får anhållas endast om det finns "synnerliga skäl". Om ovannämnda skäl för 

anhållande föreligger, men det är tillräckligt att den eftersökte meddelas ett reseförbud eller att det 

föreskrivs en anmälningsskyldighet, ska en sådan åtgärd beslutas i stället för anhållande. I särskilda 

fall ska övervakning ersätta ett anhållande. 

 

Om det finns skäl för anhållande får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller 

Kustbevakningen i brådskande fall även utan ett anhållningsbeslut gripa den eftersökte. I sådana fall 

ska den behöriga allmänna åklagaren (beroende på var anhållandet skedde) utan dröjsmål meddelas. 

Omedelbart efter att ha hört den eftersökte, varvid denne ska informeras om arresteringsorderns 

innehåll, ska åklagaren fatta beslut om att anhålla eller frige den eftersökte. Ett sådant beslut ska 

utfärdas inom sex timmar efter anhållandet. 

 

Om den eftersökte anhålls ska åklagaren utan dröjsmål och senast kl. 12.00 den tredje dagen efter 

anhållningsbeslutet till tingsrätten lämna en ansökan om häktning. I detta fall ska ett förhör äga 

rum. 

 

Den berörda personen har rätt till rättsligt bistånd från det ögonblick anhållandet sker. En offentlig 

försvarare ska förordnas för den eftersökte om han eller hon begär det, är under arton år eller i annat 

fall bedöms vara i behov av en försvarare2. I sådana fall åligger det domstolen att på begäran av 

åklagaren utse en försvarare. Vid behov har den eftersökte rätt att bistås av en tolk. Försvararen och, 

i tillämpliga fall, tolken ska tillsammans med åklagaren närvara vid häktningsförhöret. 

                                                 
1  4 kap. 5 §. 
2  4 kap. 8 § i lagen. 
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För rättens beslut om häktning gäller samma förutsättningar som för anhållande1. Domstolen kan 

meddela reseförbud eller föreskriva en anmälningsskyldighet som ett alternativ till häktning2. Enligt 

uppgift sker detta vanligtvis när den eftersökte är bosatt i Sverige − och antingen är svensk 

medborgare eller annan person som är bosatt i Sverige på samma villkor − och det föreligger liten 

risk för att den eftersökte avviker. 

 

Enligt genomförandelagen3 ska ett beslut om häktning upphävas, om ett fortsatt frihetsberövande 

skulle vara "oskäligt med hänsyn till den tid frihetsberövandet har pågått och den påföljd som har 

utdömts eller som kan komma att utdömas om den eftersökte döms för gärningen". På 

expertgruppens fråga om hur denna bestämmelse ska tolkas var svaret att en sådan bestämmelse 

enligt förarbetena inte innebär någon oinskränkt makt för domaren att bortse från skyldigheten att 

kvarhålla personen i häkte enligt 4 kap. 5 § i lagen4. 

 

Gruppen fick också veta att den berörda personen kan friges om åklagaren på grund av utredningen 

anser att det finns skäl att avslå begäran om överlämnande. 

 

4.6 BESLUTET OM ÖVERLÄMNANDE − KRAV OCH GARANTIER 

Beslutet om överlämnande faller under behörigheten för den tingsrätt som ansvarar för det område 

där den eftersökte är bosatt eller anhållen. I frågan om överlämnande beslutar domstolen efter 

framställning av åklagaren5. I likhet med det som redan sagts får dock åklagaren innan ärendet har 

tillställts domstolen avslå en begäran om överlämnande av det skälet att den europeiska 

arresteringsordern är bristfällig till form eller innehåll6. 

                                                 
1  4 kap. 6 § i lagen. 
2  Enligt uppgift förekommer borgen inte i Sverige. 
3  4 kap. 6 § andra stycket i lagen. 
4  Enligt förarbetena ska genomförandelagen här tolkas på följande sätt: Häktningen kan 

upphävas om fortsatt häktning skulle vara oskälig, förutsatt att strafftiden är så kort att den i 
princip skulle vara avtjänad under handläggningstiden för en begäran om en europeisk 
arresteringsorder i Sverige. Detta är också fallet när en europeisk arresteringsorder har 
utfärdats för avtjänande av ett frihetsstraff och frihetsberövandet skulle överstiga tiden för det 
utdömda straffet. 

5  5 kap. 1 § i lagen. 
6  Se punkt 4.3 ovan. 
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Enligt 4 kap. 3 § i lagen är åklagaren ansvarig för att utreda huruvida överlämnandet kan ske innan 

ärendet hänskjuts till domstolen1. Därför innehåller handboken för åklagare en förteckning över 

saker som ska kontrolleras (checklista). 

 

I den svenska lagen föreskrivs ingen tidsfrist för utredningsskedet, medan domstolen i princip är 

skyldig att fatta ett beslut i frågan om överlämnande senast 30 dagar efter det att den eftersökte 

greps2. Enligt genomförandelagen3 ska utredningen bedrivas med skyndsamhet och med beaktande 

av den tidsfrist som getts domstolen för att meddela ett beslut om överlämnande. Där föreskrivs 

också4 att domstolen, om det finns särskilda skäl, får meddela sitt beslut senare. Under besöket vid 

tingsrätten och den internationella åklagarkammaren i Göteborg informerades expertgruppen om att 

tolkningen av sådana bestämmelser dock skiljer sig åt och kan leda till problem i särskilda fall5. 

 

Enligt lagen ska domstolen vid prövningen av frågan om överlämnande hålla en förhandling, om 

det inte är uppenbart att överlämnandet inte ska beviljas eller om den eftersökte begär att ärendet 

avgörs på handlingarna6. Åklagaren och den eftersökte ska kallas till förhandlingen. Om den 

eftersökte är anhållen eller häktad ska han eller hon personligen inställa sig. Den eftersökte ska 

bistås av sin försvarare och, vid behov, av en tolk. 

                                                 
1  Dok. 16331/03 EXT 1 - Beskrivning av hanteringen av en europeisk arresteringsorder när 

Sverige är verkställande stat. På sidan 10 anges följande: "Åklagaren har det fulla ansvaret för 
utredningen ... . Domstolarnas roll är central men inskränkt till att besluta i frågor om vissa 
tvångsmedel och om överlämnande …".  

2  5 kap. 3 § första stycket i lagen. 
3  4 kap. 3 § tredje stycket. 
4  5 kap. 3 § tredje stycket. 
5  Följande ärende nämndes: En person anhölls på grundval av en efterlysning av Interpol som 

utfärdats av de rumänska myndigheterna. Tingsrätten beslutade att personen skulle häktas 
(den europeiska arresteringsordern var inte tillgänglig vid förhöret). Under utredningen 
uppkom frågan om att den berörda personen blivit dömd i sin frånvaro och åklagaren försökte 
förgäves att erhålla garantier för omprövning från den utfärdande myndigheten. På grund av 
den tid som den eftersökte suttit häktad utan att åklagaren lämnat in en begäran om ett beslut 
om överlämnande, beslutade domaren att frige den eftersökte när mer än 90 dagar hade gått. 
Åklagaren överklagade detta beslut. Hovrätten ändrade beslutet när lämpliga garantier för 
omprövning hade lämnats. 

6  5 kap. 2 §. 
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I sitt beslut om att den eftersökte ska överlämnas ska domstolen pröva frågan om huruvida 

tvångsmedel bör gälla till dess att beslutet om överlämnande har verkställts1. 

 

Tingsrättens beslut om överlämnande kan överklagas i hovrätten och högsta domstolen. I en del fall 

kan dock ett sådant beslut inte överklagas2. 

 

Samtycke till överlämnande 

Enligt lagen3 ska den eftersökte "så snart det kan ske" tillfrågas om han eller hon samtycker till 

överlämnande. Samtycke kan i varje skede av förfarandet lämnas till en åklagare eller, på 

åklagarens vägnar, till en polistjänsteman4, efter det att den berörda personen upplysts om 

innebörden av ett sådant samtycke. 

 

Samtycket måste undertecknas av den eftersökte på ett särskilt formulär från riksåklagaren. Detta 

formulär återfinns på olika språk i handboken för åklagare. Enligt uppgift ska den eftersökte bistås 

av en tolk om formuläret inte finns på hans eller hennes språk. 

 

Om samtycke lämnas ska domstolen inom tio dagar meddela beslut om överlämnande5. I sådana fall 

är en domstolsförhandling inte nödvändig6 och beslutet om överlämnande får inte heller 

överklagas7. 

 

Samtycket kan återtas om det lämnas innan domstolen har meddelat sitt beslut i frågan om 

överlämnande8. Återtagandet ska göras på samma formulär som anges ovan. 

                                                 
1  5 kap. 7 § i lagen. 
2  Se punkt 4.8 nedan. 
3  4 kap. 9 §. 
4  Detta är sedvanlig praxis vid exempelvis den internationella åklagarkammaren i Stockholm, 

eftersom det distrikt som denna kammare omfattar är mycket stort. 
5  5 kap. 3 § andra stycket i lagen. 
6  5 kap. 2 § andra stycket i lagen. 
7  5 kap. 9 § i lagen. 
8  Enligt de uttalanden som Sverige gjort om antagandet av rambeslutet (EGT L 190, 18.7.2002) 

skulle återtagandet ursprungligen göras innan beslutet om överlämnande verkställts. 
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Under intervjuerna tog expertgruppen upp följande frågor rörande detta ärende: 

 

– Det faktiska behovet av den europeiska arresteringsordern. Expertgruppen var inte helt klar 

över det faktiska behovet av det samtycke som ska ges på grundval av arresteringsformuläret. 

Detta framgick av de tjänstemän som intervjuades under besöket vid riksåklagarämbetet. De 

domare som intervjuades vid besöket hos tingsrätten i Stockholm ställde sig tvekande till 

denna fråga. De verkade inte ägna så mycket uppmärksamhet åt frågan huruvida samtycket 

hade lämnats på grundval av arresteringsformuläret eller på grundval av de uppgifter som 

lämnats genom en efterlysning i SIS eller av Interpol1, och förlitade sig på de uppgifter som 

åklagaren lämnat om att den berörda personen blivit fullt informerad. 

 

– Bistånd av en försvarare. Enligt de uppgifter som de svenska myndigheterna lämnat var 

bistånd av en försvarare inte nödvändigt för att samtycket skulle vara giltigt. 

 

4.7 VÄGRAT ÖVERLÄMNANDE 

De svenska myndigheterna kunde inte lägga fram någon sammanställd statistik över de skäl som 

oftast anges för vägrat överlämnande2. I svaren på frågeformuläret om den europeiska 

arresteringsordern anges dock att riksåklagaren rapporterat ett antal fall där överlämnande vägrats 

eftersom de eftersökta varit svenska medborgare och brotten preskriberade. Enligt dessa uppgifter 

hade det också förekommit vissa fall där man vägrat att överlämna dömda personer på grund av att 

de var svenska medborgare som begärde att få avtjäna sina straff i Sverige. Under 

utvärderingsbesöket lämnades uppgiften att åklagaren under 2007 (till och med den 3 december) 

avslagit en europeisk arresteringsorder på grund av att begäran varit bristfällig (se punkt 4.3 ovan). 

 

När det gäller de skäl för vägran som förtecknas i genomförandelagen tog expertgruppen upp ett 

antal frågor avseende följande: 

                                                 
1  En av de svenskar som deltagit i den utvärdering på nationell nivå som på riksdagens begäran 

gjordes efter det att genomförandelagen varit i kraft i ett år, förklarade att detta var den 
domstolspraxis som avspeglas i motsvarande slutrapport. 

2  Enligt den information som de svenska myndigheterna lade fram under utarbetandet av 
rapporter har den svenska åklagarmyndigheten inrättat ett elektroniskt statistiskt system som 
omfattar alla fall av rättsligt samarbete, även de som rör den europeiska arresteringsorden. På 
grund av problem i systemets uppstartningsfas och införandet av ett helt nytt elektroniskt 
registreringssystem i början av 2007 var systemets sifferuppgifter inte helt tillförlitliga. 
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1. I 2 kap. 4 §, punkt 3 anges det att överlämnande inte får beviljas "om det skulle strida mot 

bestämmelser om immunitet och privilegier". Enligt de svenska myndigheternas förklaring är 

orsaken till denna bestämmelse att det föreligger en risk för att immunitet inte har upphävts. 

De hävdade även att detta skäl till avslag tas upp i rambeslutet av den 24 februari 2005 om 

tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff. 

 

I detta sammanhang noterade Sverige följande i sina kommentarer till den första rapporten 

från Europeiska kommissionen: "när en myndighet i Sverige är behörig att upphäva 

immuniteten ska den svenska verkställande myndigheten anmoda denna myndighet att göra 

detta. Enligt svensk tradition inom lagstiftningsarbetet finns detta inte föreskrivet i någon 

bestämmelse i lagen, men anges i förarbetena (Regeringens proposition 2003/04:7, 

sidan 176). Dessutom hör en analys av möjligheten till att vidta rättsliga åtgärder i samband 

med immunitet till åklagarens skyldigheter vid en förundersökning i brottmål (se en 

hänvisning till dessa bestämmelser i 4 kap. 3 § andra stycket i den svenska lagen om den 

europeiska arresteringsordern)"1. 

 

2. 2 kap. 5 §, punkt 5 motsvarar artikel 4.2 i rambeslutet. I det sistnämnda hänvisas det dock till 

fall där den eftersökte "är föremål för lagföring" i den verkställande staten, medan det i den 

förstnämnda står "förundersökning har inletts eller åtal väckts i Sverige". De svenska 

myndigheterna förklarade att det inte finns något annat skäl till den avvikande lydelsen än 

behovet av att använda svenska rättsliga termer när rambeslutet införlivas och att denna 

skillnad inte bör tolkas som en utvidgning av detta skäl för avslag enligt det sistnämnda. 

De konstaterade att detta skäl för avslag enligt genomförandelagen är frivilligt, eftersom den 

svenska åklagare som är ansvarig för den undersökning som har inletts i Sverige kan besluta 

att lägga ner denna, så att det straffrättsliga förfarandet kan genomföras i den utfärdande 

staten. Gruppen informerades om att denna bestämmelse i enlighet med förarbetena bör 

tillämpas försiktigt och med vederbörlig respekt för den utfärdande medlemsstatens begäran 

om att lagföra den eftersökte på grundval av kriteriet att det straffrättsliga förfarandet bör äga 

rum där det är lämpligast (t.ex. med tanke på var bevisningen bäst kan upptas, var den 

skadelidandes anspråk bäst kan tillmötesgås, eller hur långt man har kommit i förfarandet i 

förhållande till kostnader och det arbete som redan utförts) och att en överenskommelse med 

den utfärdande medlemsstaten bör eftersträvas. 

                                                 
1  Dok. 7751/05 - Medlemsstaternas kommentarer till rapporten från kommissionen på grundval 

av artikel 34 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och 
överlämnande mellan medlemsstaterna, sidan 55 (kommentarer av den svenska delegationen). 
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3. I 2 kap. 5 § punkt 6 anges det att överlämnande inte får beviljas om påföljd för gärningen har 

bortfallit på grund av preskription och den eftersökte är svensk medborgare. De svenska 

myndigheterna förklarade att denna bestämmelse måste tolkas mot bakgrund av principen om 

aktiv person. 

 

4. Ett särskilt skäl för avslag som bygger på efterlevnaden av Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna och tilläggsprotokollen till denna konvention anges i 2 kap. 4 § 

punkt 2 i lagen. Enligt den information som lämnats av de svenska myndigheterna poängteras 

det i förarbetena att mycket klara bevis krävs för att utnyttja denna bestämmelse och 

bevisbördan ligger hos svaranden. Under besöket hade ingen vägran när det gäller den 

europeiska arresteringsordern rapporterats på grundval av dessa skäl. Högsta domstolen har i 

ett aktuellt fall bekräftat förklaringarna i förarbetena till lagen och förklarat att detta skäl för 

avslag kommer att ha en extremt begränsad tillämpning till följd av principen om ömsesidigt 

förtroende. 

 

4.8 FÖRFARANDEN FÖR ÖVERKLAGANDEN OCH KONSEKVENSER FÖR 

TIDSFRISTER 

Som tidigare nämnts kan inte alla beslut i tingsrätterna om överlämnande överklagas. Om den 

eftersökte samtycker till överlämnande kan detta domstolsbeslut därför inte överklagas. Det är inte 

heller möjligt att överklaga ett beslut om att avslå överlämnande vid en fällande dom mot bakgrund 

av att den eftersökte är svensk medborgare eller har begärt att få avtjäna påföljden i Sverige1. 

 

I andra fall kan en överklagan göras till hovrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades i 

tingsrätten eller inom fyra veckor till högsta domstolen efter domen i hovrätten. Högsta domstolen 

kommer endast att behandla fallet om den har lämnat prövningstillstånd, om den bedömer att 

ärendet har ett allmänt intresse och kan tjäna som prejudikat för andra fall. 

                                                 
1  5 kap. 9 § i lagen. 
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Även om, i enlighet med den lämnade informationen, principen om att fall med anknytning till den 

europeiska arresteringsordern måste behandlas skyndsamt gäller alla instanser noterade 

expertgruppen att om båda dessa överklaganden sker i slutet av de respektive tidsfristerna kommer 

den tidsfrist på 60 dagar som anges i artikel 17.3 i rambeslutet inte att iakttas. Dessutom kommer 

det till och med att vara svårt att iaktta tidsfristen på 90 dagar i artikel 17.4. I svaren på 

frågeformuläret om den europeiska arresteringsordern bekräftade i själva verket de svenska 

myndigheterna ett antal fall (ca 6−7) där de inte hade kunnat iaktta den sistnämnda tidsfristen. 

I enlighet med den lämnade informationen rapporterades dessa fall till Eurojust genom 

riksåklagaren. 

 

Enligt genomförandelagen1 bör det noteras att om den eftersökte förklarar att han eller hon avstår 

från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas kommer 

verkställigheten av detta inte att hindras av att beslutet inte har vunnit laga kraft. 

 

4.9 EGNA NATIONELLA FRÅGOR OCH FRÅGOR OM ÖVERLÄMNANDE AV UNGA 

PERSONER 

Sverige har valt bestämmelser genom vilka både artiklarna 4.6 och 5.3 i rambeslutet2 är tillämpliga. 

Dessa bestämmelser är tillämpliga på villkor att den eftersökte begär att påföljden verkställs i 

Sverige. Det bör dock noteras att den europeiska arresteringsordern inte kommer att avslås vid en 

fällande dom, och garantier för återförande kommer heller inte att krävas vid lagföring om den 

eftersökte vid tiden för gärningen sedan minst två år stadigvarande har vistats i den utfärdande 

medlemsstaten, såvida det inte finns särskilda skäl till att verkställigheten ska ske i Sverige. 

 

Överförandet av verkställighet av en påföljd som ådömts en svensk medborgare av en domstol i en 

annan medlemsstat regleras i kapitel 7 i lagen. I enlighet med dessa förfaranden är det enda kravet 

för att påföljden ska verkställas i Sverige ett beslut av de behöriga myndigheterna i Sverige3 att 

överföra verkställigheten av påföljden till detta land. Ett sådant beslut ska utfärdas på villkor att den 

europeiska arresteringsordern har avslagits eller att personen som överlämnats från Sverige bör 

återföras av dessa skäl. 

                                                 
1  6 kap. 4 §. 
2  2 kap. 6 § respektive 3 kap. 2 §. 
3  Kriminalvården om påföljden är fängelse, Socialstyrelsen om påföljden är rättspsykiatrisk 

vård, Statens institutionsstyrelse om påföljden är sluten ungdomsvård. 
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När den behöriga myndigheten fattar ett beslut om att överföra verkställigheten av påföljden till 

Sverige, får den själv meddela de närmare föreskrifter som behövs (i enlighet med den information 

som lämnades under besöket gäller detta uteslutande de praktiska detaljerna) eller överlämna åt 

åklagare att göra en framställning hos rätten om att en ny dom ska utfärdas i vilken det bestäms om 

ett frihetsstraff eller en frihetsberövande påföljd som motsvarar den utländska påföljden ska 

utfärdas. I det senare fallet föreskrivs det uttryckligen i genomförandelagen att rättens prövning inte 

ska omfatta frågan om den dömda personen har begått gärningen och hur gärningen ska bedömas. 

 

När det gäller hur dessa bestämmelser fungerar i praktiken rapporterade de svenska myndigheterna 

om ett fall med Italien där det uppstod svårigheter till följd av att de italienska myndigheterna 

underlät att informera Sverige om det slutliga frihetsstraffet (även om både åklagaren som 

ansvarade för ärendet och den centrala myndigheten vid Justitiedepartementet påminde dem flera 

gånger) och den svenska medborgaren fördes följaktligen inte tillbaka till Sverige vid lämplig 

tidpunkt. 

 

Vad gäller överlämnande av unga personer hade inga sådana ärenden rapporterats vid tidpunkten 

för utvärderingsbesöket. 

 

4.10 ACCESSORISKT ÖVERLÄMNANDE 

Accessoriskt överlämnande är tillåtet enligt svensk lag1. 

 

4.11 SPECIALITETSPRINCIPEN 

Enligt den information som lämnades hade Sverige inga erfarenheter av svårigheter som uppstår till 

följd av denna fråga vid tidpunkten för besöket. 

 

Medgivande om avstående från specialitetsprincipen styrs av samma bestämmelser som tillämpliga 

bestämmelser för samtycke till överlämnande. Återkallelse av ett sådant medgivande om avstående 

ska dock tas i beaktande om det inträffar innan beslutet om överlämnande har verkställts2. 

                                                 
1  2 kap. § 2 tredje stycket i lagen. 
2  Se kapitel 4.6 ovan. 
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4.12 VIDAREÖVERLÄMNANDE/UTLÄMNING 

De svenska myndigheterna rapporterade inga svårigheter i detta hänseende. 

 

4.13 TILLFÄLLIGT/VILLKORAT ÖVERLÄMNANDE 

De svenska myndigheterna rapporterade om ett fall med Polen där den eftersökta personen 

överlämnades för lagföring (beslutet om överlämnande fick laga kraft den 27 juni 2006) på villkor 

att han skulle återföras till Sverige för att fortsätta att avtjäna en tidigare frihetsberövande påföljd 

som ådömts i Sverige. 

 

Enligt den information som lämnades anmodades de polska myndigheterna att kontakta det svenska 

Justitiedepartementet när återvändandet för den överlämnade personen skulle ske. De polska 

myndigheterna hade informerat personalen vid den svenska kriminalvårdsanstalt där den 

överlämnade personen avtjänade sin svenska påföljd att han skulle överföras tillbaka till Sverige 

inom uppskattningsvis åtta månader. När mer än ett år hade gått begärde justitiedepartementet 

information från det polska justitieministeriet om när den överlämnade personen skulle överföras 

tillbaka till Sverige för att avtjäna återstoden av den svenska påföljden. De svenska myndigheterna 

fick som svar att straffrättsliga förfaranden ännu pågick i Polen och att han borde stanna kvar hos de 

polska brottsbekämpande myndigheterna åtminstone till utgången av 2007. 

 

4.14 FÖRLOPPET VID ÖVERLÄMNANDE AV EFTERSÖKTA PERSONER (INBEGRIPET 

TILLFÄLLIGT/VILLKORAT ÖVERLÄMNANDE) 

Åklagaren har ansvaret för att informera den utfärdande myndigheten om beslutet om överlämnande 

och i förekommande fall att överlämnandet sker på villkor att den överlämnade personen ska 

återföras till Sverige1. I det senare fallet ska åklagaren även uppmana den utfärdande myndigheten 

att kontakta den centrala myndigheten vid Justitiedepartementet när återförandet ska äga rum. 

                                                 
1  Dok. 16331/03 EXT 1- I beskrivningen av handläggningen av en europeisk arresteringsorder 

när Sverige är verkställande stat – anges det på sidan 10: "... Information om domstolsbeslut 
kommer att vidarebefordras till den utfärdande myndigheten av åklagaren". 
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Enligt genomförandelagen1 kommer, om inte annat har överenskommits, verkställigheten av beslut 

om överlämnande att ske genom att den person som ska överlämnas avhämtas av den utfärdande 

medlemsstaten. En resplan kommer därför att begäras av de utfärdande myndigheterna. När IPO har 

mottagit resplanen kommer den att översända den till den svenska kriminalvårdens transportenhet 

och om den godkänns kommer överlämnandet att ske enligt planen. 

 

Genomförandelagens bestämmelser om tidsfrister för överlämnande av en eftersökt person 

överensstämmer med bestämmelserna i rambeslutet. I enlighet med 6 kap. 7 § i lagen ska domstolen 

på begäran av åklagaren upphäva beslutet om överlämnande om det, av annan anledning än att den 

som ska överlämnas håller sig undan verkställigheten av beslutet, inte har verkställts inom tio dagar 

från den dag som avses i överensstämmelse med dessa bestämmelser. Inga fall där dessa tidsfrister 

inte hade iakttagits rapporterades. De svenska myndigheterna bekräftade dock att svårigheter hade 

uppstått i vissa fall med att iaktta tidsfristen på tio dagar för överlämnandet av personen. 

 

För att säkerställa överlämnande föreskrivs det i lagen2 att om rätten beslutar att den eftersökte ska 

överlämnas ska den pröva om beslut om tvångsmedel ska gälla fram till dess att beslutet om 

överlämnande har verkställts. Rätten får besluta om tvångsmedel även efter ett beslut om 

överlämnande. 

 

I detta sammanhang anges det också3 att en person som ska överlämnas och som är på fri fot, om 

det bedöms vara nödvändigt för att överlämnandet ska kunna genomföras, får omhändertas och tas i 

förvar av polismyndigheten under högst 48 timmar. 

 

Allmänna åklagaren har ansvaret för att informera den utfärdande myndigheten om antalet dagar i 

förvar för den eftersökte personen på grundval av den europeiska arresteringsordern genom att 

använda det formulär som finns tillgängligt i handboken för allmänna åklagare. 

                                                 
1  6 kap. 1 § första stycket. 
2  5 kap. 7 §. 
3  6 kap. 5 § i lagen. 
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4.15 KONFLIKTER MELLAN EUROPEISKA ARRESTERINGSORDER OCH 

FRAMSTÄLLNINGAR OM UTLÄMNING 

Lagbestämmelserna ansluter sig på detta område till de föreskrivna kriterierna i artikel 16 i 

rambeslutet för fastställande av företräde. I genomförandelagen saknas emellertid bestämmelser om 

kriterier för beslutet om företräde när det föreligger en konflikt mellan en europeisk 

arresteringsorder och en framställning från ett tredjeland om utlämning. 

 

4.16 KOSTNADER 

Se punkt 3.16. 

 

5. UTBILDNINGSBESTÄMMELSER 

Enligt de svenska myndigheterna anordnade Justitiedepartementet, riksåklagaren och 

Rikspolisstyrelsen redan i slutet av 2003 vid två tillfällen endagskurser om rambeslutet om en 

europeisk arresteringsorder och de svenska genomförandebestämmelserna för domare, åklagare och 

polistjänstemän. Dessutom anordnade rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli ett 

tvådagarsseminarium för åklagare från de internationella åklagarkamrarna. Detta seminarium 

följdes av ytterligare seminarier för åklagare från de internationella åklagarkamrarna, där 

tyngdpunkten låg på utlämning och europeiska arresteringsorder samt frågor med anknytning till 

rättsligt samarbete, som därefter har anordnats varje år. Eurojust är en integrerad del av dessa 

seminarier (exempelvis deltar Sveriges nationella Eurojustmedlem i dessa seminarier, information 

till deltagarna om de praktiska erfarenheterna av Eurojust m.m.) 

 

Utbildning avseende den europeiska arresteringsordern ingår i grundutbildningen för 

assistentåklagare, där en dag helt ägnas åt utlämningar och överlämnanden. Expertgruppen 

informerades om att liknande träning planeras att anordnas för alla åklagare 2008. Man rapporterade 

också om att svenska åklagare deltagit i olika internationella seminarier som helt eller delvis 

ägnades åt den europeiska arresteringsordern. 
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När det gäller domare, saknas det utbildning i dessa frågor i utbildningsplanen för fiskaler. Det är 

inte obligatoriskt att delta i de kurser som anordnas av Domstolsverket. Under utvärderingsbesöket 

togs problemet med bristen på utbildning i internationella frågor för domare upp vid upprepade 

tillfällen. De domare vid Stockholms tingsrätt som intervjuades konstaterade dock att om en domare 

vill ha utbildning i dessa frågor eller delta i seminarier utomlands, tillhandahåller Domstolsverket 

nödvändiga resurser. 

 

Personalen vid IPO internutbildas i handläggning av ärenden med anknytning till den europeiska 

arresteringsordern. Syftet med denna utbildning är att all berörd personal ska ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna arbeta med IPO:s uppgifter vid handläggning av europeiska 

arresteringsorder. 

 

Enligt uppgifter från Sveriges advokatsamfund hade ingen specifik utbildning om den europeiska 

arresteringsordern för försvarsadvokater ännu anordnats vid tiden för besöket. 

 

När det gäller språkutbildning informerades expertgruppen om att varje allmän åklagarkammare har 

en egen budget och får anslå en del av sina medel för språkutbildning. IPO erbjuder sin personal 

språkutbildning. Justitiedepartementet erbjuder sina tjänstemän språkutbildning. 

 

6. UR FÖRSVARETS SYNVINKEL 

Expertgruppen fick träffa två företrädare för Sveriges advokatsamfund. De förklarade att svenska 

advokater i allmänhet ganska aktivt motsätter sig systemet med en europeisk arresteringsorder. 

Kritiken går huvudsakligen ut på att systemet inte gör det möjligt att ta hänsyn till de materiella 

skälen i ärendet, att möjligheten att överklaga rättsliga avgöranden inskränks och att medlemsstater 

med högre normer för processuella rättigheter kan tvingas godta att deras medborgare hamnar i 

lägen där dessa normer inte uppfylls.  
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När det gäller frågan om hur systemet fungerar i praktiken, togs två huvudfrågor upp under 

intervjun: 

 

– Förordnandet av offentlig försvarare för den eftersökta personen1. Enligt den information som 

lämnades förordnas den offentliga försvararen av domstolen som väljer från en allmän 

förteckning från Sveriges advokatsamfund. Det konstaterades här att antalet ärenden som rör 

den europeiska arresteringsordern inte är särskilt stort i Sverige och att det därför är ganska få 

advokater som har erfarenheter av detta. 

 

– Försvararens tillgång till handlingar. Advokaterna hävdar att de inte får tillgång till 

handlingarna i tid. Under den sista dagen av besöket sade de svenska myndigheterna att 

försvararen under åklagarens förundersökning har tillgång till de dokument på vilka gripandet 

av den eftersökte grundas (formulären A och M SIS, den europeiska arresteringsordern). När 

det gäller eventuella andra handlingar är åklagaren behörig att besluta om tillgången till dessa. 

Vid ansökan om ett rättsligt avgörande om överlämnande måste åklagaren ställa hela akten till 

försvararens och den åtalades förfogande. I detta skede får både den åtalade och försvararen 

be domstolen att begära ut ytterligare information. 

 

7. SLUTSATSER 

Expertgruppen uppskattar att besöket var mycket välorganiserat och att planeringen och 

genomförandet sköttes mycket professionellt. Experterna kunde träffa de flesta av de aktörer som 

berörs under de olika skedena av förfarandet för den europeiska arresteringsordern2 och de 

uppgifter som de svenska myndigheterna lämnade före och under utvärderingsbesöket var 

heltäckande3. Gruppen vill betona den öppenhet som präglade de intervjuade svenska experterna, 

deras beredvillighet att svara på alla frågor från gruppmedlemmarna och deras uppriktighet när de 

framförde sina egna åsikter. Tack vare den lämnade informationen fick gruppen en heltäckande bild 

av det system som tillämpas i Sverige. 

                                                 
1  Enligt 5 kap. 8 § i lagen ska kostnaderna för en offentlig försvarare uppbäras av staten. 
2  Gruppen träffade inte någon företrädare för de institutioner som har rätt att göra en 

framställning om utfärdande av en europeisk arresteringsorder i ärenden som rör fällande 
dom, dvs. Kriminalvården, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. 

3  Med undantag för statistik. Se punkt 7.1 nedan. 



RESTREINT UE 

 
9927/1/08 REV 1  bas/KGW,EE,AL/aa 38 
 DG H 2B RESTREINT UE SV 

7.1 ALLMÄNNA SLUTSATSER 

 

Genomförandeslagstiftning 

7.1.1 Den svenska genomförandelagstiftningen ligger i de flesta fall i linje med rambeslutets 

lydelse och intentioner. Avvikelser kan emellertid iakttas mellan införlivandebestämmelserna 

och rambeslutet, särskilt i fråga om den roll som icke rättsliga myndigheter har i viktiga 

aspekter av förfarandet för överlämnande (t.ex. frågan om utfärdande av europeiska 

arresteringsorder vid fällande domar, den eftersöktes samtycke till överlämnande). 

 

Förfaranden 

7.1.2 De lagstadgade förfarandena i Sverige är i allmänhet tillräckliga för rambeslutets syften. 

Experternas intryck är att det svenska systemet är framgångsrikt när det gäller den effektivitet 

med vilken dessa frågor handläggs. 

 

7.1.3 Tillämpningen av vissa bestämmelser som följer av nationella förfaranden (t.ex. att kallande 

av personen är en förutsättning för det beslut om anhållande som ska ligga till grund för den 

europeiska arresteringsordern, tidsfrister för överklagande) kan i vissa fall påverka den 

europeiska arresteringsorderns effektivitet. 

 

7.1.4 Dessutom måste vissa aspekter av förfarandet för den europeiska arresteringsordern enligt 

genomförandelagen klargöras ytterligare, t.ex. när det gäller stadgade tidsfrister för beslutet 

om överlämnande1. 

 

Praktiskt genomförande 

7.1.5 Rättstillämparna anser den europeiska arresteringsordern vara ett användbart verktyg som 

påskyndar handläggningen av ärenden. En del ogillar dock att det enligt systemet endast finns 

begränsade möjligheter att ta upp de materiella skälen i ärendet. 

 

7.1.6 Generellt sett verkar det praktiska genomförandet av den europeiska arresteringsordern i 

Sverige vara enkelt och klart och inga allvarliga problem med återfallsförbrytare har 

rapporterats i förhållande till andra stater. 

                                                 
1  Se kapitlen 4.6 och 4.8 ovan och 7.3.1.4 och 7.3.1.7 nedan. 
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7.1.7 Statistikuppgifter 

Det finns inga centraliserade statistikuppgifter i Sverige1. Under utvärderingsbesöket2, tillhandahöll 

riksåklagarens kansli och IPO experterna med några statistikuppgifter men inte ens dessa var 

samstämmiga. Exempelvis kunde de svenska myndigheterna inte tillhandahålla detaljerad 

information om de vanligaste grunderna för avslag, eller korrekta uppgifter avseende de europeiska 

arresteringsorder som hade resulterat i ett faktiskt överlämnande av den eftersökta personen 

under 2007. Till och med de allmänna åklagarkamrarnas sifferuppgifter var oklara och förvirrande. 

 

7.1.8 Utbildning 

Expertgruppen fick intrycket av att medan åklagarna i allmänhet erhåller lämplig utbildning om 

frågor som rör den europeiska arresteringsordern, förefaller domarna att i viss utsträckning sakna 

utbildning. Frågan om brist på särskild och regelbunden utbildning för domare väcktes gång efter 

annan under intervjuerna. Dessutom förefaller denna situation bana väg för olika förståelse av lagen 

mellan domarna och åklagarna, vilket visade sig under utvärderingsbesöket i förhållande till vissa 

aspekter som är avgörande för att systemet ska fungera väl. 

 

Under utvärderingsbesöket erkändes det klart att ingen utbildning om dessa frågor hade anordnats 

för försvarsadvokaterna. 

 

7.1.9 Handbok för den europeiska arresteringsordern 

En omfattande handbok har upprättats av rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli där det ges 

detaljerad vägledning och tillhandahålls formulär för hanteringen av både inkommande och 

utgående ärenden om europeiska arresteringsorder. Denna handbok distribueras till alla åklagare; 

den finns också tillgänglig på intranet och Internet. Uppdateringen av innehållet åligger 

rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli. Expertgruppen anser att denna handboks förtjänster gör 

den till ett exempel som bör följas. 

                                                 
1  Se fotnot 2 på sidan 28. 
2  Vid tiden för besöket hade Sverige inte besvarat frågeformuläret från rådets generalsekretariat 

om kvantitativ information om den praktiska tillämpningen av den europeiska 
arresteringsorden under kalenderåret 2006. 
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7.1.10 Samordningsgrupp 

Möten anordnas regelbundet (3−4 gånger per år) av justitiedepartementet med deltagande av alla 

intressenter som har betydelse för den europeiska arresteringsordern, i syfte att diskutera praktiska 

frågor och att ge information om ny utveckling på området för rättsligt samarbete. Resultatet av 

dessa möten och annan relevant information sprids domare och åklagare genom intranet av 

Domstolsverket respektive riksåklagarens kansli. När så är lämpligt uppdateras åklagarens handbok 

för frågor avseende den europeiska arresteringsordern i linje med resultatet av dessa möten. 

 

7.2 SAMMANFATTNING AV SVERIGES VERKSAMHET SÅSOM UTFÄRDANDE 

MEDLEMSSTAT 

7.2.1  Frågor 

7.2.1.1 IPO som utfärdande myndighet 

Det faktum att IPO vid fällande domar − på begäran av kriminalvården, socialstyrelsen eller 

statens Institutionsstyrelse − är den myndighet som är behörig att utfärda europeiska 

arresteringsorder är inte i linje med definitionen av den europeiska arresteringsordern som ett 

"rättsligt beslut" i rambeslutet. 

 

De svenska myndigheterna förklarade att deras nationella regler inte är så strikta i beskrivningen av 

begreppet rättslig myndighet. De förklarade också att de, vid tillämpningen av rambeslutet, intog ett 

pragmatiskt förhållningssätt i den mening att de föredrog att göra förfarandet för en europeisk 

arresteringsorder så nära deras nationella system som möjligt (rättsliga myndigheter har ingen roll i 

dessa frågor på inhemsk nivå, där verkställigheten av domar sköts av kriminalvården och polisen). 

Emellertid ifrågasätter expertgruppen dessa arguments giltighet mot bakgrund av den tydliga 

ordalydelsen och principerna i rambeslutet, och betonar att i sådana fall utfärdas den europeiska 

arresteringsorden och formuläret fylls i − inbegripet sammanfattningen av den dom som ligger till 

grund för den europeiska arresteringsordern − av IPO-tjänstemän utan att någon rättslig kontroll 

tillhandahålls genom den inhemska lagstiftningen. Det bör vara en relativt enkel sak att ordna att 

europeiska arresteringsorder utfärdade av IPO kontrolleras av en åklagare. 

 

7.2.1.2 Ansökningar om utfärdande av europeiska arresteringsorder vid fällande domar 

Det finns ingen förordning eller ens skriftlig vägledning för de behöriga administrativa 

myndigheternas beslut att begära att IPO utfärdar en arresteringsorder. Härtill kommer avsaknaden 

av rättslig kontroll av utfärdandet av europeisk arresteringsorder vid fällande domar. 
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I det sammanhanget skulle expertgruppen också vilja framhålla att det, enligt den information som 

tillhandahållits, är en person vid IPO som i stort sett har ansvar för att fylla i formulären om 

europeiska arresteringsorder, vilket gör systemet tämligen sårbart i detta avseende. 

 

7.2.1.3 Kallelse att inställa sig vid domstol som en förutsättning för att utfärda en europeisk 

arresteringsorder 

I Sverige kan ett häktningsbeslut endast utfärdas efter en domstolsförhandling till vilken den 

misstänkte måste kallas. De svenska myndigheterna betonade att detta är obligatoriskt enligt 

straffprocessrätten och att det inte finns någon möjlighet till undantag. Expertgruppen är emellertid 

av den uppfattningen att Sverige bör tänka igenom huruvida kallelse av den berörda personen 

verkligen är nödvändig när häktningsbeslut begärs i syfte att därefter utfärda en europeisk 

arresteringsorder (de intervjuade tjänstemännen medgav själva att en sådan bestämmelse är 

upprättad för rent inhemska mål), eftersom detta krav skulle kunna tjäna som en varningssignal och 

göra det möjligt för personen och eventuella medgärningsmän att avvika. 

 

7.2.1.4 Tillfälligt överlämnande 

När det gäller tillfälligt överlämnande kan Sverige inte tillhandahålla garantier för att den eftersökte 

personen kommer att skickas tillbaka till den verkställande staten. I enlighet med svensk 

lagstiftning, om personen i slutet av de förfaranden som fullföljts i Sverige frikänns, måste denne 

försättas på fri fot och inga tvångsmedel kan vidtas för att återföra honom till den verkställande 

staten. Detta har inverkan på de svenska åklagarnas praxis att inte begära tillfälligt överlämnande. 

 

7.2.1.5 Avstående från specialitetsprincipen 

I enlighet med genomförandelagen får den person som överlämnas till Sverige avstå från 

specialitetsprincipen inför en tjänsteman utsedd av riksåklagarens kansli, kriminalvården eller 

Statens institutionsstyrelse för att erhålla en förklaring av detta slag, inför överläkaren vid den enhet 

där rättspsykiatrisk vård verkställs, inför åklagaren eller, på åklagarens vägnar, inför en polisman 

som bistår vid utredningen. Denna bestämmelse förefaller inte vara i linje med artikel 27.3 f i 

rambeslutet, där det uttryckligen föreskrivs att ett sådant avstående ska göras inför en rättslig 

myndighet. 
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Det görs heller inget omnämnande i den svenska lagstiftningen av personens rätt till 

försvarsadvokat i sådana fall. 

 

7.2.1.6 Ersättande av tidigare efterlysningar 

Enligt den information som tillhandahållits är tidigare artikel 95-efterlysningar och efterlysningar 

baserade på internationella arresteringsorder fortfarande giltiga. De ersätts endast med europeiska 

arresteringsorder när en träff utomlands sker. Expertgruppen noterar att en sådan praxis kan orsaka 

problem i förhållande till några medlemsstater (t.ex. Tyskland) som inte längre godtar 

internationella arresteringsorder som kommer från en annan medlemsstat som en grund för att 

inleda en eftersökning av en person. 

 

7.2.2  God praxis 

7.2.2.1 Proportionalitetstest 

Vid utfärdandet av en europeisk arresteringsorder har de svenska myndigheterna laglig skyldighet 

att tillämpa en proportionalitetstest. Det måste emellertid noteras att medan det när det gäller åtal 

ges detaljerad vägledning om denna fråga i den svenska åklagarmyndighetens handbok finns det 

ingen särskild vägledning för fällande domar avseende när utfärdande av en europeisk 

arresteringsorder ska begäras, och de berörda institutionerna agerar från fall till fall. 

 

7.2.2.2 En enda samlad europeisk arresteringsorder 

Det är svenska myndigheters praxis att utfärda en enda samlad europeisk arresteringsorder som 

omfattar alla de brott som den berörda personen förmodas ha begått, eller när det gäller fällande 

domar, alla domar som inte avtjänats av den eftersökta personen. För det ändamålet utfärdas 

europeiska arresteringsorder efter en omfattande kontroll av nationella register, i syfte att upptäcka 

eventuella brott som personen kan åtalas för eller eventuella domar mot honom. Expertgruppen 

noterar att denna praxis är extremt användbar för att tillhandahålla de verkställande myndigheterna 

relevant information, och som ett medel för att undvika potentiella svårigheter eller olägenheter för 

den verkställande staten när det gäller att hantera flera europeiska arresteringsorder mot samma 

person. 
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7.3 SLUTSATSER AVSEENDE SVERIGES VERKSAMHET SOM EN VERKSTÄLLANDE 

MEDLEMSSTAT 

 

7.3.1  Frågor 

7.3.1.1 Varningsflagga beträffande giltigheten 

IPO kan lägga till en varningsflagga beträffande giltigheten i SIS-efterlysningar när vissa 

begränsningar uppkommer från nationell lagstiftning. En sådan praxis omfattar också de instanser 

där det är tydligt att gärningen inte anses utgöra ett brott i Sverige och den utfärdande staten inte 

hänvisar till brottskatalogen. Expertgruppen erfor att IPO-tjänstemän i dessa fall utfärdar 

varningsflagga utan föregående samråd med en rättslig myndighet. 

 

7.3.1.2 Information om de behöriga mottagande myndigheterna 

Informationen om de myndigheter som är behöriga att ta emot en europeisk arresteringsorder 

uppdateras varken i atlasen för den europeiska arresteringsordern eller i "Fiches Françaises". 

Dok. 16288/03 – "Meddelande till rådets generalsekretariat om genomförandet i svensk lagstiftning 

av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och 

överlämnande mellan medlemsstaterna samt underrättelser och förklaringar till rambeslutet" och 

dok. 16331/03 EXT 1 – "Beskrivning av handläggningen av en europeisk arresteringsorder när 

Sverige är verkställande stat" har heller inte uppdaterats på motsvarande sätt. 

 

7.3.1.3 Samtycke till överlämnande/avstående från specialitetsprincipen 

I det svenska systemet kan samtycke till överlämnande och avstående från specialitetsprincipen 

giltigt erhållas från tiden för arresteringen, och utan att det behövs ges inför åklagare eller domstol. 

Vidare krävs inte, enligt de information som tillhandahållits, biträde av en försvarare för att 

samtycket ska vara giltigt (se kapitel 4.6). I detta sammanhang måste det hållas i åtanke att den 

enskilde har rätt till rättsligt biträde från den tidpunkt arrestering beslutas av åklagaren. I praktiken 

ingriper inte försvararen i det första polisförhöret efter det att den eftersökte personen har gripits. 
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De svenska myndigheterna förklarade att det första polisförhöret i stort sett är avsett att informera 
den enskilde om skälen för hans arrestering och innehållet i den europeiska arresteringsordern, och 
han tillfrågas i alla händelser om samtycke till överlämnande vid det tillfället. De betonade också att 
det finns en rättslig skyldighet att informera den eftersökta personen om följderna av att ge sitt 
samtycke eller att avstå från detta. Expertgruppen är emellertid av den uppfattningen att det 
fortfarande finns punkter som strider mot rambeslutet, i synnerhet avseende rätten till försvarare och 
nödvändigheten att ge sitt samtycke inför den verkställande rättsliga myndigheten. 
 
7.3.1.4 Tidsfristen för åklagaren att hänskjuta ärendet till domstol för ett beslut om 

överlämnande 
Medan domstolen har skyldighet att utfärda ett beslut om överlämnande inom 30 dagar från 
arresteringen av den eftersökta personen föreskrivs det i lagen inte någon tidsfrist för åklagaren att 
anhängiggöra ärendet vid domstol efter utredningarna om huruvida överlämnande kan ske. 
Motsvarande bestämmelser är öppna för tolkning (se kapitel 4.6 ovan) av ett antal frågor, 
huvudsakligen huruvida ovannämnda tidsfrist är bindande för åklagaren, de rättsliga följderna av att 
åklagaren inte lämnar in en begäran om överlämnande inom tidsfristen på 30 dagar, och hur en 
sådan situation inverkar på häktningen. Expertgruppen hade tillfälle att utröna att tillämpningen av 
sådana bestämmelser kan leda problematiska situationer i praktiken (se kapitel 4.6). 
 
7.3.1.5 Avvisande av ett ärende på grundval av ansökningens bristfällighet 
Expertgruppen var oklar över bestämmelserna om avvisande av ett ärende på grundval av 
bristfälligheten av den europeiska arresteringsorderns form och begreppet väsentlig olägenhet 
(se kapitel 4.3. ovan). 
 
7.3.1.6 Avslag mot överlämnande på grundval av tidsutdräkt och den aktiva 

personalitetsprincipen 
I enlighet med genomförandelagen måste överlämnande avslås om påföljden för gärningen är 
preskriberad enligt svensk lagstiftning och den eftersökte personen är svensk medborgare, oavsett 
var gärningen begicks. Denna form för genomförande av artikel 4.4 i rambeslutet, genom att koppla 
den till den aktiva personalitetsprincipen, skulle kunna anses som formellt korrekt. Vidare är 
expertgruppen medveten om att det inte är någon ovanlig praxis bland medlemsstaterna på grundval 
av artikel 8 i 1996 års EU-konvention om utlämning. Gruppen är emellertid av den uppfattningen 
att en sådan tolkning är förankrad i det system som fanns före den europeiska arresteringsorden och 
därför bör behörighet i artikel 4.4 i rambeslutet snarare kopplas till platsen där gärningen begicks än 
till medborgarskapet. Det skulle kunna hävdas att rambeslutet uteslutande behandlar frågan om 
medborgare i artiklarna 4.6 och 5.3. Denna fråga förtjänar ytterligare övervägande på EU-nivå. 
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7.3.1.7 Tidsgränser för överklagande 

Tidsgränserna för överklagande till hovrätten (21 dagar) och till Högsta domstolen (28 dagar), vilka 

överensstämmer med den förordning som är tillämplig i inhemska ärenden, är strukturellt alltför 

långa och kan leda till en systematisk överträdelse av 90-dagarsgränsen i rambeslutet. Vidare finns 

det ingen lagstadgad tidsgräns för hovrätten att meddela beslut, men det ska ske skyndsamt. Det bör 

noteras att hovrätten i praktiken vanligtvis beslutar om ett överklagande inom några dagar om 

personen är frihetsberövad. 

 

7.3.1.8 Flera ansökningar 

Under besöket vid den internationella åklagarkammaren i Göteborg informerades expertgruppen om 

ett fall av två konkurrerande europeiska arresteringsorder där åklagaren, på grundval av sin egen 

bedömning av omständigheterna i fallet, beslutade att begära att domstolen utfärdar ett beslut om 

överlämnande för en av dem. Avseende den andra inlämnades ingen ansökan till domstolen, och 

något formellt beslut fattades inte heller eller meddelades den utfärdande myndigheten av 

åklagaren. 

 

Denna praxis är måhända inte i linje med genomförandelagen, enligt vilken ärendena i händelse av 

flera europeiska arresteringsorder för samma person ska prövas vid ett enda tillfälle vid den domstol 

som ska handlägga det först inkomna ärendet. Expertgruppen noterade att det inte finns någon 

vägledning i denna fråga i åklagarens handbok. 

 

8. REKOMMENDATIONER 

 

8.1 REKOMMENDATIONER TILL SVERIGE 

ALLMÄNT 

Rekommendation 1 − Inrätta nödvändiga mekanismer för att tillhandahålla fullständiga och 

tillförlitliga statistikuppgifter om de europeiska arresteringsorder som utfärdats, verkställts eller 

avslagits av de svenska myndigheterna (se 7.1.7)1 

 

Rekommendation 2 − Anta åtgärder för att säkerställa att lämpliga utbildningsprogram inrättas, så 

att omfattande och regelbunden utbildning om europeiska arresteringsorder tillhandahålls, 

huvudsakligen till domare och försvarsadvokater (se 7.1.8.) 

                                                 
1  Se fotnot 2 på sidan 28. 
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SOM UTFÄRDANDE MEDLEMSSTAT 

Rekommendation 3 – Överväg att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att europeiska 

arresteringsorder vid fällande domar utfärdas antingen av en rättslig myndighet eller under tillsyn 

av en rättslig myndighet, i linje med bestämmelserna i rambeslutet (se 7.2.1.1). 

 

Rekommendation 4 – Ta fram skriftliga riktlinjer för att bistå de organ och institutioner som har rätt 

att begära utfärdande av europeisk arresteringsorder vid fällande domar (se 7.2.1.2). 

 

Rekommendation 5 – Överväg en ändring av lagstiftningen, så att kallelse inte behövs av den 

berörda personen att inställa sig i domstol när häktningsbeslutet begärs i syfte att därefter utfärda en 

europeisk arresteringsorder (se 7.2.1.3). 

 

Rekommendation 6 – Ändra lagstiftningen så att bestämmelserna i rambeslutet om tillfälligt 

överlämnande görs effektivt tillämpliga, genom att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna 

att tillhandahålla garantier för att den eftersökte personen kommer att skickas tillbaka till den 

utfärdande staten (se 7.2.1.4). 

 

Rekommendation 7 – Ändra genomförandelagstiftningen för att säkerställa att avstående från 

specialitetsprincipen kommer att vara giltigt endast om det görs inför en rättslig myndighet och efter 

samråd med en försvarare (se 7.2.1.5). 

 

Rekommendation 8 – Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att befintliga SIS-efterlysningar 

grundade på internationella arresteringsorder ersätts med SIS-efterlysningar grundade på europeiska 

arresteringsorder (se 7.2.1.6). 

 

SOM VERKSTÄLLANDE MEDLEMSSTAT 

Rekommendation 9 – Ompröva nuvarande praxis att lägga till restriktiva varningsflaggor 

beträffande giltigheten i SIS-efterlysningar utan föregående samråd med en rättslig myndighet (se 

7.3.1.1). 

 

Rekommendation 10 – Uppdatera den information om de nationella myndigheter som är behöriga 

att ta emot en europeisk arresteringsorder som anges i atlasen för den europeiska arresteringsordern 

och "Fiches Françaises", samt i meddelandena till rådets generalsekretariat (se 7.3.1.2). 
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Rekommendation 11 – Ändra genomförandelagstiftningen för att säkerställa att samtycke till 

överlämnande och avstående från specialitetsprincipen kommer att vara giltigt endast om det ges av 

den eftersökta personen inför en rättslig myndighet och efter samråd med en försvarsadvokat, i linje 

med artikel 13 i rambeslutet (se 7.3.1.3). 

 

Rekommendation 12 – Klargör den tidsfrist som åklagaren har att hänskjuta ärendet till domstolen 

för ett beslut om överlämnande, för att göra det möjligt för denna att hålla de tidsfrister som krävs i 

enlighet med artikel 17 i rambeslutet (se 7.3.1.4). 

 

Rekommendation 13 – Överväg en ändring av genomförandelagen så att de stadgade tidsgränserna 

för överklagande inte leder till ett överskridande av de tidsgränser som föreskrivs i artikel 17 i 

rambeslutet (se 7.3.1.6). 

 

Rekommendation 14 – Vidta de åtgärder som anses nödvändiga (t.ex. genom ett tillägg i åklagarens 

handbok) för att säkerställa att bestämmelserna i genomförandelagen om konkurrerande europeiska 

arresteringsorder iakttas fullt ut (se 7.3.1.8). 

 

8.2 REKOMMENDATIONER TILL ANDRA MEDLEMSSTATER 

Rekommendation 15 – Följ Sveriges praxis att framställa en omfattande handbok för att bistå 

rättstillämparna med indikatorer för bästa praxis, praktisk vägledning och formulär för konsekvent 

handläggning av både inkommande och utgående ärenden angående europeiska arresteringsorder 

(se 7.1.9). 

 

Rekommendation 16 – Överväg att följa Sveriges praxis för inrättande av en samordningsgrupp för 

uppföljning och övervakning av den europeiska arresteringsordern med deltagande av alla berörda 

aktörer (se 7.1.10). 

 

Rekommendation 17 – Överväg att följa Sveriges praxis att utfärda en enda samlad europeisk 

arresteringsorder som omfattar alla brott som den berörda person påstås ha begått eller, vid fällande 

domar, alla domar mot den eftersökte personen (se 7.2.2.2). 
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8.3. REKOMMENDATIONER TILL EUROPEISKA UNIONEN 

Rekommendation 18 – Fortsätt de pågående diskussionerna om att utforma en europeisk handbok 

för korrekt ifyllande av formuläret för den europeiska arresteringsordern (se 7.1.9). 

 

Rekommendation 19 – Fortsätt de pågående diskussionerna om fördelarna med att inrätta ett 

proportionalitetstest för utfärdandet av europeiska arresteringsorder, inbegripet fastställande av 

gemensamma standardkriterier (se 7.2.2.1). 

 

Rekommendation 20 – Diskutera på lämplig nivå huruvida grunderna för avslag på grundval av 

artikel 4.4 i rambeslutet bör kopplas uteslutande till platsen där brottet har begåtts och inte till 

gärningsmannens medborgarskap (se 7.3.1.6). 

 

 

___________ 
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ANNEX A 

PROGRAMME OF VISITS 

 
Monday 3 December  
 
09.30 – 12.00  Ministry of Justice (Post Festum Room) 
12.00 – 13.30  Lunch  
13.30 – 17.00 Office of the Prosecutor-General and the International Public Prosecution 

Office in Stockholm 
17.30 – 18.30  Swedish Bar Association, participation of an attorney  
20.30     Dinner at Le Rouge in the Old Town  
 
Tuesday 4 December 
 
08.30 – 11.00 City Court of Stockholm, participation also of a Judge of appeal from the 

Court of Appeal in Stockholm 
11.15 – 12.00 International Police Cooperation Division at the Swedish National Police 

Board (Sirene and Interpol Office) 
12.00 – 13.30  Lunch  
13.30 – 15.00  International Police Cooperation Division (continuation) 
16.10 – 19.17  Train to Gothenburg, departure from the Central Station 
21.00    Dinner − a traditional Swedish Christmas Buffet at Trägår’n  
 
Wednesday 5 December 
 
09.00 – 10.30  City Court of Gothenburg  
11.00 – 12.30  International Public Prosecution Unit in Gothenburg  
12.30 – 14.00  Lunch  
16.12 – 19.00  Train to Stockholm, departure from the Central Station 
 
Thursday 6 December  
 
10.00 – 12.30 Round-up meeting at the Ministry of Justice (Post Festum Room), 

participation of the Office of the Prosecutor-General, the City Court of 
Stockholm and the International Police Cooperation Division  

 
 
 

___________ 
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ANNEX B 

LIST OF PERSONS MET 
 
Ministry of Justice, Division for Criminal Cases and International Judicial Cooperation 
Håkan Friman, Director and Head of Division 
Ulf Wallentheim, Director 
Joakim Zetterstedt, Director 
Marie Skåninger, Legal Adviser  
 
Office of the Prosecutor-General 
Lena Moore, Director and Head of the Legal Department 
Ola Löfgren, Chief Public Prosecutor 
 
International Public Prosecution Office in Stockholm 
Ylva Johansson, Senior Public Prosecutor 
Ingmarie Olsson, Senior Public Prosecutor 
 
International Public Prosecution Office in Gothenburg 
Mats Sällström, Chief Public Prosecutor 
Thomas Ahlstrand, Deputy Chief Public Prosecutor 
Kristina Ehrenborg-Staffas, Senior Public Prosecutor  
Thomas Eliasson, Senior Public Prosecutor 
Hans Göran Tommila, Senior Public Prosecutor 
 
The Swedish Bar Association 
Anne Ramberg, Secretary General  
Thomas Olsson, Attorney 
 
City Court of Stockholm 
Runar Viksten, Senior Judge 
Ida Kärnström, Junior Judge  
Liv Bernitz, Junior Judge 
 
City Court of Gothenburg 
Katarina Påhlsson, Senior Judge  
Katarina Wingqvist-Ekholm, Senior Judge 
 
Court of Appeal 
Erica Hemtke, Judge of appeal and Deputy Head of Division 
 
Swedish National Police Board, International Police Cooperation Division  
Kent Widing, Detective Superintendent and Head of Sirene and Interpol Offices 
Carin Johnston, Lawyer 
Mikael Smedjegården, Detective Inspector  
 
 

___________ 
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ANNEX C 

LIST OF ABBREVIATIONS/GLOSSARY OF TERMS 

 

ACRONYM 
ABBREVIATION 

TERM 

 
ENGLISH EXPLANATION 

EAW European Arrest Warrant 

FD Framework Decision 

IPO International Police Cooperation Division 

MS Member State 

SIS Schengen Information System 

 

 

 

________________________ 


