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Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder
1 kap. Allmänna bestämmelser
1§
[8301] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut
2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och
överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambeslut
2009/299/RIF. Lagen tillämpas inte i förhållande till en medlemsstat om Europeiska
unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rambeslutet i
förhållande till den staten.
I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om en arresteringsorder.
I 2 kap. finns bestämmelser om förutsättningar för överlämnande.
I 3 kap. finns bestämmelser om särskilda villkor för överlämnande av svenska
medborgare.
I 4 kap. finns bestämmelser om utredning och tvångsmedel vid det inledande
förfarandet samt bestämmelser om att lagen i vissa fall inte ska tillämpas i förhållande
till Danmark och Finland.
I 5 kap. finns bestämmelser om beslutsförfarandet vid överlämnande.
I 6 kap. finns bestämmelser om verkställighet av ett beslut om överlämnande och
om beslut om bl.a. utvidgat överlämnande.
I 7 kap. finns bestämmelser om överförande av en frihetsberövande påföljd till
Sverige.
I 8 kap. finns bestämmelser om återförande av personer som har överlämnats till
Sverige och om tillstånd till transport genom Sverige. Lag (2013:843).
2§
[8302] Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.
I fråga om utfärdande av en arresteringsorder och om överlämnande till Sverige
finns särskilda bestämmelser.
3§
[8303] Med en arresteringsorder avses i denna lag ett rättsligt avgörande, utfärdat av
en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen, som innebär en begäran
om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en
eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.
4§
[8304] En arresteringsorder skall vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan
till rambeslutet och innehålla uppgifter om
1. den eftersöktes identitet och nationalitet,
2. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress till den
utfärdande myndigheten,
3. en verkställbar dom, ett häktningsbeslut eller ett motsvarande verkställbart
beslut,
4. den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen, en
beskrivning av omständigheterna kring gärningen samt den eftersöktes delaktighet i
gärningen,
5. brottsrubricering och om gärningen är sådan som anges i bilagan till denna lag,
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6. straffskalan för gärningen eller, om arresteringsordern avser verkställighet av en
frihetsberövande påföljd, den påföljd som har dömts ut, och
7. om möjligt andra rättsliga konsekvenser av gärningen.
2 kap. Förutsättningar för överlämnande
Inledande bestämmelse
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 kap. Det inledande förfarandet vid överlämnande
Hur ärendet inleds
1§
[8311] En arresteringsorder får översändas genom Schengens informationssystem
(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 arresteringsorder befinner sig på en
viss plats i Sverige, får arresteringsordern skickas direkt till behörig åklagare. Detta
skall 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.
2§
[8312] En arresteringsorder ska vara skriven på svenska, danska, norska eller engelska
eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, och i övrigt till form och
innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.
En efterlysning som är registrerad i SIS, utan att åtföljas av en kopia av
arresteringsordern, eller i ett annat system för eftersökning av personer och som gäller
utlämning eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska unionen, ska jämställas
med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan order översänds. Lag (2010:382).
2a§
[8312 A] 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. Lag (2006:348).
Utredningen
3§
[8313] Om en arresteringsorder har skickats direkt enligt 1 § eller om det på annat sätt
framkommer att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss
plats i Sverige, skall åklagaren utreda om det finns förutsättningar för överlämnande
från Sverige. När den som begärs överlämnad för lagföring är under arton år skall det
dessutom utredas om lagföringen kan ske i Sverige.
Vid utredningen tillämpas bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om inte
annat sägs i denna lag.
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Utredningen skall bedrivas med skyndsamhet. Den tidsfrist som kan komma att
gälla för tingsrätten enligt 5 kap. 3 § skall beaktas vid utredningen.
Lagens tillämpning i förhållande till Danmark och Finland i vissa fall
4§
[8314] En arresteringsorder utfärdad av en annan nordisk stat ska, om den eftersökte
befinner sig i Sverige, betraktas som en nordisk arresteringsorder. Lag (2011:1177).
Tvångsmedel
5§
[8315] Åklagaren ska anhålla den eftersökte om det inte saknas risk för att denne
avviker eller på annat sätt undandrar sig ett överlämnande. Ett anhållande ska även
ske om det finns risk för att den eftersökte, genom att undanröja bevis eller på något
annat sätt, försvårar utredningen av en gärning som omfattas av arresteringsordern.
Ett anhållande enligt första stycket får inte ske om det kan antas att förutsättningar
för ett överlämnande saknas.
Den som inte har fyllt arton år får anhållas endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena 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 fall som
avses i 24 kap. 4 § rättegångsbalken ska övervakning ersätta ett anhållande.
Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena får en polisman eller
en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen i brådskande fall även utan ett
anhållningsbeslut gripa den eftersökte. Lag (2011:1177).
6§
[8316] När någon har gripits, anhållits, meddelats reseförbud eller
anmälningsskyldighet tillämpas samma regler som vid motsvarande åtgärd under en
svensk förundersökning. För sådana tvångsmedel gäller dock de förutsättningar som
anges i 5 §. För rättens beslut om häktning gäller de förutsättningar som enligt 5 §
gäller för anhållande. Vad som sägs i rättegångsbalken om tid för väckande av åtal
skall inte tillämpas.
Ett beslut om anhållande eller häktning skall 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.
7§
[8317] Innehåller en arresteringsorder en ansökan om beslag tillämpas i denna del
bestämmelserna i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ([8071]
o.f.).
Om det påträffas sådana föremål som på grund av den uppgivna gärningen skulle
kunna tas i beslag och överlämnas enligt 4 kap. 19 § [8084] lagen om internationell
rättslig hjälp i brottmål, får föremålen även utan en särskild ansökan tas i beslag
genom beslut av åklagaren eller den som griper den eftersökte. Har beslag skett
tillämpas 4 kap. 16 § andra stycket den lagen.
I samband med att den eftersökte frihetsberövas får husrannsakan göras för att söka
efter föremål som får tas i beslag. Förordnande om husrannsakan meddelas av
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åklagaren. Om det är fara i dröjsmål får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket
eller Kustbevakningen göra husrannsakan även utan ett sådant förordnande.
Offentlig försvarare
8§
[8318] En offentlig försvarare ska förordnas om den eftersökte begär det, är under
arton år eller i annat fall bedöms vara i behov av en försvarare.
Om ett överlämnande beviljas har den eftersökte rätt till biträde av en offentlig
försvarare fram till dess att ett beslut om överlämnande har verkställts. Lag
(2019:177).
Samtycke och medgivande
9§
[8319] Den eftersökte skall så snart det kan ske tillfrågas om han eller hon samtycker
till överlämnande. I sådant fall skall den eftersökte också tillfrågas om han eller hon
medger att i den utfärdande medlemsstaten lagföras eller straffas för gärningar som
har begåtts före överlämnandet, men som inte omfattas av arresteringsordern. Den
eftersökte skall upplysas om innebörden av att samtycke och medgivande lämnas.
En återkallelse av ett samtycke skall beaktas om den görs innan rätten har meddelat
beslut i fråga om överlämnande. En återkallelse av ett medgivande som sägs i första
stycket skall beaktas om den görs innan beslutet om överlämnande har verkställts.
5 kap. Beslutsförfarandet vid överlämnande
Beslutande myndighet
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Anm. Se även Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder och Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder.

