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Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden  

Per Classon och Stefan Johansson 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut  

om förverkande 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2020 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om  

    ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om  

    förverkande,  

2. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,  

    Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,  

3. lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete  

    rörande verkställighet av brottmålsdom,  

4. lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och  

    verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut,  



 

 

2 

5. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och  

    verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen,  

6. lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk  

    utredningsorder. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga 

Caroline Nisell. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 

 

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny lag med kompletterande 

bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande  

av beslut om frysning och beslut om förverkande. EU-förordningen 

innehåller regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande 

som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en 

annan medlemsstat. Följdändringar föreslås också i fem andra lagar. 

 

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och 

beslut om förverkande 

 

2 kap. 1 § 

 

Kapitlets sju paragrafer innehåller kompletterande bestämmelser 

som ska tillämpas när Sverige är utfärdande stat av beslut om 

frysning. I paragrafen föreskrivs att åklagare är utfärdande  

myndighet när ett svenskt beslut om frysning sänds över till en  

annan medlemsstat. I 2 och 3 §§ regleras förutsättningarna för  

att en åklagare får besluta om beslag respektive penningbeslag. 

Bestämmelsen i 7 § ger möjlighet för domstol att i vissa fall besluta 
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att såväl beslut om beslag och penningbeslag som beslut om 

kvarstad ska fortsätta att gälla.  

 

Bestämmelserna i 2, 3 och 7 §§ om beslag, penningbeslag och 

kvarstad kopplar emellertid inte åtgärderna till ett beslut om frysning 

enligt EU-förordningen. Detta skapar enligt Lagrådets mening en 

omotiverad oklarhet i regelverket. Lagrådet föreslår därför att den 

inledande 1 § kompletteras och formuleras enligt följande.  

 

Åklagare är utfärdande myndighet när ett svenskt beslut om frysning 
genom beslag, penningbeslag eller kvarstad sänds över till en annan 
medlemsstat enligt EU-förordningen. 

  

Övriga lagförslag   

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.   

 

 

 

 

 


