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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2017:1019) om en europeisk 
utredningsorder  

Utfärdad den 28 april 2022 

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 § och 4 kap. 1 § förordningen (2017:1019) 

om en europeisk utredningsorder ska ha följande lydelse. 

3 kap. 

8 §    Åklagaren eller domstolen ska utan dröjsmål underrätta den behöriga 

myndigheten i den andra medlemsstaten     

1. när en annan utredningsåtgärd vidtas än den som utredningsordern

avser enligt 3 kap. 5 § andra stycket och 18 § lagen (2017:1000) om en euro-

peisk utredningsorder, 

2. när beslut i fråga om erkännande av en utredningsorder inte kan med-

delas inom den tid som anges i 3 kap. 16 eller 17 § lagen om en europeisk 

utredningsorder eller när verkställighet av en utredningsåtgärd inte kan ske 

inom den tid som anges i 3 kap. 23 § första stycket samma lag,     

3. när ett särskilt formkrav eller särskilt förfarande som har angetts i

utredningsordern inte kan tillgodoses enligt 3 kap. 15 § lagen om en euro-

peisk utredningsorder,     

4. om beslut om uppskov eller förlängning av uppskov enligt 3 kap. 24 §

lagen om en europeisk utredningsorder och när skälen för uppskov har 

upphört,     

5. vid överlämnande av beslagtaget bevismaterial eller av kopierade

handlingar om att en prövning av verkställbarhetsförklaringen kan komma 

att ske vid en senare tidpunkt, och     

6. om beslut att vägra erkännande och verkställighet eller om att upphäva

verkställbarhetsförklaringen.  

En underrättelse enligt första stycket 2 ska innehålla skälen till 

förseningen och uppgift om när beslut kommer att meddelas eller när verk-

ställighet kan äga rum. Om beslut om uppskov eller förlängning av uppskov 

meddelas, ska en underrättelse enligt första stycket 4 innehålla uppgift om 

hur långt uppskovet förväntas bli.   

Den åklagare eller domstol som enligt 3 kap. 8 § lagen om en europeisk 

utredningsorder handlägger ärendet om erkännande och verkställighet av 

utredningsordern ansvarar för den underrättelse som föreskrivs i första 

stycket. 

4 kap. 

1 §    Om ett beslut enligt 2 kap. 14, 15 a och 16 §§ eller 3 kap. 9, 32 och 

33 §§ lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder överklagas, ska 
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SFS 2022:331 åklagaren underrätta den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten 

om detta. Den andra statens behöriga myndighet ska också underrättas om 

avgörandet som följer av överklagandet. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Ulf Wallentheim 

(Justitiedepartementet) 
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