
 

 

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER1 

 

Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall 

gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan 

frihetsberövande åtgärd. 
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1  Denna order måste skrivas på eller översättas till ett av den verkställande medlemsstatens 
språk, när denna stat är känd, eller på något annat språk som denna stat godtar. 



 

a) Information om den eftersöktes identitet 

 Efternamn: 

 Förnamn: 

Flicknamn, i förekommande fall:

Alias, i förekommande fall:

 Kön: 

 Nationalitet: 

 Födelsedatum: 

 Födelseort: 

 Bostadsort och/eller känd adress: 

 

 Om uppgift finns, det eller de språk som den eftersökte förstår: 

 

 Utmärkande drag/beskrivning av den eftersökte: 

 

 Foto och fingeravtryck av den eftersökte, om dessa finns tillgängliga och kan överlämnas, 
 eller kontaktadress för den person som kan tillhandahålla information eller en DNA-profil 
 (om denna information finns tillgänglig för överföring och inte har bifogats) 
 

 

 
 
 
 
b) Beslut på vilket arresteringsordern grundas 

1. Arresteringsorder eller verkställbart rättsligt beslut med samma verkan: 

 Typ: 

2. Verkställbar dom: 

 

 Beteckning: 
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c) Uppgifter om straffets längd: 

 

1. Maximal längd för det fängelsestraff eller den frihetsberövande åtgärd som kan dömas ut för 

brottet eller brotten: 

 

2. Längd för det fängelsestraff eller den frihetsberövande åtgärd som har dömts ut: ................  

 

 Straff som återstår att avtjäna: 

 

 

 
 
 
d) Beslut genom utevarodom, och 
 
− Den berörda personen har kallats personligen eller på annat sätt informerats om tidpunkt och 

plats för den förhandling som ledde till att beslutet fattades genom utevarodom 
 
eller 
 
− Den berörda personen har inte kallats personligen eller på annat sätt informerats om tidpunkt 

och plats för den förhandling som ledde till att beslutet fattades genom utevarodom men har 
följande rättsliga garantier efter överlämnande till de rättsliga myndigheterna (om sådana 
garantier kan lämnas i förväg):  

 
Precisera de rättsliga garantierna: 
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e) Brott: 

Denna order berör totalt                                  brott. 

 
Beskrivning av de omständigheter under vilka brottet eller brotten begicks, inklusive tidpunkt 
(datum och klockslag), plats och den eftersöktes grad av delaktighet i brottet eller brotten: 
 

 
Brottets eller brottens beskaffenhet och brottsrubricering samt tillämplig lagbestämmelse: 

 
I. Markera i förekommande fall om det rör sig om ett eller flera av följande brott, som i den 

utfärdande medlemsstaten kan leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst 
tre år enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning: 

 
 Deltagande i en kriminell organisation. 
 Terrorism. 
 Människohandel. 
 Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi. 
 Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen. 
 Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen. 
 Korruption. 
 Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska

intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen. 

 Penningtvätt. 
 Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron. 
 IT-brottslighet. 
 Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter. 
 Hjälp till olaglig inresa och olaglig vistelse. 
 Mord, grov misshandel. 
 Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader. 
 Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan. 
 Rasism och främlingsfientlighet. 
 Organiserad stöld och väpnat rån. 
 Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk. 
 Svindleri. 
 Beskyddarverksamhet och utpressning. 
 Förfalskning och piratkopiering. 
 Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar. 
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 Förfalskning av betalningsmedel. 
 Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser. 
 Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen. 
 Handel med stulna fordon. 
 Våldtäkt. 
 Mordbrand. 
 Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet. 
 Kapning av flygplan eller fartyg. 
 Sabotage. 
 
 
II. Fullständig beskrivning av det eller de brott som inte omfattas av fallen i punkt I ovan. 
 

 
 
 
f) Andra omständigheter i fallet (frivillig information): 
 
(Observera att detta kan omfatta kommentarer om extraterritorialitet, avbrytande av 
tidsbegränsningar och andra följder av brottet) 
 

 
 
g) Denna order rör också beslag och överlämnande av föremål som kan utgöra bevis: 
 
 Denna order rör också beslag och överlämnande av föremål som den eftersökte förvärvat 

genom brottet: 
 
  
 Om uppgift finns, beskrivning av och plats för dessa föremål: 
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h) Det eller de brott som har lett till att denna order utfärdas är straffbart/straffbara med/har 

medfört fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd på livstid 
 
− rättssystemet i den utfärdande medlemsstaten medger omprövning av straffet − på begäran 

eller åtminstone efter 20 år − i syfte att ett sådant straff eller en sådan åtgärd inte skall 
verkställas. 

 
 och/eller 
 
− rättssystemet i den utfärdande medlemsstaten medger tillämpning av sådana 

benådningsåtgärder som personen är berättigad till enligt den utfärdande medlemsstatens 
nationella lagstiftning eller praxis, i syfte att ett sådant straff eller en sådan åtgärd inte skall 
verkställas. 

 
 
 
i) Den rättsliga myndighet som har utfärdat ordern: 

 Officiellt namn: 

 

 Företrädarens namn1: 

 

 Befattning (titel/grad): 

 

 Ärendebeteckning: 

 Adress: 

 

 Tfn: (landskod) (riktnummer) (…) 

 Fax: (landskod) (riktnummer) (…) 

 E-post: 

 Information för kontakt med den person som skall kontaktas för nödvändiga arrangemang 

 för överlämnandet:.
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1 I de olika språkversionerna skall det hänvisas till ”innehavaren” av den rättsliga myndigheten 
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Central myndighet för överföringen och det administrativa mottagandet av en europeisk 

arresteringsorder, i förekommande fall: 

 Namn på den centrala myndigheten: 

 

 Kontaktperson, i förekommande fall (titel/grad och namn): 

 

 Adress: 

 

 Tfn: (landskod) (riktnummer) (…).

 Fax: (landskod) (riktnummer) (…).

 E-post: 

 
 
 
 
Underskrift av den utfärdande rättsliga myndigheten och/eller dess företrädare: 

 

Namn: 

Befattning (titel/grad): 

Datum: 

 
 
 
 
Officiell stämpel (i förekommande fall) 
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