Ansökan om att få verkställa en utländsk dom i Sverige
Hur man ansöker:
Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom (gäller inte de länder som inte
tillämpar EU:s rambeslut) i Sverige kan du ansöka hos landet där du dömts att
det landet kan kontakta Kriminalvården.
Ansökan kan också skickas direkt till Kriminalvårdens huvudkontor, 601 80
Norrköping eller hk@kriminalvarden.se. Om du vill skicka din ansökan direkt
till Kriminalvården kan du fylla i nedanstående formulär.

Konsekvenser av ett överförande till Sverige:
Verkställigheten av den utländska domen, kommer att ske enligt svenska regler.
Det innebär bland annat att villkorlig frigivning och övervakning efter villkorlig
frigivning kommer att ske enligt svenska regler.
Om du är frihetsberövad i det andra landet kommer du att transporteras till
Sverige.
Om du är på fri fot när beslutet meddelas kommer den svenska Kriminalvården
(om det är fängelsepåföljd) att kontakta dig och om det är en påföljd som innebär
rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård kommer ansvariga svenska
myndigheter att kontakta dig.

Om någon annan ska få del av uppgifter i ärendet:
Om du har anhöriga eller vänner som hjälper dig med ansökan eller som du vill
ska få del av uppgifter om vad som händer i ditt ärende kan du lämna in en
fullmakt till Kriminalvården. Det måste vara tydligt i fullmakten vilka personer
som du ger tillåtelse att få veta saker om ditt ärende. Om det saknas en fullmakt
kan Kriminalvården som huvudregel på grund av sekretess inte lämna uppgifter i
enskilda ärenden utan endast ge generella svar till personer som har frågor om
ditt ärende.

Ansökan om överflyttning av verkställighet till Sverige

Samtliga förnamn:

Efternamn:_

Ditt svenska personnummer:
(om du saknar ett svenskt personnummer skriv din födelsedag):

Medborgarskap:
(obs ange alla länder du är medborgare i)

Födelseland:

Vilken dom önskar du få överförd till Sverige:

Var är du bosatt:

Om du bor utomlands, har du en bostad även i Sverige?

Under vilka perioder har du varit bosatt i Sverige?

Var planerar du att bo efter frigivning?

Vilken anknytning har du till landet du dömts i?

Har du nära anhöriga i Sverige som du har kontakt med?
(ange särskilt födelseår för eventuella barn):

Skäl för varför du önskar få din straffverkställighet överförd till Sverige:

Om det blir aktuellt för Kriminalvården att utse ett offentligt biträde för dig,
har du några önskemål om vem som ska utses?

