
 

 

 

 

 

Beslut om att häva ett häktningsbeslut
COB-TM85449-10

MISSTÄNKT

BROTTSGRUND Våldtäkt 2010-08-17 00:00 -- 2010-08-17 12:00
Sämskarbogatan 59, Enköping, Sverige
Id: 020110517185, Ext ärendenr: 0201-K246314-10
Sexuellt ofredande 2010-08-13 20:00 -- 2010-08-14 10:00
Tjurbergsgatan 36, Stockholm, Sverige
Id: 020110075729, Ext ärendenr: 0201-K246336-10
Sexuellt ofredande 2010-08-17 20:00 -- 2010-08-19 10:00
Sverige
Id: 102E10000435, Ext ärendenr: 0201-K246336-10
Sexuellt ofredande 2010-08-17 -- 2010-08-19  Sverige
Id: 102E10000436, Ext ärendenr: 0201-K246336-10
Olaga tvång 2010-08-13 12:00 -- 2010-08-14 12:00 Sverige
Id: 020110520137, Ext ärendenr: 0201-K246336-10

BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER

Jag har idag beslutat att häva Stockholms tingsrätts beslut den
18 november 2010 om häktning av  i hans
frånvaro och att återkalla den europeiska arresteringsordern
enligt 8 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.
City of Westminister Magistrates’ Court beslöt den 24 februari
2011 att  skulle överlämnas till Sverige i
enlighet med framställningen i den europeiska
arresteringsordern. Frågan om överlämnande prövades av High
Court i London och fastställdes slutligen den 14 juni 2012 av
Supreme Court. Till följd av att den misstänkte tagit därefter
tog sin tillflykt till Republiken Ecuadors ambassad i London
har beslutet om överlämnade av  till Sverige
inte kunnat verkställas.
Beslutet att häkta  i hans frånvaro har
upprepade gånger prövats i domstol. Frågan om
proportionalitetsprincipens tillämpning vid utevarohäktning
har prövats i Högsta domstolen (NJA 2015 s 261). Högsta
domstolen ansåg med hänsyn till att det allmänna intresset av
att utredningen kunde fortsätta vägde tungt och till risken för
att  skulle undandra sig lagföring om
häktningen hävdes att fortsatt häktning var proportionerligt
trots den långa tid som förflutit. Frågan om fortsatt häktning
prövades senast av Svea hovrätt den 16 september 2016.
Genom rättslig hjälp i brottmål lämnad av Republiken Ecuador
genomförde ecuadoriansk åklagare förhör med 
den 14-15 november 2016 i London. Redovisning har
inkommit till Sverige den 4 januari 2017 och översättning till
svenska inkom den 15 mars. Åtgärderna som vidtogs i London
har lett till att ytterligare utredningsåtgärder genomförts. Det
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återstår nu inte några ytterligare åtgärder som är möjliga att
vidta för att driva utredningen framåt.
Med hänsyn till att alla möjligheter att driva utredningen
framåt nu är uttömda framstår det - mot bakgrund av de
hållpunkter som Högsta domstolen lämnat för bedömningen av
proportionaliteten i en utevarohäktning - inte längre som
proportionerligt att upprätthålla beslutet om häktning av 

 i hans frånvaro och att vidhålla den europeiska
arresteringsordern.

Se vidare beslut om nedläggning av förundersökningen.
OBS! Häktningen avseende sexuellt ofredande och olaga tvång
hävdes den 13 augusti 2015.
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