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Beslut angående återupptasande av f¡irundersökning

Den l1 april 2019 inkom advokaten EMF, i sin egenskap av ombud for
målsäganden, med ett yrkande om att forundersökningen i åirendet 0201-
K246314-10 avseende våldtäkt den 17 augusti 2010 ska återupptas.

Bøkgrund

Den 20 augusti 2010 upprättades en polisanmälan avseende misstänkt våldtfüt i
Enköping, Sverige, den 17 augusti 2010. Utpekad gärningsman angavs vara den
australiensiske medborgaren JA.

Förundersökning inleddes den 20 augusti 2010 och vissa utredningsåtgärder
vidtogs.

Den25 augusti 2010 beslutade åklagare attlàgga ned fi)rundersökningen.

Målsägandens dåvarande ombud begärde överprövning av nedläggnings-
beslutet.

Den 1 september 2010 beslutade överåklagaren MN att återuppta
fiirundersökningen med motivering att det dåvarande beslutsunderlaget var
otillräckligt. Det konstaterades att ytterligare fiirhör och bevisinhämtande
åtgärder kunde vidtas.

Förundersökningen bedrevs därefter under ledning av MN fram till den 19 maj
2017, då fiirundersökningen lades ned.

Under utredningens gång vidtogs ett flertal utredningsåtgärder såsom
inhämtande av rättsintyg samt fiirhör med vittnen. Efter åklagarens yrkande
beslutade domstol atthäkta JA i sin utevaro den 18 november 2010. Då JA hade
lämnat landet, utfärdades en europeisk arresteringsorder samt en intemationell
efterlysning.

JA greps i London, Storbritannien, den 7 december 2010. Efter att ha varit
frihetsberövad7-16 december 2010, fürsattes han på fri fot mot borgen och vissa
restriktioner såsom anmälningsplikt. Den brittiska handläggningen av den
svenska europeiska arresteringsordern avslutades genom ett beslut av The
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Supreme Court den 14 juni 2012. Beslutet innebar att JA skulle utlämnas till
Sverige.

Den 19 juni 2012 flyttade JA in på Republiken Ecuadors ambassad i
Storbritannien. Han beviljades politisk asyl i Republiken Ecuador. JA har
alltsedan dess och fram till den 11 april 2019 - såvitt är känt - vistats i
ambassadens lokaler. Utlämningsbeslutet har inte varit möjligt att verkstäIla.

Sedan Sverige och Republiken Ecuador den 22 december 2015 träffat avtal om
ömsesidig rättlig hjälp i brottmål (SÖ 2015:30), har den 14-15 november 2016
ett ftirhör hållits med JA på Republiken Ecuadors ambassad i London under
ledning av ecuadoriansk åklagare i närvaro av fülagare och polis från Sverige.

Den 19 maj 2017 beslutade MN att nedlägga ftirundersökningen. I beslutet
konstateras ztt JA har lämnat landet och att det med häns¡m till
omständighetema inte forväntas att beslutet att överlämna honom till Sverige
kan bli möjligt att verkställa inom överskådlig tid, att det vid aktuell tidpunkt
inte återstod några åtgärder som var möjliga att vidta fiir att driva utredningen
framåÍ, att det inte - mot denna bakgrund - var proportionerligt att upprätthålla
häktningsbeslutet och att vidhålla den europeiska arresteringsordem samt att en
lagftiring kräver JAs personliga närvaro i domstol.

Det aktuella brottet preskriberas den 17 augusti 2020

Nyø omständigheter

Republiken Ecuador har upphävt beslutet att bevilja JA politisk asyl. Brittiska
myndigheter har därefter den I I april 2019 gnpit JA på ambassaden och flort
honom därifrån.

Mot bakgrund av ovanstående har målsägandens ombud begärt att fiirunder-
sökningen avseende våldtfüt ska återupptas och att utredningen ska bedrivas
vidare.

JA har sedan den 11 april 2019 dömts till 50 veckors fängelse ftir brott i
Storbritannien.

I Storbritannien handläggs ett utlämningsärende i vilket USA önskar att JA
utlämnas såsom misstänkt fijr brott i USA. Senast den 14 juni 2019 ska en
formell utl ämningsb e gäran inges till S torbritannien.
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Skälfiir beslutet

Domstolarna i Sverige har vid ett flertal tillfÌillen under fÌirundersökningens gång
omprövat beslutet om häktning och därvid funnit att JA varit på sannolika skäl
misstänkt lor våldtfüt, mindre grovt brott, den 17 augusti 2010.

Efter genomgång av den hittills utlorda förundersökningen finner jag att det på
det befintliga materialet alltjämt füreligger sannolika skäl fiir att JA gjort sig
skyldig till våldtäkt jämlikt 6 kap I $ 3 stycket brottsbalken i sin lydelse ftire den
1 juli 2013.

Då JA numera är frihetsberövad i Storbritannien, finns ftirutsättningar fiir ett
utlåimnande med stöd av fiirordningen (2003:1178) om överlämnande till
S veri ge enli gt en europei sk arresteringsorder.

Sedan ikraftträdandet den I december 2017 av lagen (2017:1000) om en
europeisk utredningsorder har möjligheten öppnat sig att - vid behov och efter
JAs samtycke därtill - hålla ftirhör i Storbritannien med JA via videolänk från
Sverige.

Förutsättningar att fortsätta och avsluta utredningen bedöms numera füreligga.

Ovriga omständigheter

Det konstateras att en eventuell konkurrenssituation mellan en svensk europeisk
arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran ska avgöras av brittiska
myndigheter.

Eva-Marie Persson

Postadress

Box 128
401 22 GOTEBORG

GatuâdÍess Telefon

010 - 562 69 01

Telefax

010 - 562 71 41

E-post

eva-marie.persson@aklagare.se

Webbadress

Ernst Fontells Plats

www.aklagare.se


