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STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2017-07-06
Häktningsförhandling i
Stockholm

Aktbilaga 80
Mål nr
B 4708-17

Tid: 10:45 – 11:50

RÄTTEN
Chefsrådmannen Malou Lindblom (Ordförande)
PROTOKOLLFÖRARE
Handläggarchef Arne Selander
PARTER
Åklagare
Vice chefsåklagare Hans Ihrman
Åklagarmyndigheten
Riksenheten för säkerhetsmål
Misstänkt
Rakhmat Akilov, 19780274-8215
Medborgare i Uzbekistan
f.n. Häktet Kronoberg
närvarande via videolänk
Offentlig försvarare
Advokat Johan Eriksson
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 Stockholm
närvarande via videolänk
SAKEN
Terroristbrott; nu fråga om häktning
ÖVRIGA
Polisen/utredaren Ingrid Engström
______________________
Närvaron kontrolleras och det konstateras att det inte föreligger hinder mot
förhandlingen.
Tolken Vadim Belenky, som uppger att han har avlagt generell tolked, erinras om att
den gäller och förordnas till tolk vid dagens häktningsförhandling.
Dok.Id 1748664
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08-561 654 10
08-561 650 04
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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Åklagaren begär förlängd tid för åtals väckande till den 3 augusti 2017 i enlighet med
aktbilaga 75 och fortsatt tillstånd att meddela restriktioner. Han uppger att
brottmisstanken och de särskilda häktningskälen är desamma som tidigare.
Försvaret medger åklagarens begäran men begär att åklagaren inte ska få tillstånd att
meddela restriktioner avseende Akilovs tillgång till nyhetsmedia (dvs hans möjlighet
att följa vad som händer i omvärlden).
Åklagaren begär även att förhandlingen på grund av utredningsskäl ska hållas inom
stängda dörrar. Försvaret har ingen erinran mot åklagarens begäran.
Tingsrätten förordnar med stöd av 5 kap 1 § rättegångsbalken och 18 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att den fortsatta förhandlingen ska hållas
inom stängda dörrar.
Det antecknas att två personer från häktet och en utredare tillåts närvara.
____________________
Se vidare Hemlig protokollsbilaga A
____________________

Efter enskilt övervägande avkunnar tingsrätten, sedan det meddelats att förhandlingen
åter är offentlig, följande
BESLUT


Rakhmat Akilov ska alltjämt vara häktad.



Åtal ska vara väckt vid Stockholms tingsrätt, avdelning 4, senast den 3 augusti
2017 kl. 11.00.



Åklagaren får fortsatt tillstånd att meddela restriktioner.



Rakhmat Akilovs begäran om att åklagaren inte ska få möjlighet att begränsa hans
rätt att följa nyhetsmedia dvs följa vad som händer i omvärlden, lämnas utan bifall.

Tingsrätten förordnar också, med stöd av 5 kap. 4 § rättegångsbalken, att de
sekretessbelagda uppgifter som framkommit inom stängda dörrar inte får uppenbaras.
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SKÄL FÖR BESLUTET
Brottsmisstanken
Rakhmat Akilov är alltjämt på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott den 7 april
2017 i Stockholm.
Det finns risk för att Rakhmat Akilov på fri fot avviker eller på något annat sätt
undandrar sig lagföring eller straff. Det finns också risk för att han genom att
undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Det finns även
risk för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet.
För terroristbrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte
uppenbart att skäl till häktning saknas.
Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för
Rakhmat Akilov eller för något annat motstående intresse.
Rakhmat Akilov har begärt att åklagaren inte ska få tillåtas att meddela restriktioner
såvitt avser hans möjlighet att följa nyhetsmedia d.v.s. följa vad som händer i
omvärlden. Tingsrätten finner att det finns risk för att Rakhmat Akilov får sådan
information om utredningsläget att det försvårar utredningen om inte åklagaren tillåts
att meddela restriktioner vad avser den misstänktes möjlighet att följa vad som händer i
omvärlden. Rakhmat Akilovs begäran ska därför avslås.
--------Advokat Eriksson uppger att han kommer att kontakta tingsrätten om en
omhäktningsförhandling påkallas om två veckor.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet om yppandeförbud kan inte överklagas särskilt. Beslutet om häktning och
restriktioner kan överklagas särskilt. Överklagande ska ställas till Svea hovrätt men ges
in till tingsrätten. Rätten att överklaga beslutet om häktning och restriktioner är inte
inskränkt till viss tid.

Som ovan,

Arne Selander

Protokollet uppvisat/

