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Dok.Id 1119930     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 670 10  

08-561 670 19 måndag – fredag 

09:00-15:00 

E-post: svea.avd1@dom.se 

www.svea.se 

 

 

RÄTTEN 

Hovrättsråden Niklas Wågnert, Magnus Ulriksson (referent)  

och Marianne Lishajko 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Hovrättsfiskalen Patrik Sundberg 

 

PARTER (så vitt nu är i fråga) 

 

Klagande och motpart 

Häktade Jonas Falk, 720911-0613 

F.n. Häktet Sollentuna 

Personligen närvarande  

 

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Thomas Martinson  

och jur.kand. Tobias Enochson 

Närvarande  

   

Klagande och motpart 

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Peter Olofsson och Mårten Hallsten 

Internationella åklagarkammaren i Stockholm 

Närvarande  

  

SAKEN 

Grovt narkotikabrott m.m.; nu fråga om häktning 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Stockholms tingsrätts dom 2013-03-08 i mål nr B 9799-10 och B 20671-10 

___________________ 

 

Thomas Martinson: Jonas Falk yrkar att hovrätten försätter honom på fri fot, eventuellt 

med reseförbud och anmälningsskyldighet. Thomas Martinson utvecklar skälen för 

yrkandena i enlighet med aktbil. 806 och 824. 

 

Åklagarna anför sammanfattningsvis följande. De motsätter sig Jonas Falks yrkanden. 

Det föreligger sannolika skäl för påstådda brott. Det föreligger recidiv- och flyktfara 

och det är fråga om brott som föranleder s.k. obligatorisk häktning. Reseförbud och 

anmälningsskyldighet kan inte ersätta häktning i ett fall där den sistnämnda 

häktningsgrunden är tillämplig. De anser att den nya utredningen i hovrätten i 
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huvudsak har tagits fram på försvararnas begäran och att åklagarna därför inte kan 

lastas för att det tar tid.   

 

Jonas Falk yttrar sig i huvudsak i enlighet med vad som framgår av aktbil. 806,  

bilaga 4. Han lägger till att han kommer att bo hos sin mor om han försätts på fri fot.  

 

Sammanträdet, som pågått kl. 13.00–14.30, förklaras avslutat med beskedet att beslut i 

frågan om häktning kommer att meddelas fredagen den 20 december 2013 kl. 14.00. 

 

 

Vid enskild överläggning fattar hovrätten följande 

 

BESLUT (att meddelas 2013-12-20, kl. 14.00)  

 

Slut 

 

Hovrätten avslår Jonas Falks yrkanden. 

 

Skäl 

 

Jonas Falk är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. grovt narkotikabrott. För brottet är 

inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Det finns risk för att Jonas Falk på 

fri fot avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff eller fortsätter sin 

brottsliga verksamhet. En fortsatt häktning får fortfarande anses uppväga det intrång 

eller men i övrigt som ett frihetsberövande innebär för Jonas Falk. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A 

 

 

 

Patrik Sundberg 

Protokollet uppvisat/ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR                                                     

 

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att 

skriva till Högsta domstolen. 

 

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha 

kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det 

överklagade avgörandet. 

 

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken 

eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. 

 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett 

överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd 

endast om 

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) 

att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller 

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns 

grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets 

utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller 

grovt misstag. 

 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 

 

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning 

samt dag för avgörandet och målnummer), 

 

3. den ändring i avgörandet som yrkas, 

 

4. varför avgörandet ska ändras, 

 

5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd 

ska meddelas, 

 

6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges 

handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad 

delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen 

om någon överklagar avgörandet dit. 

Bilaga A


