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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2018-05-02
Handläggning i
Huddinge

Aktbilaga 98
Mål nr
B 2778-17

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Daniel Eriksson, även protokollförare
PARTER
Åklagare
Kammaråklagaren ML
Tilltalad
DG
Offentlig försvarare: Advokaten MS
SAKEN
Grov olovlig underrättelseverksamhet mot person; nu fråga om stängda dörrar vid
huvudförhandling
_____________
Efter genomgång av handlingarna i målet meddelar tingsrätten följande

BESLUT

Huvudförhandlingen i målet ska i följande delar hållas bakom stängda dörrar:
-

Sakframställningarna i de delar de gäller genomgång av uppgifterna i de
hemliga bilagorna I och II (tingsrättens aktbilagor 71 och 72).

-

Förhören med vittnena A-H, samt även andra delar av förhandlingen i den mån
det läggs fram uppgifter som gör att vittnena A-H:s identiteter går att klarlägga.

-

Förhöret med WU i de delar förhöret handlar om uppgifter som omfattas av
sekretess till skydd för Säkerhetspolisens arbetsmetoder och framtida arbete.

-

Förhöret med SB i de delar förhöret handlar om uppgifter som inhämtats
genom internationell rättslig hjälp i brottmål.

Dok.Id 1352424
Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress
Björnkullavägen 5 A

Telefon
Telefax
08-561 660 40
08-711 05 80
E-post:
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30–16:00
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Skäl för beslutet
Det kan antas att det, under de nämnda delarna av förhandlingen, kommer att läggas
fram uppgifter som omfattas av sekretess enligt följande bestämmelser i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400, OSL):
-

15 kap. 1 § och 1 a § (utrikessekretess respektive sekretess i det internationella
samarbetet),

-

18 kap. 2 § (sekretess till skydd för bl.a. Säkerhetspolisens arbetsmetoder), och

-

21 kap. 5 § (sekretess till skydd för utlännings säkerhet i vissa fall).

När det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 a § OSL kan noteras att sådan sekretess gäller
primärt endast hos den myndighet som har hämtat in uppgifterna (se prop.
2012/13:192 s. 30). Tingsrätten bedömer dock att s.k. sekundär sekretess för
uppgifterna gäller hos tingsrätten enligt bestämmelsen i 43 kap. 2 § OSL.

Tingsrätten bedömer att det är av synnerlig vikt att uppgifterna inte röjs. Ovan
uppräknade delar av förhandlingen ska därför hållas bakom stängda dörrar (5 kap. 1 §
andra stycket rättegångsbalken).

Beslutet får inte överklagas särskilt.

Daniel Eriksson

