
 

 

 

 

 
MISSTÄNKT

BROTT Våldtäkt, mindre grovt brott
Id: AM-BM2017-11819-69, Ext ärendenr: 0150-K3994-17

BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

Det har genomförts förhör med parterna samt andra som haft
uppgift att lämna i ärendet och viss skriftlig bevisning har
inhämtats. I förundersökningsmaterialet står ord mot ord och
det saknas objektiv utomstående bevisning som kan klargöra
vad som hänt mellan parterna. På det utredningsmaterial som
nu föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt
har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte
antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

MISSTÄNKT

BROTT Sexuellt ofredande
Id: AM-BM2017-11820-6S, Ext ärendenr: 0150-K4097-17

BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

Det har genomförts förhör med parterna samt andra som haft
uppgift att lämna i ärendet och viss skriftlig bevisning har
inhämtats. I förundersökningsmaterialet står ord mot ord och
det saknas objektiv utomstående bevisning som kan klargöra
vad som hänt mellan parterna. På det utredningsmaterial som
nu föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt
har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte
antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

MISSTÄNKT

BROTT Sexuellt ofredande
Id: AM-BM2017-11821-6U, Ext ärendenr: 0150-K4097-17

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Drottninggatan 1 D, 5 vån 010-562 69 30 registrator.ak-sarskilda@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 69 40

BESLUT Sida
Särskilda åklagarkammaren Handling 34

Ärende AM-122744-17
Chefsåklagare Maria Sterup 2017-11-23 Handläggare 820-P-14
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BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

Det har genomförts förhör med parterna samt andra som haft
uppgift att lämna i ärendet och viss skriftlig bevisning har
inhämtats. I förundersökningsmaterialet står ord mot ord och
det saknas objektiv utomstående bevisning som kan klargöra
vad som hänt mellan parterna. På det utredningsmaterial som
nu föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt
har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte
antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken
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