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Beskrivning
Författare: Thomas Bring.
Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänk
för brott och kunna åtala honom för detta, men förundersökningsprotokollet är också
underlag för domstolens beredning av målet och för uppläggningen av försvaret. Dessutom
kan förhören i protokollet komma att utnyttjas som bevisning i rättegången. Den som leder
och utför en förundersökning måste vara medveten om dessa ändamål, men också - eftersom
tvång kan användas - om de rättigheter som den enskilde har och om de risker som en alltför
snäv eller torftig utredning innebär.
Den fjärde upplagan av denna bok är avsedd att fungera som kommentar till rättegångsbalken
regler om förundersökning. Innehållet spänner över hela förundersökningen, från dess
inledande till dess avslutande. I boken redogörs bl.a. för vilka beviskrav som gäller och vilka
metoder polisen får användas under utredningen, liksom frågor om sekretess. Här presenteras
ett omfattande material från svensk rättspraxis och Europadomstolen och boken är därför både
lämpad som kurslitteratur och som praktisk handledning.

Annan Information
7 jun 2017 . Fråga: Om man tagit och sålt en bild till en tidning, kan polisen sedan använda sig
av bilden i en förundersökning och ta in bilden i förundersökningsprotokollet? /Mehmet.
Svar: Av 26 b § 2 st upphovsrättslagen (URL) framgår att upphovsrätten inte hindrar att ett
verk används i rättsvårdens intresse.
2 dagar sedan . Åklagare har inlett en förundersökning mot den så kallade kulturprofilen.
Mannen anklagas för en rad sexuella övergrepp och trakasserier. Vad förundersökningen
gäller vill kammaråklagare Christina Voigt inte kommentera. TT. "Jag tänker inte säga mer än
att det är en inledande fas och att det råder.
Förfarandet före rättegången består av två steg: förundersökning och åtal. Förundersökningen
utförs av olika polismyndigheter – bland annat statliga polisen, säkerhetspolisen,
ekobrottspolisen, militärpolisen, kriminalvårdsstyrelsen, antikorruptionskontoret, statliga
gränspolisen, tullen, kaptenen ombord på ett fartyg till havs.
2 nov 2017 . Förundersökningen i Sverige om manipulerade Volkswagen-motorer läggs ner.
Den fortsatta utredningen sker i Tyskland, meddelar Åklagarmyndigheten.
(SE) Aftonbladet AB, 10 gånger. (SE) Sveriges Television AB, 10 gånger. Rikspolisstyrelsen, 8
gånger. (SE) Göteborgs-Posten, 7 gånger. (SE) Sveriges Radio AB, 6 gånger. (SE) TV4 AB, 6
gånger. (SE) Norrköpings Tidningar AB, 4 gånger. Domstolsverket, 3 gånger. (SE)
Tidningarnas Telegrambyrå, 2 gånger. Moderata.
2 dagar sedan . Kammaråklagare Christina Voigt vid Citykammaren bekräftar att hon har inlett
en förundersökning mot den så kallade kulturprofilen. – Jag kan bekräfta att det har kommit
in anmälningar och en förundersökning har inletts. Men mer än det kan jag inte säga, säger
hon till Kulturnyheterna.
Åklagare har inlett en förundersökning mot den så kallade kulturprofilen. Mannen anklagas
för en rad sexuella övergrepp och trakasserier.
6 dec 2017 . En förundersökning har inletts av polisen mot en före detta politiker i STOregionen som misstänks för bedrägerier. Bedrägerierna som expolitikern misstänks för handlar
om att personen fått full lön från sitt arbete men samtidigt tagit emot ersättningar för förlorad
arbetsförtjänst från kommunen enligt uppgift.
Tyréns har mycket god kompetens inom förundersökning av berg. Med gedigen geologisk och
geofysisk kunskap kan vi ta fram optimala undersökningsprogram, vilka är väl avvägda med
hänsyn till områdets komplexitet.
Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada
undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under
pågående förundersökning. Sekretess kan även gälla med hänsyn till de inblandade
personerna. Uppgifter kan därför vara sekretessbelagda om.
Pågår det, när uppgifterna kommer fram vid avläsningen, redan en förundersökning
beträffande det andra brottet, får således uppgifterna användas i den undersökningen, t.ex.
som grund för husrannsakan eller annan brottsutredningsåtgärd. Om det inte pågår
förundersökning om det andra brottet, får som huvudregel.

förundersökning, kortfattade anteckningar samt förenklad brottsutredning. Vidare så belyses
förfarandena i de rättsregler och principer fastlagda till skydd för rättsäkerheten på området.
De positiva effekterna av användandet av förenklat förfarande har av flera instanser bedömts
överväga de tänkbara och få negativa.
1 nov 2017 . Ingen ny förundersökning. Åklagarmyndigheten har i dag meddelat att man inte
kommer att återuppta förundersökningen kring misstänkta oegentligheter på
stadsbyggnadsförvaltningen. Åklagaren har tagit del av rapporten från KPMG angående
misstänkta oegentligheter vid stadsbyggnadsförvaltningen.
23 nov 2017 . Förundersökningen mot den SD-politiker som anklagats för sexuella övergrepp
mot riksdagspolitikern Hanna Wigh läggs ner.
Böjningar av förundersökning, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd,
Bestämd. Nominativ, förundersökning, förundersökningen · förundersökningar ·
förundersökningarna. Genitiv, förundersöknings · förundersökningens · förundersökningars ·
förundersökningarnas.
27 nov 2017 . Division 1-mötet mellan Assyriska och Utsikten i början på november föregicks
av misstankar om matchfixning. Nu har Polisen inlett en förundersökning av matchen, det
rapporterar GP.
METOO Metoo Åklagare har inlett en förundersökning mot den så kallade kulturprofilen.
23 nov 2017 . Förundersökningen mot SD-riksdagsmannen som har anklagats för sexuella
övergrepp läggs ner. "Det var väntat, men är naturligtvis en lättnad", säger han.
23 okt 2017 . En förundersökning är det som i vardagligt tal även kallas polisutredning.
Reglerna om förundersökningen finns i Rättegångsbalken (RB). En förundersökning kan
inledas när det kan antas att ett brott har begåtts. Kan antas är den lägsta misstankegraden. Det
behöver inte finnas någon misstänkt för att en.
Den som tar upp anmälan skriver in den i RAR (Rationell anmälnings-rutin, polisens
dataanmälningssystem). En förundersökningsledare fattar sedan beslut om hurvida en
förundersökning ska inledas på grundval av informationen i RAR9. Att en förundersökning
inletts innebär att polisen har för avsikt att utreda anmälan,.
En noggrann synfelsundersökning genomförs där vi tar reda på allt vi kan om dina ögon och
ditt synfel. Ögats yttre undersöks i mikroskop för att bedöma hornhinnans hälsa och
tårfilmens kvalité. Vid förundersökning för laserbehandling vill vi att du ska varit linsfri 5
dagar om du använder kontaktlinser. Vi kommer också att.
4.3.3 Om förundersökning För att tillgripa straffprocessuella tvångsmedel krävs att en
förundersökning inletts eller att en rättegång pågår.17 Bestämmelser om förundersökning finns
i 23 kap. rättegångsbalken, med kompletterande bestämmelser i förundersökningskungörelsen
(1947:948). Så snart det finns anledning att.
1 § Om det uppkommer fråga om att inleda en förundersökning om ett brott som endast efter
angivelse hör under allmänt åtal, ska undersökningsledaren vid tillämpning av 23 kap. 1 §
tredje stycket första meningen rättegångsbalken ta hänsyn till brottets svårhetsgrad,
sannolikheten av att angivelse sker, beskaffenheten av.
7 aug 2017 . Förundersökningen mot tidigare finansminister Anders Borg har lagts ner. – Det
saknas förutsättningar för att fortsätta utredningen, säger Mats Eriksson, kommunikatör vid
Stockholmspolisen, till SvD.
Eftersom brandorsaken var oklar inleddes en förundersökning om misstänkt mordbrand.
Endast JK får inleda en förundersökning om tryckfrihetsbrott. Den norskregistrerade
personbilen togs i beslag och en förundersökning om vårdslöshet i trafik har inletts. Polisen
har inlett förundersökning om mordbrand men är förtegen.
Efter det att polisen har upprättat anmälan beslutar polis eller åklagare om förundersökning

ska inledas. Polisen är oftast förundersökningsledare under spaningsskedet, då man utreder
vem som kan misstänkas för brottet. När polisen har kommit så långt att någon skäligen kan
misstänkas för brottet tar en åklagare över.
Förundersökningar inför laseroperation Heltäckande förundersökningar är en väsentlig del av
den högklassiga operationsprocessen och säkerställer bästa möjliga.
Skyldighet att delta i förundersökning. Om polisen har anledning att anta att en person kan
bidra till utredningen av ett brott, är personen skyldig att på kallelse infinna sig på det
närmaste lämpliga verksamhetsstället hos den polis som sänt kallelsen. Av kallelsen ska
framgå det brott som utredningen gäller och den ställning.
21 sep 2017 . Dejtingsajten Rich meet beautiful uppmanar unga kvinnor att dejta äldre rika
män, så kallade ”sugar daddies”. Men i vår granskning kunde vi visa att sajten används för
sexhandel. Nu har en förundersökning inletts rörande dejtingsajten. ”Det verkar som att det
handlar om koppleri”, säger åklagaren.
Förundersökning. En utredning för att fastställa om ett brott har begåtts, vem som i så fall kan
misstänkas och om bevisningen räcker för att väcka åtal. Förundersökningen leds av en
åklagare, utom vid vissa mindre allvarliga brott. Förundersökningsbegränsning innebär att
brottsutredningar i vissa fall kan begränsas till de.
Primärutredning eller förundersökning. Förundersökning skall inledas så snart det på grund av
angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har
förövats (23:1 RB). Den kan inledas formlöst genom att utredningsarbetet sätts igång eller
genom ett formligt beslut.
16 okt 2017 . Förundersökningen i fallet där flera högt uppsatta Helsingforspoliser misstänks
för tjänstebrott är färdig och går vidare till åtalsprövning.
Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänkt
för brott och kunna åtala honom för detta, men förundersökningsprotokollet är också
underlag för domstolens beredning av målet och för uppläggningen av försvaret. Dessutom
kan förhören i protokollet komma att utnyttjas som.
Polisen börjar förundersökningen av ett brott genast när polisen har fått veta om att ett brott
har skett. Under förundersökningen tar polisen reda på vad som har hänt, vilka som är
målsägande och hurudana skador brottet har lett till. Polisen kan låta bli att förundersöka brott
som är lindriga även om de hör till allmänt åtal.
1 nov 2017 . Youtube-profilen och författaren Joakim Lundell anmäldes för förtal av
bloggaren Hanna Widerstedt efter att i sin självbiografi "Monster" bland annat ha anklagat
henne för att ha stulit 6 000 kronor av honom, vilket Widerstedt nekar till. Nu meddelar
justitiekanslern (JK) att det inte blir någon förundersökning,.
När ett brott blivit polisanmält beslutar polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning,
en så kallad förundersökning. När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att
väcka åtal eller inte.
Förundersökning för Iskmoleden. Projektet Förundersökning för Iskmoleden godkändes av
NTM-centralen inom ramen för Aktion Österbotten/Leader för tiden 1.1–30.11.2014, senare
förlängt till 31.12.2014. Den slutliga projektsumman blev 7.000,64 €, av vilket EU-bidraget steg
till 3.876,86 € och den kommunala andelen.
2 dagar sedan . Åklagare Christina Voigt har inlett en förundersökning mot kulturprofilen
Jean-Claude Arnault.
Polisanmälan och förundersökning. Polisanmälan Om du har blivit utsatt för ett brott eller är
vittne till ett brott kan du göra en anmälan till polisen. Du kan: ringa polisen på telefonnummer
114 14 om du vill anmäla ett brott eller ge tips om brott. Gå till en polisstation och anmäl i

deras reception. Om brottet är pågående så ska.
27 sep 2017 . Polisen har nu inlett förundersökning mot den tidigare ordföranden i Karlstad
studentkår.
15 maj 2015 . Reglerna om förundersökning finns framför allt i 23 kap. rättegångsbalken (RB)
och i förundersökningskungörelsen (FK). Jag kommer först kort berätta om varför en
förundersökning inleds och vad syftet med denna är. Sedan går jag in på frågan hur länge en
förundersökning kan pågå. När ett brott har.
26 sep 2017 . Chefsåklagaren vid Särskilda åklagarkammaren, Maria Sterup, har inlett en
förundersökning efter att en polisanmälan om sexuellt ofredande inkommit. Det var i Kalla
fakta som Sverigedemokraternas Hanna Wigh berättade att hon utsatts för ett sexuellt
övergrepp av en partikamrat. Uppgifter som ledde till.
Nyheter, artiklar och inslag som handlar om Förundersökning.
16 okt 2017 . I slutet av oktober kommer Katrineholms kommun, tillsammans med
Arkeologerna, att genomföra en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken
3:1 i Katrineholms kommun.
13 nov 2017 . Svensk åklagare har inlett en förundersökning om misshandel efter den
uppmärksannade tacklingen i Champions Hockey League mellan Brynäs IF och det tyska
hockeylaget Adler Mannheim. Matchen visades förra veckan på TV och kammaråklagare
Joakim Johansson har fattat beslutet efter att ha sätt.
Avslutande av förundersökning. Innan förundersökningen avslutas ska parterna ges tillfälle att
lämna sin avslutande utsaga om det material som uppkommit under förundersökningen, om
det inte till exempel med beaktande av brottets omfattning eller det obetydliga brottet är
uppenbart onödigt. Undersökningsledaren fattar.
En arkeologisk förundersökning sker då det redan har konstaterats att det finns fornlämningar
på platsen, ofta upptäckta i samband med en arkeologisk utredning. Om den som vill
exploatera marken f.
Enligt några intressenter bör möjligen verkets utredningar regleras på sätt som sker för
brottmåls vidkommande genom bestämmelserna om förundersökning. Som vi har förstått det
är det förutsebarheten vid en förundersökning i brottmål som intressenterna saknar i
Konkurrensverkets utredningar.17 Några intressenter har.
Efter anmälningar av föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern (JK) idag beslutat att
inleda förundersökning om hets mot folkgrupp beträffande inte mindre än 97 (!) olika fall av
hets mot folkgrupp publicerade på nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens webbplats
Nordfront. – Om det här leder till åtal blir det nog.
26 sep 2017 . Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har inlett en
förundersökning med anledning av medieuppgifterna. En polisanmälan om sexuellt ofredande
har inkommit från partistyrelsen. Annons. – Efter att ha hört vad kvinnan har sagt i media gör
jag bedömningen att det finns anledning att.
När ett brott kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning. Förundersökning är
ett annat ord för brottsutredning. Målet är att utreda vem som kan misstänkas för brottet och
om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Åklagaren leder förundersökningen från det
att en viss person skäligen kan misstänkas för.
26 sep 2017 . Åklagare: Förundersökning om sexualbrott inledd. Polisen har inlett en
förundersökning om misstänkt sexualbrott efter anklagelserna att en Sverigedemokratisk
politiker förgripit sig på en partikollega, skriver Expressen. – Efter att ha hört vad kvinnan har
sagt i media gör jag bedömningen att det finns.
10 jul 2017 . Svenska Fotbollförbundet har utrett om Norrby-Dalkurd i augusti var uppgjord
på något sätt.Nu lämnas ärendet över till polisen, som inlett en förundersökning.- Vi ska

klargöra om det har hänt något brottsligt, säger polisen Fredrik Gårdare till Fotbollskanalen.
Om polisen eller åklagaren beslutar att inleda en förundersökning/brottsutredning utses en
förundersökningsledare. Det blir en polis eller en åklagare beroende på hur grovt eller hur
juridiskt komplicerat brottet är. Utredningen ska bedrivas på ett objektivt sätt. Detta innebär att
inte bara omständigheter som är till nackdel för.
31 okt 2017 . Under måndagen valde en av de kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier av
TV4-programledaren Martin Timell, att polisanmäla honom. Nu meddelar Ekot att…
För att ta tillvara en byggnads kvaliteter krävs kännedom om dess bakgrund. En antikvarisk
förundersökning (AFU) beskriver förutsättningslöst byggnaden och dess.
Förundersökning av brott. I en förundersökning utreder polisen om ett brott har begåtts och
under vilka förhållanden samt vilka parterna är. Vid förundersökningen utreds också den
skada som tillfogats eller fördel som åtkommits genom brottet samt vilka anspråk
målsäganden, dvs. offret, har. Undersökningsledaren fattar.
18 feb 2015 . SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är ganska
omfattande då det finns en stor mängd regler, föreskrifter och riktlinjer för förundersökning
och förundersökningsprotokoll. Jag ska försöka ge dig ett svar med den grundläggande
informationen om förundersökning och.
3 dagar sedan . Händelsen polisanmäldes av KK:s chefredaktör så snart hon var tillbaka på
redaktionen. Brottet rubricerades som ofredande. Men nu skriver tidningen att polisen lade
ned förundersökningen – samma dag som anmälan kom in. Marie Hillblom fick hem ett brev
om att ärendet var nedlagt i förra veckan.
2017-12-07 i Förundersökning. FRÅGA |Jag är skäligen misstänkt för innehav av
barnpornografi och jag har varit på förhör, nu ska jag på sista förhöret tror jag. Jag ska få ta
del av utredningen och få veta vad alla har sagt i förhör och sånt innan åklagare fattar beslut.
Jag undrar vad som menas med det här att jag ska ta del.
Anslagstavla. 2017-06-19 Resultatet för VT17 är publicerat. 2017-05-23 Oppositionsschema.
Oppositionsschemat är nu uppdaterat med vilka tider som gäller. 2017-05-22 Uppsatser inför
opponeringen. Gruppernas uppsatser finns att hämta i receptionen - uppge kursen samt
gruppnummer. 2017-05-11 Uppdaterad.
1 § Om det uppkommer fråga om att inleda en förundersökning om ett brott som endast efter
angivelse hör under allmänt åtal, ska undersökningsledaren vid tillämpning av 23 kap. 1 §
tredje stycket första meningen rättegångsbalken ta hänsyn till brottets svårhetsgrad,
sannolikheten av att angivelse sker, beskaffenheten av.
31 okt 2017 . Åklagare har inlett en förundersökning mot Martin Timell, rapporterar Sveriges
Radios Ekot. TV4-programledaren polisanmäldes på måndagen för en misstänkt våldtäkt mot
en tidigare medarbetare.
31 okt 2017 . Åklagare har inlett en förundersökning mot Martin Timell, rapporterar Sveriges
Radios Ekot. TV4-programledaren polisanmäldes på måndagen för en misstänkt våldtäkt.
Kammaråklagare Stefan Lind bekräftar att en förundersökning är inledd mot SVT-profilen
som anklagas för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
En förundersökning (FU) är den undersökning som genomförs av polis eller åklagare när brott
misstänks ha begåtts. För att inleda en utredning krävs att polis bedömer att det finns möjlighet
att lösa brottet. Även Justitiekanslern kan besluta om förundersökning.
2 dagar sedan . METOO Metoo Åklagare har inlett en förundersökning mot den så kallade
kulturprofilen. Mannen anklagas för en rad sexuella övergrepp och trakasserier. Vad
förundersökningen gäller vill kammaråklagare Christina Voigt inte kommentera.
Förundersökning inledd mot Timell. Publicerat den 31 oktober 2017. Media. Åklagare har
inlett en förundersökning mot Martin Timell. Timell anmäldes under gårdagen misstänkt för

våldtäkt. Dela sidan:.
En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit
till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften. Den ska dels utreda vem som kan
misstänkas för brottet, dels bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.
Förundersökningen leds av polis eller åklagare,.
Ja, förundersökningen blir offentlig i samband med rättegången. Undantag kan göras i
speciella fall, t.ex. i mål om sexualbrott mot barn, då rättegången av hänsyn till offret får hållas
bakom stängda dörrar. Ett annat fall är om vittnesmål gäller vissa speciella yrkeshemligheter. I
normalfallet är rättegångar och alla handlingar i.
10 aug 2015 . Pris: 266 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Förundersökning i
brottmål av Stig Danielsson på Bokus.com.
Ingen förundersökning mot Dagens Medicin. 17 oktober, 2017. Justitiekanslern lägger ned
utredningen efter Paolo Macchiarinis anmälan. Journalisten berättade i förra veckan om att
kirurgen Paolo Macchiarini polisanmält Dagens Medicin för en artikel som handlade om en
ballad om Macchiarini-affären. I balladen.
Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får förundersökning trots
det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall
målsäganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall
förundersökningen läggas ned. Lag (1994:1412). 2 § Under.
förundersökning. förundersökning, den utredning som polis eller åklagare genomför för att
konstatera om brott förövats och vem som kan misstänkas för detsamma. I sista hand syftar
förundersökningen till att få klarhet i om så. (33 av 235 ord). Vill du få tillgång till hela
artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Författare: Anders.
Förundersökning mot Kulturprofilen inledd. Publicerad 12 december 2017, kl. 14:56. Nu har
åklagare inlett en förundersökning mot den så kallade "Kulturprofilen" som har anklagats för
flera sexuella övergrepp.
Förundersökningen leds av en undersökningsledare, som är en sådan anhållningsberättigad
tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen (806/2011). Åklagaren är dock
undersökningsledare endast i de fall som anges i 4 § 1 mom. En kriminalöverkonstapel eller
överkonstapel får vara undersökningsledare vid.
23 Kap. Om förundersökning. 1 § Förundersökning skall inledas så snart det på grund av
angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har
förövats. Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går
att utreda. Att förundersökning inte behöver.
22 aug 2017 . Åklagaren har beslutat att starta en förundersökning kring polisen Peter
Springare, rapporterar SVT. Han anmäldes av Polisen för dataintrång i våras.
4 okt 2012 . Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att göra det straffbart att
ljuga i en förundersökning.
3.2 Inledande av förundersökning Förundersökning skall, enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken,
inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett
brott, som hör under allmänt åtal, har förövats. Detta gäller dock inte om det finns
förutsättningar för s.k. förundersökningsbegränsning.
När Länsstyrelsen beslutar om en arkeologisk förundersökning kan vi bli ombedda att utföra
den. Vi sammanfattar och skickar en rapport till rätt instanser.
Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller annat skäl finns
anledning att anta att ett brott, som hör under allmänt åtal, har begåtts (23 kap. 1 § RB).
Förundersökningsplik- ten, som innebär en skyldighet att utreda alla sådana brott, är dock

försedd med undantag. Enligt 23 kap. 1 § andra stycket.
Engelsk översättning av 'förundersökning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler
översättningar från svenska till engelska gratis online.
I detta avseende gör klaganden gällande att förundersökning saknas och att de faktiska
omständigheterna missuppfattats och förvrängts, samt att de bestämmelser som rör
uppkomsten av utomobligatoriskt skadeståndsansvar för Europeiska unionens institutioner,
begreppet motiveringsskyldighet för institutioner i.
2 dagar sedan . En förundersökning har inletts mot den så kallade Kulturprofilen uppger DN.
Utredningarna är fortfarande i sin linda säger kammaråklagare Christina Voigt till.
31 okt 2017 . UPPDATERAD. Åklagare har inlett en förundersökning mot Martin Timell.
23 nov 2017 . Förundersökning om SD-sexbrott läggs ner. Förundersökningen mot SDriksdagsmannen som har anklagats för sexuella övergrepp mot riksdagsledamoten Hanna
Wigh läggs ner. – Jag kommer att gå igenom detta med min advokat och överväger en
eventuell överklagan, säger hon.
Ingen förundersökning mot Joakim Lundell. 13:49 1 Nov 2017. JK undersöker inte Joakim
Lundell. Häromdagen anmälde Hanna Widerstedt Joakim Lundell till Justitiekanslern för
förtal. Joakim Lundell skriver nämligen i sin självbiografi Monster att Hanna Widerstedt stulit
6 000 kronor från honom. Nu har JK gjort.
18 okt 2017 . NEDLAGD FÖRUNDERSÖKNING Mattias Karlssons uppmärksammade
Facebookinlägg utgjorde inte förtal. Karlsson polisanmäldes för förtal efter ett
Facebookinlägg, i vilket han kombinerade en bild på en polisman tillsammans med Fatima
Khawari och Amir Nabizadeh – som anklagats av Hanif Bali (M).
7 Jun 2012 - 2 min - Uploaded by PolisenNär ett brott har anmälts kan Polisen påbörja en
utredning. Syftet med en förundersökning är .
En misstänkt våldtäkt anmäldes i Östhammar – nu läggs förundersökningen ner i brist på
bevis.
Om det planerade arbetsföretaget berör en känd fornlämning ska exploatören ansöka om
tillstånd. Länsstyrelsen kan då komma att besluta om enarkeologisk förundersökning. Syftet är
att avgränsa fornlämningen och bedöma hur mycket kunskap som kan tas fram vid en
arkeologisk undersökning. Lurö. Foto: Solveigh.
Förundersökning. När polis eller åklagare har beslutat att inleda förundersökning är det oftast
åklagaren som ger direktiv till polisen om vad som ska göras. Polisen får då i uppgift att
utreda om ett brott har skett och i så fall vilket brott som har skett. Under förundersökningen
förhör polisen den misstänkte och målsäganden.
2 dagar sedan . Åklagarmyndigheten har inlett en förundersökning mot Jean-Claude Arnault,
"kulturprofilen", som polisanmälts av åtta kvinnor för våldtäkter och olika former av sexuella
trakasserier. Det bekräftar kammaråklagare Christina Voigt för Ekot. Jean-Claude Arnault har
haft ett nära samarbete med Svenska.
1 dag sedan . Polisen om upphandlingsskandalen: ”Förundersökning pågår”. Foto: Arkiv.
Tidigare i år avslöjade 24Emmaboda att Emmaboda kommun betalat ut miljonbelopp till ett
och samma byggrådgivningsföretag för konsulttjänster– utan att göra en offentlig
upphandling. Med anledning av upphandlingsskandalen i.
Det var i maj 2005 det hände. Då sändes dokumentären ”Könskriget” i Sveriges Television,
producerad av TV-journalisten Evin Rubar. Dokumentären, som sändes i två delar, var ett
generalangrepp mot allt vad feminism hette. I programmen granskade Rubar bland annat
ROKS (Riksföreningen för Kvinnojourer och.
Förundersökning gällande otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint Cards-aktien läggs ned.
29 jun 2017 13:34. I slutet av december 2016 mottog Ekobrottsmyndigheten en anmälan som

rubricerades som ”Anmälan om ekonomiska brott under perioden januari - december 2016”. –
Jag har den 28 juni beslutat att lägga.
31 okt 2017 . Den förundersökning om grovt insiderbrott som pågått gällande en före detta
insynsperson, storägaren och tidigare vd:n Johan Carlström, i Fingerprint Cards läggs nu ned.
Förundersökning. När polisen har registrerat en brottsanmälan inleds förundersökningen. I
förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vilka skador har orsakats
brottsoffret. Polisen hör brottsoffret, den misstänkte och eventuella vittnen samt skaffar annat
bevismaterial såsom till exempel olika utlåtanden,.
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