
     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅKLAGARBUNDET 

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Ceesay, Alexander Alpha Alexander   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19911118-1872 Sverige    

 Adress 
 
  C/O Atoossa Farshchian, Drottninggatan 43, Lgh 1102, 702 22  ÖREBRO    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Sargon De Basso, Advokatfirman De Basso AB, Hantverkargatan 42 B, 112 

21 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen i frånvaro 2019-10-21. Gripen 2019-11-02. Häktad sedan 2019-11-06. 

 
Delgivningsuppgifter 

 F n Häktet Kronoberg  

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

2 Charipov, Iskandar     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19820425-7177 Uzbekistan    

 Adress 
 
  Hagsätra Torg 42, Lgh 1303, 124 73  BANDHAGEN    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Ekrem Güngör, Advokatfirman Devlet AB, Box 3687, 103 59 

STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen i frånvaro 2019-10-13. Gripen 2019-10-25. Häktad sedan 2019-10-28. 

 
Delgivningsuppgifter 

 F n Häktet Kronoberg  

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

3 Malik, Alexander Ashraf Alexander   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19960416-3379 Sverige    

 Adress 
 
  c/o Faraghi Gilliland, Brunnsgatan 41 B, Lgh 1201, 802 52 GÄVLE    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Peter Dahlqvist,FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 

111 57  STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen 2019-10-12. Häktad sedan 2019-10-15. 

 
Delgivningsuppgifter 

 F n Häktet Huddinge  

 

 

TR mål: B 7257-19  

Handl.: OVR 

Nacka tingsrätt 

Målkansliet 

Box 69 

131 07  NACKA 
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

4 Mohamed, Sharmarke Elmi Bihi     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19950507-0251 Sverige    

 Adress 
 
  Norra Köpmangatan 30 B, Lgh 1101, 803 21 GÄVLE    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Johan Mellgren, Advokatfirman Wigert & Placht AB, Box 1965, 751 49  

UPPSALA  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen 2019-10-12. Häktad sedan 2019-10-15. 

 
Delgivningsuppgifter 

 F n Häktet Sollentuna  

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

5 Anna Miranda Lindell Kanafani Miranda   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19990401-0809 Sverige     

 Adress 
 
  Skyddade personuppgifter           

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Carl-Oskar Morgården, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 

23 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen 2019-10-12. Häktad 2019-10-15. Häktningsbeslutet hävt 2019-12-17. 

 
Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

 

1. MORD, i första hand, VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD, grovt 
brott, i andra hand (Ceesay) (5000-K1282829-19) 
 

Målsägande 

Jelena Derdele (mor till Artjoms Mokrovs), Boriss Mokrovs (far till Artjoms 

Mokrovs) och Darja Timonina (sambo med Artjoms Mokrovs) som samtliga 

företräds av målsägandebiträde: Mats Flodén, c/o Advokatfirman Bastling & 

Partners AB, Kungsgatan 26, 5 tr, 111 35 STOCKHOLM 

 

Gärning i första hand 

Alexander Ceesay har den 11 oktober 2019 på Kustvägen i Nacka berövat 

Artjoms Mokrovs livet genom att skjuta honom i huvudet. 

 

Alexander Ceesay begick gärningen med uppsåt. 

 

Gärning i andra hand 

Alexander Ceesay har den 11 oktober 2019 på Kustvägen i Nacka av 

oaktsamhet orsakat Artjoms Mokrovs död. Det genom att Alexander Ceesay i 

Artjoms Mokrovs omedelbara närhet, i drogpåverkat tillstånd, har hanterat och 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 1238
Söderorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-138077-19
Kammaråklagare Tomas Malmenby 2020-05-05 Handläggare 105-4
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riktat ett skarpladdat vapen på sätt att ett skott gått av som träffat Artjoms 

Mokrovs i huvudet med dödlig utgång. 

 

Brottet är att bedöma som grovt, särskilt med beaktande av att gärningen 

innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. 

 

Lagrum 

3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2020, i första hand, 3 kap 7 § 

2 st brottsbalken i andra hand 

    

 

2. GROVT VAPENBROTT (Ceesay) (5000-K1282829-19) 
 

Gärning 

Alexander Ceesay har den 11 oktober 2019 på Kustvägen i Nacka innehaft ett 

skarpladdat vapen utan att ha rätt till det. 

 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom innehavet skett i drogpåverkat 

tillstånd och gärningen därför varit av särskilt farlig art. 

 

Alexander Ceesay begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum 

9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) 

    

 

3. SKYDDANDE AV BROTTSLING, grovt brott (Charipov) (5000-
K1282829-19) 
 

Gärning 

Iskandar Charipov har den 11 oktober 2019 på Kustvägen i Nacka tillsammans 

och i samförstånd med andra personer undanröjt bevis om en dödsskjutning, i 

första hand ett mord, genom att från platsen för brottet medverka i att skaffa 

undan liket, innebärande att Iskandar Charipov möjliggjort för andra att för 

transport av liket få åtkomst till platsen och kunna orientera sig därifrån. 

Vidare har Iskandar Charipov samma dag köpt rengöringsmaterial och någon 

gång härefter fram till och med den 13 oktober 2019, ensam eller tillsammans 

och i samförstånd med annan/andra, städat den plats där brottet ägt rum. 

Samtliga åtgärder har syftat till att undanröja bevis om brottet och motverka att 

det uppdagas eller beivras. 

 

Brottet är att bedöma som grovt eftersom det brott som skulle motverkas att 

uppdagas eller beivras var en dödsskjutning, i första hand ett mord.   

 

Iskandar Charipov begick gärningen med uppsåt. 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 1238
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Lagrum 

17 kap 11 § 1 st och 3 st brottsbalken 

    

 

4. SKYDDANDE AV BROTTSLING, grovt brott, (Malik, Mohamed 
och Lindell Kanafani) och BROTT MOT GRIFTEFRID (Malik, 
Mohamed och Lindell Kanafani) (5000-K1282829-19) 
 

Målsägande 

Jelena Derdele (mor till Artjoms Mokrovs), Boriss Mokrovs (far till Artjoms 

Mokrovs) och Darja Timonina (sambo med Artjoms Mokrovs) som samtliga 

företräds av målsägandebiträde: Mats Flodén, c/o Advokatfirman Bastling & 

Partners AB, Kungsgatan 26, 5 tr, 111 35 STOCKHOLM 

 

Gärningar 

Alexander Malik, Sharmarke Mohamed och Miranda Lindell Kanafani har den 

11-12 oktober 2019 tillsammans och i samförstånd, delvis med annan person, 

undanröjt bevis om en dödsskjutning, i första hand ett mord, genom att dels 

från brottsplatsen på Kustvägen i Nacka hämta liket och från platsen 

undanskaffa egendom tillhörande den avlidne, såsom dennes fordon, dels 

transportera liket genom Storstockholmsområdet till Knivsta, dels i Ledinge i 

Knivsta dumpa kroppen samt, som ett led i att omöjliggöra eller försvåra en 

identifiering av den avlidne, tända eld på kroppen, dels föra den avlidnes 

fordon långt från brottsplatsen, nämligen till Gävle. Samtliga åtgärder har 

syftat till att undanröja bevis om brottet och motverka att det uppdagas eller 

beivras. 

 

Brottet, skyddande av brottsling, är att bedöma som grovt eftersom det brott 

som skulle motverkas att uppdagas eller beivras var en dödsskjutning, i första 

hand ett mord.   

 

Vidare har Alexander Maliks, Sharmarke Mohameds och Miranda Lindell 

Kanafanis agerande den 11-12 oktober 2019 inneburit att de tillsammans och i 

samförstånd obehörigen flyttat liket mellan Nacka och Knivsta samt i Knivsta 

skadat och skymfligen behandlat liket genom att dumpa det halvnaket på en 

tomt och där tända eld på kroppen. 

 

Alexander Malik, Sharmarke Mohamed och Miranda Lindell Kanafani begick 

gärningarna med uppsåt.  

 

Lagrum 

17 kap 11 § 1 st och 3 st brottsbalken 

16 kap 10 § brottsbalken 
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Särskilt yrkande i anslutning till åtalspunkterna 1-4 

Det begärs att beslagen å följande egendom ska bestå till dess det finns laga 

kraftvunnen dom i ansvarsdelarna: 

- Från kroppen på den avlidne Artjoms Mokrovs i beslag tagna 

klädesplagg och en halskedja (2019-5000-BG112948 p 1-3) 

- Från Miranda Lindell Kanafanis lägenhet på Gavlehovsvägen i beslag 

tagen jacka av fabrikat Adidas (2019-5000-BG118091 p 1) 

- Från innertaket utanför Miranda Lindell Kanafanis lägenhet på 

Gavlehovsvägen i beslag tagen mobiltelefon ( 2019-5000-BG111217 p 

1) 

- Från garage tillhörande Rävpasset i Gävle i beslag tagna föremål som 

bland annat presenning, påsar och handske (2019-5000-BG111250 p 1-

5). 

- Från fordonet WWH479 i beslag tagna föremål som bland annat sugrör, 

bensindunk, klädesplagg och mobiltelefon (2019-5000-BG116570 p 1-

12)  

- Från Attefallshuset på fastigheten på Kustvägen i Nacka i beslag tagna 

föremål som bland annat klädesplagg, sopsäckar, mobiltelefoner, 

tandborstar och en patron (2019-5000-BG112990 p 1-26) 

- Från carport och septitank på fastigheten på Kustvägen i Nacka i beslag 

tagna föremål som bland annat handskar, plastpåse med diverse 

innehåll och en säck (2019-5000-BG125513 p 16-20). 

- Från Alexander Malik i beslag tagen mobiltelefon (2019-5000-

BG111134 p 6) 

- Från Sharmarke Mohamed i beslag tagen mobiltelefon (2019-5000-

BG111135 p 8). 

 

   

5. VAPENBROTT (Ceesay) (5000-K1282829-19) 
 

Gärning 

Alexander Ceesay har den 17 juli 2019 på Kustvägen i Nacka innehaft en 

tårgaspistol av märket Röhner utan att ha rätt till det.  

 

Alexander Ceesay begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum 

9 kap 1 § 1 st vapenlagen (1996:67) 
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Bevisning 

 

Åtalspunkterna 1-4 

 

Muntlig bevisning 

 

Förhör med målsäganden Darja Timonina (sambo till den avlidne 

Artjoms Mokrovs). Hon ska höras dels om hur hon uppfattade Artjoms 

Mokrovs som person och något om dennes umgänge, dels om när och 

hur hon och Artjoms den 10-11 oktober 2019 hade kontakt och vad då 

framkom, dels om kontakter hon den 11-13 oktober 2019 haft för att 

söka efter Artjoms och vad det resulterat i, till styrkande av dels att 

Artjoms inte hade fiender/ovänner, dels att Artjoms och tilltalade 

Iskandar Charipov var vänner och att Artjoms uppskattade Iskandar, 

dels att Artjoms under kvällen den 10 oktober åkt hem till Iskandar och 

att han sedan inte ansett sig ha möjlighet att samma kväll ta sig hem, 

dels att den sista kontakt hon hade med Artjoms var vid 08:30-tiden på 

morgonen den 11 oktober, dels att hon därefter försökt nå Artjoms utan 

resultat, dels att hon och Artjoms mor haft kontakt med varandra i 

sökandet efter Artjoms, dels att hon i kontakter med Iskandar den 11 

oktober fått besked om att Artjoms skulle ha lämnat Iskandar vid 11-

12-tiden denna dag samt att hon uppfattat det som att Iskandar inte 

verkade intressera sig för vad som hänt Artjoms, dels att hon när hon 

den 11 oktober inte kunde få besked om var Artjoms befann sig 

kontaktade polisen. 

 

Förhör med målsäganden Jelena Derdele (mor till Artjoms). Förhöret 

kräver tolk i ryska. Hon ska höras dels något om hur hon såg på 

Artjoms som person, dels om den sista kontakten som de (föräldrarna) 

hade med Artjoms den 10 oktober 2019, dels om kontakt/kontakter 

mellan henne och Artjoms arbetsgivare den 11 oktober 2019, dels om 

vad hon den 11-12 oktober 2019 gjorde för att eftersöka Artjoms och 

vad det resulterade i, till styrkande av dels att Artjoms inte var en 

person som kom i konflikt med andra, dels att Artjoms på kvällen den 

10 oktober berättat att han var hos sin vän Iskandar, dels att Artjoms 

arbetsgivare den 11 oktober uppgett att Artjoms inte kommit till jobbet, 

dels att hon via Iskandars mor och bror så småningom fick kontakt med 

Iskandar den 11 oktober och av denne fick besked att Artjoms tidigare 

denna dag lämnat Iskandar för att åka till Rågsved, dels att ingen 

öppnat eller visat sig när hon och Artjoms far den 12 oktober var ute på 

fastigheten på Kustvägen för att söka efter Artjoms. 

Ansökan om stämning Sida
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Förhör med målsäganden Boriss Mokrovs (far till Artjoms). Förhöret 

kräver tolk i ryska. Han ska höras dels något om vad han känner till 

om Artjoms umgänge utanför arbetet, dels om kontakt med Artjoms 

chef på morgonen/förmiddagen den 11 oktober 2019 och vad då 

framkom, dels om vad han den 11-12 oktober 2019 gjorde för att söka 

efter Artjoms och vad det resulterade i, till styrkande av dels att 

Artjoms utanför arbetet hade en liten krets av personer som han 

umgicks med, dels att Artjoms chef vid samtal mellan dem den 11 

oktober uppgett att Artjoms på morgonen varit i kontakt med 

arbestgivaren och meddelat att han skulle komma till jobbet och att 

Artjoms telefon sedan var avstängd när arbetsgivaren försökt nå honom 

eftersom han inte kommit, dels att han i anledning av uppgifter från 

Iskandar åkt runt i Rågsved och letat efter Artjoms och dennes bil utan 

resultat, dels att ingen öppnat eller visat sig när han med Artjoms mor 

den 12 oktober varit på fastigheten på Kustvägen för att söka efter 

Artjoms och att där då stod en BMW parkerad. 

 

Förhör med de tilltalade Alexander Ceesay, Iskandar Charipov, 

Alexander Malik, Sharmarke Mohamed och Miranda Lindell 

Kanafani (samtliga fem förnekar brott). 

 

Förhör med vittnet Arnis Klavins (Artjoms chef) angående 

telefonkontakt han haft med Artjoms på morgonen den 11 oktober 2019 

och efterföljande försök denna dag att komma i kontakt med Artjoms, 

till styrkande av dels att han den 11 oktober vid visst klockslag 

samtalade med Artjoms då denne ringde, dels att Artjoms då uppgav att 

han skulle bli sen till jobbet och komma vid 09-tiden, dels att Artjoms 

inte kom till jobbet denna dag, dels att Artjoms telefon var avstängd när 

han sökte denne, dels att han vid det telefonsamtal han och Artjoms 

hade på morgonen uppfattade Artjoms som normal.   

 

Förhör med vittnet Fredrik Wallin (boende i Ledinge) angående vad 

han gjort och sett kring midnatt den 11-12 oktober 2019 i Ledinge i 

Knivsta, till styrkande av dels att han i anledning av uppgifter om att en 

bil skulle varit synlig utan påslagna lampor åkt i området och då fått 

syn på en bil med visst registreringsnummer, dels att han kört efter 

denna bil som framförts som om föraren inte hittade i området, dels att 

föraren av denna bil var en man, dels att det andra fordonet kört ifrån 

honom från Ledinge in mot Knivsta.  

 

Förhör med vittnet Bodil Wallin (boende i Ledinge) angående vad hon 

den 11-12 oktober 2019 hört och sett i närheten av sitt boende i Ledinge 

och vad hon gjorde i anledning av detta, till styrkande av dels att hon 

vid midnatt sett en bil köra utan lysen tända, bland annat på del av 
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gräsmatta, dels att hon strax härefter varit i kontakt med sin son Fredrik, 

dels att Fredrik kört efter fordonet och snart härefter berättat för henne 

vilket registreringsnummer fordonet hade och att bilen han följt kört in 

till Knivsta. 

 

Förhör med vittnet Fanny Olsson (tidigare misstänkt i ärendet och 

väninna med tilltalade Miranda) angående dels sin relation till tilltalade 

Miranda Lindell Kanafani, dels vad hon den 11 oktober på förmiddagen 

fått höra och sedan sett gällande skada på tilltalade Alexander Malik, 

dels om hennes utlåning av ett fordon den 11 oktober 2019, till vilka 

och varför, dels om vad hon själv gjorde den 11 oktober och in på 

natten till den 12 oktober, särskilt om kontakter/kontaktförsök mellan 

henne och Miranda, dels vad hon på förmiddagen den 12 oktober gjorde 

och fick höra när hon skulle hämta tillbaka den utlånade bilen, särskilt 

vad Miranda berättat för henne skulle ha hänt, dels vad hon och hennes 

mamma uppmärksammade och gjorde när de den 12 oktober åter kom 

att disponera den aktuella bilen, till styrkande av dels att hon ansåg sig 

vara nära vän med Miranda, dels att Miranda den 11 oktober berättat att 

Alexander gjort sig illa och att de måste till sjukhuset, dels att 

Alexander Malik när hon träffade honom i sällskap med Miranda och 

tilltalade Sharmarke Mohamed var skadad på handen och att det då 

framkom att de måste till Nacka i Stockholmsområdet för att hjälpa en 

bror till Alexander, dels att hon lånade ut bilen till Miranda, Alexander 

och Sharmarke för att de behövde komma till Stockholmsområdet men 

att hon inte själv ville och inte heller följde med, dels att hon sagt till 

dem att hon ville ha tillbaka bilen vid 22-tiden på kvällen, dels att hon 

vid flera tillfällen sökt få kontakt med Miranda för att höra efter vad 

som hände, var de och bilen är, oftast utan resultat, dels att Alexander 

Malik på natten den 12 oktober vid viss tidpunkt kontaktat henne för att 

kunna få nyckel till Mirandas lägenhet som hon hade, dels att hon snart 

härefter lämnat ifrån sig nycklarna till en man som måste ha varit i 

Alexanders sällskap, dels att den bil som Alexander då kom i inte var 

hennes, den hon lånat ut, utan en bil överensstämmande med Artjoms 

bil, dels att hon på förmiddagen den 12 oktober träffade Miranda, 

Alexander och Sharmarke hemma hos Miranda och att de då lämnade 

olika besked om vad som hänt med hennes bil och var den fanns, dels 

att hon uppfattade Miranda som skrämd och att Miranda berättade att 

hon blivit tvingad att göra saker och i sammanhanget nämnt mord, det 

när det från Fannys sida talades om att anmäla bilen stulen, dels att hon 

såg och tog med sig nycklarna till sin bil samt fick syn på fordonet en 

bit bort från Mirandas lägenhet och i samband med det även var i 

kontakt med sin mamma som kom till platsen, dels att hon såg att bilen 

var smutsig och att det i den låg föremål som inte funnits där tidigare, 

bland annat en presenning, dels att hon och modern när bilen körts till 
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deras garage uppmärksammade att det fanns blod på presenningen och 

att de kontaktade polisen som kom dit.   

 

Förhör med vittnet Anna Andersson (registrerad ägare till utlånad bil 

och mamma till Fanny Olsson) angående dels Fannys brukande av den 

aktuella bilen, dels vad Fanny berättade för henne när Fanny på 

förmiddagen den 12 oktober 2019 ringde henne och hur hon då 

uppfattade Fanny, dels vad hon såg ligga i bilen när hon kom till platsen 

och vad de gjorde i anledning av det, dels vad hon såg och gjorde när 

bilen körts till deras garage, dels vad Fanny berättat för henne om vad 

som skulle ha förekommit när Fanny tidigare på dagen var hem till 

Miranda, dels om vad Fanny sagt om anledningen till att hon lånade ut 

bilen, till styrkande av dels att det är Fanny som fått disponera bilen 

men är tillsagd att hon inte får låna ut den till andra, dels att Fanny när 

hon ringde grät och bad henne komma och även berättade att hon lånat 

ut bilen till Miranda och killkompisar till Miranda, dels att Fanny inte 

ville att hon (vittnet) skulle gå och prata med Miranda eftersom Fanny 

var rädd för killarna, dels att det i bilen bland annat låg en presenning, 

någon form av byggsäckar och en handske, dels att hon när bilen körts 

in i garaget och föremål togs ur bilen uppmärksammade vad hon 

uppfattade vara blod och att de därför tillkallade polisen, dels att Fanny 

berättat att killarna när hon skulle hämta tillbaka bilen sagt att det blivit 

något fel på den, dels att Fanny berättat att Miranda och killarna behövt 

bilen för att åka till Stockholmsområdet gällande något med en bror. 

 

Förhör med vittnet Madelen Balic (väninna till tilltalade Miranda 

Lindell Kanafani) angående dels hennes möte med Fanny sen kväll den 

11 oktober 2019, vad Fanny berättade och hur hon uppfattade Fanny, 

dels hennes möte med Miranda den 12 oktober 2019, vad Miranda 

berättade och hur hon uppfattade Miranda, till styrkande av dels att 

Fanny var ledsen och sagt att hon varit tvungen att låna ut sin bil till 

Miranda och killarna och att hon inte fått tillbaka bilen, dels att 

Miranda var ledsen och sagt att Fanny ”golat”.    

 

Förhör med vittnet Magomed Sosurkayev (tidigare misstänkt i 

ärendet) angående hans förehavanden den 11-12 oktober 2019, framför 

allt hans sammanträffande och umgänge med tilltalade Alexander 

Malik, till styrkande av dels att han inte var med de i åtalspunkt 4 

tilltalade när de åkte till och befann sig i Nacka och 

Storstockholmsområdet, dels att han på natten den 12 oktober träffade 

Alexander på en bensinstation i Tierp och att det då inhandlades en 

dunk bensin för att användas till den bil som Alexander då körde, dels 

att den bil Alexander på natten den 12 oktober körde överensstämde 

med Artjoms bil, dels att det var han som följde med Alexander i 
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fordonet när Fanny på natten den 12 oktober lämnade ifrån sig nycklar 

till Mirandas lägenhet. 

 

Förhör med vittnet Tony Englund (polis), Polismyndigheten, 

Polisregion Mitt, Utredning 1, PO Uppsala, angående hans iakttagelser 

på förmiddagen den 12 oktober 2019 i Gävle av en silverfärgad BMW 

med visst registreringsnummer och dess förare, till styrkande av att 

tilltalade Alexander Malik den 12 oktober i Gävle kört Artjoms bil. 

 

Förhör med vittnet Magnus Backlund (polis), Polismyndigheten, 

Polisregion Mitt, LPO Gästrikland, angående omständigheter kring 

frihetsberövandet den 12 oktober 2019 av de båda tilltalade Alexander 

Malik och Sharmarke Mohamed, till styrkande av dels att de båda varit 

tillsammans och då även i sällskap med Magomed Sosurkayev, dels att 

Sharmarke när han hört en kvinnoröst ropat Mirandas namn. 

 

Förhör med vittnet Alice Sundström (polis), Polismyndigheten, 

Polsregion Stockholm, PO Sthlm Syd, angående vad hon den 13 

oktober 2019 iakttagit i samband med husrannsakan på aktuell fastighet 

på Kustvägen i Nacka, till styrkande av dels att det i Attefallshuset 

luktade starkt av klor och att stora rummet till stor del var tomt, dels att 

det i huvudbyggnaden var stökigt, smutsigt, att TV-apparat och radio 

var påslagna och att där fanns ett stort antal hundar.  

 

Förhör med vittnet Alexander Prag (polis), Polismyndigheten, 

Polisregion Stockholm, LPO Huddinge, angående hans iakttagelser den 

13 oktober 2019 i samband med husrannsakan på den aktuella 

fastigheten på Kustvägen i Nacka, till styrkande av det lyste i både 

huvudbyggnaden och i Attefallshuset samt att det i den mindre 

byggnaden luktade starkt av klor och där var tomt i det stora rummet.  

 

Förhör med vittnet Sara Marquard (tidigare misstänkt i ärendet och 

flickvän till tilltalade Iskandar Charipov) angående hennes 

förehavanden den 10-13 oktober 2019, vad hon gjort, iakttagit, hört 

eller på annat sätt uppfattat, till styrkande av dels att Artjoms på kvällen 

den 10 oktober hämtat henne och Nathalie Dahlström och kört dem i sin 

bil till Iskandar på Kustvägen i Nacka, dels att de under kvällen, när de 

kommit till Kustvägen, och under natten till den 11 oktober varit fem 

personer i fastigheten på Kustvägen, nämligen hon, Nathalie, Iskandar, 

Artjoms och tilltalade Alexander Ceesay, dels att de tre nämnda 

männen någon gång under natten/morgonen den 11 oktober var borta 

från fastigheten för att sedan tillsammans återkomma, dels att hon var 

tillsammans med Iskandar i huvudbyggnaden efter det att männen 

kommit tillbaka, dels att hon och Nathalie någon gång mitt på dagen 

den 11 oktober fick skjuts från fastigheten på Kustvägen av Iskandar, 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 1238
Söderorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-138077-19
Kammaråklagare Tomas Malmenby 2020-05-05 Handläggare 105-4

10(19)



     

     

     

     

      

 

 

 

 

dels att hon, när hon den 12 oktober var tillbaka på Kustvägen, åt mat 

tillsammans med Iskandar och Alexander Ceesay, dels att Iskandar i 

samband med att de den 13 oktober lämnade fastigheten på Kustvägen 

var arg på Alexander Ceesay.   

 

Förhör med vittnet Nathalie Dahlström (väninna till Sara Marquard) 

angående hennes förehavanden den 10-11 oktober 2019, vad hon gjort 

och sett, till styrkande av dels att hon på kvällen den 10 oktober kommit 

till aktuell fastighet på Kustvägen i Nacka tillsammans med Sara 

Marquard, dels att det under den tid hon vistats på Kustvägen varit 

ytterligare fyra personer där, nämligen Sara, Iskandar, Alexander 

Ceesay och Artjoms, dels att hon och Sara någon gång mitt på dagen 

den 11 oktober fått skjuts från fastigheten av Iskandar och att 

Alexander Ceesay då åkte med i bilen. 

 

Förhör med vittnet Sharif Sharipov (bror till tilltalade Iskandar 

Charipov) angående dels problem med avloppet på den aktuella 

fastigheten på Kustvägen, dels vad hans bror Iskandar uppgett för 

honom någon gång innan Iskandar den 25 oktober 2019 

frihetsberövades, till styrkande av dels att det, när ingen vistats på 

fastigheten under ett par veckor efter den 13 oktober 2019, visade sig 

vara stopp i avloppet och att det berodde på att rör var igensatt då 

plasthandskar hade spolats ned, dels att Iskandar gett utryck för att det 

som hänt berodde på Alexander Ceesay.  

 

Förhör med vittnet Julia Mattsson (väninna till tilltalade Miranda 

Lindell Kanafani) angående vad Miranda någon gång efter det att  

häktningen den 17 december 2019 hävts berättat för henne om vad som 

skulle ha hänt, till styrkande av att Miranda till henne uppgett dels att 

hon (Miranda) åkt med två killar till Stockholm, att en av dem var 

Alexander Malik, dels att hon (Miranda) blev tvingad att köra bilen 

med kroppen, dels att en av de personer som påverkade henne 

(Miranda) att delta var en person hon (Miranda) kände igen, nämligen 

en känd rappare som kallas Alex, dels att ytterligare en person som hon 

(Miranda) inte kände igen var med och tvingade henne att delta.  

 

 

Skriftlig bevisning/övrig bevisning 

 

Den sidnumrering som inom parantes anges i följande 74 punkter har sin 

utgångspunkt i pappersexemplaret av förundersökningen. I det 

förundersökningsprotokoll som finns i elektronisk form skiljer sig numrering 

något åt, och det från den del som avser tvångsmedel (del 9, som börjar på sid 

2515). Detta har sin orsak att beslagsprotokollen tar något olika utrymmen, 

men innehållsmässigt är det ingen skillnad. 
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1) Protokoll över brottsplatsundersökning Kustvägen 4, uthuset 

(Attefallshuset) (sid 536-571 i förundersökningsprotokollet). 

2) Beslagsprotokoll avseende föremål från Attefallshuset (sid 2593-2598 i 

förundersökningsprotokollet). 

3) Protokoll över brottsplatsundersökning Kustvägen 4, boningshuset (sid 

572-574 i förundersökningsprotokollet). 

4) Bildbilaga avseende interiör i boningshuset på Kustvägen i samband 

med husrannsakan 14-15 oktober 2019 (sid 576-604 i 

förundersökningsprotokollet). 

5) Bildbilaga avseende viss typ av säck förekommande på aktuell fastighet 

på Kustvägen i Nacka (sid 410-413 i förundersökningsprotokollet). 

6) Protokoll över brottsplatsundersökning i Ledinge, plats där kroppen 

påträffades (sid 103-111 i förundersökningsprotokollet). 

7) Rättsmedicinsk obduktion (sid 141-159 i förundersökningsprotokollet). 

8) I PM-form upptagna kompletterande uppgifter till 

obduktionsprotokollet (sid 160 i förundersökningsprotokollet). 

9) Del av anmälan avseende försvunnen person utvisande när sådan gjorts, 

av vem och varför (sid 1 förundersökningsprotokollet). 

10) Bildbilaga utvisande kontakter/meddelanden via telefon mellan Artjoms 

Mokrovs (den avlidne) och hans sambo (målsäganden Darja Timonina) 

den 11 oktober 2019 samt översättning av innehållet (sid 26-29 i 

tilläggsprotokollet). 

11) Delar av två händelserapporter (HR) avseende iakttagelser i Ledinge 

utvisande när polisen kontaktats, dels i anledning av att en grön Opel 

varit synlig (sid 6 i förundersökningsprotokollet), dels när den avlidne 

påträffats (sid 9 i förundersökningsprotokollet). 

12) Beslagsprotokoll avseende fordonet WWH 479, utvisande var och när 

det anträffats (sid 2559 i förundersökningsprotokollet). 

13) Protokoll över fordonsundersökning jämte kompletterande sådan 

avseende WWH479 (den avlidne Artjoms Mokrovs bil) (sid 124-134 

och sid 139-140 i förundersökningsprotokollet). 

14) Förtydligande foto utvisande i fordonet WWH 479 återfunnen 

parkeringsanmärkning, utvisande tid och plats för anmärkningen (sid 

138 i förundersökningsprotokollet). 

15) Avrapporteringspromemoria gällande registrerade passager för 

trängselskatt avseende bilen WWH 479 under oktober 2019, framför 

allt avseende den 11 oktober 2019 (sid 67-68 i 

förundersökningsprotokollet) jämte promemoria med förtydligande 

information från Transportstyrelsen när registrering sker (sid 22 i 

tilläggsprotokollet). 

16) Beslagsprotokoll avseende föremål från fordonet WWH 479 (sid 2575-

2577 i förundersökningsprotokollet). 

17) Del av händelserapport (HR) utvisande när polisen kontaktats i 

anledning av att bil förts till garage vid Rävpasset i Gävle (sid 34 i 

förundersökningsprotokollet). 
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18) Protokoll över fordonsundersökning avseende CMW 964 (Grön Opel 

som Anna Andersson är registrerad ägare till men som disponerats av 

hennes dotter Fanny Olsson) (sid 239-250 i 

förundersökningsprotokollet). 

19) Protokoll över platsundersökning avseende garage vid Rävpasset i 

Gävle jämte bildbilaga (sid 224-229 i förundersökningsprotokollet). 

20) Två protokoll över laboratorieundersökningar avseende föremål från 

garaget vid Rävpasset i Gävle (sid 230-234 och sid 235-238 i 

förundersökningsprotokollet). 

21) Beslagsprotokoll avseende garaget vid Rävpasset i Gävle (sid 2570-

2571 i förundersökningsprotokollet) 

22) Avrapporteringspromemoria gällande registrerade passager för 

trängselskatt avseende bilen CMW 964 den 11 oktober 2019 (sid 189-

190 i förundersökningsprotokollet). 

23) Protokoll över platsundersökning avseende lägenhet på 

Gavlehovsvägen i Gävle (sid 251-262 i förundersökningsprotokollet). 

24) Promemoria jämte bildbilaga avseende i lägenheten på Gavlehovsvägen 

anträffad lapp (sid 263-265 i förundersökningsprotokollet). 

25) Bildbilaga med förklarande text avseende föremål, främst en 

mobiltelefon, funna under innertak i korridor på Gavlehovsvägen i 

Gävle (sid 196-199 i förundersökningsprotokollet). 

26) Beslagsprotokoll avseende föremål funna under innertak på 

Gavlehovsvägen (sid 2569 i förundersökningsprotokollet). 

27) Undersökningsprotokoll och promemoria avseende mobiltelefon funnen 

under innertak på Gavlehovsvägen, utvisande att telefonen tillhört 

Artjoms Mokrovs (sid 1055-1064 i förundersökningsprotokollet). 

28) Promemoria avseende övervakningsfilm från OKQ8 i Årsta jämte 

bilder med förklarande text, det från kvällen den 10 oktober 2019, 

utvisande att Sara Marquard och Nathalie Dahlström var där 

tillsammans och då kört Iskandar Charipovs bil (sid 497-500 i 

förundersökningsprotokollet). 

29) Promemoria avseende övervakningsfilm från Shell i Aspudden jämte 

bilder med förklarande text från morgonen den 11 oktober 2019, 

utvisande att Alexander Ceesay och Iskandar Charipov var där 

tillsammans med Artjoms Mokrovs och att de kommit dit i den senares 

bil (sid 502-512 i förundersökningsprotokollet). 

30) Tjänsteanteckning avseende övervakningsfilm från Cirkle K i Sätra i 

Gävle jämte bilder och kvitton från den 10-11 oktober 2019, utvisande 

främst att Alexander Malik, Sharmarke Mohamed och Miranda Lindell 

Kanafani på eftermiddagen den 11 oktober 2019 tillsammans kommit 

dit och åkt därifrån och det i bilen CMW964 (sid 299-302 och 308-317 

i förundersökningsprotokollet).  

31) Promemoria avseende kvitto utvisande inköp på Coop i Orminge under 

kvällen den 11 oktober 2019 (sid 488-489 i 

förundersökningsprotokollet) jämte tjänsteanteckning avseende på 
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nämnda Coop gjorda inköp med kontant betalning denna kväll (sid 408 

i förundersökningsprotokollet). 

32) Promemoria avseende övervakningsfilm från ICA Maxi i Nacka på 

kvällen den 11 oktober 2019 jämte bilder med förklarande text och 

kvitto, utvisande att Iskandar Charipov vid denna tidpunkt gjort vissa 

inköp där (sid 481-487 i förundersökningsprotokollet). 

33) Promemoria jämte bilder med förklarande text utvisande vilka 

produkter som inhandlats på kvällen den 11 oktober 2019 på ICA Maxi 

i Nacka (sid 381-397 i förundersökningsprotokollet). 

34) Bildbilaga med förklarande text utvisande föremål som funnits på 

fastigheten på Kustvägen och som överensstämmer med produkter som 

enligt kvitton inhandlats på kvällen den 11 oktober 2019 (sid 399-406 i 

förundersökningsprotokollet). 

35) Avrapporteringspromemoria avseende hushållspapper som påträffats på 

fastigheten på Kustvägen i Nacka jämfört med den mängd som den 11 

oktober 2019 inhandlats (sid 407 i förundersökningsprotokollet). 

36) Promemoria avseende övervakningsfilm från McDonalds i Akalla jämte 

bilder och kvitto från kvällen den 11 oktober 2019, utvisande bland 

annat att bilen WWH479 kommit dit med en manlig förare och att 

Miranda Lindell Kanafani var där vid samma tidpunkt (sid 513-522 i 

förundersökningsprotokollet). 

37) Promemoria avseende övervakningsfilm från Cirkle K i Akalla jämte 

bilder med förklarande text och kvitto från kvällen den 11 oktober 

2019, utvisande att Miranda Lindell Kanafani var där och gjort inköp 

samt att fordonet CMW964 varit synlig där vid ungefär samma tidpunkt 

(sid 525-530 i förundersökningsprotokollet). 

38) Promemoria avseende övervakningsfilm från Cirkle K i Knivsta jämte 

bilder med förklarande text och kvitto, allt från kvällen den 11 oktober 

2019, utvisande främst att Miranda Lindell Kanafani kommit dit i bilen 

CMW964, som körts dit av annan person, och att Miranda köpt en dunk 

som hon tankat med bensin (sid 165-177 i 

förundersökningsprotokollet), samt en tjänsteanteckning avseende 

förtydligande av aktuellt kvitto (sid 23 i tilläggsprotokollet). 

39) Promemoria jämte transaktionsuppgifter från bank avseende 

användning av kort tillhörande Miranda Lindell Kanafani den 11-12 

oktober 2019 (sid 202-204 i förundersökningsprotokollet). 

40) Promemoria avseende tågtider och biljettpris avseende pendel och tåg 

den 12 oktober 2019 (sid 25 i tilläggsprotokollet). 

41) Promemoria avseende betalning för taxiresa och GPS-positioner 

avseende aktuell taxiresa, det från natten den 12 oktober 2019 i Gävle 

(sid 217-218 i förundersökningsprotokollet). 

42)  Avrapporteringspromemoria avseende övervakningsfilm från Gulf 

Tierp jämte bilder med förklarande text och kvitton från natten den 12 

oktober 2019, utvisande att Alexander Malik med andra personer 
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befunnit sig där och att han köpt en bensindunk (sid 328-333 i 

förundersökningsprotokollet). 

43) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 2, avseende fingeravtrycksundersökningar (sid 641-643 

i förundersökningsprotokollet). 

44) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 3, avseende fingeravtrycksundersökningar (sid 644-647 

i förundersökningsprotokollet) 

45) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 4, avseende DNA (sid 648-669 i 

förundersökningsprotokollet). 

46) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 5, avseende undersökning av patron (sid 670-671 i 

förundersökningsprotokollet). 

47) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 10, avseende DNA (sid 685-698 i 

förundersökningsprotokollet). 

48) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC) av den 24 

januari 2020 avseende fingeravtryck (sid 699-705 i 

förundersökningsprotokollet). 

49) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 12, avseende DNA (sid 709-715 i 

förundersökningsprotokollet). 

50) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 13, avseende DNA (sid 716-727 i 

förundersökningsprotokollet). 

51) Sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum (NFC), 

delredovisning 16, avseende fingeravtryck (sid 13-15 i 

tilläggsprotokollet). 

52) Inhämtade samtalslistor avseende Artjoms Mokrovs (sid 760-769 i 

förundersökningsprotokollet). 

53) Inhämtade samtalslistor avseende Iskandar Charipov (sid 771-798 i 

förundersökningsprotokollet och sid 54-62 i tilläggsprotokollet). 

54) Inhämtade samtalslistor avseende Alexander Malik (sid 800-809 i 

förundersökningsprotokollet). 

55) Inhämtade samtalslistor avseende Miranda Lindell Kanafani (sid 811-

827 i förundersökningsprotokollet). 

56) Inhämtade samtalslista avseende Sharmarke Mohamed (sid 829-836 i 

förundersökningsprotokollet). 

57) Inhämtade samtalslistor avseende Fanny Olsson (sid 838-848 i 

förundersökningsprotokollet). 

58) Inhämtade samtalslista avseende Sara Marquard (sid 850-857 i 

förundersökningsprotokollet). 

59) Promemoria gällande inhämtad samtalslista avseende Magomed 

Sosurkayev (sid 862 i förundersökningsprotokollet). 
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60) Inhämtad samtalslista avseende Charlotte Malik Strååt (sid 865-869 i 

förundersökningsprotokollet). 

61) Inhämtad samtalslista avseende Ebba Forsberg (sid 871-875 i 

förundersökningsprotokollet). 

62) Inhämtade Sms-meddelanden från två av Iskandar Charipov brukade 

telefonnummer avseende den 11-13 oktober 2019 (sid 890-894 i 

förundersökningsprotokollet). 

63) Promemoria avseende IT-forensisk genomgång av en Fanny Olsson 

tillhörig mobiltelefon (sid 899-925 i förundersökningsprotokollet). 

64) Promemoria avseende IT-forensisk genomgång av en Magomed 

Sosurkayev tillhörig mobiltelefon (sid 929-935 i 

förundersökningsprotokollet). 

65) Promemoria avseende IT-forensisk genomgång av en Alexander Malik 

tillhörig mobiltelefon (sid 1023-1054 i förundersökningsprotokollet) 

jämte tjänsteanteckning gällande korrigering av kartbild (sid 48-49 i 

tilläggsprotokollet). 

66) Promemoria avseende IT-forensisk genomgång av en Miranda Lindell 

Kanafani tillhörig mobiltelefon (sid 1082-1110 i 

förundersökningsprotokollet). 

67) Protokoll över analys av digital information avseende ett på Kustvägen 

i Nacka i beslag taget minneskort (sid 1141-1149 i 

förundersökningsprotokollet). 

68) Promemoria avseende IT-forensisk genomgång av en Sara Marquard 

tillhörig mobiltelefon (sid 1173-1251 i förundersökningsprotokollet). 

69) Bildbilaga avseende viss konversation mellan Miranda Lindell 

Kanafani och hennes mor Caroline Lindell Kanafani den 11 oktober 

2019 (sid1517-1518 i förundersökningsprotokollet). 

70) Bildbilaga avseende viss konversation mellan Miranda Lindell 

Kanafani och hennes moster Anna Hjalmar den 11 oktober 2019 (sid 

1546-1550 i förundersökningsprotokollet). 

71) Protokoll över undersökning avseende brunnar och septitank på 

fastigheten på Kustvägen i Nacka (sid 620-624 i 

förundersökningsprotokollet). 

72) Promemoria jämte utdrag från körkortsregister avseende de tilltalades 

körkortsinnehav (sid 16-21 i förundersökningsprotokollet). 

73) Förevisande av bilder på den avlidne Artjoms Mokrovs, dels tagna ur 

protokoll över brottsplatsundersökningen i Ledinge, dels tagna i 

samband med obduktion. Bilderna åberopas att förevisas inom 

stängda dörrar och finns intagna i en sekretessbelagd 

protokollbilaga. 

74) Uppspelning av filmsekvenser, som framkommit vid IT-forensisk 

undersökning av en på Kustvägen i beslag tagen dator, utvisande 

Alexander Ceesays hantering av ett vapen (se åtalspunkt 5) den 17 juli 

2020; som skriftlig bevisning åberopas undersökningsprotokollet 

avseende beslaget (sid 1126-1131 i förundersökningsprotokollet). 
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Åtalspunkten 5 

 

Muntlig bevisning 

Den tilltalades egna uppgifter (förnekar brott). 

Skriftlig bevisning 

Undersökningsprotokoll för beslag av dator innehållande filmsekvenser (sid 

1126-1131 i förundersökningsprotokollet) jämte sakkunnigutlåtande från 

Nationellt forensiskt centrum (NFC), delredovisning 15, avseende identifiering 

av vapen utifrån filmsekvenser (sid 3-12 i tilläggsprotokollet). 

Handläggning m.m. 

 

Som framgår av ovanstående sammanhänger påstådda gärningar under 

åtalspunkterna 1-4, både i tid och förlopp, likaså den bevisning som åberopas; 

det på sådant sätt att vi avser att göra en gemensam sakframställning för dessa 

åtalspunkter. I denna sakframställning bör även åtalspunkt 5 kunna inkluderas. 

 

Hänvisning till handlingar önskas avseende åberopad skriftlig bevisning. I 

samband med åklagarens sakframställning där powerpointpresentation är tänkt 

att användas, kommer vi att lyfta fram och peka på vad vi anser vara av 

särskild vikt i denna bevisning. 

 

Som framgår vid p 73 under skriftlig/övrig bevisning anser vi att visst 

bildmaterial ska förevisas inom stängda dörrar. 

 

Dator medtas av åklagaren till huvudförhandlingen både för uppspelning av 

åberopade filmsekvenser samt för att användas i samband med 

powerpointpresentation.  

 

Ur säkerhetssynpunkt är det vår (polisens och åklagarnas uppfattning) att 

tilltalade Miranda Lindell Kanafani bör medverka vid rättegången via 

videolänk, och med andra ord inte vara fysiskt närvarande i Nacka tingsrätts 

lokaler, och det även när hon ska höras. Av samma skäl är det vår uppfattning 

att vittnesförhören med Fanny Olsson och hennes mor Anna Andersson bör ske 

på sätt att det närvarar via videolänk från annat håll.  

 

För det fall andra av oss åberopade vittnen, som inte är bosatta inom 

Storstockholmsområdet, av olika skäl skulle ha svårigheter med att infinna sig, 

bör övervägas att hålla förhör med dem via videolänk.  

 

Nedan följer förslag huvudförhandlingsplan. 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 1238
Söderorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-138077-19
Kammaråklagare Tomas Malmenby 2020-05-05 Handläggare 105-4

17(19)



     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

Förslag på huvudförhandlingsplan 

 

Vid detta förslag på tidsplanering har utgångspunkten varit att 

förhandlingsdagarna påbörjas kl 09:00 och fortgår fram till ungefär kl 16:30 

med lunchpaus varje dag på 1 timme och 30 minuter. 

 

Dag 1-2 

Yrkanden, inställningar och sakframställningar inklusive skriftlig och annan 

bevisning, samt hörande av de tre målsägandena. 

 

Dag 3-4 

Förhör med de fem tilltalade.  

 

Dag 5-7 

Förhör med av åklagaren åberopade vittnen samt med eventuella av de 

tilltalade åberopade vittnen och reservtid.  

 

Tidsåtgång för de av åklagaren åberopade vittnesförhören kan beräknas till 

följande: 

- Arnis Klavins omkring 30 minuter 

- Fredrik Wallin omkring 30 minuter 

- Bodil Wallin omkring 20 minuter 

- Fanny Olsson omkring 2 timmar och 30 minuter 

- Anna Andersson omkring 1 timme 

- Madelen Balic omkring 30 minuter 

- Magomed Sosurkayev omkring 1 timme 

- Tony Englund omkring 15 minuter 

- Magnus Backlund omkring 15 minuter 

- Alice Sundström omkring 20 minuter 

- Alexander Prag omkring 20 minuter 

- Sara Marquard omkring 2 timmar  

- Nathalie Dahlström omkring 1 timme 

- Sharif Sharipov omkring 30 minuter 

- Julia Mattsson omkring 40 minuter 

 

Det bör innebära följande, för det fall den ordning följs som angetts i ansökan 

om stämning, att dag 5 kan klaras av förhören med Arnis Klavins, Fredrik 

Wallin, Bodil Wallin, Fanny Olsson, Anna Andersson och Madelen Balic, dag 

6  kan förhören med Magomed Sosurkayev, Tony Englund, Magnus Backlund, 

Alice Sundström, Alexander Prag, Sara Marquard och Nathalie Dahlström 

klaras av, dag 7 återstår förhören med Sharif Sharipov, Julia Mattsson och 

eventuella av de tilltalade åberopade förhören samt att reservtid finns.  
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Dag 8 

Handläggning av övriga stämningsansökningar, det avseende de tilltalade 

Alexander Ceesay, i ett fall med medtilltalad, och Alexander Malik. 

 

Dag 9-10 

Personalia, pläderingar och reservtid.  

 

För 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 1238
Söderorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-138077-19
Kammaråklagare Tomas Malmenby 2020-05-05 Handläggare 105-4

19(19)


