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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1
INKOM: 2020-04-02
MÅLNR: B 3608-20
AKTBIL: 69

Stämningsansökan
Tilltalade
Claes Greger Chaminda Pahlberg (19730601-9253)
Företräds av advokat Ulrika Borg.

Ansvarsyrkanden m.m.
1

GROVT DATAINTRÅNG
5000-K1073218-18
Greger Pahlberg har olovligen berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda
för automatiserad behandling genom att ha loggat in på målsägarens
Googlekonto och laddat ner material från Googlekontot. Det hände mellan
den 28 augusti 2018 och den 29 augusti 2018 från okänd plats, Sverige.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom Googlekontot tillhörande
målsäganden innehållit skyddsvärd information som röjts. Informationen som
har åtkommits är bland annat källor, identiteter på personer och information
som lämnats till målsäganden inom ramen för målsägandens granskande
journalistiska yrke, som vid tidpunkten var inriktad på en uppmärksammad
pågående förundersökning. Därutöver har informationen innehållit uppgifter
om kunder kopplade till målsägandens uppdrag som finansiell rådgivare.
Intrånget har således inneburit såväl allvarlig skada och varit av särskilt farlig
art.
Greger Pahlberg begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 4 kap 9 c § 2 st brottsbalken

Målsägande
Patrick Christopher Siegbahn
Åklagaren för ej talan
Företräds av Nikos Iakovidis.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 70296
10722 STOCKHOLM

Kungsbron 21

010-562 50 00

registrator.akcity-stockholm@aklagare.se

Telefax

010-562 55 75
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Särskilda yrkanden
Det yrkas att beslaget av ett USB-minne, beslagtaget från Patrick Christopher
Siegbahn hos Ekobrottsmyndigheten , ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG100480-1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas till Patrick
Christopher Siegbahn.

Bevisning
1. PM sammanfattning av ärendet och tidslinje (förundersökningsprotokoll
s. 6-9 och s. 10) för att visa hur gärningarna hänger ihop och har gått till.
2. PM och utdrag från USB-enhet utvisande säkerhetshändelser på
Googlekontot tillhörande målsäganden (förundersökningsprotokoll s. 1721) för att bevisa vilka olovliga åtgärder som har vidtagits på kontot till
styrkande av gärningspåståendet.
3. PM och utdrag från USB-enhet utvisande aktivitetslogg på Googlekontot
tillhörande målsäganden (förundersökningsprotokoll s. 22-28) för att
bevisa vilka sökningar som har gjorts på kontot till styrkande av
gärningspåståendet.
4. PM och utdrag från USB-enhet utvisande skärmdump på
gärningsmannens filstruktur som har synkats mot målsägandens konto
(förundersökningsprotokoll s. 29-30) till styrkande av gärningspåståendet.
5. PM och utdrag från USB-enhet med skärmdumpar utvisande
händelseförlopp på målsägandens googlekonto
(förundersökningsprotokoll s. 31-34) till styrkande av gärningspåståendet.
6. IP-loggar och resultat av IP-sökning, förfrågning M247 och PM om
NordVPN (förundersökningsprotokoll s. 35-44) för att visa att IP-spårning
inte har kunnat ske .
7. PM genomgång av beslag med bilagor 1-8 (förundersökningsprotokoll s.
63-72, 75-117) för att bevisa att innehållet som synkats till målsägandens
googlekonto från gärningsmannens dator innehåller information som kan
knytas tilll misstänkt till styrkande av gärningspåståendet.
8. Jämförelsebild passfoto mot fotografier i bilaga 1, s. 67-71
(förundersökningsprotokoll s. 73-74) för att bevisa att innehållet som
synkats till målsägandens googlekonto från gärningsmannens dator
innehåller information som kan knytas tilll misstänkt till styrkande av
gärningspåståendet .
9. PM och fotografi jämförelsebild målsägandens körkort
(förundersökningsprotokoll s. 118-124) för att bevisa att information från
målsägandens Googlekonto har anträffats hemma hos Greger Pahlberg till
styrkande av gärningspåståendet.
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OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING
5000-K1073218-18
Greger Pahlberg har utgett sig för att vara Patrick Christopher Siegbahn
genom att olovligen använda Patrick Christopher Siegbahns
identitetsuppgifter i samband med samtal till Tele 2. Vid samtalen har han
presenterat sig som Patrick Christopher Siegbahn och i förekommande fall
angett telefonnummer, SIM-kortsnummer, kod och uppgifter kopplade till
målsägandens företag. Det hände vid fem tillfällen under perioden den 28
augusti 2018 till den 2 oktober 2018 på okänd plats, Sverige enligt nedan
Brottstid
2018-08-28
2018-09-25
2018-09-26
2018-10-01
2018-10-02

Handlingarna medförde skada och olägenhet för Patrick Christopher
Siegbahn.
Greger Pahlberg begick gärningarna med uppsåt.
Lagrum: 4 kap 6 b § brottsbalken

Målsägande
Patrick Christopher Siegbahn
Åklagaren för ej talan
Företräds av Nikos Iakovidis.

Bevisning
1. Uppgifter om sim-kortsbyte 2018-08-28 och 2018-10-02
(förundersökningsprotokoll s. 48) för att bevisa att annan än målsäganden
har kontaktat Tele 2 och begärt SIM-kortsbyte till styrkande av
gärningspåståendet.
2. Logg över simkortsbyte och begäran av sekretesskod
(förundersökningsprotokoll s. 51-58) för att bevisa vid vilka tidpunkter
annan än målsäganden har kontaktat Tele 2 och begärt SIM-kortsbyte och
ny sekretesskod till styrkande av gärningspåståendet.

Stämningsansökan
Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Karin Lindkvist

2020-04-02

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

4(6)
172
AM-131802-18
111-51

3. PM - inspelade samtal Tele2 och skärmdumpar
(förundersökningsprotokoll s. 59-62) för att bevisa vid vilka tidpunkter
annan än målsäganden har kontaktat Tele 2 till styrkande av
gärningspåståendet.
4. Uppspelning av video/ljuduppspelningar från Tele 2. Ljudfiler och
uppspelningsutrusning tas med av åklagaren.

3

URKUNDSFÖRFALSKNING
5000-K888952-19
Greger Pahlberg har upprättat en fullmakt och skrivit under denna med Patrick
Siegbahns namn. Han skapade på det sättet en falsk handling. Det hände
mellan den 28 augusti 2018 och den 5 april 2019 på Larsbergsvägen, Lidingö
stad. Greger Pahlbergs åtgärd innebar att det förelåg en fara i bevishänseende
genom att det förelåg risk för att handlingen skulle uppfattas som äkta.
Greger Pahlberg begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande
Patrick Christopher Siegbahn
Åklagaren för ej talan
Företräds av Nikos Iakovidis.

Särskilda yrkanden
Det yrkas att beslaget av en upprättat fullmakt, beslagtaget hos Greger
Pahlberg, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2019-5000-BG77075.1. Det
beslagtagna ska därefter förverkas enligt 36 kap 2 § alternativt 3 §
brottsbalken.

Bevisning
1. Beslagsprotokoll och PM (förundersökningsprotokoll 5000-K888952-19,
s. 5, 8 och 18) för att bevisa att handlingarna har anträffats i misstänkts
bostad i samband med husrannsakan.
2. Fullmakt försedd med namn och körkortsuppgifter
(förundersökningsprotokoll 5000-K888952-19, s. 4) för att bevisa
utseendet av påträffad fullmakt som involverar målsäganden och
misstänkt .
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3. Jämförelsebild bilder (förundersökningsprotokoll 5000-K1073218-18, s.
124) för att visa att målsägandens körkortsbild som funnits bland
informationen i googlekontot använts vid upprättandet av den falska
urkunden till styrkande av gärningspåståendet.

4

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Patrick Christopher Siegbahn- åtalspunkten 1
angående hans kännedom om händelsen och de åtgärder han vidtagit i
samband med densamma samt vilken information som funnits på
Googlekontot för att bevisa hur intrånget uppdagades och vilka åtgärder
han vidtog i samband med händelsen.
- åtalspunkten 2 angående hans kännedom om sina mobiltelefonnummer
och abonnemang på Tele 2 och vad som hänt med dessa till styrkande av
att han inte har gjort de begärda ändringarna av mobiltelefonnumren och
abonnemangen.
- åtalspunkten 3 angående hans kännedom om aktuell fullmakt för att
bevisa att han aldrig har upprättat eller undertecknat en fullmakt som gett
Greger Pahlberg fullmakt att hantera hans ärenden hos Tele 2 gällande
mobiltelefoner och abonnemang.
2. Förhör med den tilltalade Greger Pahlberg som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet Jawad Alkhiat utredare, Polisregion Stockholm, Itbrott 1 Rgn Sthlm, Utredning 21 Rgn Sthllm, angående hans kännedom
om ärendet, vilka utredningsåtgärder som vidtagits inom ramen för
förundersökningen och vilka slutsatser dessa lett till, vilka beslag som har
gjorts, och särskilt avseende de de undersökningar som har gjorts av
beslagtaget USB-minne, vilka utredningsåtgärder som vidtagits inom
ramen för förundersökningen och vilka slutsatser dessa lett till för att
bevisa gärningspåståendena i åtallspunkterna 1-3.

Handläggning
Det hemställs att målet läggs samman med Stockholms tingsrätts häktade mål
B 3608-20, se nedan.
Åtalet bör avhandlas i samband med huvudförhandling i Stockholms tingsrätts
häktade mål B 3608-20.
Det har dock framkommit att den misstänkte enbart godtar advokat Ulrika
Borg som offentlig försvarare avseende de nu åtalade gärningarna och att
advokat Ulrika Borg inte har möjlighet att företräda misstänkt i den åtalade
del som är häktad. Enligt min uppfattning bör dock åtalen avgöras inom
ramen för en och samma rättegång varför det kan finnas skäl att tillåta att två
försvarare är förordnade i samma mål.
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1/2 dag.
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Hänvisning till handlingar önskas avseende den ovan redovisade skriftliga
bevisningen.

