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1 Juli 2020

ATT: Justitiekanslern
registrator@jk.se

Anmälan om misstänkt brott/juridiska missförhållanden ang Förtal av avliden (5 Kap, BrB) och/eller
Övergrepp i rättssak (17 Kap, BrB) och/eller Brott mot medborgerlig frihet (18 Kap, BrB)

A. Undertecknad anmäler härmed misstanke om brott/missförhållanden;
B. Undertecknad anser att åtgärder av JK av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt

Gärning

Förundersökningsledare och åklagare Krister Petersson har vid en digitalt  utsänd presskonferens (10
Juni, 2020) vid namn utpekat Stig Engström (avliden) som misstänkt för att ha mördat Olof Palme. Han
har  gjort  detsamma  utan  att  presentera  annat  än  indicier  och  personliga  antaganden  byggda  på
uteslutningsmetoden. Vi menar att han inte på ett godtagbart sätt har utrett och presenterat fakta som
talar  för  hans  utpekande  av  Stig  Engström.  Här  menar  vi  att  Krister  Petersson  brutit  mot
Objektivitetsprincipen (RF 1 kap § 9.) vilken innebär att man ska vara saklig och opartisk, och alltså inte
ta  hänsyn  till  saker  som  inte  är  relevanta  för  lagen.  Att  Krister  Petersson  är  den  part  som  har
bevisbördan för sina påståenden är enligt svensk lag ställt bortom allt tvivel.

Gällande utsändningen pekar vi speciellt på 6 Kap, § 5 i Yttrandefrihetsgrundlagen;

I fråga om andra direktsända program än sådana som avses i 1 kap. 16 § får det i lag föreskrivas
att den som framträder i programmet ska ansvara för sina yttranden själv. Lag (2018:1802).

samt 7 kap, 2 § i Yttrandefrihetsgrundlagen;

Justitiekanslern får när det gäller tekniska upptagningar överlämna åt allmän åklagare att vara
åklagare i  yttrandefrihetsmål  om ansvar eller  konfiskering på grund av olaga hot,  hets  mot
folkgrupp,  olaga  våldsskildring,  hot  mot  tjänsteman,  övergrepp  i  rättssak eller  brott  mot
medborgerlig  frihet.  Rätten  att väcka  allmänt  åtal  får  dock  inte  överlämnas  när  det  gäller
yttrandefrihetsbrotten hets mot folkgrupp eller brott mot medborgerlig frihet. Lag (2018:1802).

Konsekvenser

Chefsåklagare Krister Petersson har i ett direktsänt offentligt sammanhang med massiv mediabevakning
sagt i sin presentation angående lösningen av mordet på Olof Palme 1986 att det är Stig Engström som
han  säger  sig  anse  som  misstänkt  för  att  ha  mördat  Olof  Palme.  Med  denna  slutsats  skall
polisutredningen,  svenska  folket  samt  åklagarmyndigheten  alltså  låta  sig  nöjas.  Följden  blir  att
utredningen läggs ner och fallet alltså ej blir vidare utrett. Det skall från statliga myndigheter med andra
ord  inte  tillsättas  personal  för  att  gå  till  botten  med  sanningen  oavsett  dess  lösning.  Med  det
tillvägagångssättet  så  är  Stig  Engström  för  alltid  inskriven  i  historieböckerna  som  den  person  som
mördade Olof Palme.
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Vi vill likställa det med en tidskrift där Krister Petersson är ansvarig utgivare - i såväl verbal som visuell
mening – och publikationen är tillgänglig för hela världen via internet och kommer så att förbli för all
framtid då det inte kommer/kan raderas från internet. 

Således är Krister Petersson ansvarig för att fästa Stig Engströms namn i historieböckerna för all framtid
som den person som mördade Olof Palme. Det är fruktansvärda konsekvenser för en enskild individ om
än avliden.  Den svenska staten kommer inte vidta några ytterligare åtgärder för att bringa klarhet i
målet,  så  det  närmaste  man  då  kommer  är  just  en  slutsats  på  oerhört  lösa  grunder  från
förundersökningsledaren. Konsekvensen blir då att det för allmänheten att Stig Engström för all framtid
pekas ut som Olof Palmes mördare trots att man aldrig fann bevis som styrkte detta. 

I normala fall så använder inte åklagare namn på individer som förekommer som misstänkta personer
(enligt  god  åklagar-sed)  då  individers  namn  inte  bör  vara  publikt  innan  ett  åtal  har  tagits  upp  till
förhandling i  Tingsrätten.  Angående mordet på Olof Palme så görs det tydligen ett anmärkningsvärt
undantag genom att offentliggöra namnet på en person som;

 Är avliden sedan 20 år och således inte kan bemöta anklagelserna;
 Utan hållbara bevis pekas ut som misstänkt mördare i världens största mordutredning. 

Han har Krister Petersson skapat ett bokslut i den svenska historien men utan att kunna presentera ett
enda hållbart bevis.

Vi  skulle  vilja  påstå  att  det  är  en  form  av  samhällsmässigt  rättsövergrepp  (då  allmänintresset  är
betydande) och även justitiemord. Vi skulle vilja jämföra det med ett följande exempel;

Ex: En åklagare nämner i det offentliga rummet ett namn på en person och anklagar denna för
att vara pedofil fast då enbart på grund av att denna person har bjudit en flicka på en mjukglass. 

Bevisen  i  båda  fallen  kan  ses  som  jämförliga  och  dragna  enbart  ur  slutsatser  som  inte  är
grundade på fakta.

Vidare så anser vi att Krister Petersson använder sig av omvänd bevisföring då hans huvudargument är
följande:

"Stig Engström går inte i utredningen att komma runt". 

Här säger mer eller mindre i klartext Krister Petersson att för att kunna anse att någon annan är skyldig
till mordet så måste det förklaras varför Stig Engström inte är skyldig till mordet på Olof Palme. Det blir
en form av omvänd bevisföring och något sådant finns inte inom rättsväsendet. 

Vad chefsåklagare Krister Petersson har gjort för de som vill fortsätta att efterforska en alternativ lösning
på  mordet  (som  inte  tyder  på  Stig  Engström)  blir,  följande  något  bisarra,  och  juridiskt  ohållbara
situation:

För att presentera en annan lösning så måste man först fria en icke fälld person för att senare
kunna presentera en sanning! 
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Det blir kontentan av Krister Peterssons och kriminalkommissarie Hans Melanders offentliga uttalande i
den direktsända presskonferensen angående Stig Engström den 18 Februari 2020. 

På så sätt så har Krister Petersson - utan teknisk bevisning, erkännande eller säkra vittnesuppgifter - för
evigt  stämplat  en  avliden  person  som en  mördare  i  det  offentliga  sammanhanget.  Vi  anser  Krister
Petersson genom meningen  "det går inte att komma runt Stig Engström" har påstått att Stig i själva
verket är mördaren och då förtalat den avlidne Stig Engström utan någon som helst bevisföring. 

Vi hävdar också att Krister Petersson har påvisat  synnerligen bristande omdöme genom att offentligt,
direktsändning och inför såväl nationell som internationell publik hävda att Stig Engström är Olof Palmes
mördare. Här har Krister Petersson missbrukat sin ställning och begått tjänstefel genom att utan bevis
anklaga en namngiven person offentligt.

Det här anser vi styrker att ett brott har begåtts av chefsåklagare och tillika förundersökningsledare
Krister Petersson angående Förtal av avliden (5 Kap, BrB) och/eller Övergrepp i rättssak (17 Kap, BrB)
och/eller  Brott mot medborgerlig frihet (18 Kap, BrB) gällande Stig Engström i fallet mordet på Olof
Palme.

Vi önskar bli informerade om ärendenummer och denna anmälans behandling. 

Vänligen.

Sten Flygare Pierre Gustafsson Erik Engström
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