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.
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kBC 2012 2204 

Stockholm, 27 J u ly 2012 

To the Colllpetent J udicial A utbority 
Phnom Penh 
The Kingdom nf Camb,odia 

URGENT AND CONFIDENTIAL MATTER 

Reques�_!?.r legal assistance in a5riminal matter 

The Swedish Ministry of Justice presentsits compliment/1 to rhe 
Competem J udi.;ial Au thority in the Kingdom of Cambodia and has the 
honour to forward a letter of reqnest for legal assi�taJKe in a crimiml 
matter. 

The request is issucd ll;- the lnLernarional Dcpartmenc of the 
Prosccution Authorit�· in Stockholm, Swcdcn and is made in relation to 
an ongoing prcliminary i:l\·estigation. 

The Ministry of Jus tic.: kindly dS�s i or _,·o ur a�sistanct tO arrange for the 
requestcd tneasur�s ttl b� exect1ted. 

The Ministry of Ju�tice avails itSe!f oi this opponunity w renew ro the 
Competent Judid:u Au l hority in the Kingdom of Cambodia rh e 
assurances of i t� highest consideration. 

Harriet Birkeland 
Dcsk Officer 
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REGERI NGSI<ANSLJET 

Justitiedepartementet 

Er.het•n f�r brC1ltm�lsarendon oclr 

ifltemetionellt rättsligt samarbete (BIRSJ 
flamet !Jitlre!811!J 
Je!eion •46 8 405 5046 

i'e:'ela! +46 8 40!i 4616 
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2012-07-27 

Nordiska Sambandskontoret 
Ambassaden 
BANGKOK 

o 

BRADSKANDE OCH KONFIDENTIELLT 

Begäran om biträde att översända handlingar ti Il judiciell myndighet i 
Phnom Penh --·· . , ....... . .  _ .. , _______________ ____ --------

justiticdcpanemcmetiBirs översänder här en br!I.Jskandc framställning 
som ska tillställas judiciella myndigheter i Rambod ja. 

Vi ber tacksamt om Sambandskomoret.• biträde att översända 
framställningen till behörig myndighet i Phnom Pcnh. 

Vi ber ocks� Sambandskontoret informera Ju/Birs vilken myndighet som 
kommer att handlagga denna ansökan samt 3LL till oss översända 
evenrueila kontaktuppgifter till denna myndighet. 

Med vänlig hälsning 

��J 2�;�/ 
H{('fef�1rkel2Ui 
Departementssekreterare 

�s.r�1tElS:i 
1CJBst� 



Gunilla Hansson·Böe 
Jl!tTITitOEPARTEME �TET \ (!!) B\RS l/j 

. " 
Från: 
$kickat: 
Till: 

\n ... 
SAMBA3 <samba3@nordlo.in.th> d den 1 augusti 2012 09:27 0 Ju/BC ).o �,M s� m. . 

Ämne: 

Frän: SAMBA3 

VB: Begäran om biträde att översända handr111gar 1�1 judiciell myndighell P Pen h 

Skickat: elen t augusti 2012 13:18 
Till: 'harriet.birke�lllnd@justice.ministry.se' 
Ämne: Beg!.!ran om bitrMe att översända handlingar till judiciell myndighet i Phnom Penh 

Hej Harriet, 

Med anledning av ; · till ambassaden l Ph nom Penh meddelar Lennart Östberg följande. 

Handlingen gällande JuBC2012/2204 har överlämnats till 

Ärendet kommer fortsättningsvis att hanteras av ovan person frän Nationell Polis i Kambodja. 

Vi uppskattar allt support i ärendet. 

lenn�rt östllef'II/Mogl!n< S6ren5€o1 
Nordie Liaison Ol'lloe/Bangkok 

lennatt Östberg (SE) 
Phooe:: +66 2 665 2278 
Mobile: +668 18 4 L8 OO:l 
Fax: +66 Z2 560 096 
E ·mall: nlo!lolilli)<Q!s@'nprdln.i!!.Jh 

Vi�it1119 ad dress: 
Park Ventur"s 10011\, ,\0 Floor 
S7 \"VIr8!C::S'- ��:.1�u.1, Patumw.3tl,. D;'tnqkok 
Postal r.�ddress: 
Embassy of Sweden 
Nana Post Offlee P.O. Box 1324 
BANGKOK 10112 
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. ' Harriet Birkeland 

Från: 
Skickat: 

Olin Henrik <Henrii<.Ofln@aklagare.se> 
den 30 augusti 2012 15:42 

Till: Hatriet Birkeland 
Ämne: SV: Begäran om bitrade an översanda handlingar till judiciell myndighel i Phnom Penh 

Hej, 

Tack för informationen. Jag har varit i kontakt med sambandsmannen i Bangkok. 

Med v� n liga hiilsnlngar 

Henrik 

·----Ursprungligt meddelande-----
Från: Harriet Birkeland lmailto:harriet.birkeland@justice.ministrv.sel 
Skickat: den 30 augusti 2012 15:21 
Till: O lin Henrik 
Ämne: VB: Begäran om biträde att översända handlingar till judiciell myndighet i Phncm Penh 

Ref. unr AM-52124-12 

Hej� 

översällder härmed Information som inkommit från nordiske sambandsmannen i Bangkok. Ärendet översändes dit f 
v b till behörig myndighet i Kambodja. 

l<tg har varit på semester och det är anledningen till att du får detta meddelande först nu. 

Med vänliga hälsningar 

Harriet l:lirkeland 
Departementssekreterare 
Justitiedeparteonentet/Birs 

-----Ursprungligt meddelande···--
Från: SAMBA3 !rnajlto:samba3@nordlo.in.thl 
Skkkat: den 1. augusti 2012 08:18 
Tifl: Harriet i:lfrkefand 
Ämne: Begärbn om biträde att översända handlingar till judiciell myndighet i Phnom Penh 

Hej Harriet, 

Med anledning a\i till ambassaden i Phnom Penh meddelar Lennart Östberg följande. 
Handlingen gällande JuBC2012/l204 har överlämnats till 

Ärendet kommer fortsättningsvis att hanteras av ovan person från Nationell Polis i Kambodja. 

Vi Uj)pskattar allt suppon i ärendet. 

Lennart östberg/Mogens Sörensen 
Nordie liaison Office/Bangkok 
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