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Mål nr T 12325-19 Samir Sabri ./. Staten genom 

Justitiekanslern, angående ersättning enligt lagen (1974:515) 

om ersättning vid frihetsinskränkning 

1 KOMPLETTERING AV BEVISUPPGIFT 

1.1 Samir Sabri kompletterar härmed sin tidigare ingivna bevisuppgift 

genom att ge in och åberopa utskrift av det polisförhör som under 

resningsprocessen hölls med , f.d. flickvän till 

Samir Sabri, till styrkande av att Samir Sabri upplevt sig tvingad att 

ta på sig ansvaret för brottet (se bilaga 1). 

1.2 Samir Sabri justerar även bevistemat för partsförhöret med sig själv 

på så sätt att förhöret – i tillägg till vad som tidigare har angetts (jfr 

aktbilaga 53) – även åberopas till styrkande av att han efter den 

ursprungliga domen vidtagit skäliga åtgärder för att frikännande dom 

skulle kunna meddelas. 

1.3 Partsförhöret med Samir Sabri är åberopat sedan tidigare. Vidare har 

staten godtagit att Samir Sabri åberopar polisförhör från resnings-

processen med sin bror, . Att Samir Sabri nu gör en 

mindre justering av bevistemat för partsförhöret med sig själv och 

även åberopar polisförhör från resningsprocessen med 
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bör inte innebära att målets prövning i någon väsentlig 

mån fördröjs.  

2 ÖVRIGT 

2.1 Samir Sabri ger härmed också in den blodbildsanalys som genom-

fördes under resningsprocessen, se bilaga 2.  

2.2 Handlingen rör ostridiga förhållanden och åberopas inte som 

bevisning. Samir Sabri kommer dock att hänföra sig till handlingen 

under sakframställningen och sin redogörelse över händelse-

förloppet. 

2.3 Skälet till att handlingen nu ges in är för att motpartsombuden ska 

ges möjlighet att ta del av handlingen innan förhandlingen i målet.  

2.4 Upplysningsvis kan det nämnas att samtliga handlingar som Samir 

Sabri kommer att hänföra sig till under sakframställningen kommer 

att sammanställas i en pärm som ges in på förhandlingen. 

2.5 Det kan också nämnas att den beräknade tidsåtgången för parts-

förhöret med Samir Sabri är ca 60 minuter. 

Som ovan,  

 

Rikard Samuelsson   Emilia Palm 


