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angående ersättning enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihets-
inskränkning 

1 !Med anledning av hovrättens föreläggande den 16 september 2020 yttrar 
sig staten enligt följande. 

STATENS INSTÄLLNING 

2 !Staten motsätter sig att tingsrättens dom ändras. 

3 !Staten begär för egen del ersättning för rättegångskostnader i hovrätten 
med ett belopp som senare kommer att anges. 

SKÄL FÖR INSTÄLLNINGEN 

4 !Till stöd för sin inställning åberopar staten samma omständigheter och 
rättsliga argumentation som i tingsrätten. 

5 !Tingsrättens bedömning i frågan om Samir Sabri själv uppsåtligen har 
föranlett frihetsinskränkningen är riktig. 

6 !Hovrätten bör dock i första hand ogilla Samir Sabris talan eftersom den 
är preskriberad. Staten vidhåller alltså denna inställning. 

SAMIR SABRIS TALAN ÄR PRESKRIBERAD 

7 !Staten har i första hand gjort gällande att Samir Sabris fordran är presk-
riberad. Med anledning av tingsrättens bedömning i denna fråga finns 
det anledning att i detta yttrande utveckla statens rättsliga argumentation 
i enlighet med vad som anfördes vid huvudförhandlingen i tingsrätten. 

8 !Tingsrätten har vid en samlad bedömning, med beaktande av lagstift-
arens syfte, funnit att särskilda hänsyn måste beaktas vad gäller presk-
ription i Samir Sabris fall. Vidare har tingsrätten bedömt att det förhåll-
andet att Samir Sabri först år 2015 ansökte om resning inte är något som 
bör läggas honom till last i detta avseende. Preskriptionstiden har därför 
ansetts börja löpa från det att det funnits en reell möjlighet för Samir 
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Sabri att göra sin fordran gällande, dvs, från att den frikännande domen 
vann laga kraft. 

9 !Enligt statens mening är en sådan ändring av praxis som tingsrätten 
kommit fram till alltför långtgående. Staten anser att det inte finns skäl 
att frångå det som utgör gällande rätt, dvs, att preskription inträtt 
löpande tio år efter varje dag som frihetsinskränkningen pågått. 

Lagstiftarens intentioner 

10 Frihetsinskränkningslagen, liksom nuvarande frihetsberövandelagen, 
innehåller inga särskilda regler om preskription. Det medför att de 
allmänna reglerna i preskriptionslagen (1981:130) gäller för sådana 
fordringar. En tillbakablick visar att detta är ett medvetet ställnings-
tagande från lagstiftarens sida. 

11 Rätten till ersättning vid vissa frihetsinskränkningar har varit reglerad 
sedan slutet av 1800-talet. Regleringen har ändrats över tid och äldre 
lagar har vid flera tillfällen ersatts av nya. Följande lagar har gällt. 

o 1886 års lag, dvs. lagen (1886:8 s. 1) angående ersättning av 
allmänna medel åt oskyldigt häktade eller dömda. 

o 1945 års lag, dvs. lagen (1945:118) om ersättning i vissa fall åt 
oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 

o 1974 års lag, dvs. lagen (1974:515) om ersättning vid frihets-
inskränkning. 

o 1998 års lag, dvs. lagen (1998:714) om ersättning vid frihets-
berövanden och andra tvångsåtgärder, den nuvarande 
frihetsberövandelagen. 

12 De två första lagarna innehöll preskriptionsbestämmelser. Enligt 1886 
års lag skulle ersättning begäras inom ett år från det att den frikännande 
domen eller motsvarande beslut hade blivit slutligt. Enligt 1945 års lag 
skulle ersättning i princip begäras inom tre månader från det att den 
frikännande domen eller motsvarande beslut hade blivit slutligt. Det var 
alltså fråga om mycket korta preskriptionstider som inte räknades från 
frihetsinskränkningen som sådan utan från den tidpunkt då det förelåg 
en slutgiltig frikännande dom eller ett motsvarande slutligt beslut. 

13 Den lag som kom 1974 innehöll däremot inte någon bestämmelse om 
preskription. Frågan om preskription hade dock behandlats i förarbetena. 

14 I betänkandet Ersättning för vissa obefogade frihetsinskränkningar 
(SOU 1972:73) hade nämligen förslagits att den som ville kräva 
ersättning i princip skulle framställa sitt anspråk inom tre månader från 
det att den frikännande domen eller motsvarande beslut hade blivit 
slutligt. Detta motsvarade regleringen i 1945 års lag. I betänkandet 
uttalades (s. 157) att anspråket utan en sådan bestämmelse skulle 
preskriberas tio år räknat från frihetsinskränkningen eller beslutet om 
den, i likhet med fordringar enligt skadeståndslagen. Detta ansågs inte 
önskvärt. 
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15 I propositionen @rop. 1974:97 s. 79) menade regeringen att det i och för 
sig fanns vissa skäl som talade för en särskild preskriptionsbestämmelse 
i den nya lagen. Mot detta talade dock att skadeståndslagen saknade 
särskilda preskriptionsregler, att det i vissa fall kunde framstå som 
stötande om den enskilde skulle gå miste om rätten till ersättning på den 
grunden att han eller hon inte hade iakttagit en viss kortare preskrip-
tionstid och att de allmänna reglerna om tioårig preskription var under 
översyn. Mot den bakgrunden föreslog regeringen att de allmänna 
bestämmelserna om tioårig preskription skulle vara tillämpliga på 
anspråk enligt lagen. Riksdagen godtog detta och allmänna preskrip-
tionsregler gällde därför. 

16 Till grund för 1998 års lag, den nuvarande frihetsberövandelagen, låg 
betänkandet Det allmännas skadeståndsansvar (SOU 1993:55). I detta 
föreslogs en återgång till en kortare preskriptionstid (sex månader) 
räknad från den tidpunkt då den frikännande domen eller motsvarande 
beslut hade blivit slutligt. De skäl som regeringen tidigare anfört mot en 
särskild preskriptionsregel ansågs inte längre övertygande (s. 222). 

17 Regeringen avvisade dock även denna gång tanken på att införa en 
särskild preskriptionsregel. Enligt regeringens mening borde man vara 
återhållsam med att föreskriva avsteg från vad som gäller angående 
skadeståndsanspråk i allmänhet, dvs, tio års preskriptionstid. De skäl 
som hade anförts i betänkandet var enligt regeringen inte av den art eller 
styrka att det var motiverat att införa en särskild preskriptionstid. Vanlig 
tioårig preskription skulle i stället gälla (prop. 1997/98:105 s. 27). 
Riksdagen godtog förslaget och därför innehåller inte heller den 
nuvarande frihetsberövandelagen någon särskild preskriptions-
bestämmelse. 

Preskriptionslagen gäller för Samir Sabris fordran och tiden räknas 
från fordrans tillkomst 

18 Preskriptionstiden för Samir Sabris fordran framgår i detta fall av 2 § 
första stycket preskriptionslagen. Där anges att en fordran preskriberas 
tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. 

19 Den tioåriga preskriptionstiden ska alltså räknas från tidpunkten för 
fordrans tillkomst. Den allmänt vedertagna uppfattningen är att en 
fordran som avser utomobligatoriskt skadestånd tillkommer när den 
skadegörande handlingen företas. Detta gällde enligt 1862 års preskrip-
tionsförordning och gäller även enligt den nuvarande preskriptionslagen. 
När själva skadan inträffar eller visar sig saknar betydelse. Detta är en 
generell princip för preskription: tiden börjar löpa även om det finns 
ytterligare villkor som måste vara uppfyllda för att fordran ska kunna 
göras gällande mot gäldenären. Det innebär bl.a. att en fordran kan vara 
preskriberad redan innan den kan göras gällande. (Se prop. 1979/80:119 
s. 39-51 och 89, prop. 2017/18:7 s. 64 samt Lindskog, Preskription, 
fjärde uppl., s. 411 och 432.) 
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20 Denna vedertagna uppfattning kan sägas ge uttryck för det som brukar 
kallas det första rättsfaktumets princip. Principen innebär kort sagt att en 
fordran anses ha tillkommit i preskriptionslagens mening redan när det 
första rättsfaktum som grundar fordran föreligger. Att det sedan kan 
krävas ytterligare rättsfakta, för att fordran ska fullbordas och ge rätt till 
betalning, påverkar inte startpunkten för preskriptionstiden. (Se 
Lindskog, Preskription, fjärde uppl., s. 412-418.) 

21 I vissa fall kan den skadegörande handlingen eller underlåtenheten pågå 
löpande och även skadan inträda löpande. Man talar då om perdurerande 
delikt och perdurerande skada. I sådana fall anses i regel att fordran har 
tillkommit löpande och att preskription därför inträder löpande tio år 
efter varje dag som den skadegörande handlingen eller underlåtenheten 
har pågått. Detta stämmer väl överens med det första rättsfaktumets 
princip och att det är deliktet i sig som utlöser preskriptionstiden. (Se 
SOU 2010:87 s. 429, prop. 2017/18:7 s. 64 och Lindskog, Preskription, 
fjärde uppl., s. 435-442.) 

22 Som följer av Högsta domstolens dom i NJA 2018 s.793 tillämpas det 
första rättsfaktumets princip på detta sätt vid anspråk på frihets-
berövandeersättning. Om den skadegörande handlingen är utsträckt i 
tiden (vilket är kännetecknande för frihetsberövanden) preskriberas 
skadeståndsfordran löpande allt eftersom den uppstår. Det innebär att 
varje enskild dag ges en egen preskriptionstid om tio år. 

23 I rättsfallet uttalas att det inte kan uteslutas att särskilda hänsyn i 
preskriptionshänseende kan göra sig gällande i speciella situationer, t.ex. 
när frikännande dom meddelas sedan en lagakraftvunnen och fällande 
dom ändras efter extraordinärt förfarande (p. 23). Det är dock inget 
ställningstagande från Högsta domstolens sida och har dessutom legat 
utanför domstolens prövning i det aktuella målet. 

24 Fråga är om det finns utrymme och skäl att göra avsteg från allmänna 
principer i Samir Sabris fall. 

Det första rättsfaktumets princip bör inte frångås 

25 Som framgått ovan har lagstiftaren varit medveten om och accepterat att 
anspråk enligt frihetsberövandelagen preskriberas tio år från själva 
frihetsinskränkningarna, på motsvarande sätt som andra skadestånds-
anspråk. Lagstiftaren har två gånger övervägt att räkna preskrip-
tionstiden från den frikännande domen, men avvisat det alternativet. 

26 Det kan framstå som att Högsta domstolen i NJA 2018 s. 103 
"Medborgarskapet II" har modifierat allmänna principer om presk-
ription. Fallet gällde ett skadeståndsanspråk mot staten på grund av en 
avregistrering av ett svenskt medborgarskap. I domen uttalade Högsta 
domstolen att en fordran som uppkommer på grund av en skadegörande 
handling som huvudregel anses tillkommen vid tidpunkten för denna 
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handling och att det gäller även om skadan visar sig senare. När en 
skadegörande handling är att anse som pågående kan preskription enligt 
Högsta domstolen ske successivt, dag för dag. 

27 Högsta domstolen ansåg dock att principen om successiv preskription 
inte skulle tillämpas i det aktuella fallet. Som skäl angavs bl.a. att rätten 
till medborgarskap ansågs vara en så central och grundläggande rättighet 
att preskriptionsinstitutet inte gjorde sig gällande med någon egentlig 
styrka. Rätten till ersättning skulle kunna bli illusorisk. Enligt Högsta 
domstolen skulle preskriptionstiden i stället räknas från den tidpunkt då 
det hade funnits en reell möjlighet för den enskilde att göra sin fordran 
gällande. Det ansågs i målet vara den tidpunkt då den felaktiga 
avregistreringen av medborgarskapet hade korrigerats, dvs, vid av-
registreringens slut. 

28 Genom ett liknande resonemang har tingsrätten i aktuellt mål ansett att 
omständigheterna i Samir Sabris fall inneburit att preskriptionsinstitutet 
inte gjort sig gällande med samma styrka som annars. Tingsrätten har 
även funnit att Samir Sabris intresse av att ha en reell möjlighet att göra 
sin fordran gällande vägt tyngre än övriga intressen som gör sig gällande 
i preskriptionshänseende. Det har vidare framhållits att en enskild inte 
ska behöva begära ersättning i strid med en dom som upprätthålls av 
rättsordningen. Tingsrättens slutsats är att det i Samir Sabris fall funnits 
skäl att anse hans fordran tillkommen genom att den frikännande domen 
vann laga kraft. 

29 Staten anser inte att det finns skäl att göra ett sådant avsteg från huvud-
regeln om succesiv preskription när det gäller fordringar på frihets-
berövandeersättning, inte heller i fall då frikännande dom meddelas efter 
ett extraordinärt förfarande. 

30 En viktig skillnad i förhållande till detta mål är att Högsta domstolen i 
"Medborgarskapet II" fäste vikt vid att det varit just de speciella förut-
sättningarna som gällde rätten till ersättning för en grundlagsöver-
trädelse som föranledde avsteget från gängse principer om preskription. 
Högsta domstolen beskriver i NJA 2014 s. 323 "Medborgarskapet I" 
medborgarskapets stora betydelse för den enskilde och att det bl.a. utgör 
själva grunden för folkstyrelsen. 

31 I sammanhanget är det relevant att det först genom "Medborgarskapet I" 
klargjordes att det ens var möjligt att få skadestånd på grund av en 
överträdelse av regeringsformen. Lagstiftning gällande ersättning för 
frihetsberövanden har funnits sedan slutet av 1800-talet och preskrip-
tionsfrågan har varit föremål för lagstiftarens överväganden vid flera 
tillfällen. 

32 Omständigheterna i "Medborgarskapet II" skiljer sig i väsentliga delar 
från de i Samir Sabris fall, varför den tolkning som tingsrätten gjort 
framstår som alltför extensiv. Den prövning som Högsta domstolen 
gjorde var specifikt utformad för den situation som då var aktuell. 
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33 Ett sådant avsteg som gjordes i "Medborgarskapet II" var inte aktuellt 
vid prövningen av om preskription inträtt avseende fordran på ersättning 
enligt frihetsberövandelagen i NJA 2018 s. 793. Omständigheterna i det 
målet var sådana att den skadelidande varit frihetsberövad i sammanlagt 
14 månader under olika perioder fram till 2004. Målet pågick i domstol 
fram till 2014 och ersättning begärdes hos Justitiekanslern samma år. 
Den skadelidande tillerkändes slutligen ersättning motsvarande en 
månads frihetsberövande. Det rörde sig alltså om en process som tagit 
lång tid och den skadelidande visste först efter den friande domen att 
ffihetsberövandet var ersättningsgrundande. Högsta domstolen fann 
ändå inte skäl att göra avsteg från gällande rätt i denna situation, vilket 
fick till följd att fordran till större delen ansågs preskriberad. 

34 Även vid fall när frikännande dom meddelats efter resning har staten 
svårt att se att anspråk på frihetsberövandeersättning skulle vara mer 
skyddsvärda än andra skadeståndsanspråk. Bestämmelser om preskrip-
tion innebär att en fordran många gånger kan vara preskriberad redan 
innan borgenären vet om att hen har ett berättigat krav. Det kan till 
exempel förekomma att svåra sjukdomar eller kroppsskador visar sig så 
lång tid efter den skadegörande handlingen att ett i och för sig högst 
befogat krav på kompensation är preskriberat. Ändå har det accepterats 
att allmänna principer om preskription har den effekten på skadestånds-
anspråk. 

35 Den som är eller har varit frihetsberövad kan behöva göra preskriptions-
avbrott trots att det ännu inte finns någon frikännande dom (se NJA 
2018 s. 793, p. 22). Staten får framhålla att preskription alltid innebär att 
den som har ett anspråk riskerar att inte kunna göra detta gällande, även 
om det är berättigat. Det ligger i institutets natur. Med ett konsekvent 
synsätt, som innebär att preskription sker löpande dag för dag, finns det 
en reell möjlighet för den som så önskar att bevaka sina intressen genom 
att göra preskriptionsavbrott. Det kan ske även om det ännu inte finns en 
frikännande dom. Kraven är lågt ställda. I fråga om ersättning vid 
frihetsberövande räcker det i princip med att framställa att staten på 
grund av ett visst frihetsberövande bör utge ersättning för lidande. 

36 Det bör även påpekas att statens ansvar att utge frihetsberövande-
ersättning redan är mycket långtgående. Ansvaret är i princip strikt och 
ersättning lämnas även när frihetsinskränkningarna som sådana varit 
klanderfria. Möjligheten att jämka ersättning är begränsad och bevis-
bördan ligger fullt ut på staten. Precis som enskilda har det allmänna ett 
starkt intresse av att tvister prövas på ett fullgott underlag, så att 
avgöranden så långt som möjligt blir materiellt riktiga. 

37 Slutsatsen i "Medborgarskapet II" var att preskriptionstiden skulle 
suspenderas under den tid som överträdelsen hade pågått. I detta fall har 
det rört sig om ett frihetsberövande under åren 1986-1988, där sökanden 
först 27 år senare ansökt om resning och frikännande dom därefter 
meddelats. Att låta preskriptionsfristen vara beroende av hur länge en 
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enskild väntar med att söka formell upprättelse efter frihetsberövandets 
slut är, särskilt utifrån statens strikta ansvar i fråga om denna typ av 
ersättning, inte förenligt med preskriptionsinstitutet. Det kan inte vara 
rimligt att utsträcka statens stränga ansvar ytterligare genom att frångå 
det första rättsfaktumets princip och införa särskilt förmånliga preskrip-
tionsregler just för denna typ av skadeståndsfordringar. 

Samir Sabris fordran har tillkommit dag för dag 

38 Enligt gällande rätt ska Samir Sabris skadeståndsfordran därför anses ha 
tillkommit löpande. Preskription har därmed inträtt tio år efter varje dag 
som frihetsinskränkningarna pågått. Det kan också uttryckas så att en ny 
tioårig preskriptionstid har löpt från varje enskild dag som inskränkning-
arna varat. Detta är en konsekvens av principen om att en fordran som 
avser utomobligatoriskt skadestånd tillkommer när den skadegörande 
handlingen vidtas, dvs, det första rättsfaktumets princip, och den anslut-
ande synen på perdurerande delikt och skador. 

39 Synsättet att den tioåriga preskriptionstiden skulle börja löpa först när 
den frikännande domen har vunnit laga kraft får inte stöd i gällande rätt. 
Det synsättet stämmer inte överens med det första rättsfaktumets princip 
och uttalandena om att den skadegörande handlingen bildar startpunkt 
för preskriptionstiden. Det stämmer inte heller överens med det som 
gäller generellt för villkorade fordringar. Som framgått kan staten inte 
heller se att frihetsberövandelagens historik ger stöd för ett sådant 
synsätt. Enligt 1886 och 1945 års lagar var den frikännande domen 
startpunkt för preskriptionstiden, men den var då kort. Lagstiftaren har 
därefter gjort ett medvetet val och beslutat att allmänna regler om 
preskription ska gälla. 

40 Om hovrätten skulle finna att resning kan anses utgöra en sådan 
omständighet som innebär att det kan finnas skäl att frångå huvudregeln 
vill staten lyfta fram att alla resningssitutationer inte kan likställas med 
varandra och att skälen att frångå huvudregeln inte gör sig gällande med 
samma styrka i samtliga resningssituationer. I situationen där en person 
fortfarande är frihetsberövad när frikännande dom meddelas kan skälen 
för att räkna preskriptionen annorlunda framstå som starkare än den nu 
aktuella situationen där personen ansökt om resning först 27 år efter 
frigivandet. Ett undantag som innebär att preskriptionstiden räknas från 
frikännande dom i samtliga resningsfall kan därför bli otillfreds-
ställande. Det blir inte heller tillfredsställande att differentiera olika 
resningsfall utifrån omständigheterna och med beaktande av de intressen 
som kan föreligga i det enskilda fallet. En sådan tillämpning lämnar stort 
utrymme för skönsmässiga bedömningar och gör preskriptionsinstitutet 
svårförutsägbart. 

41 Det kan diskuteras vilka krav som kan ställas på en person som är eller 
har varit frihetsberövad när det gäller att vidta preskriptionsavbrytande 
åtgärder. Oavsett svaret på den frågan måste i detta fall beaktas att Samir 
Sabri frigavs 1988 men att han först 2015 ansökte om resning av den 
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fållande domen, trots att han redan före frigivningen tog tillbaka sitt 
erkännande. Vid tidpunkten för frigivningen hade Samir Sabri således 
åtta till tio år på sig att ansöka om ersättning innan hans anspråk skulle 
preskriberas, eller göra ett preskriptionsavbrott. Det förhållande att den 
återupptagna förundersökningen inte ledde till något tillfredsställande 
resultat bör inte tillmätas någon avgörande betydelse i detta avseende. 

42 Sammanfattningsvis anser staten att Samir Sabris fordran har presk-
riberats successivt under åren 1996-1998. 

SAMIR SABRI HAR SJÄLV UPPSÅTLIGEN FÖRANLETT 
FRIHETSBERÖVANDET 

43 Tingsrätten har gjort en riktig bedömning i fråga om Samir Sabri själv 
har uppsåtligen föranlett frihetsberövandet och att han därför inte har rätt 
till någon ersättning. 

44 Staten vidgår att Samir Sabri i tingsrätten även åberopade omständig-
heten att han var 15 år gammal då erkännandet gjordes och övriga 
åtgärder vidtogs i denna del. Enligt statens mening saknar denna 
omständighet relevans för frågan om ersättning ska vägras. 

45 Samir Sabri har pekat på att Riksåklagaren i sitt remissyttrande i Justitie-
kanslerns ärende dnr 10674-17-4.1 tillstyrkt att sökanden skulle till-
erkännas ersättning. Det som framgår av yttrandet är att Riksåklagaren 
varit tveksam till jämkning av ersättning i det aktuella fallet. Under alla 
förhållanden avslog Justitiekanslern sökandens begäran om ersättning av 
andra skäl, men angav att mycket talade för att det även skulle finnas 
skäl att jämka ersättningen med stöd av 6 § frihetsberövandelagen 
(Justitiekanslerns beslut den 25 juni 2018, dnr 10674-17-4.1, se bilaga). 

SKÄLIG ERSÄTTNING FÖR LIDANDE 

46 För det fall hovrätten skulle finna att Samir Sabri har rätt till ersättning 
för frihetsberövandet vitsordar staten 1 200 000 kr som skäligt i och för 
sig, vilket är i enlighet med Justitiekanslerns praxis. Vid den beräk-
ningen har beaktats frihetsberövandet längd, att Samir Sabri endast var 
15 år samt att det var fråga om ett mycket allvarligt brott. I övrigt hän-
visar staten till vad som har anförts i tingsrätten i denna del. 

ÖVRIGT 

47 Staten åberopar inte någon bevisning. 

48 Staten bedömer att målet i hovrätten borde kunna avgöras på hand-
lingarna. Den muntliga bevisning som åberopades vid tingsrätten kan 
läggas fram genom hänvisning till det inspelade förhöret. 



49 Föredraganden , som tidigare företrätt staten genom 
Justitiekanslem i målet, har avslutat sin anställning. Nytt ombud är 
föredraganden . Fullmakt bifogas. 
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Bifogas: 

Fullmakt i original 

Justitiekanslems beslut den 25 juni 2018, dnr 10674-17-4.1 


