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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Stockholms tingsrätts dom 2020-06-24 i mål nr T 12325-19, se bilaga A 
 
PARTER 
 
Klagande 
Samir Sabri, 

 

  
Ombud: Juristerna Rikard Samuelsson och Natalie Staff 
Centrum för rättvisa 
Skeppsbron 20 
Box 2215 
103 15 Stockholm 
  
Motpart 
Staten genom Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
  
Ombud: Föredragandena  och  
Adress som ovan 
 
SAKEN 
Ersättning enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning 
___________________ 
 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten  

 

a) förpliktar staten att till Samir Sabri betala 1 200 000 kr jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 30 april 2017 till dess betalning sker samt 

 

b) befriar Samir Sabri från skyldigheten att ersätta statens rättegångskostnad i 

tingsrätten och förpliktar i stället staten att ersätta Samir Sabri för hans 
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rättegångskostnad där med 115 120 kr, varav 112 320 kr avser ombudsarvode, 

jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för 

tingsrättens dom till dess betalning sker.   

 

2. Saten ska ersätta Samir Sabris rättegångskostnad i hovrätten med 49 875 kr, 

avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen 

för hovrättens dom till dess betalning sker.  

 

___________________ 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Samir Sabri har yrkat att hovrätten ska bifalla hans talan i tingsrätten. Han har även 

yrkat att hovrätten ska befria honom från skyldigheten att ersätta statens rättegångs-

kostnad i tingsrätten och i stället förplikta staten att ersätta hans rättegångskostnad där. 

 

Staten har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 

 

Parterna har begärt ersättning för rättegångskostnader i hovrätten. 

 

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN  

 

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt 

som i tingsrätten. Samir Sabri har till stöd för att hans rätt till ersättning inte ska sättas 

ned, utöver det som framgår av tingsrättens dom, även åberopat att han var 15 år vid 

tidpunkten då erkännandet gjordes och övriga åtgärder vidtogs.  

 

Samir Sabri har åberopat samma bevisning som i tingsrätten. Ljud- och bildupptag-

ningen av förhöret i tingsrätten med Samir Sabri har spelats upp i hovrätten. Staten har 

inte åberopat någon bevisning.  

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Frågan om Samir Sabris ersättningsanspråk är preskriberat  

 

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2018 s. 793 slagit fast att huvudregeln är att 

preskriptionstiden för anspråk enligt den nu gällande lagen (1998:714) om ersättning 

vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) börjar löpa 

successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har 

pågått. Som tingsrätten har funnit ska samma princip gälla för anspråk enligt den i 

målet tillämpliga lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning (frihets-

inskränkningslagen).  
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Rättsfallet NJA 2018 s. 793 gällde ett ersättningsanspråk som grundade sig på en 

frikännande dom i ett ordinärt förfarande. Högsta domstolen fann att preskription hade 

inträtt för den del av fordran som avsåg ett frihetsberövande som hade ägt rum mer än 

tio år innan kravet på ersättning framställdes. Domstolen uttalade emellertid också att 

det inte kan uteslutas att särskilda hänsyn i preskriptionshänseende kan göra sig 

gällande i speciella situationer, t.ex. när en frikännande dom meddelas sedan en 

lagakraftvunnen och fällande dom ändras efter ett extraordinärt förfarande (se p. 23). 

 

Samir Sabris ersättningsanspråk grundar sig på en frikännande dom som har meddelats 

efter ett extraordinärt förfarande. Den fråga som hovrätten har att ta ställning till är om 

det i detta fall finns skäl att bestämma den tidpunkt som preskriptionsfristen ska räknas 

från på något annat sätt än vad som följer av den huvudregel som Högsta domstolen 

har ställt upp.  

 

Som tingsrätten har redovisat övervägde lagstiftaren vid införandet av frihetsinskränk-

ningslagen om det för ersättningsanspråk enligt den lagen skulle föreskrivas en kortare 

preskriptionstid än de tio år som enligt preskriptionslagen gäller för utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk i allmänhet. Valet att inte införa en sådan särskild preskriptions-

regel motiverades främst av att det i vissa fall kunde framstå som stötande att den 

enskilde skulle gå miste om rätten till ersättning på den grunden att han eller hon inte 

iakttagit en viss kortare preskriptionstid (se prop. 1974:97 s. 79). Motsvarande 

överväganden gjordes i samband med införandet av frihetsberövandelagen (se prop. 

1997/98:105 s. 26 f.).  

 

De kortare preskriptionstider som diskuterades i förarbetena till frihetsinskränknings-

lagen och till frihetsberövandelagen skulle räknas från den tidpunkt då en frikännande 

dom eller motsvarande vunnit laga kraft, oavsett om domen meddelats efter ett ordinärt 

eller extraordinärt förfarande. Med en sådan reglering kan det inte uppkomma fall där 

preskriptionstiden har hunnit löpa ut innan ett ersättningsanspråk enligt de nyss 

nämnda lagarna kan göras gällande. Sådana situationer kan däremot aktualiseras vid en 

tillämpning av de allmänna preskriptionsreglerna. Denna problematik behandlas inte 

närmare i förarbetena. Enligt hovrätten talar den vikt som där fästes vid den enskildes 

intressen i viss mån mot att det varit lagstiftarens avsikt att den enskilde, om en 
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frikännande dom meddelas mer än tio år efter det att ett frihetsberövande har ägt rum, 

skulle gå miste om rätten till ersättning om inte någon preskriptionsavbrytande åtgärd 

vidtagits innan dess.  

 

Varken förarbetena till frihetsinskränkningslagen eller till frihetsberövandelagen inne-

håller några särskilda överväganden i frågan om preskription av ersättningsanspråk 

som grundar sig på en frikännande dom som meddelats efter ett extraordinärt förfaran-

de. En sådan dom kan komma att meddela avsevärd tid efter det att frihetsberövande 

har ägt rum. Den omständighet som leder till resning kan ha framkommit först efter 

lång tid, i vissa fall på grund nya vetenskapliga rön. Innan omständigheten har blivit 

känd kan den enskilde som utgångspunkt inte anses ha haft någon anledning att vidta 

preskriptionsavbrytande åtgärder. Enligt hovrätten kan det då framstå som oskäligt att 

den enskilde, om omständigheten framkommer mer än tio efter det att ett frihets-

berövande har ägt rum, ska gå miste om rätten till ersättning på grund av att någon 

sådan åtgärd inte vidtagits.  

 

Sedan en fällande dom har vunnit laga kraft är utgångspunkten dessutom att den 

enskilde inte har rätt till ersättning med anledning av ett frihetsberövande. Situationen 

skiljer sig från den som föreligger under den tid ett ordinärt förfarande fortfarande 

pågår. Den enskilde kan då anses ha anledning att bevaka den rätt till ersättning som 

kan finnas om förfarandet resulterar i en frikännande dom. Enligt hovrätten kan det 

däremot inte på samma sätt anses motiverat att den enskilde ska behöva vidta 

preskriptionsavbrytande åtgärder för att vara bevarad den rätt till ersättning som kan 

uppkomma vid en eventuell resning av en lagakraftvunnen fällande dom (jfr NJA 2018 

s. 103 p. 14).  

 

Mot den enskildes intresse av att kunna göra gällande sin rätt till ersättning står bl.a. 

intresset av att ett ersättningsanspråk kan utredas i nära anslutning till att skadan 

uppkommer (se prop. 1997/98:105 s. 26 f.). När det gäller skadeståndsanspråk som 

riktar sig mot staten får dock statens intressen som utgångspunkt anses underordnade 

den enskildes intresse av att kunna göra sin fordran gällande (jfr NJA 2018 s. 103 

p. 16). Det bör därför i fråga om sådana anspråk finns ett något större utrymme för att i 

olika situationer bestämma tidpunkten för när preskriptionstiden börjar löpa på annat 
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sätt än vad som följer av vanliga preskriptionsregler för utomobligatoriska skade-

ståndskrav (jfr SOU 2020:44 s. 281 ff.). 

 

Sammantaget anser hovrätten att det finns starka skäl för att i situationer då ett ersätt-

ningsanspråk grundar sig på en frikännande dom som meddelats efter ett extraordinärt 

förfarande, göra avsteg från huvudregeln att preskriptionstiden börjar löpa successivt, 

dag för dag, under den tid som ett frihetsberövande har pågått. Det som framgår av för-

arbetena kan inte anses utesluta en sådan tillämpning och Högsta domstolen har i 

enlighet med vad som redovisats ovan lämnat utrymme för ett sådant avsteg. 

Hovrättens slutsats blir att preskriptionstiden i nu aktuella fall ska räknas från den 

tidpunkt då en frikännande dom som har meddelats efter ett extraordinärt förfarande 

vinner laga kraft. Det innebär att preskriptionstiden suspenderas under tiden från det att 

en fällande dom vinner laga kraft fram till dess att domen ändras efter ett extra ordinärt 

förfarande och den frikännande domen i det förfarandet vinner laga kraft (jfr NJA 2018 

s. 103 p. 20).  

 

Hovrätten anser att det inte finns skäl att i preskriptionshänseende göra skillnad på 

olika resningssituationer. Det som staten har anfört om att Samir Sabri förhållit sig 

passiv genom att inte ansökan om resning tidigare saknar därför betydelse för frågan 

om hur preskriptionstiden ska beräknas i detta fall.  

 

Sammanfattningsvis finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att Samir Sabris 

ersättningsanspråk inte till någon del är preskriberat.  

 

Frågan Samir Sabri ska vägras ersättning enligt 4 § frihetsinskränkningslagen  

 

Det är utrett att Samir Sabri i samband med mordet på erkände att han 

gjort sig skyldig till brottet och att han, i enlighet med vad tingsrätten har redovisat, 

vidtog vissa åtgärder som syftade till att få utredningen i övrigt att peka mot honom 

som gärningsman. Han vidhöll sitt erkännande under hela förundersökningen och den 

efterföljande rättegången. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är 

klarlagt att Samir Sabris erkännande hade en avgörande betydelse för att han dömdes 

för brottet samt att han genom sitt erkännande och övriga åtgärder som han vidtog 
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uppsåtligen har föranlett det frihetsberövande som skedde före och efter den fällande 

domen. Det som Samir Sabri har anfört om brister i förundersökningen och avseende 

tingsrättens bevisvärdering i den fällande domen leder inte till någon annan 

bedömning.   

 

I frågan om Samir Sabri ska vägras ersättning med stöd av 4 § första stycket första 

meningen frihetsinskränkningslagen gör hovrätten vidare följande överväganden.  

 

Huvudregeln är att den som har varit frihetsberövad med anledning av ett brott som 

han eller hon senare frikänns från har rätt till ersättning för den skada som frihets-

berövandet orsakat. Statens ansvar är i princip strikt och alltså oberoende av vållande. 

I 4 § frihetsinskränkningslagen regleras ett antal undantagsfall då rätt till ersättning 

saknas. Bestämmelsen ger enligt sin ordalydelse inte något utrymme för att tillkänna 

den som uppsåtligen har föranlett ett frihetsberövande ersättning. Förarbetena till 

bestämmelsen, och motsvarande bestämmelse i 6 § frihetsberövandelagen, ger dock 

stöd för att syftet med bestämmelserna är att från rätten till ersättning undanta fall där 

det skulle framstå som stötande eller oskäligt att ersättning utgår (se prop. 1974:97 

s. 45 och 63 ff. samt prop. 1997/98:105 s. 24 ff.). Det får anses gälla de allra flesta fall 

när någon uppsåtligen har föranlett ett frihetsberövande, t.ex. genom att lämna ett 

falskt erkännande. Enligt hovrättens uppfattning bör det dock i undantagsfall, med 

beaktande av de ändamål som ligger bakom bestämmelsen i 4 § frihetsinskränknings-

lagen, finnas ett visst utrymme att anse en sådan situation falla utanför bestämmelsens 

tillämpningsområde, exempelvis om det handlande som uppsåtligt föranlett 

frihetsberövandet inte varit i egentlig mening frivilligt. En jämförelse kan göras med 

bestämmelsen i 23 kap. 5 § brottsbalken enligt vilken den som har förmåtts medverka i 

brott genom tvång, svek eller missbruk av hans ungdom, oförstånd eller beroende 

ställning i vissa fall kan undgå ansvar.  

 

Samir Sabri var 15 år vid tidpunkten då han erkände det mord som han senare dömdes 

för. Enligt sina egna uppgifter hade han själv bevittnat mordet på som 

var hans styvmor. Av det som han har berättat framgår vidare att han stod under starkt 

inflytande av sin far och det saknas anledning att ifrågasätta hans uppgifter om att han 

upplevde situationen som hotfull och att han kände en stark press att ta på sig ansvaret 
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för brottet. Det är enligt hovrätten klarlagt att Samir Sabri befunnit sig i en mycket 

pressad och utsatt situation när han bestämde sig för att erkänna mordet på 

. Det finns inte heller anledning att ifrågasätta hans uppgifter om att han under 

den tid som förundersökningen och den efterföljande rättegången pågick var rädd för 

vad som skulle kunna hända om han återtog sitt erkännande.  

 

Med beaktande av det som har framkommit om omständigheterna kring Samir Sabris 

erkännande av det brott som han varit frihetsberövad med anledning av, kan det 

aktuella fallet enligt hovrättens bedömning inte anses vara ett sådant som 

bestämmelsen i 4 § frihetsinskränkningslagen är avsedd att tillämpas på. Det finns 

därför inte skäl att vägra Samir Sabri ersättning med stöd av bestämmelsen.   

 

Ersättningens storlek  

 

Parterna är överens om att Samir Sabri under en tid om sammanlagt 1 år, 10 månader 

och 10 dagar har varit frihetsberövad på sådant sätt att han, vid de bedömningar som 

hovrätten har gjort enligt ovan, har rätt till ersättning för det lidande som frihets-

berövandet orsakat.  

 

Ersättningen för lidande syftar till att kompensera för obehagliga känslor som rädsla, 

förnedring, skam och liknande reaktioner, som har orsakats av frihetsberövandet. I 

linje med den allmänna utvecklingen av skadeståndsrätten när det gäller ideella skador 

bör skadebedömningen göras objektiverat. (Se NJA 2012 s. 464 p. 6 och 8.) Enligt 

hovrätten bör därför de schabloner som Justitiekanslern tillämpar vid bestämmande av 

ersättning för lidande vid frihetsberövande läggas till grund för hovrättens bedömning 

av ersättningens storlek. 

 

Staten har anfört att Samir Sabri med en tillämpning av de schabloner som Justitie-

kanslern utgår från vid bestämmande av ersättning för lidande har rätt till ersättning 

med 1 200 000 kr. Beloppet har beräknats med beaktande av den tid som frihets-

berövandet varat. Samir Sabri har vidare tillgodoräknats en förhöjd ersättning med 

hänsyn till hans ålder under den tid som frihetsberövandet varat och det förhållandet att 

frihetsberövandet föranletts av ett mycket allvarligt brott.  
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Enligt hovrätten har det inte framkommit att frihetsberövandet inneburit sådana 

särskilda påfrestningar för Samir Sabri att det finns skäl att tillerkänna honom 

ytterligare förhöjd ersättning. Ersättningen ska därför bestämmas till 1 200 000 kr.  

 

Rättegångskostnader 

 

Utgången i målet innebär att Samir Sabri har fått bifall till käromålet med knappt 

hälften av det yrkade beloppet. Tyngdpunkten i processen har emellertid till helt 

övervägande del legat på frågan om staten – i den aktuella situationen – över huvud 

taget har varit skyldig att utge ersättning för frihetsberövandet. Hovrätten bedömer 

därför att Samir Sabri med hänsyn till utgången är att se som fullt ut vinnande part 

såväl i tingsrätten som i hovrätten. Samir Sabri ska därför befrias från skyldigheten att 

ersätta statens rättegångskostnad i tingsrätten och staten ska i stället förpliktas att 

ersätta Samir Sabris rättegångskostnad där. Staten ska också ersätta Samir Sabris 

rättegångskostnad i hovrätten. Det råder inte tvist om beloppen. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2021-07-29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Anders Perklev, hovrättsrådet Kerstin 

Norman och tf. hovrättsassessorn Sanna Boman, referent. 


