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Chefsåklagaren Pär Andersson 

Hemställan i Hovrätten över Skåne och Blekinges mål B 1929-18; Malmö 
Åklagarkammare ./. Sami Boukhari m.fl. ang. grovt penningtvättsbrott 

Som ombud och offentlig försvarare för Sami Boukhari hemställer undertecknad om att Sami 
Boukhari skall få ta del av samtlig hemlig telefonavlyssning beträffande Ali Chaer i utredningen 
K 186613-18 (mordutredningen avseende Jacob Atta), samt att Sami Boukhari får del av 
telefontömningar och tillhörande analyser beträffande Ali Chaers och Jacob Attas telefoner i 
samma utredning.  

För Sami Boukhari framstår det som allt klarare att Jacob Atta har haft en betydande roll i de 
ekonomiska transaktioner som är föremål för prövning i rubricerat mål. Att reda ut dennes roll 
kan ha en helt avgörande betydelse för bedömningen av Sami Boukharis eventuella skuld i 
målet. 

Åklagaren har så sent som den 10 januari valt att åberopa ny bevisning. Den nya bevisningen 
synes härröra från hemlig telefonavlyssning i en annan pågående förundersökning (K 
186613-18). Jacob Atta var, om undertecknad har förstått rätt, tidigare misstänkt för grovt 
penningtvättsbrott i den utredningen som nu är föremål för hovrättsprövning i rubricerat mål. 
Utredningen om mordet på Jacob Atta pågick parallellt med utredningen i rubricerat mål redan 
då rubricerat mål handlades i tingsrätten. Redan under tingsrättsförhandlingen inhämtade 
åklagarna material från mordutredningen och införlivade det materialet i nu aktuell 
förundersökning. Åklagarna lät, med hänvisning till sekretess, begränsa det materialet för de 
misstänkta i penningtvättsutredningen. Försvaret begärde uppgifter om t.ex. alias-namn 
angående beskurna telefonmeddelanden från mordutredningen som även åberopades i nu 
aktuell utredning. Under hänvisning till sekretess avslogs denna begäran. Mordutredningen 
där Ali Cher varit och eventuellt fortfarande är misstänkt för delaktighet i mordet, har 
uppenbart betydelse för att ansvarsfrågan i nu aktuellt mål. Den bevisning som åklagaren nu 
åberopar kommer från utredningen i mordmålet. Det är bara åklagaren som har tillgång till 
förundersökningen i mordmålet och det råder förundersökningssekretess i den utredningen. 
Sami Boukhari vill ta del av förundersökningsmaterialet i mordutredningen, eftersom materialet 
i den utredningen har betydelse för utredningen i aktuellt ärende. Det är Sami Boukharis 
uppfattning att det finns uppgifter i mordutredningen som talar för hans oskuld i nu aktuellt 
mål. Om Sami Boukhari inte kan få del av samma material som åklagaren, så får han inte en 
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rättvis rättegång. Det är inte rättvis att endast åklagaren ur ett relevant 
förundersökningsmaterial skall kunna välja ut bevisning och presentera denna för domstolen. 
Sami Boukhari har begränsat sin begäran till de delar av förundersökningen som verkligen rör 
utredningen om penningtvätt. De uppgifter som nu bör komma Sami Boukhari till del är inte 
centrala i mordutredningen och han har inget intresse av att på något vis försvåra 
mordutredningen. Trots det är han beredd att underkasta sig yppandeförbud, beträffande de 
uppgifter som han får ta del av i mordutredningen. På grund av det anförda bör Sami 
Boukharis begäran om att få ta del av nämnt material bifallas.   

 
Malmö den 15 januari 2019 

Jesper Montan 
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