
 

 

Umeå tingsrätt
B 2202-17

Häktat mål
Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Amir Mansour Zamani Alavijeh (19650812-2337)
Medborgare i Iran.
Anhållen 2017-09-28, Häktad 2017-10-02.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 MORD
5000-K1202378-17

Amir Zamani Alavijeh har berövat Eva Engberg livet genom att utsätta henne
för upprepat trubbigt våld mot huvudet, halsen och bröstkorgen. Av våldet
tillfogades Eva Engberg bröstkorgsskador med söndertrasat hjärta och
söndertrasad del av stora kroppspulsådern med påföljande blödning,
krosskador på huvudet, söndertrasade vävnader på hals och ansikte samt
hjärnskador. Döden orsakades av bröstkorgsskadorna. Det hände någon gång
mellan den 25 september 2017 och den 26 september 2017 på Nydalavägen
67, Umeå kommun.

Amir Zamani Alavijeh begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken

Målsägande
Dödsboet efter Eva Engberg
Åklagaren för talan

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 3003 Ridvägen 10 010-562 64 80 registrator.ak-umea@aklagare.se
90302  UMEÅ

Telefax

010-562 64 83
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Enskilda anspråk
Dödsboet efter Eva Engberg yrkar skadestånd av Amir Zamani Alavijeh med
115 472 kronor. Beloppet avser begravningskostnader med 15 714 kronor,
fördyrade kostnader hänförliga till avspärrningstiden på Nydalavägen 67 den
26 september 2017 - 26 februari 2018 med vatten och hushållsavfall 3 021
kronor, el 615 kronor och fjärrvärme 10 841 kronor, fördyrade
boutredningskostnader med 56 294 kronor (Familjens jurist) och 16 987
kronor (Advokatbyrån Kaiding) samt sanering av fastigheten Nydalavägen 67
med 12 000 kronor.

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att beslaget av halsband, beslagtaget på Nydalavägen 67, ska

bestå tills domen vinner laga kraft: 2017-5000-BG101242.1. Anspråk
saknas på godset.

2. Det yrkas att beslaget av persiennvred och persiennsnören, beslagtaget på
Nydalavägen 67, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2018-5000-BG8190.1 (Persiennsnöre med knopp)
2018-5000-BG8190.2 (Persiennvred)
2018-5000-BG8190.3 (Persiennsnöre)
2018-5000-BG8190.4 (Persiennvred)
2018-5000-BG8190.5 (Persiennsnöre med knopp)
2018-5000-BG8190.6 (Persiennvred). Anspråk saknas.

3. Det yrkas att beslaget av testamente, beslagtaget ur bankfack ställt på Eva
Engberg, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2017-5000-BG100310.1.
Anspråk saknas.

4. Det yrkas att beslaget av toalettpapper, beslagtaget hos Amir Zamani
Alavijeh på Mariehemsvägen 7E, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2018-5000-BG7305.1 (Toalettpapper)
2018-5000-BG7305.2 (Toalettpapper)
2018-5000-BG7305.3 (Toalettpapper). Det beslagtagna ska därefter
återlämnas till Amir Zamani Alavijeh.

5. Det yrkas att beslaget av handskrivet brev gällande fastigheten Sikeå 38:2,
beslagtaget hos Amir Zamani Alavijeh, ska bestå tills domen vinner laga
kraft: 2017-5000-BG107144.1 (Dokument). Det beslagtagna ska därefter
återlämnas till Amir Zamani Alavijeh.

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Amir Zamani Alavijeh som förnekar brott.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Nord Handling 434
Åklagarkammaren i Umeå Ärende AM-124609-17
Kammaråklagare Andreas Nyberg 2018-03-28 Handläggare 701A-18

2(11)



2. Förhör med vittnet Louise Hammarberg, socialtjänsten, bland annat
angående hennes iakttagelser vid anträffandet av Eva Engberg, angående
Eva Engbergs rädsla för och konflikt med Amir Zamani, att Eva Engberg
för henne berättat att hon hyrt ett bankfack som Amir Zamani hade
nycklarna till och att Eva Engberg inte bar ett sådant halsband som
återfanns runt hennes hals efter hennes död, allt till styrkande av åtalet.

3. Förhör med vittnet Stina Fjällström, socialtjänsten, bland annat
angående hennes iakttagelser vid anträffandet av Eva Engberg, angående
Eva Engbergs rädsla för och konflikt med Amir Zamani, att Eva Engberg
för henne berättat att hon hyrt ett bankfack som Amir Zamani hade
nycklarna till och att Eva Engberg inte bar ett sådant halsband som
återfanns runt hennes hals efter hennes död, allt till styrkande av åtalet.

4. Förhör med vittnet Tommy Åberg, ambulanssjukvårdare, angående hans
iakttagelser på brottsplatsen till styrkande av under vilka förhållanden
målsäganden anträffades.

5. Förhör med vittnet Peter Strehlenert, ambulanssjukvårdare, angående
hans iakttagelser på brottsplatsen till styrkande av under vilka
förhållanden målsäganden anträffades.

6. Förhör med vittnet Anders Åberg kriminaltekniker, Region Nord,
Forensiska sektionen, Box 463, 901 09 UMEÅ, angående blodbildsanalys
och brottsplatsundersökning, allt till styrkande av åtalet.

7. Förhör med vittnet Anders Rietz, underläkare, angående målsägandens
skador, förekomst av mönstrade skador i ansiktet och på bålen samt
fettvävnadsskador på bålen och på halsen, allt till styrkande av att döden
orsakats av en annan person. Även angående likstelhet till styrkande av
tidpunkt för döden och om skador på Amir Zamani vid
undersökningstillfället, allt till styrkande av åtalet.

8. Förhör med vittnet Anna Molin, forensiker NFC, angående bedömningen
att Eva Engbergs namnteckning på testamentet är förfalskad (att resultatet
talar starkt för att den omstridda namnteckningen "Eva Engberg" inte är
egenhändigt utförd av Eva Engberg, grad -3), till styrkande av att
testamentet är falskt. Telefonförhör tillräckligt (telefonnummer växeln
NFC 010-562 80 00)

9. Förhör med vittnet Marjon Nordlund angående bland annat att Eva
Engberg inte brukade bära halsband, att Amir Zamani ville åt Eva
Engbergs hus, att Eva Engberg inte upprättat något testamente och att
testamentet inte var upprättat av Eva Engberg, allt till styrkande av åtalet.

10. Förhör med vittnet Åsa Grenholm angående att Eva Engberg ville bli av
med Amir Zamani från sitt garage men att han vägrade att lämna garaget,
till styrkande av åtalet.
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11. Förhör med vittnet Hannu Paajanen angående hans iakttagelser av
konflikten mellan Amir Zamani och Eva Engberg, att Eva Engberg
berättade att Amir Zamani hade tecknat ett bankfack i hennes namn, om
hans iakttagelser av Eva Engberg den 25 september 2017, att hon inte
hade något halsband med två bankfacksnycklar på sig den 25 september
och om hans försök att kontakta henne den 26 september 2017, allt till
styrkande av åtalet.

12. Förhör med vittnet Hussein Khasiri angående hans iakttagelser av den
konflikt som varit mellan Eva Engberg och Amir Zamani till styrkande av
åtalet.

13. Förhör med vittnet Lillemor Sjögren angående att hon inte bevittnat
något testamente till styrkande av att testamentet är falskt.

14. Förhör med vittnet Kenneth Wälivaara angående att han inte bevittnat
något testamente till styrkande av att testamentet är falskt.

15. Förhör med vittnet Susanne Grundström angående att Amir Zamani
varit ute efter Eva Engbergs hus till styrkande av åtalet.

16. Förhör med vittnet Bo Elfström, Umeå Stadsbud, angående hans
iakttagelser av flytt av Amir Zamanis saker, från lägenhet
Mariehemsvägen 27 från vilken han blev avhyst till Mariehemsvägen 7E
till styrkande av att Amir Zamani ville spara allt, även sopor, till
motbevisande av Amir Zamnis uppgifter att han kastat två par trasiga
skor. Även om Amir Zamins beteende, mående och hans pressade
situation i samband med flytten, allt till styrkande av motivbild och
uppsåt.

17. Förhör med vittnet Ida Jerrevik angående försäljning av ett halsband på
butiken Glitter Gallerian den 20 maj 2017 och att butiken saluförde den
typ av halsband som återfanns runt halsen på Eva Engberg efter hennes
död, till styrkande av att butiken Glitter salufört sådan halsband.

18. Förhör med vittnet Melissa Norlin (under 15 år och dotter till Amir
Zamani) angående att hon haft ett likadant halsband som det som återfinns
runt halsen på den avlidne Eva Engberg, till styrkande av att det är samma
halsband. Också om relationen mellan Eva Engberg och Melissa till
styrkande av testamentets oriktighet. Förhöret medtas av åklagare till
huvudförhandlingstillfället, uppspelningstid cirka 40 minuter.

19. Förhör med vittnet Kent Engström angående att Eva Engberg för honom
berättat att hon aldrig haft för avsikt att ge något hus till Amir Zamanis
dotter och om hans kännedom om konflikten mellan Amir Zamani och
Eva Engberg avseende fastigheten i Sikeå och att Amir Zamani uppträtt
aggressivt mot Eva Engberg,  till styrkande av att testamentet är falskt och
till styrkande av motivbild och uppsåt.
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20. Förhör med vittnet Håkan Gyllin, tidigare god man för Eva Engberg,
angående hans kännedom om konflikten mellan Amir Zamani och Eva
Engberg och att Eva Engberg inte sagt att hon hade något bankfack eller
testamente, till styrkande av motivbild och händelseförlopp.

21. Förhör med vittnena Ulrika Engqvist, Marina Jelenic och Frida
Anundsson, anställda på Swedbank Mariedal, angående
omständigheterna kring uppborrandet den 27 september 2017 av det
bankfack som stod i Eva Engbergs namn, om att Eva Engberg inte hade
nycklarna till bankfacket och att det var därför det borrades upp, att
personal från Swedbank försökte få kontakt med Eva Engberg inför
uppborrningen och om att de nycklar som anträffades runt Eva Engbergs
hals var nycklar som gick till aktuellt bankfack, allt till styrkande av
åtalet.

22. Förhör med vittnet Martin Lusth polisman, Polisregion Nord, BF-IGV 2
LPO Umeå angående hans analys av övervakningsfilm avseende Ica
Kvantum Mariehem och Burger King den 26 september 2017 mellan kl
17 - 19 och hans efterföljande sök av material kopplat till gärningen i
närområdet till styrkande av åtalet och till motbevisande av Amir Zamanis
uppgifter om att "byltet" han bar på vid tillfället innehöll pant.

23. Förhör med vittnet Petter Torneus polisassistent, Polisregion Nord,
Grova brott, 1 PO Västerbotten, angående hans iakttagelser vid
husrannsakningar till styrkande av att de skor som Amir Zamani bar
kvällen den 25 september 2017 (Asics Nimbus 11) inte återfunnits vid
husrannsakningar, att blå plasttofflor som Amir Zamani bar den 20
september 2017 inte återfunnits vid nämnda husrannsakningar, att de
kläder som Amir Zamani bar kvällen den 25 september 2017 inte
återfunnits vid husrannsakningar, att det halsband som Melissa Norlin
innehaft inte återfunnits, allt till styrkande av att Amir Zamani fram till
dess att han medtogs till polisförhör den 28 september 2017 gjort sig av
med gymnastikskorna, plasttofflorna och kläderna som han bar vid
tidpunkten för mordet samt att Amir Zamani placerat halsbandet runt Eva
Engbergs hals i samband med hennes död.

Övrig bevisning
1. Rättsmedicinskt obduktionsprotokoll (sekretessbelagd protokollbilaga s.

65-93) till styrkande av målsägandens skador och av dödsorsaken.

2. Rättskemisk undersökning (sekretessbelagd protokollbilaga s. 94-95) till
styrkande av målsägandens påverkansgrad av alkohol vid tillfället för
döden.

3. Brottsplatsundersökning (sekretessbelagd protokollbilaga s. 1-53) för
åskådliggörande av brottsplats och till styrkande av händelseförloppet.
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4. Protokoll klädundersökning avseende Eva Engberg (sekretessbelagd
protokollbilaga s 54-64) särskilt visande att mönstrade avtryck hittades på
den T-shirt Eva Engberg hade på sig vid tillfället för döden och att dessa
mönstrade avtryck kan vara avsatta genom att gärningsmannen hoppat,
sparkat eller stampat på Eva Engberg till styrkande av händelseförloppet
och att gärningsmannen hällt mjöl på brottsplatsen till styrkande av försök
att dölja på brottsplatsen uppkomna spår.

5. Promemoria avseende låskolvar samt nycklar till bankfack på Swedbank
Mariedal med fotografier (förundersökningsprotokoll s 47-49) till
styrkande av att de nycklar som återfanns i halskedja runt halsen på Eva
Engberg är likadana nycklar som används till liknande bankfack som det
uppborrade bankfacket som stod i Eva Engbergs namn.

6. Kopia avtal bankfack samt två loggförda besök till bankfacket
(förundersökningsprotokoll s 41-44) särskilt visande att Eva Engberg den
3 juli 2013 tecknade avtal om hyrande av bankfack med en årskostnad om
450 kronor och samtidigt kvitterade ut två nycklar till bankfacket samt att
Eva Engberg den 16 juli 2013 och 7 oktober 2013 ägt tillträde till
bankfacket till styrkande av händelseförloppet med tillhörande motivbild.

7. Promemoria avseende historik händelserapport Nydalavägen 67 från den
1 januari 2013 (förundersökningsprotokoll s 96) särskilt visande att Amrir
Zamani den 2 april 2014 säger att han betalt 100 000 kronor till Eva
Engberg för garagehyra och att han fått meddelande om att han ska
tömma garaget den 17 april 2014, att Amir Zamani den 3 april 2014
försöker göra intrång på Nydalavägen 67 och blir avvisad från adressen
och att Eva Engberg den 4 april 2014 ringer till polis och att det av
anmälan framgår att Amir Zamani vill att han och Eva Engberg ska skriva
avtal om att hyra garaget men att Eva Engberg inte vill detta, till
styrkande av åtalet med tillhörande motivbild.

8. Utdrag instagramkonto tillhörande Melissa Norlin (dotter till Amir
Zamani) visande bild på Melissa Norlin daterad den 16 augusti 2017
(förundersökningsprotokoll s 97-99) där hon har ett likadant halsband runt
sin hals som det halsband som återfanns runt halsen på Eva Engberg, med
två bankfacksnycklar, då hon anträffades död den 27 september 2017, till
styrkande av händelseförloppet och att Amir Zamani haft tillgång till det
halsband som placerats runt Eva Engbergs hals.
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9. Analysresultat av telefonnummer tillhörigt Eva Engberg (072 - 206 24 31)
(förundersökningsprotokoll s. 104-107) särskilt visande att det sista
samtalet från Eva Engbergs nummer sker den 25 september 2017 kl
18.18, att Hannu Paajanen försöker få kontakt med Eva Engberg den 26
september 2017 kl 14.06 respektive kl 18.14, att personal från Swedbank
kontaktat Eva Engberg den 13 september 2017, den 19 september 2017
och försökt kontakta Eva Engberg den 27 september 2017 vid två
tillfällen men utan att få svar samt att telefonkontakterna mellan Amir
Zamani och Eva Engberg är drygt 20 till antalet i maj 2017 och att Eva
Engberg vid drygt 20 tillfällen försökt komma i kontakt med Amir
Zamani i september 2017, till styrkande av händelseförloppet med
tillhörande motivbild.

10. Analysresultat bärbar dator som återfanns i Amir Zamanis bostad på
Mariehemsvägen 7E (förundersökningsprotokoll s. 118-120) visande att
någon sökt på "testamente" den 17 september 2013 till styrkande av
händelseförloppet med tillhörande motivbild.

11. Sammanställning av Amir Zamanis rörelser och klädsel mellan den 8
september - 28 september 2017 (förundersökningsprotokollet s 193-203),
särskilt visande att Amir Zamani bär ett par vita joggingskor den 8
september, den 18 september, den 22 september och den 25 september
2017 kl 19.41, att Amir Zamani bär ett par blå plasttofflor den 20
september 2017, att Amir Zamani den 26 september kl 17.46 och den 27
september 2017 bär ett par vita tygskor. Även visande Amir Zamanis
klädsel den 25 september 2017 och att Amir Zamani bär på ett "bylte" när
han besöker Burger King den 26 september 2017, allt till styrkande av
gärningen.

12. PM övervakningsfilm Ica Kvantum Mariehem den 25 september mellan
kl 19.25 - 19.45 och PM avseende Amir Zamanis köp på Ica Kvantum
Mariehem (förundersökningsprotokoll s 206-214), särskilt visande att
Amir Zamani vid tillfället genomför två köp, det första köpet avser två
paket Kungsörnen mjöl "Self rising", en dricka, jordnötter, chips och
ostkrokar och betalas kontant utan att Amir Zamani drar sitt medlemskort
i kortterminalen. Det andra köpet sker direkt efter det första och avser
kålrot och gul lök, vilket köp också betalas kontant men att Amir Zamani
då drar sitt medlemskort i kortterminalen. Hemma hos Eva Engberg
påträffas varor som stämmer in på det första köpet. Hemma hos Amir
Zamani på Mariehemsvägen 7E påträffas varor som stämmer in på det
andra köpet. Allt till styrkande av att Amir Zamani försökt dölja det första
köpet, till styrkande av åtalet.

13. PM övervakningsfilm Ica Kvantum Mariehem och Burger King den 26
september 2017 vid 18-tiden (förundersökningsprotokoll s 223-243)
särskilt visande att Amir Zamani bär på ett "bylte" och till motbevisande
av Amir Zamanis uppgifter att byltet innehöll pantburkar/flaskor, till
styrkande av händelseförloppet och gärningen.
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14. Tjänsteanteckning (förhörsbilaga s 596) visande att kriminalinspektör
Annelie Ackemo hittat två lökar på den plats där Amir Zamani i förhör
uppgett att han cyklat omkull, Mariehemsvägen vid Sveriges Radio, till
styrkande av att Amir Zamani haft för avsikt att transportera lök och
rotsaker till sin bostad visande att han inte hade behov av att dölja detta
köp.

15. Promemoria övervakningsfilm Ica Nära Berghem med övervakningsfilm
och kassakvitto kl 19.48 (förundersökningsprotokoll s 216 - 222) särskilt
visande att Amir Zamani vid tillfället köper två förpackningar kattmat, att
han betalar kontant och inte drar sitt medlemskort i kortterminalen,
visande att Amir Zamani försökt dölja köpet, till styrkande av åtalet.

16. Fotografier Systembolaget Ersboda den 25 september 2017 med
tillhörande förklaring (förundersökningsprotokoll s. 252-259) till
styrkande av att Eva Engberg inhandlar alkohol kl 19.02 den 25
september 2017, visande hennes kläder och att hon då inte har något
halsband med bankfacksnycklar kring sin hals, till styrkande av att
halsbandet med nycklar placerats på Eva Engberg efter hennes död och
till styrkande av gärningen och gärningsmannaskap.

17. Tidslinje Amir Zamani (förundersökningsprotokoll s 274-281) för
åskådliggörande av Amir Zamanis rörelsemönster söndagen den 24
september - torsdagen den 28 september 2017, bland annat till styrkande
av att Amir Zamani saknat alibi vid tidpunkten för gärningen.

18. Tidslinje Eva Engberg (förundersökningsprotokoll s 284-288) för
åskådliggörande av Eva Engbergs rörelsemönster och relevanta händelser
under tiden maj 2017 - 27 september 2017, särskilt visande kontakter och
kontaktförsök mellan Eva Engberg och Amir Zamani samt även kontakter
mellan anställda på Swedbank och Eva Engberg avseende bankfack i Eva
Engbergs namn och att bankfacket borrades upp, allt till styrkande av
åtalet.

19. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 312-324) visande Amir
Zamanis boendesituation vid husrannsakan den 1 oktober 2017 till
styrkande av Amir Zamanis pressade boendesituation med tillhörande
motivbild.

20. Protokoll blodbildsanalys (protokollbilaga s 21-40) särskilt visande att
Eva Engberg hamnat liggandes på källargolvet med huvudet/nacken mot
det första trappsteget, att hon därifrån inte förflyttat sig, att hon utsatts för
upprepat trubbigt våld i aktuell position, att gärningsmannen gått uppför
trappan med blodiga skor, att mjöl därefter avsatts på platsen, att
gärningsmannen lämnat brottsplatsen via källardörren och att mjölet
försvårat brottsplatsundersökningen, allt till styrkande av åtalet.
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21. Godsbilaga spår G053 visande att Eva Engbergs plånbok återfanns i
hennes byxficka (förundersökningsprotokoll tvångsmedel s. 4) till
styrkande av att gärningsmannen inte hade för avsikt att råna Eva
Engberg.

22. Protokoll över undersökning av testamente och bankfackslåda med
fotografier tillsammans med handstilsanalys (protokollbilaga s 52-55, s
62-67) särskilt visande att det i bankvalv, i bankfackslåda återfanns ett
igenklistrat kuvert med ett testamente daterat den 27 juli 2013 med
innebörden att Amirs dotter Melissa skulle ärva alla Eva Engbergs
tillgångar, att Eva Engbergs namnteckning på testamentet är förfalskad
(resultatet talar starkt för att den omstridda namnteckningen "Eva
Engberg" inte är egenhändigt utförd av Eva Engberg, grad -3), allt till
styrkande av att Amir Zamani hade ett mycket starkt motiv att döda Eva
Engberg.

23. Protokoll sökning skospårsdatabas (protokollbilaga s 71-72) visande att
ett skospår från brottsplatsen sannolikt är avsatt av en så kallad plasttoffla,
till styrkande av händelseförloppet.

24. Promemoria klädundersökning (protokollbilaga s 122-125) visande vilka
kläder som återfunnits vid husrannsakan på Mariehemsvägen 7E, till
styrkande av att de kläder som Amir Zamani bar den 25 september 2017
kl 19.41 inte har återfunnits.

25. Rättsmedicinsk platsundersökning (protokollbilaga 168-173) till
styrkande av att Eva Engberg, utifrån rättsmedicinsk bedömning, avlidit
någon gång mellan den 25 september kl 15 och den 26 september kl 15
2017, med en viss sannolikhet för tidigt på morgonen den 26 september
2017.

26. Rättsmedicinsk kroppsundersökning med fotografier avseende Amir
Zamani genomförd den 28 september 2017 kl 20.30 (protokollbilaga s
174-189) särskilt visande att det på buken och på höger ben återfanns
hudavskrapningar, vilka hudavskrapningar bedöms ha uppkommit cirka
två till fyra dagar innan undersökningstillfället, till styrkande av Amir
Zamanis skador.

27. Skrivelse från advokatbyrån Kaiding daterad den 22 november 2012
(protokollbilaga s 259) särskilt visande att Amir Zamani försökt överta
fastigheten på Nydalavägen 67, till styrkande av uppsåt och motivbild.

28. Minnesanteckning från den 13 april 2015 (protokollbilaga s 261) visande
att företrädare för socialtjänsten upplevt Amir Zamani som hotfull och
våldsam till styrkande av uppsåt och motivbild.
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29. Skrivelse från advokatbyrån Kaiding till Amir Zamani daterad den 19
februari 2015 (protokollbilaga s 263) visande att Amir Zamani blivit
uppmanad att omgående flytta sina saker från fastigheten Nydalavägen 67
senast den 1 mars 2015, till styrkande av uppsåt och motivbild.

30. Journalanteckningar socialtjänsten Umeå genom Louise Hammarberg och
Stina Fjällström från den 26 mars 2014 - 16 februari 2017
(protokollbilaga s. 267-270 och s 272) särskilt visande att Amir Zamani
vid flera tillfällen uppträtt argt och hotfullt mot Eva Engberg, att han
oönskat uppehöll sig på fastigheten Nydalavägen 67, att han oönskat
förvarade sina tillhörigheter på fastigheten och att Eva Engberg var rädd
för Amir Zamani, allt till styrkande av uppsåt och motiv.

31. Skrivelse från Eva Engberg till Amir Zamani daterad den 26 mars 2014
(protokollbilaga s. 271) särskilt visande att Amir Zamani barrikaderat Eva
Engbergs garage på Nydalavägen 67, att han uppmanas att tömma garaget
på Nydalavägen 67 senast den 16 april 2014 vid händelse av polisanmälan
och att Amir Zamani påstått att Tommy Engberg hade en skuld till honom
och att han därför hade rätt att nyttja garaget, allt till styrkande av uppsåt
och motiv.

32. Fotografier skor (förundersökningsprotokoll s. 273- 287) visande likadana
skor som Amir Zamani bar kvällen den 25 september 2017 (Asics Nimbus
11) och att sådana skor inte återfunnits vid husrannsakningar på
Mariehemsvägen 7E, Mariehemsvägen 27C, Skidspåret 17 eller Östra
Prinsgatan 42. Även visande att blå plasttofflor som Amir Zamani bar den
20 september 2017 (förundersökningsprotokoll s 195) inte återfunnits vid
nämnda husrannsakningar, till styrkande av att Amir Zamani fram till dess
att han medtogs till polisförhör den 28 september 2017 gjort sig av med
gymnastikskorna och plasttofflorna som han bar vid tidpunkten för
mordet. Också visande det skick som kvarvarande skor tillhöriga Amir
Zamani var i, till motbevisande av Amir Zamanis uppgift om att han gjort
sig av med nämnda skor då de var trasiga.

33. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll tvångsmedel s. 19, 23) för
att bevisa att det runt den avlidne Eva Engbergs hals återfanns ett
guldfärgat halsband med två Robur bankfacksnycklar.

34. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll med tvångsmedelsbilaga s.
30-31) för att bevisa att det i bankfack ställt på Eva Engberg återfanns ett
testamente.

35. Beslagsprotokoll med fotografi (förundersökningsprotokoll s. 47 och 49)
för att bevisa att det på Mariehemsvägen 7 återfanns plastpåse Glitter och
kvitto Glitter men inget halsband, till styrkande av händelseförloppet.
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36. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll tvångsmedelsbilaga s. 77-
78) för att visa att det på Mariehemsvägen 27 C, Umeå, återfanns ett av
Amir Zamani handskrivet brev av innebörden att Amir Zamani i brevet
skrivit att Eva Engberg vill skänka huset i Sikeå till Melissa, till styrkande
av motivbild.

37. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 52, 55-59) för att bevisa
att det vid husrannsakan den 28 och 29 september 2017 på
Mariehemsvägen 7E återfanns kläder, handduk och sängkläder i ett
vattenfyllt badkar, till styrkande av Amir Zamanis avsikt att dölja spår.

38. Taxeringsvärde byggnad och mark Nydalavägen 67 (tilläggsprotokoll s
165) visande att totala taxeringsvärdet uppgick till 1 929 000 kronor till
styrkande av motivbild.

39. Skadeståndsanspråk med underlag (tilläggsprotokoll s 111-164) till
styrkande av skadeståndsanspråkets skälighet.

2 TALAN OM UTVISNING

Det yrkas att Amir Zamani Alavijeh utvisas från Sverige och förbjuds att
återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716). Grunden
för yrkandet är att brottet i åtalspunkten 1 är så allvarligt att han inte bör få
stanna kvar, jml 8 a kap 1 § 2 st 2 p utlänningslagen.

Handläggning
Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen.
Bevisningen kommer sakframställningsvis sättas i sitt sammanhang.

Tillägg avseende bevisning kommer ske så snart NFC signerat det senaste
resultatet av spår S 22 (tekniskt protokoll, sekretessbelagd bilaga s 29, s 30
och s 46 blodigt papper på brottsplatsen femte trappsteget nedifrån räknat,
Nydalavägen 67, med målsägandens hår, blod och Amir Zamanis DNA på två
ställen, grad + 3 och grad +2). Amir Zamani och advokat Leif Silbersky har
muntligen fått del av resultatet i samband med förhör den 23 mars 2018.

Tolk bör finnas med vid förhandlingen för det fall Amir Zamani skulle behöva
tolkning. Tolk har funnits med vid förhör under förundersökningen och vid
häktningsförhandlingar, men har då använts i begränsad omfattning.

Övervakningsfilm tas med av åklagare till huvudförhandlingstillfället för
uppspelning.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas separat.
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