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1.1 MORD (Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram
Kanfoud)
5000-K779603-22

Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram Kanfoud har , tillsammans
och i samråd och samförstånd, dödat Youssef El Emam den 7 juli 2022 på
Länsmanstorget i Göteborg. Rami Ben Makram Kanfoud har härvid
rekognoserat på brottsplatsen, lockat fram brottsoffret samt meddelat
Malamin Samureh Jarju var brottsoffret befann sig, varefter Malamin
Samureh Jarju skjutit Youssef El Emam till döds genom att skjuta flera skott
mot honom med en modifierad tårgaspistol av märket Zoraki, modell 917 i
kaliber 9 mm Browning Kort. Vid skjutningen träffades Youssef El Emam av
ett skott som resulterade i ett ingångssår på högra axelns baksida, sårkanal
och utgångssår på bålens vänstra sida samt skador på högra lungsäcken,
högra lungan, aortan, diafragman, magsäcken, mjälten och bukväggen och en
stor mängd blod i lungsäckarna.

Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram Kanfoud hade också före
skjutningen, tillsammans och i samråd och samförstånd med Erelin Rushiti,
Patryk Szymon Szklarz och Nour Amar Ibrahim, planerat brottet.

Det hände mellan den 6 juli 2022 och den 7 juli 2022 på Länsmanstorget och
andra platser, Göteborgs stad.

Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram Kanfoud begick gärningen
med uppsåt. I första hand har de haft uppsåt i förhållande till att Youssef El
Emam eller någon annan ur nätverket Norra Biskopsgården skulle dödas. I
andra hand har de haft uppsåt i förhållande till att Youssef El Emam eller
någon annan ur nätverket Norra Biskopsgården skulle misshandlas och av
oaktsamhet medverkat till att han dött. Brotten är grova eftersom gärningarna
varit livsfarliga, innefattat ett medvetet risktagande och gärningsmännen visat
särskild hänsynslöshet och råhet då det varit fråga om ett oprovocerat
angrepp med ett livsfarligt vapen mot ett försvarslöst offer.

Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL MORD

I andra hand har Rami Ben Makram Kanfoud, i enlighet med vad som har
angetts ovan och genom att stärka Malamin Samureh Jarju i hans uppsåt,
främjat gärningen med råd och dåd.

Lagrum: 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 4 § brottsbalken
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1.2 MEDHJÄLP TILL MORD (Nour Amar Ibrahim, Erelin
Rushiti och Patryk Szymon Szklarz)
5000-K779603-22

Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram Kanfoud har tillsammans
och i samråd och samförstånd dödat Youssef El Emam genom att, den 7 juli
2022 på Länsmanstorget i Göteborg, skjuta flera skott mot honom med en
modifierad tårgaspistol av märket Zoraki, modell 917 i kaliber 9 mm
Browning Kort. Youssef El Emam träffades av ett skott som resulterade i ett
ingångssår på högra axelns baksida, sårkanal och utgångssår på bålens
vänstra sida samt skador på högra lungsäcken, högra lungan, aortan,
diafragman, magsäcken, mjälten och bukväggen och en stor mängd blod i
lungsäckarna.

Patryk Szymon Szklarz, Nour Amar Ibrahim och Erelin Rushiti har ,
tillsammans och i samråd och samförstånd med Rami Ben Makram Kanfoud
och Malamin Samureh Jarju, den 6 och 7 juli 2022,  planerat brottet och gjort
sökningar på internet avseende fordon i området och konflikten mellan Norra
och Södra Biskopsgården. Den 7 juli 2022 har Erelin Rushiti, Patryk Szymon
Szklarz och Nour Amar Ibrahim tillsammans och i samråd och samförstånd
lett Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram Kanfoud i riktning mot
brottsplatsen samt försett dem med maskering, tagit hand om Malamin
Samureh Jarjus mobiltelefon samt stärkt dem i deras uppsåt att döda.  Genom
detta har  Erelin Rushiti, Patryk Szymon Szklarz och Nour Amar Ibrahim
främjat gärningen med råd och dåd. Erelin Rushiti och Patryk Szymon
Szklarz har också främjat gärningen med råd och dåd genom att medverka till
gärningen i kraft av den ställning och ledarroll som de har i förhållande till
Malamin Samureh Jarju och Rami Kanfoud, vilket innebär att de haft en
central roll i att få brottet till stånd.

Det hände i Biskopsgården, Göteborgs stad mellan den 6 juli 2022 och den 7
juli 2022.

Erelin Rushiti, Patryk Szymon Szklarz och Nour Amar Ibrahim begick
gärningen med uppsåt. I första hand har de haft uppsåt i förhållande till att
Youssef El Emam eller någon annan ur nätverket Norra Biskopsgården skulle
dödas. I andra hand har de haft uppsåt i förhållande till att  Youssef El Emam
eller någon annan ur nätverket Norra Biskopsgården skulle misshandlas och
av oaktsamhet medverkat till att han dött. Brotten är grova eftersom
gärningarna varit livsfarliga, innefattat ett medvetet risktagande och
gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet och råhet då det varit fråga om
ett oprovocerat angrepp med ett  livsfarligt vapen mot ett försvarslöst offer.

Lagrum: 3 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken
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Målsägande
Youssef El Emams dödsbo
Åklagaren för ej talan

Nawal El Nabolsi
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Kristofer Stahre.

Raif El Emam
Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Kristofer Stahre.

Nisreen El Emam
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Kristofer Stahre.

Yasmin El Emam
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Kristofer Stahre.

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att beslaget av skor, beslagtaget hos Rami Ben Makram

Kanfoud och Malamin Samureh Jarju, ska bestå tills domen vinner laga
kraft:
2022-5000-BG76470.1
2022-5000-BG76470.2
2022-5000-BG76476.1
2022-5000-BG76476.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2. Det yrkas att beslaget av kläder, beslagtaget hos Malamin Samureh Jarju,
ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG76476.3
2022-5000-BG76476.4
2022-5000-BG76476.5
2022-5000-BG76476.6
2022-5000-BG76476.7. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

3. Det yrkas att beslaget av kläder, beslagtaget hos Rami Ben Makram
Kanfoud, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG76470.3
2022-5000-BG76470.4
2022-5000-BG76470.5
2022-5000-BG76470.6. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

4. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Rami Ben
Makram Kanfoud, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-
BG76440.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
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5. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Erelin Rushiti,
ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG76521.1. Det
beslagtagna ska därefter återlämnas.

6. Det yrkas att beslaget av kläder och skor, beslagtaget hos Erelin Rushiti,
ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG76521.2
2022-5000-BG76521.3
2022-5000-BG76521.5
2022-5000-BG76521.6
2022-5000-BG76521.7
2022-5000-BG76521.8
2022-5000-BG76521.9. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

7. Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner, beslagtaget hos Patryk Szymon
Szklarz, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG76662.1
2022-5000-BG95910.3
2022-5000-BG95916.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

8. Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner, beslagtaget hos Nour Amar
Ibrahim, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG96284.1
2022-5000-BG96284.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2.1 GROVT VAPENBROTT (Malamin Samureh Jarju och
Rami Ben Makram Kanfoud)
5000-K779603-22

Malamin Samureh Jarju och Rami Ben Makram Kanfoud har , tillsammans
och i samråd och samförstånd, innehaft en modifierad tårgaspistol av märket
Zoraki, modell 917 i kaliber 9 mm Browning Kort utan att ha rätt till det. Det
var den 7 juli 2022 i Biskopsgården, Göteborgs stad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet har innehafts på allmän plats,
vapnet saknar legalt användningsområde och vapnet har innehafts i en sådan
miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och
dessutom har kommit till brottslig användning.

Rami Ben Makram Kanfoud och Malamin Samureh Jarju begick gärningen
med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67)

Ansvarsyrkande i andra hand
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MEDHJÄLP TILL GROVT VAPENBROTT

I andra hand har Rami Ben Makram Kanfoud, den 6 - 7 juli 2022 i
Biskopsgården, Göteborg, främjat gärningen med råd och dåd genom att
planera ett brott där vapnet skulle komma till brottslig användning, medverka
till att brottet kunde utföras och vara med då vapnet gömdes.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) samt 23 kap 4 § brottsbalken

2.2 GROVT VAPENBROTT (Erelin Rushiti och Patryk
Szymon Szklarz)
5000-K779603-22

Patryk Szymon Szklarz och Erelin Rushiti har innehaft en modifierad
tårgaspistol av märket Zoraki, modell 917 i kaliber 9
mm Browning Kort utan att utan att ha rätt till det. Det var någon gång
mellan den 1 september 2020 och den 7 juli 2022 i Göteborg eller annan
plats, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet saknar legalt
användningsområde och vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt
sett kan befaras komma till brottslig användning och dessutom har kommit
till brottslig användning.

Erelin Rushiti och Patryk Szymon Szklarz begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) och 9 kap 1 a § 1 st
vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL GROVT VAPENBROTT

I andra hand har Erelin Rushiti och Patryk Szymon Szklarz, tillsammans och
i samråd och samförstånd med Nour Amar Ibrahim, främjat gärningen under
åtalspunkten 2.1. med råd och dåd genom att planera ett brott där vapnet
skulle komma till brottslig användning och, på sätt som framgår av
åtalspunkten 1.2., medverka till att brottet kunde utföras.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet har innehafts på allmän plats,
vapnet saknar legalt användningsområde och vapnet har innehafts i en sådan
miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och
dessutom har kommit till brottslig användning.

Det hände den 6 - 7 juli 2022 i Biskopsgården, Göteborg.

Erelin Rushiti och Patryk Szymon Szklarz begick gärningen med uppsåt.
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Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) och 9 kap 1 a § 1 st
vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 samt 23 kap 4 §
brottsbalken

2.3 MEDHJÄLP TILL GROVT VAPENBROTT (Nour Amar
Ibrahim)
5000-K779603-22

Nour Amar Ibrahim har, tillsammans och i samråd och samförstånd med
Erelin Rushiti och Patryk Szymon Szklarz, främjat gärningen under
åtalspunkten 2.1. med råd och dåd genom att delta i planeringen av ett brott
där vapnet skulle komma till brottslig användning och, på sätt som framgår
av åtalspunkten 1.2,  medverka till att detta kunde utföras.

Det hände mellan den 6 juli 2022 och den 7 juli 2022 i Biskopsgården,
Göteborgs stad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet har innehafts på allmän plats,
vapnet saknar legalt användningsområde och vapnet har innehafts i en sådan
miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och
dessutom har kommit till brottslig användning.

Nour Amar Ibrahim begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Särskilda yrkanden
Det yrkas att beslagtaget vapen förverkas från Rami Ben Makram Kanfoud,
Malamin Samureh Jarju, Erelin Rushiti, Patryk Szymon Szklarz och Nour
Amar Ibrahim enligt 9 kap 5 § vapenlagen: 2022-5000-BG77405.6 alternativt
36 kap 2 § brottsbalken.

3 Muntlig bevisning
1. Förhör med vittnet Anton Josephson , allmänhet vid

Badvädersgatan/Långströmsgatan, om hans iakttagelser för att bevisa att
Jarju och Kanfoud färdats tillsammans även efter att bl.a. vapnet gömts
och då i riktning mot Baltzergatan/Jättestensgatan där bl.a. mopeder
lämnats.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.Bör höras per
videolänk från t.ex. Malmö tingsrätt.
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2. Förhör med målsäganden Nisreen El Emam, syster till offret, angående
hennes kontakter med  Youssef El Emam och hennes kännedom den
hotbild som fanns mot honom till styrkande av att individer kopplade till
nätverket Södra Biskopsgården begått aktuellt brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade Nour Amar Ibrahim som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade Rami Ben Makram Kanfoud som förnekar
brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5. Förhör med den tilltalade Malamin Samureh Jarju som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med den tilltalade Patryk Szymon Szklarz som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

7. Förhör med den tilltalade Erelin Rushiti som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

8. Förhör med vittnet Fatima Hassan Najam , flickvän till offret, om
hennes kontakter med offret och hennes kännedom om den hotbild som
fanns mot honom för att bevisa att individer kopplade till nätverket Södra
Biskopsgården begått aktuellt brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

9. Förhör med vittnet Yasmina Mdewaye om hennes förehavanden i
anslutning till mordet och de instruktioner som hon har fått för att lämna
felaktiga uppgifter om vad hon har gjort vid aktuell tidpunkt för att
bevisa att hon, i strid med vad Jarju har påstått, inte har träffat honom
den 7 juli 2022 men däremot uppmanats att säga att så är fallet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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10. Förhör med vittnet Fidan Shala , förare av den bil som det gjorts
slagningar på från Nour Ibrahims telefon kl. 15.51, om hans iakttagelser
vid Yrvädersgatan för att bevisa att slagningen avsett en bil som befunnit
sig i området, att bara en av förarna av motorcyklarna var maskerade vid
detta tillfälle samt det varit två motorcyklar och en Golf på platsen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

11. Förhör med vittnet Erik Svalin ,  allmänhet vid Ovädersgatan, om hans
iakttagelser vid Ovädersgatan för att bevisa  skett kommunikation mellan
personerna på motorcyklar respektive en blå Golf.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Då vittnet kommer
befinna sig på annan ort bör han höras per videolänk.

12. Förhör med vittnet Stefan Bertil Elmvik , allmänhet vid Eketrägatan,
om hans iakttagelser av två mopeder på Eketrägatan för att bevisa att
Jarju och Kanfoud färdats tillsammans mot brottsplatsen och på
Eketrägatan.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

13. Förhör med vittnet Mattias Malmlöf , allmänhet vid Jättestensskolan,
om hans iakttagelser av två mopeder vid Jättestensskolan för att bevisa
att Jarju och Kanfoud färdats tillsammans i riktning mot brottsplatsen
och vid Jättestensskolan.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

14. Förhör med vittnet Tom Bergqvist , allmänhet vid Jättestensskolan, om
hans iakttagelser av två mopeder vid Jättestensskolan för att bevisa att
Jarju och Kanfoud färdats tillsammans i riktning mot brottsplatsen och
vid Jättestensskolan.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

15. Förhör med vittnet Valbone Nosha , allmänhet vid Släktledsgatan, om
hennes iakttagelser av två motorcyklar och en blå bil samt
kommunikationen mellan dem för att bevisa att samtliga tilltalade
befunnit sig vid Släktledsgatan och kommunicerat med varandra.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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16. Förhör med vittnet Edwin Karlström , allmänhet vid Släktledsgatan,
om hans iakttagelser av två motorcyklar och en Golf vid Släktledsgatan
samt kommunikationen mellan dem  för att bevisa att samtliga tilltalade
befunnit sig vid Släktledsgatan och kommunicerat med varandra.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

17. Förhör med vittnet Tomas Johansson , allmänhet vid Släktledsgatan, om
hans iakttagelser av två mopeder vid Släktledsgatan för att bevisa att
Kanfoud och Jarju färdats tillsammans i riktning mot brottsplatsen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

18. Förhör med vittnet Terése Siivikko , allmänhet vid Temperaturgatan /
Klimatgatan, om hennes iakttagelser av två mopeder vid
Temperaturgatan/Klimatgatan för att bevisa att Jarju och Kanfoud färdats
tillsammans i riktning mot brottsplatsen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

19. Förhör med vittnet Hannes Nelander , allmänhet vid Länsmanstorget,
om hans iakttagelser i samband med skjutningen för att bevisa att Jarju
efter skjutningen sprungit till Kanfoud och att de agerat tillsammans.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

20. Förhör med vittnet Frida Jones , allmänhet vid Länsmanstorget,  om
hennes iakttagelser i samband med och efter skjutningen för att bevisa att
Jarju och Kanfoud lämnat brottsplatsen tillsammans och de begått
aktuella brott .

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

21. Förhör med vittnet Alexander Stefansson , allmänhet vid
Länsmanstorget, om hans iakttagelser i samband med skjutningen för att
bevisa att den ena gärningsmannen sett ut att leta efter någon i
Tobaksaffären samt att två gärningsmän anlänt och lämnat brottsplatsen
på varsin moped.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

22. Förhör med vittnet Mahdi Mohammadi , allmänhet på Dinos pizzeria,
om hans iakttagelser i samband med skjutningen för att bevisa att
gärningsmannen på moped ropat efter skytten då skytten är inne på
pizzerian.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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23. Förhör med vittnet Bassam Khalil , kamrat till offret, om hans
iakttagelser i samband med skjutningen för att bevisa att El Emam föll
ihop i spelbutiken och att vittnet drog honom mot ICA för att skydda
honom.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

24. Förhör med vittnet Nils Forslind , allmänhet vid Länsmanstorget, om
hans iakttagelser i samband med skjutningen för att bevisa att skyttens
moped varit parkerad och att två personer lämnat brottsplatsen
tillsammans på var sin moped.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

25. Förhör med vittnet Peter Nilsson , allmänhet vid Coop, om hans
iakttagelser av två personer på mopeder vid Coop Stackmolnsgatan för
att bevisa att Rami och Kanfoud lämnat brottsplatsen tillsammans.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

26. Förhör med vittnet Håkan Persson , allmänhet vid Stackmolnsgatan, om
hans iakttagelser av två mopeder vid Stackmolnsgatan för att att Kanfoud
och Jarju  lämnat brottsplatsen tillsammans.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

27. Förhör med vittnet Lena Sterneberg , allmänhet vid Stackmolnsgatan,
om hennes iakttagelser av två mopeder på Stackmolnsgatan för att bevisa
att Jarju och Kanfoud lämnat brottsplatsen tillsammans.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.Kan behöva höras per
videolänk från hemmet.

28. Förhör med vittnet Ole Birger Nielsen , allmänhet vid Stackmolnsgatan,
om hans iakttagelser av två personer som kom på moped i området för att
bevisa att Kanfoud och Jarju varit tillsammans på platsen där bl.a. vapnet
gömts.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

29. Förhör med vittnet Britt Monika Nielsen , allmänhet vid
Stackmolnsgatan, om hennes iakttagelser av två personer som kom på
moped i området för att bevisa att Kanfoud och Jaru varit tillsammans på
platsen där bl a vapnet gömts.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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30. Förhör med vittnet Marek Skowronek , allmänhet vid Stackmolsgatan,
om hans iakttagelser av två personer på moped i området för att bevisa
att Kanfoud och Rami varit tillsammans på platsen där bl a vapnet gömts
och kommunicerat med varandra.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

31. Förhör med vittnet Jan Thurén , allmänhet vid odlingslotterna vid
Badvädersgatan, om hans iakttagelser av två mopeder vid
Badvädersgatan för att bevisa att Jarju och Kanfoud färdats tillsammans
även efter att bl.a. vapnet gömts.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

32. Förhör med vittnet Jonas Larsson , allmänhet vid Långströmsgatan, om
hans iakttagelser av två mopeder vid två tillfällen för att bevisa att Jarju
och Kanfoud färdats såväl till och från brottsplatsen tillsammans.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

33. Förhör med vittnet Per-Olof Hidstrand , allmänhet vid
Långströmsgatan, om hans iakttagelser av två mopeder vid två tillfällen
för att att Jarju och Kanfoud färdats  såväl till och från brottsplatsen
tillsammans.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

34. Förhör med vittnet Rosh Al-Mofty , allmänhet vid Baltzergatan, om
hans iakttagelser av två personer på moped vid Baltzergatan för att
bevisa att Kanfoud och Jarju kommit tillsammans till den plats där bl.a.
mopederna lämnats.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

35. Förhör med vittnet Andreas Nilsson , allmänhet vid Baltzergatan, om
hans iakttagelser av två mopeder vid Baltzergatan för att bevisa att båda
mopederna kört på gården i Jättestensgatan / Baltzergatan i riktning mot
den plats där bl a den ena mopeden lämnats.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

36. Förhör med vittnet Jan Thulin , allmänhet vid Baltzergatan, om hans
iakttagelser av en person på moped och en som sprang efter för att bevisa
att Kanfoud sprungit efter Jarju i den riktning som Jarju lämnade ifrån
sig mopeden som han färdats på.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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37. Förhör med vittnet Niklas Ljungblad , allmänhet vid Jättestensgatan,
om hans iakttagelser av två personer som gömde sig för polisen och knöt
skorna för att bevisa att Jarju och Kanfoud efter brottet gömt sig för
polisen och bytt skor med varandra.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

38. Förhör med vittnet Ion Gutanu (tolkbehov rumänska) , allmänhet vid
Lilla Rivöfjordsgatan, om hans iakttagelser av två personer för att bevisa
att Kanfoud och Jarju varit tillsammans även efter att mopeder och annat
gods lämnats i området Jättestensgatan / Baltzergatan.

Presentationsform: Uppläsning av förhör från förundersökningen,
eftersom vittnet har okänd hemvist i Rumänien och inte går att nå.

39. Förhör med vittnet Lena Dannefjord , allmänhet vid Alevägen, om
hennes iakttagelser av två personer vid Alevägen för att bevisa att Jarju
och Kanfoud varit tillsammans även efter det att mopeder och annat gods
lämnats.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

40. Förhör med vittnet Caroline Mannerfelt , ST-läkare, om El Emams
skador för att bevisa att han fått skottskada och dödats av annan person.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

41. Förhör med vittnet Eddie Jimenez Leon , allmänhet vid Baltzergatan,
om hans iakttagelser av två personer på varsin moped och det
efterföljande händelseförloppet där en person springer efter en person på
moped för att bevisa att Jarju och Kanfoud varit tillsammans där
mopederna lämnats och att Kanfoud sprungit efter Jarju på  moped efter
att Rami lämnat mopeden han färdats på den plats där den återfanns.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

42. Förhör med vittnet Mikael Folkesson , polis och platschef för den
initiala jaken på gärningsmän, om de initiala åtgärderna i ärendet för att
bevisa vilka dessa var och varför Jarju, Kanfoud och Rushiti redan från
början var misstänkta gärningsmän.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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43. Förhör med vittnet Mikael Bergman , polis,  om hans iakttagelser i
samband med fynd av motorcyklar och annat gods vid Baltzergatan /
Jättestensgatan för att bevisa vilka fynd som har gjorts och att
ljuddämparen på den första motorcykeln var varm då den påträffades.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

44. Förhör med vittnet Zlatan Jesic , polis och platschef vid Baltzergatan /
Jättestensgatan, om hans iakttagelser kring fynd som gjorts i området för
att bevisa vilka fynd som har gjorts vid området Baltzergatan /
Jättestensgatan.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

45. Förhör med vittnet Johanna Hellström Olsson , polis, om hennes
iakttagelser i samband med gripandet av Kanfoud och Jarju för att bevisa
omständigheterna kring gripandet och att båda då var svettiga av
nervositet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

46. Förhör med vittnet Anders Fohlén , polis, om hans deltagande i jakten
på gärningsmän och fynd sam hans kännedom om nätverket Södra
Biskopsgården  för att bevisa omständigheterna kring jakten och att de
tilltalade är kopplade till nätverket Södra Biskopsgården.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

47. Förhör med vittnet Daniel Johnsson , polis om hans kännedom om
konflikten mellan Norra och Södra Biskopsgården för att bevisa att den
aktuella skjutningen utgör ett led i konflikten mellan Norra och Södra
Biskopsgården.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

48. Förhör med vittnet Jörgen Johansson , polis, om hans kännedom om
nätverket Norra Biskopsgården för att bevisa att offret och hans kamrater
varit kopplade till detta nätverk.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

49. Förhör med vittnet Niclas Puhasmägi , polis, om hans kännedom om
Dinos pizzeria för att bevisa att flera från nätverket Norra Biskopsgården
brukar uppehålla sig dä.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
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4 Övrig bevisning
1. Genomgång av polisens kameror från Länsmanstorget med stillbilder,

fup sid 1752-1782, övervakningskamera på ICA Länsmanstorget, fup sid
1995 och 2002-2024, och övervakningsfilm från LG Spel och Tobak, fup
sid 2025-2039, utvisande hur skjutningen gått till.

2. Uppspelning av larmsamtal från Alexander Stefansson (3 minuter,
utskrift fup sid 34-38), utvisande omständigheterna i samband med det
första larmsamtalet och att Alexander Stefansson redan då uppgett att det
varit fråga om två gärningsmän på moped.

3. Protokoll över brottsplatsundersökning avseende platsen för skjutningen
(Länsmanstorget), fup sid 2228-2249, samt kartor och foton avseende
iakttagelser från vittnen, fup sid 233-242, 257-258, 297 och 364-372,
utvisande förhållandena på brottsplatsen och att flera patroner och
patronhylsor påträffats på brottsplatsen.

4. Beslagsprotokoll, fup sid 1535-1536, protokoll avseende
brottsplatsundersökning avseende Stackmolnsgatan / Väderilsgatan, fup
sid 2252-2262,  samt stillbilder från film, fup sid 1529-1534,
utvisande fyndplats för vapen, jacka och handskar och hjulspår i gräset.

5. Sakkunnigutlåtande avseende vapen, ammunition, patroner, patronhylsor
och kulmaterial, fup sid 2326-2335 och 2342-2348, utvisande påträffat
vapen och att resultaten starkt (grad + 3) talar för att patronhylsor och
kulmaterial som återfunnits på Länsmanstorget avlossats med det
beslagtagna vapnet, jämte PM kring tillverkningsdatum, tilläggsprotokoll
1 sid 23.

6. Beslagsprotokoll, fup sid 1550-1552 och 1572-1573,  jämte protokoll
över platsundersökningar Jättestensgatan respektive Baltzergatan , fup
sid 2265-2276 och 2282-2289, utvisande fyndplats för bl.a. motorcyklar,
jacka, luva, väska och balaklavor.

7. Analysbesked från NFC, fup sid 2354-2371 och 2376 - 2383, samt
tilläggsprotokoll 1 sid 11-17, jämte beslagsprotokoll, fup sid 1402-1403
samt 1428-1429,  utvisande DNA från Kanfoud och Jarju på skor, DNA
från Jarju på handtag från den ena mopeden (BG76540 p 2), balaklava,
jacka och handskar,  DNA från Kanfoud på keps i den ena mopeden
(BG76540 p 1), jacka, luva, väska och handskar, DNA från Kanfoud och
Rushiti på balaklava, DNA från Rushiti på vapen samt DNA från Jarju,
Rushiti och Szklarz på väska med vapen.

8. PM kring topsning på vapen, tilläggsprotokoll 1 sid 24, utvisande att
DNA från Rushiti påträffats på plats som stämmer överens med att
vapnet burits i byxlinningen.
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9. Sakkunnigutlåtande från NFC, fup sid 2388-2401, utvisande
tändsatspartiklar på framförallt handskar och jacka med DNA från Jarju.

10. Sammanställning av analyssvar, tilläggsprotokoll 1 sid 117 ,
sammanfattande analyssvar i ärendet.

11. Stillbilder från övervakningskamera då Kanfoud cirka 1,5 timme före
skjutningen gör ett bankomatuttag, fup sid 1883 - 1892, jämte stillbilder
från Höstvädersgatan den 7 juli något före detta, fup sid 1796-1800, och
stillbilder från Circle K den 5 juli 2022, fup sid 1893 - 1896, utvisande
att Kanfoud burit kläder som stämmer överens med den ena
gärningsmannens kläder på Länsmanstorget.

12. Stillbilder från övervakningskamera då Jarju drygt en timme före brottet
tankar en motorcykel, fup sid 1898- 1935, jämte PM, fup sid 1936 och
fup sid 703, samt beslagsprotokoll, fup sid 1404, och foto av sax, fup sid
1408,  utvisande att Jarju har burit klädsel som stämmer överens med
skyttens klädsel samt att han, liksom skytten, är vänsterhänt.

13. Foto av Kanfoud vid gripandet, fup sid 1423, samt foton av Kanfoud och
Jarju  i arresten, tilläggsprotokoll sid 91-92 och 95 samt fup sid 1396-
1397 och 1400, jämte sakkunnigutlåtande från NFC, fup sid 2402-2413,
jämte foton av fynd längs flyktvägen, fup sid 2414 - 2433, utvisande att
Jarju och Kanfoud vid gripandet har byxor och skor som stämmer
överens med gärningsmännens, men att de har bytt skor med varandra,
att det även finns likheter i form av kroppsform utifrån vad som syns på
bilderna samt att fynd längs flyktvägen stämmer överens med sådant som
burits av gärningsmännen och Jarju och Kanfoud.

14. Jämförelsebilder, ärendesammanställning sid 217-224, och PM med foto,
fup sid 2687-2688, utvisande likheter mellan gärningsmännens kläder
med sådant som burits/innehafts av Kanfoud, Jarju och Rushiti, jämte
jämförelse avseende hudfärg, tilläggsprotokoll 2 sid 17, utvisande att
skytten har samma hudfärg som Jarju.
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15. Foto av motorcykel BG 76540 p 1, fup sid 2295-2298, 2300-2301 och
2305, bilder från Rami Kanfouds telefon, telefonbilaga sid 190 och 212,
foto av motorcykel BG 76540 p 2, fup sid 2307 - 2308 , 2313-2314 och
2316,  bilder från Rami Kanfouds telefon, telefonbilaga sid 211 och 213-
217, bilder från Erelin Rushitis telefon, telefonbilaga sid 356-359, bilder
från Szklarz telefon, telefonbilaga sid 464-465, PM, polisanmälan och
foton från poliskontroll den 24 april 2022, tilläggsprotokoll 1 sid 69-75
och 78-72 , foton då Malamin Jarju kontrollerades av polis med BG
76540 p 2 den 26 juni 2022, fup sid 2767, 2774 och 2778, jämte PM
kring datum, tilläggsprotokoll 3 sid 5, samt PM och bilder kring
motorcyklar i förråd på Höstvädersgatan, fup sid 1640 - 1644 och 1647-
1649, utvisande att Kanfoud och Jarju tidigare figurerat med aktuella
motorcyklar, att de även återfunnits i ett förråd som är kopplad till en
person inom nätverket samt att Erelin Rushiti den 24 april 2022 lämnat in
handlingar till stöd för att han då varit ägare av den ena motorcykeln.

16. Uppspelning av filmer utvisande händelseförloppet i samband med
skjutningen (cirka 5 minuter - STÄNGDA DÖRRAR)

17. Rättsintyg, fup sid 2442-2445, bild utvisande skottskada, fup sid 2459,
kompletterande beskrivning av skadade organ, tilläggsprotokoll 1 sid
106-108,  samt foton på skador från obduktionen (STÄNGDA DÖRRAR
DÅ FOTON FRÅN OBDUKTIONEN VISAS), utvisande skottskada
samt att fynden och omständigheterna starkt talar för att El Emam avlidit
till följd av skottskada och att döden orsakats av annan person.

18. Genomgång av Nour Ibrahims telefon, telefonbilaga sid 650 och 658
samt ärendesammanställning sid 150, uppgifter om beställningar och
positioneringar, ärendesammanställning sid 113-115, meddelanden från
Rushitis telefon, telefonbilaga sid 305, 307, 310 och 315 samt HTM-
bilaga sid 72,79, 97 106, 128 och 140-154, och meddelanden kring
förlorade airpods, telefonbilaga sid 665, utvisande att det från Nour
Ibrahims telefon på kvällen gjort sökningar som kan relateras till
konflikten mellan Norra och Södra Biskopsgården från Blidvädersgatan
30 och att samtliga tilltalade har uppkopplingar i närheten av denna
adress under kvällen/natten.

19. Stillbilder från övervakningskameror, positioneringsuppgifter och
konversationer, ärendesammanställning sid 118-121, 123-128 och 130-
138,  utvisande kontakter mellan de tilltalade innan samtliga 5 tilltalade
träffas den 7 juli 2022 samt att de visserligen varit tillsammans med
andra personer och på andra platser, men att detta varit tidigare under
dagen.

20. Kartor, tilläggsprotokoll 2 sid 7-15, utvisande hur de tilltalade rört sig.
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21. Uppgifter om telefonsamtal och positioneringar jämte stillbilder från
övervakningskameror med kartor som visar var kamerorna är placerade,
ärendesammanställning sid 139-141, fup sid 1795, 1781 1801-1828,
2193-2196, 1939-1974  och 1979-1983, ärendesammanställning sid 146,
fup sid 2085-2086, samt ärendesammanställning sid 148 och 150-151,
genomgång av Nour Ibrahims telefon, telefonbilaga sid 651,
sammanfattande av kontakter mellan de misstänkta,
ärendesammanställning sid 199, kartor och foton, tilläggsprotokoll 1 sid
25-28 och fup sid 610-611, 177-178, 184-185, 213-216, 220-221, 200,
205-206 och 224-229, samt utredning kring sökningar på bilar från Nour
Ibrahims och Szklarz telefoner och nätanslutning för Szklarz telefoner,
telefonbilaga sid 650, 492-493, 567 och 498-506, utvisande att den bil
som Rushiti fört sammanstrålat med motorcyklarna som förts av
Kanfoud och Jarju, att bilen lett motorcyklarna i riktning mot
brottsplatsen, att det skett kommunikation och handrörelser mellan
personerna på motorcykel och bil, att sällskapet delat på sig cirka 500
meter från brottsplatsen, att det gjorts sökningar på fordon från Nour
Ibrahims telefon i samband med färden, att Skzlarz vid andra tillfällen
gjort sökningar på sin telefon, men att han haft nätanslutning vid denna
tidpunkt, samt att det varit kontakter och kontaktförsök mellan de
misstänkta före och efter aktuellt brott, men uppehåll i telefontrafiken då
de färdats tillsammans och i anslutning till skjutningen.

22. Meddelanden från Nour Ibrahims telefon, telefonbilaga sid 644 - 648,
och Szklarz telefon, telefonbilaga sid 428,  utvisande att Szklarz varit
angelägen om att träffa Nour Ibrahim den 7 juli 2022.

23. Film utvisande de tilltalades förehavanden före de tilltalade träffas och El
Emam skjuts till döds (drygt 8 minuter)

24. PM och övervakningsfilm från Fitness24Seven, fup sid 1986-1993, PM
kring gymkort, fup sid 1660 och telefonbilaga, sid 117-118, jämte
positioneringsuppgifter, ärendesammanställning sid 122 och 128 ,
utvisande att El Emam alldeles före brottet besökt Fitness24Seven, där
han tecknat abonnemang, tillsammans med sin kamrat Elias Morabet.

25. Film utvisande samspelet mellan gärningsmännen och El Emams besök
på gymmet strax före skjutningen (knappt 9 minuter).

26. PM och stillbilder från övervakningskamera på Coop Extra, fup sid
2041-2045, Rivöfjordsgatan, fup sid 2052-2053, Storstensvägen, fup sid
2056-2059 och 2063-2067, uppgift om positioneringar,
ärendesammanställning sid 178-179,  stillbilder från helikopterkamera,
fup sid 1871-1872, kartor och foton avseende vittnesiakttagelser, fup sid
376, 382-386, 398-403, 451-456, 459, 462, 420-421, 425, 427-429, 433,
473, 496-497, 486-488, 438-439 och 448, samt utredning kring röd
Mercedes, fup sid 463-464,  utvisande Kanfouds och Jarjus väg fram till
gripandet.
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27. Övervakningsbilder från Arvid Lindmansgatan och Björlandavägen, fup
sid 2068-2077, uppgifter om slagning från  Nour Ibrahims telefon,
telefonbilaga sid 651, PM och bilder avseende bil som slagningen avsett,
tilläggsprotokoll 1 sid 223- 225 och fup sid 614-616,
positioneringsuppgifter och uppgifter om samtalsförsök,
ärendesammanställning sid 168-170, bilder från övervakningskamera på
Sommarvädersgatan och helikopterfilm, fup sid 1835 och 1867, uppgifter
om positioneringar, ärendesammanställning sid 172, PM och bilder från
Kyrkbytorgets Spel och Tobak, fup sid 2084-2096, jämte uppgifter från
tömning av Rushitis och Szklarz telefoner, telefonbilaga sid 299-302
samt 427, och PM kring polishelikopterns flugrutt, fup sid 1656-1657,
positioneringsuppgifter, ärendesammanställning sid 182-185, samt
bilder, positioneringsuppgifter och kortköp från senare tidpunkter aktuell
dag, ärendesammanställning sid 187-  198, utvisande att det gjorts
ytterligare en slagning på en bil från Nour Ibrahims telefon, att sällskapet
i bilen befunnit sig i närheten av fyndplatsen för vapnen i samband med
att polishelikoptern var över dem, att Rushiti och Szklarz fått
meddelanden om skottlossning och att Rushiti visat sin telefon för Nour
Ibrahim i samband med detta, att sällskapet strax därefter ser glada ut
och att Nour Ibrahim gör v-tecken, att Malamin Jarjus telefon_9299 från
klockan 16.12 börjat följa bilens rörelser samt att sällskapet i bilen gjort
sig av med bil och telefoner då de anträffas av polis kl. 23.00.

28. Utredning kring Golfen ORL881, ärendesammanställning sid 230-232,
samt jämförelsebilder, fup sid 1459 och ärendesammanställning sid 233-
234, jämte beslagsprotokoll, fup sid 1463-1465,  utvisande att Rushiti är
registrerad ägare till aktuell bil, att såväl hans som Szklarz och Nour
Ibrahis telefoner varit anslutna i bilen samt att Rushiti, liksom föraren av
Golfen ORL881, den 7 juli 2022 burit vit tröja.

29. Händelserapport, fup sid 2860, 2867-2867 0och 2878-2879, utvisande
tidpunkt för anmälan, tid och plats där de tilltalade påträffades
påträffades och tidpunkt för när mopeder, kläder och väska påträffades
vid Jättestensgatan/Baltzergatan

30. Konversationer efter brottet telefonbilaga sid 324-326, 329-330, 586-590
utvisande att Rushiti strax känt till att det var någon från det Norra
Nätverket som blev dödad och varit glad åt detta samt att Nour Ibahim
haft behov av att radera material.

31. Film utvisande de tilltalades förehavanden efter skjutningen (cirka 6
minuter)
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32. Dom enligt vilken Erelin Rushiti dömts för medhjälp till förberedelse till
mord, fup sid 2482-2486, 2501 och 2554-2555, domar där Szklarz varit
målsägande, fup sid 2599-2601, 2607- 2608, 2640-2642, 2646-2647 och
2657-2660, dom där offret varit tilltalad, fup sid 132, 137-139, samt
beslut och anteckningar från kriminalvården, fup sid 123-125  utvisande
att offret tillhört nätverket Norra Biskopsgården och att Rushiti och
Szklarz tillhör det rivaliserande nätverket Södra Biskopsgården.

33. Polisanmälningar, fup sid 2801-2804, utvisande andra brott som Nour
Ibrahim och Szklarz utsatts för som ett led i konflikten mellan Norra och
Södra Biskopsgården.

34. Dom, tilläggsprotokoll 2 sid 93-94, utredning kring snapchatkonton,
telefonbilaga sid 93-96, uppgifter från telefontömning, telefonbilaga sid
195-202, 377-379, 430-431, 471-473 och tilläggsprotokoll 2 sid 37-39
och 58-60, genomgång av telefoner, telefonbilaga sid 126-127, 131, 351-
355, 360, 444, 446-447, 454-455, 462-466, 468, 488, 613-614, 628, 658,
529, 580 och 622-623, samt ärendeanalys sid 164,  utvisande att de
tilltalade tillhör nätverket Södra Biskopsgården samt att offret tillhört det
rivaliserande nätverket Norra Biskopsgården och att detta är motivet för
gärningen.

35. Uppgift om ekonomi för Nour Ibrahim, bilaga finansiella utredningar sid
34-45, utvisande att Nour Ibrahim har transaktioner med individer
kopplade till nätverket Södra Biskopsgården.

36. Utredning kring namnet C3 Too Loose och musikvideos under detta
namn, tilläggsprotokoll 1 sid 29-43, jämte uppspelning av musikvideon
"Lil Yamzo", 2,5 minut lång, utvisande att Kanfoud kallar sig C3 samt
att han har gjort musikvideos som visar på tillhörighet till nätverket
Södra Biskopsgården.

37. Utredning kring namnen MJ respektive MJay, tilläggsprotokoll 1 sid 50-
51,  jämte uppspelning av musikvideon "Mjay kom inte nära", utvisande
att Malamin Jarju har smeknamnet MJ/Mjay och är vänsterhänt.

38. Meddelanden från telefontömning, telefonbilaga sid 605-610, utvisande
att Nour Ibrahim skrivit att hon tror att hon kommer hamna i fängelse på
grund av den aktuella händelsen,
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39. Uppspelning av telefonsamtal från hemlig telefonavlyssning enligt
följande.
- Telefonsamtal den 22 augusti 2022 (00.11.44 - 00.12.06, 00.22.25 -
00.23.54, 00-44-45-00.45.21 och 00.45.21-00.45.52, utskrift HTM-bilaga
sid 15-19) utvisande att Nour Amar Ibrahim dragits in i saker och att det
finns en koppling till nätverket Södra Biskopsgården.
- Telefonsamtal den 23 augusti 2022  mellan Patryk Skzklarz och annan
person ( 0.00-01.29 och 02.37 -04.40, utskrift  HTM-bilaga sid 7-9)
utvisande att Skzlarz har ovänner i Biskopsgården och att Nour Amar
Ibrahim vet vad hon har gett sig in i.
- Telefonsamtal mellan Nour Amar Ibrahim och annan person den 26
augusti 2022 (00,00 -01.01.55 och 06.52 - 07.27, utskrift HTM-bilaga sid
26-29) utvisande att Nour Amar Ibrahim trott att hennes telefon varit
avlyssnad och att det finns en nätverkskoppling.

40. Beslagsprotokoll, fup sid 1384, och utredning kring tel _4322,
ärendesammanställning sid 23-27, utvisande att El Emam var brukare av
tel _4322.

41. Utredning kring tel _9299, ärendesammanställning sid 28, sid 29 t.o.m.
"Kontokortet som används vid köpet tillhör Rami Kanfoud.", och  sid 30-
43, telefonbilaga sid 917-924, fup sid 1618-1619 och 1475-1477, samt
tilläggsprotokoll 2 sid 18-23, utvisande att Jarju är brukare av tel_9299.

42. Beslagsprotokoll, fup sid 1450, samt utredning kring tel_8768 och tel
_9690,  ärendesammanställning sid 44-58 och telefonbilaga sid 189, 205-
207, och 224-228, utvisande att Kanfoud är brukare av telefoner _8768
och _9690.

43. Beslagsprotokoll, fup sid 1463 och 1478, samt utredning kring tel _0436
och  _8358 , ärendesammanställning sid 59-79 och telefonbilaga sid 344,
utvisande att Rushiti är brukare av telefonnummer _0436 och _8358.

44. Beslagsprotokoll, fup sid 1493, 1521, 1494 och 1496-1497, samt
utredning kring tel_0134, _0528, _0843 och _3460,
ärendesammanställning sid 80-101 och telefonbilaga sid 548-550 och
552 , utvisande att Szklarz är brukare av tel _0134 , _0528 , _0843 och
_3460, samt att device locations för _0528 varit avstängt kring brottet.

45. Beslagsprotokoll, fup sid 1505 och 1508, samt utredning kring tel _3350,
ärendesammanställning sid 102-106, utvisande att Nour Ibrahim är
brukare av tel _3350.

46. Definitioner och terminologi, ärendesammanställning sid 12, 16-17 och
18-19, utvisande hur positioneringsuppgifter i utredningen ska tolkas.
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47. Beslagsprotokoll, fup sid 1729, genomgång av telefon, fup sid 1731 och
1737-1742, PM kring snapchatkonto, fup sid 1743, mastpositioneringar
för Elton Cukaj, fup sid 1751 och HTM-bilaga sid 174-177,
beslagsprotokoll, PM och foton av brev, tilläggsprotokoll 1 sid 7-10 och
tilläggsprotokoll 2 sid 29-33 och 35-36,  utvisande att Jarjus uppgifter
om att han skulle ha träffat Yasmina Mdewaye och Elton Cukaj vid
tidpunkten för skjutningen är påhittade.

Handläggning
Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.

29 kap 5 a § är tillämplig beträffande Nour Ibrahim
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