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Rinkebymordet: Resningsansökningar till HD i dag
I dag lämnas resningsansökningar till Högsta Domstolen i det uppmärksammade
rättsfallet ”Rinkebymordet”. År 2002 dömdes bröderna Özkan och Önder Yildiz av
Svea Hovrätt till livstids respektive tio års fängelse. Domarna baseras på indicier som
vid närmare granskning har visat sig vara mycket svaga. Nya fakta i målet styrker
uppfattningen att bröderna har utsatts för ett justitiemord.
– Domarna har allvarliga brister. I resningsansökningarna till HD redovisas flera
omständigheter som ytterligare styrker att Özkan och Önder är felaktigt dömda för mord,
säger Peter Althin, Önder Yildiz advokat.
I resningsansökningarna redovisas bland annat två nya vittnen från mordplatsen. Deras
berättelser stöder uppfattningen att Özkan och Önder är oskyldiga. Vid en granskning av
mordutredningen har det nu dessutom framkommit att polisen sammanfattat ett bandat
polisförhör felaktigt, vilket allvarligt vilseledde domstolar och försvar.
Det felaktigt återgivna förhöret hölls med Özkans och Önders egen farbror, en tungt
kriminellt belastad heroinist, vars uppgifter var helt avgörande för bevisningen. Farbrodern
led av en konstaterad ”personlighetsstörning av borderlinetyp med narcissistiska och
antisociala drag”, enligt en bedömning från Rättsmedicinalverket.
Farbrodern påstod att han hört Özkan och Önder planera mordet när han själv utpekades som
möjlig mördare av spärrvakten i Rinkebys tunnelbanehall. Innan dess hade han i tur och
ordning hunnit berätta att han själv var mördaren, att han ”sett” sin släkting skjuta samt att
han inte visste något alls om det inträffade. Kort efter utpekandet av Özkan och Önder tog han
tillbaka uppgiften – syftet med lögnen, förklarade farbrodern, var att rentvå honom själv.
– Det undermåliga domstolsarbete som ledde till att Özkan och Önder dömdes för mord utgör
ett kraftfullt inlägg i debatten om en resningskommission. För rättssäkerhetens skull behöver
Sverige en fristående instans som kan granska ifrågasatta domar, säger Olle Schubert, aktiv i
Rinkebymordskommittén.
Boken Tre bröder handlar om Rinkebymordet. Den redovisar ett stort antal omständigheter,
inklusive 15 nya vittnen som inte hördes vid mordrättegångarna, som sammantaget talar för
att småbarnspapporna Özkan och Önder Yildiz är oskyldiga till det mord de är dömda för.
På www.rinkebymordet.se finns fördjupande information om fallet samt en aktuell JKanmälan av mordutredningen i 20 punkter.
För mer information, kontakta:
Peter Althin, Önders advokat, 070-212 20 79
Olle Schubert, aktiv i Rinkebymordskommittén, 070-328 44 98

Rinkebymordskommittén är ett ideellt nätverk som arbetar för att få till stånd en ny rättegång för bröderna Özkan
och Önder Yildiz. År 2002 dömdes de av Svea Hovrätt till livstids respektive tio års fängelse för det
uppmärksammade ”Rinkebymordet”. Domarna baseras på indicier som vid närmare granskning har visat sig vara
mycket svaga. Allt fler ifrågasätter om Özkan och Önder Yildiz är skyldiga.

