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PARTER (Antal tilltalade: 2)
Tilltalad
Reza Esmaili, 20000530
Frihetsberövande: Häktad
Uppegårdsgatan 2
Dalsjöfors
Medborgare i Afghanistan
Offentlig försvarare:
Advokat Hans Billeskans
Advokatfirman Hans Billeskans AB
Box 72
501 13 Borås
Åklagare
Extra åklagare Urban Svenkvist
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Sekretess 1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Gabrielson
Advokaterna Högström, Gabrielson &
Elgmark AB
Box 174
501 13 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken
2017-01-08
2. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2016-12-01 -- 2017-01-05

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

Telefon
Telefax
033-17 70 01
033-10 30 88
E-post: norra.boras@dom.se
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

2
BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

DOM
2017-02-22

Mål nr: B 105-17

Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 8 månader
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2027-02-22. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.
Skadestånd
Reza Esmaili ska solidariskt med Reza Ahmadi utge skadestånd till Sekretess 1 med 165
000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 januari 2017 till
dess betalning sker.
Häktning m.m.
Reza Esmaili ska vara fortsatt häktad tills domen vinner laga kraft i fråga om påföljd och
utvisning eller utvisningsbeslut dessförinnan får verkställas.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar som kan röja Sekretess 1:s
identitet samt i partsbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Hans Billeskans tillerkänns ersättning av allmänna medel med 103 273 kr. Av beloppet
avser 67 104 kr arbete, 9 225 kr tidsspillan, 6 290 kr utlägg och 20 654 kr
mervärdesskatt.
2. Magnus Gabrielson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 47 079 kr. Av beloppet avser 33 885 kr arbete, 2 460 kr
tidsspillan, 1 318 kr utlägg och 9 416 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
Reza Ahmadi, 20001004
Frihetsberövande: Häktad
Uppegårdsgatan 2
516 34 Dalsjöfors
Medborgare i Afghanistan
Offentlig försvarare:
Advokat Torkel Stenbäcken
Gullack Advokatbyrå HB
Sparregatan 7
503 36 Borås
Åklagare
Extra åklagare Urban Svenkvist
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Sekretess 1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Gabrielson
Advokaterna Högström, Gabrielson &
Elgmark AB
Box 174
501 13 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken
2017-01-08
2. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2016-12-01 -- 2017-01-05
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Åtal som den tilltalade frikänns från
Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken
2016-12-01 -- 2016-12-31
Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 8 månader
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2027-02-22. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.
Skadestånd
Reza Ahmadi ska solidariskt med Reza Esmaili utge skadestånd till Sekretess 1 med 165
000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 januari 2017 till
dess betalning sker.
Förverkande och beslag
Beslaget av mobiltelefon ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset
utlämnas till Reza Ahmadi (Polismyndigheten Region Väst, nr 2017-5000-BG4379 p. 1).
Häktning m.m.
Reza Ahmadi ska vara fortsatt häktad tills domen vinner laga kraft i fråga om påföljd och
utvisning eller utvisningsbeslutet dessförinnan får verkställas.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar som kan röja Sekretess 1:s
identitet samt i partsbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Torkel Stenbäcken tillerkänns ersättning av allmänna medel med 96 189 kr. Av
beloppet avser 63 689 kr arbete, 7 380 kr tidsspillan, 5 882 kr utlägg och 19 238 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Sekretess 1, fortsättningsvis kallad målsäganden, har yrkat skadestånd enligt bilaga
2.

DE TILLTALADES INSTÄLLNING
Reza Esmailii har erkänt att det förekommit kroppskontakt, punkten 1, men invänt
att det inte gått till på det sätt som sägs där. Han har tillagt att han inte känt till att
målsäganden var under 15 år och att han inte heller har haft skälig anledning anta
att så varit fallet.

Reza Ahmadi har vidgått att han suttit på målsäganden och dragit bort hårstrån från
målsägandens ansikte, punkten 1, men har förnekat varje del i åklagarens påstående
om våldtäkt.

Reza Esmailii och Reza Ahmadi har vidare båda erkänt det faktiska handlande
åklagaren beskrivit under punkten 2, men har förklarat att de inte har haft uppsåt att
tillfoga målsäganden smärta eller skada. De har båda även invänt att det skett inom
ramen för man skämtat med varandra och att målsäganden har samtyckt till deras
agerande.

Reza Ahmadi har bekräftat att han uttalat sig så som åklagaren har påstått under
punkten 3, men har gjort gällande att det inte har varit så att målsäganden kunde
antas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

Reza Ahmadi har medgivit åklagarens särskilda yrkande.
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Reza Esmailii och Reza Ahmadi har båda motsatt sig yrkandet om utvisning
respektive målsägandens skadeståndskrav med hänvisning till inställningen i
ansvarsadelen. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

UTREDNINGEN
Åklagaren har lagt fram brottsplatsundersökning, journalanteckning, fotografier på
målsägandens ansikte, telefonutläsning, samt uppspelning av förhör med
målsäganden. På åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med Sattar Sarwari.

Reza Esmailii och Reza Ahmadi har hörts. Reza Esmailii har pekat på uppgifter i en
promemoria där det sägs att Sattar Sarwari har varit med vid anmälningstillfället
och att målsäganden inte velat göra någon polisanmälan samt att Sattar Sarwari
varit med vid det inledande förhöret med målsäganden.

Målsägandens redogörelse
Han lärde känna Reza Ahmadi när de kom till Sverige och Reza Esmailii ungefär
samtidigt. Målsäganden fyllde år ungefär två månader före förhörstillfället. Han
minns inte om han berättat om sin ålder för Reza Esmailii och Reza Ahmadi. Han
vet att de är äldre än han, 16 år eller 17 år gamla. Det har inte varit något tal om
homosexualitet på boendet, men man har skojat, brottats och använt fula ord. Han
har inte sett att man skojat med varandra genom att ta på varandras rumpor. Han har
inte varit rädd för någon där.

Han har varit på Reza Esmailiis rum vid ett tillfälle då man dansat och lyssnat på
musik. Reza Esmailii var med men inte Reza Ahmadi. Då var det totalt fyra till fem
ungdomar närvarande bl.a. Reza Esmailiis rumskamrat Nurullah.

Vid ett annat tillfälle i Reza Esmailiis rum hade Reza Esmailii bett honom massera
en fot som Reza Esmailii skadat. De befann sig på Reza Esmailiis säng när Reza
Esmailii bad honom massera. Därefter dök även Reza Ahmadi upp och ville bli
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masserad. Målsäganden ville egentligen inte massera Reza Ahmadi men gjorde det
ändå. Reza Ahmadi tyckte att målsäganden hade långt hår i ansiktet. Det handlade
om hårstrån från ett födelsemärke på målsägandens haka. Reza Ahmadi tyckte att
det inte såg bra ut. Reza Esmailii tog tag i målsägandens armar som målsäganden
försökt skydda sig med och höll fast målsäganden medan Reza Ahmadi drog bort
hår som växte på hakan, överläppen och under armarna. Det gjorde ont och blev rött
i ansiktet två till tre minuter. Den gången var dörren stängd men inte låst. Det hände
ungefär en vecka före det sista tillfället och var nog efter nyår. Efteråt gick han till
toaletten där han duschade samt rakade bort håret eftersom Reza Ahmadi sagt att
han skulle göra det med sina händer om inte målsäganden tog bort allt hår själv.

Det sista tillfället kom Reza Esmailii till honom när han satt och åt mat. Reza
Esmailii sade att han skulle knulla målsäganden. Reza Esmailii har tidigare sagt så
på skämt och målsäganden trodde att han skämta nu också. Målsäganden svarade att
Reza Esmailii han inte kunde göra det. Reza Esmailii svarade att det skulle ske
sedan målsäganden ätit färdigt, samma kväll.

Reza Esmailii och Reza Ahmadi dök upp när målsäganden ätit klart. De tog honom
i varsin arm och tog honom med till Reza Esmailiis rum. Han trodde fortfarande att
de skämtade, men när de kommit in i Reza Esmailiis rum fick han klart för sig att
det var allvar. Han hörde att dörren låstes inifrån och de höll honom fortfarande i
armarna. Han blev omkullknuffad på Reza Esmailiis säng. Han tror att det var Reza
Ahmadi som gjorde det. Reza Ahmadi är kraftigare än målsäganden. De flyttade
honom till golvet genom att ta honom i armarna och benen samt vände honom på
mage. Reza Ahmadi satte sig på honom så att bröstkorgen trycktes mot golvet. Det
gjorde ont och målsäganden fick svårt att andas. Reza Ahmadi höll fast hans armar
som låg framför målsäganden. Han bad dem att sluta och försökte komma loss
genom att sparka mot Reza Esmailii. Han fick till svar att han skulle vara tyst. Reza
Esmailii drog ned hans byxor och kalsonger men inte helt för det var svårt eftersom
det fanns någon knapp eller liknande i byxorna och för att målsäganden hölls ned
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mot golvet. Reza Esmailii flyttade sig och placerade därefter sina ben på ömse sidor
om målsäganden. Knäna var på golvet. Han tror att Reza Esmailii höll i sitt
könsorgan med handen för han kände Reza Esmailiis hand mot rumpan och där bak.
Målsäganden tror att Reza Esmailii spottade i hans analöppning. Det kändes att det
blev blött. Reza Esmailii försökte få in sin penis i målsägandens analöppning och
försökte flera gånger, men det var svårt för målsäganden försökte vägra och
sparkade med sina ben. Reza Esmailii lyckades få in sitt könsorgan i målsägandens
ändtarm två gånger. Reza Esmailii hade inga grejer som han kan ha använt och
fingrar är små. Det tryckte och gjorde ont hela tiden. Målsäganden hatade sig själv
och skämdes jättemycket.

Reza Esmailii hade hållit på i en eller två minuter när det knackade på dörren och
handlandet avbröts. De fick på sig kläderna och när målsäganden kom upp såg han
att Reza Esmailiis rumskamrat Nurullah tittade på dem vid väggen som delar av
rummet. Nurullah hade nog legat på sin säng bakom väggen och lyssnat på musik
när det hela pågick. Nurullah uttalade att målsäganden borde skämmas. Det var
Rasheed Pakistani och Amir Tallahi som knackat på och blivit insläppta,
förmodligen av Nurullah.

Han hade ont i bröstkorgen och när han duschade efteråt sved det. Smärtan hade
försvunnit dagen efter. Det hände en söndag mellan kl. 20.00 och 21.00. Han
berättade inte för personalen på boendet eftersom det då inte fanns någon där som
talade hans språk.

Reza Esmailiis berättelse
Han bor på boendet Dalsjögläntan med 19-20 killar i blandade åldrar upp till 18 års
ålder. Det har tidigare funnits kille som var 14 år gammal där. Reza Ahmadi kom
till hemmet ungefär vid samma tid som Reza Esmailii. De kände inte varandra men
är vänner nu. Målsäganden kom till hemmet för två till tre månader sedan. Reza
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Ahmadi och målsäganden hade träffats i skolan när de läste svenska. Målsäganden
kan mer svenska och hjälpte till och förklarade för de andra på boendet. De kommer
från olika platser i Afghanistan. Själv har han växt upp i Iran. Han kände inte till
målsägandens ålder förrän polisen berättade. Han trodde att de var ungefär lika
gamla. Målsäganden ser yngre ut men verkar jämngammal när man talar med
honom.

Han umgås med de flesta killarna på boendet. Han visar Reza Ahmadi respekt men
är inte rädd för honom. Bland killarna skojar man med varandra genom att dra ner
varandras byxor och därefter springa i väg, genom att ta på varandras rumpa samt
genom att säga om du inte gör si eller så ska jag sova hos dig. När man spelar
Playstation kan man säga att förloraren ska ligga hos den som vinner. Det är en
jargong som är specifik för alla afghanska killar.

Han och Reza Esmailii har dragit bort hårstrån från målsäganden vid ett tillfälle.
Det kan ha varit några veckor innan han blev hämtad av polis. Det hände i Reza
Esmailiis rum i samband med att han bett målsäganden om massage. Reza Ahmadi
kom in och ville också bli masserad. Målsäganden satt på hans säng. De skojade
med varandra och skrattade. De sade till målsäganden att han såg bättre ut utan
hårstrån. Reza Esmailii höll fast målsägandens händer medan Reza Ahmadi tog bort
ett par några hårstrån från målsägandens ansikte och armhålor. Reza Ahmadi sade
även att han skulle dra bort fler hårstrån om målsäganden inte rakade bort det själv.
Han vet att det gör ont när man drar bort hårstrån, men målsäganden verkade inte
ledsen och protesterade inte heller. Målsäganden brukar i och för sig inte säga emot
Reza Ahmadi men om det beror på rädsla eller respekt vet han inte. Reza Ahmadi är
lite större och starkare än de andra killarna på boendet.

Söndagen den 8 januari 2017 satt han och målsäganden och åt i matsalen när Reza
Ahmadi kom dit. De gick tillsammans med Reza Esmailiis rum och kan ha hållit
målsäganden i händerna. Han har inte uppfattat att målsäganden känt sig tvingad att
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följa med. Han låste dörren till rummet sedan de kommit in som han brukar göra för
att killar och personal brukar komma och störa. Hans rumskamrat har egen nyckel.

De satte sig på Reza Esmailiis säng. De skojade och skrattade. Ena benet på hans
säng var löst och han befarade att sängen skulle rasa när de satt i den alla tre. Reza
Ahmadi tog tag i målsägandens händer och runt midjan och målsäganden hamnade
på mage på golvet. Reza Esmailii kan inte svara på om de tvingat honom. Reza
Ahmadi satte sig på målsägandens rygg och själv drog Reza Esmailii ned
målsägandens byxor och kalsonger till låren för att skoja. Han drog ner sina egna
byxor ungefär lika långt och drog ner sina kalsonger så att de täckte hans pung. Det
var bara hans penis som syntes. Han placerade sina knän på var sin sida om
målsäganden. Han har inte förflyttat sig. Han hade inte stånd vid händelsen och
ingen sexuell lust.

Hans hand nuddade målsägandens rumpa ett par gånger men han har inte tryckt in
sin penis, fingrar eller något annat i målsägandens anus. Han har inte heller gnidit
sin penis mot målsägandens rumpa och han har inte heller spottat på eller i dennes
rumpa. Det kan ha runnit en droppe svett från hans panna eller nacke på
målsäganden. Det är ett litet rum och de var tre personer där inne så det blev varmt.
Han fick ont i knät när han satt grensle över målsäganden och reste sig. Hans penis
nuddade vid målsägandens lår i några sekunder när han skulle dra upp sina byxor.
Det var inte en medveten rörelse.

Han vet inte om Reza Ahmadi såg när han drog ner sina egna och målsägandens
byxor. Reza Ahmadi satt med ryggen mot dem ovanpå målsäganden. De har inte
dragit bort något hår från målsäganden det här tillfället.

Han har inte sett sin rumskamrat i rummet, men tror att rumskamraten har varit där
och lyssnat på musik. Han minns inte om rumskamraten var framme vid väggen i
slutet av händelsen och sade något till dem. När det knackade på dörren var de
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redan påklädda. Det kan stämma att det var Amir Tallahi och Rasheed Pakistani
som knackat och kommit in i rummet.

Målsäganden ville flytta från boendet. Han tror att målsäganden har hittat på en
historia för att skynda på den processen. Det sägs på boendet att man får
uppehållstillstånd fortare om man säger att någon slagit eller våldtagit en.

Reza Ahmadis berättelse
Han är 16 år gammal och fyller 17 år i höst. Han hade känt målsäganden i ungefär
sju månader innan målsäganden kom till boendet i Dalsjöfors. De gick i samma
klass och var bra vänner. Målsäganden har berättat att han kommer från
Afghanistan men inget mer. Han trodde att målsäganden var 15 eller 16 år gammal.
Han var med när de firade målsägandens födelsedag på boendet, men frågade inte
hur mycket han fyllde. Reza Esmailii är en av hans bättre kamrater. Reza Ahmadi
skojar med de andra killarna på boendet för att de ska få annat att tänkta på än att
oroa sig för sina familjer. Han har dragit ner byxorna på några killar på boendet på
skämt. Afghanska killar säger till varandra på skoj at om du inte gör si eller så
kommer jag att ligga med dig.

Han och Reza Esmailii har varit på Reza Esmailiis rum tillsammans med
målsäganden ett par gånger. En gång fick han massage av målsäganden. Han sade åt
målsäganden att raka sig för att målsäganden luktade svett och förklarade att
målsäganden skulle se bättre ut. Han hotade inte målsäganden. Reza Esmailii tog
tag i målsägandens händer eftersom målsäganden rörde på sig och slog om sig med
sina knytnävar, medan Reza Esmailii tog bort hårstrån från målsägandens ansikte,
överläpp och i armhåla. Det gick snabbt och målsäganden kan inte ha känt något.
Det blev inte rött och var ett skämt.

Den 8 januari 2017 var Reza Esmailii och målsäganden i matsalen när Reza
Ahmadi kom dit. Han såg att målsäganden hade hårstrån och sade att de skulle ta
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bort dem i Reza Esmailiis rum. De höll i målsäganden händer när de gick dit. Det
var på skoj. Det fanns ingen annan tanke bakom. Han såg inte till Reza Esmailiis
rumskamrat. De satte sig i Reza Esmailiis säng. Reza Esmailii oroade sig för sängen
skulle gå sönder.

Han vet inte hur de därefter hamnade på golvet. Målsäganden låg på mage. Reza
Ahmadi satt sig på målsägandens rygg och försökte ta bort några hårstrån. Han höll
fast målsägandens ena hand med sitt ben. Han hade bara halva sin vikt på
målsägandens kropp. Det kan inte ha gjort ont. De skojade på detta sätt med
målsäganden i ungefär två minuter då de drog bort hårstrån från målsägandens
födelsemärke. Målsäganden var högljudd men skrek inte. De har inte sagt åt
målsäganden att vara tyst. Han vet inte vad Reza Esmailii har gjort under tiden men
han tror att Reza Esmailii har hållit i målsägandens ben.

Reza Esmailii gick inte runt dem vid något tillfälle. För att komma runt dem hade
han varit tvungen att gå upp och över sängen. Han har inte sett någon dra ned sina
eller någon annans byxor. Uppgiften i polisförhör om att Reza Ahmadi sagt att
någons byxor var avtagna eller neddragna stämmer inte. Om Reza Esmailii hade
våldtagit målsäganden skulle Reza Ahmadi ha märkt det.

Han märkte inte om Reza Esmailiis rumskamrat fanns i rummet. Han minns inte om
det knackat på dörren och om någon kommit in. Han känner till Amir Tallahi och
Rasheed Pakistani men vet inte om de har kommit in i rummet. Målsäganden
stannade ett par minuter efter händelsen. Han minns inte vem som gick först av
dem.

Målsäganden har hittat på att han har blivit våldtagen och misshandlad.
Målsäganden har varit missnöjd med boendet och maten och ville bli förflyttad.
Målsäganden har nog inte tänkt på att Reza Esmailii och Reza Ahmadi riskerar
utvisning.
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Reza Ahmadi översätter tusentals ord på sin mobiltelefon eftersom han håller på att
lära sig språket. Han kan inte redovisa varför han sökt engelska översättningar på
ord som ”young children”, children 5 years old” och 10-year-old boy” natten den 7
december 2016. Det handlarinte om porrsurfing eller en önskan om att titta på
barnpornografi.

Sattar Sarwaris berättelse
Han har varit god man för målsäganden sedan hösten 2015. Han är även god man
för andra ensamkommande ungdomar. Målsäganden bodde till en början i
familjehem hos en iransk familj, men blev omplacerad till boendet i Dalsjöfors
ungefär två-tre månader före våldtäkten. Målsäganden är en lugn och artig kille som
klarar sig bra i skolan. Målsäganden trivdes inte på boendet och med maten där,
utan ville bo hos en svensk familj.

En torsdag ringde målsäganden och ville att Sattar Sarwari skulle prata med ett par
killar på boendet som störde honom och som hade rört hans kropp. Han frågade
målsäganden om killarna tafsat på honom. Målsäganden svarade att det handlade
om något liknande. Sattar Sarwari åkte till boendet på fredagen och bad att de skulle
få prata enskilt. Målsäganden var blyg om det som hänt och ledsen. Han frågade
målsäganden om killarna hade våldtagit honom och målsäganden bekräftade det.
Målsäganden förklarade att de hade lurat in honom i ett rum, satt sig på hans rygg
och penetrerat honom. Målsäganden berättade om ytterligare ett tillfälle som
inträffat två veckor före den sista händelsen. Målsäganden förklarade att de då inte
hade penetrerat honom, men att han legat på en säng och att killarna dragit loss hår
från hans födelsemärke, tafsat på hans rumpa och dragit ned hans byxor. Sattar
Sarwari frågade om det var samma personer vid båda tillfällena och det bekräftade
målsäganden.
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Sattar Sarwari förklarade för målsäganden att han inte kunde prata med killarna
utan var tvungen att polisanmäla händelsen. Han drev inte på, men det är hans
uppgift som god man är att skydda sin huvudman och polisanmäla.

Verksamhetschefen bestämde att målsäganden skulle flyttas till ett annat boende.
Polisen ringde om att de måste höra målsäganden och att det var bråttom. Han
körde dit målsäganden och var med under förhöret.

Han tror på och litar på målsäganden. Han tror inte att målsäganden har hittat på för
att bli omplacerad. Två veckor före händelsen hade målsäganden fått erbjudande om
ett familjehem. Målsäganden var dock tveksam till att flytta dit för att det skulle bli
långt till hans skola. Målsäganden fått ytterligare ett erbjudande om att flytta till ett
familjehem i Partille, men han vill bo kvar i Borås och gå kvar i sin skola.
Målsäganden är medveten om att Reza Esmailii och Reza Ahmadi är asylsökande
och vill inte förstöra deras liv. Sattar Sarwari har dock förklarat det är domstolen
som avgör om de får stanna i Sverige eller inte. För en vecka sedan blev
målsäganden utsatt för påtryckningar av en av killarnas bröder, som ville att
målsäganden skulle ändra sin berättelse och säga att han ljugit. Samtalet kom från
utlandet så målsäganden blev inte rädd.

DOMSKÄL

Skuld
I mål om sexualbrott grundar sig ansvarspåståendena ofta i allt väsentligt på
målsägandens uppgifter. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan vara tillräcklig
för en fällande dom. En huvuduppgift för domstolen blir att bedöma trovärdigheten
av målsägandens uppgifter i belysning av vad som i övrigt har förekommit i målet.

Målsäganden har hörts under två dialogförhör med hjälp av tolk närvarande på
telefon. Förhören har pågått under ungefär tre timmar. Såväl förhörsledaren som
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målsäganden har ansträngt sig för att utreda oklarheter t.ex. den specifika
innebörden av ett bestämt ord i det svenska språket och målsäganden har kommit
med korrigerande påpekanden när ansett att han har blivit missförstådd. Enligt
tingsrättens uppfattning har målsägandens uppgifter präglats av en vilja av att inte
överdriva. Han har lämnat sammanhängande, konkreta och detaljerade uppgifter om
vad som hänt. Utredningen tyder inte på annat än att hans redogörelse har varit
konstant.

Enligt uppgifter i promemoria har målsäganden inte har velat göra plisanmälan.
Förundersökningen har innefattat långa polisförhör och medfört att målsäganden
har underkastat sig läkarundersökning av genitalier och ändtarm. Mot denna
bakgrund är det inte särskilt att konstigt om målsäganden till en början inte ställt sig
bakom Sattar Sarwaris beslut att göra polisanmälan.

Det har även framkommit att målsäganden hyst en önskan om att få flytta från
boendet i Dalsjöfors och hävdats att det utgjort skäl för honom att ljuga om de
tilltalades agerande. Förhöret med Sattar Sarwari visar dock att en sådan
förflyttning varit på tal redan när målsäganden informerat denne om vad som hänt.
Att målsäganden skulle lämna oriktiga uppgifter om Reza Esmailii och
målsäganden av något sådant skäl framstår också i sig som mindre sannolikt.
Målsäganden är själv asylsökande och tillräcklig mogen för att förstå vilka
konsekvenser ett sådant handlande kan få för Reza Esmailiis och Reza Ahmadis
vidkommande.

Reza Esmailiis rum och målsägandens kalsonger har undersökts utan att det kunnat
påvisas sperma eller blod. Det är dock helt förenligt med målsägandens berättelse.

Vid läkarundersökningen av det inte påträffats några tecken på trauma, bristningar
eller blödningar. Med hänvisning till att undersökningen hade gått en veckas tid har
läkaren bedömt att sådana skador förmodligen har läkt ut.
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Målsägandens berättelse framstår som trovärdig.

Målsägandens berättelse får även i ganska stor utsträckning stöd av de tilltalades
egna redogörelser.

Reza Esmailii och Reza Ahmadi har bekräftat att det förekommit ett tillfälle då
Reza Ahmadi dragit hår från målsägandens kropp under sådana förhållanden som
denne beskrivit. Reza Esmailii och Reza Ahmadi har även i sina berättelser
bekräftat att de vid tillfället den 8 januari 2017 har hämtat målsäganden och lett
honom till Reza Esmailiis rum. Reza Esmailii har bekräftat att han låst dörren. Av
Reza Esmailiis berättelser framgår också att de lagt ned målsäganden så att han
hamnat på mage på golvet och båda har bekräftat att målsäganden har hållits ned av
Reza Ahmadi. Reza Esmailii har också bekräftat att han dragit ner såväl sina egna
som målsägandens byxor och kalsonger.

Tingsrätten konstaterar vidare att de tilltalades berättelser i andra delar är ganska
vaga och att man redovisat att man inte minns eller inte vet. I andra delar är deras
utsagor inte förenliga inbördes och innehåller därutöver uppgifter som framstår som
minde sannolika t.ex. Reza Ahmadis uppgift att han inte noterat att Reza Esmailii
dragit ned sina respektive målsägandens byxor samt Reza Esmailiis förklaring till
att målsäganden kan ha känt något vått.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att målsägandens uppgifter i allt
väsentligt är tillförlitliga. De ska läggas till grund för bedömningen i de delar
uppgifterna skiljer sig åt.

Det är ostridigt att Reza Esmailii och Reza Ahmadi tillsammans och i samförstånd
vid ett tillfälle har hållit fast målsäganden genom att Reza Esmailii tagit tag i hans
händer medan Reza Ahmadi dragit bort hårstrån från målsägandens födelsemärke i
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ansiktet, från överläppen och ur armhålan. De har därigenom har tillfogat
målsäganden rodnad och smärta. Det är en förväntad följd av deras beteende och
något som de tilltalade måste ha insett. Det framgår av de tilltalades berättelser att
Reza Esmailii har hållit i målsägandens händer för att denne försökt värja sig och är
utrett att målsäganden inte har samtyckt till deras agerande. Att de själva har
skrattat och tyckt att det varit roligt leder inte till annan bedömning. De ska dömas
för misshandel enligt det sagda. Brottet är inte ringa.

Vid samma tillfälle har Reza Ahmadi uttalat hotelser med innebörd att han skulle
dra bort mer hår från målsäganden om denne inte rakade bort håret själv.
Målsäganden har följt Reza Ahmadis uppmaning, men uttalandet i sig kan knappast
anses ha varit av sådant att målsäganden på grund av det kunde förväntas känna
allvarlig rädsla för sin egen personliga integritet. Åtalet för olaga hot ska ogillas.

När det gäller tillfället den 8 januari 2917 är det inte styrkt att Reza Ahmadi dragit
bort hårstrån från målsägandens ansikte. I övrigt är det bevisat att de tilltalade
tvingat målsäganden till ett analt samlag som inneburit att Reza Esmailii med penis
penetrerat målsägandens anus och genomfört ett analt samlag med målsäganden
medan Reza Ahmadi hållit fast målsäganden med ett grepp om hans händer samt
suttit på målsägandens rygg.

Målsäganden är enligt de uppgifter som finns att tillgå om hans person född i
november 2002. Tingsrätten har inte anledning misstro uppgiften efter det som har
framkommit av hans förhör. Han framstår som yngre än Reza Esmailii och Reza
Ahmadi. De tilltalade har inte invänt mot uppgiften om målsägandes ålder, men
hävdat att de inte vetat eller haft skälig anledning anta att målsäganden inte hade
fyllt 15 år.

Utredningen visar att Reza Esmailii och Reza Ahmadi är bekanta med målsäganden
seden en länge tid. De är landsmän och har bott på samma boende i flera månader.
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Målsäganden har firat sin födelsedag med kalas på boendet i november 2016. De
tilltalade har båda umgåtts med målsäganden och har t.ex. kännedom om personliga
omständigheter som att han önskat flytta till familjehem. Reza Esmailii har också
berättat om en annan pojke och känt till att denne var 14 år och har tillstått att
målsäganden ser yngre ut än 15 år. Mot denna bakgrund är uppgiften om att de inte
vetat om att målsäganden var 14 år så osannolik att den kan lämnas utan avseende.
Det får anses utrett att de känt till att målsäganden var 14 år gammal.

Utredningen ger stöd för att Reza Esmailii och Reza Ahmadi handlande har varit ett
planerat övergrepp och ingen impulshandling. Deras agerande har avbrutits för att
det knackat på dörren. Målsäganden har gjort motstånd som har betvingats med
våld och har förutom den smärta som målsäganden har tillfogats inneburit en
mycket allvarlig kränkning av målsägandens person. Såväl Reza Esmailiis som
Reza Ahmadis handlande har varit nödvändigt för att genomföra agerandet. Det har
varit fråga om ett agerande tillsammans och i samförstånd. De ska därmed bära ett
gemensamt ansvar och dömas för våldtäkt mot barn. På de skäl som åklagaren har
anfört är gärningen att bedöma som grovt brott.

Påföljd
För grov våldtäkt mot barn är straffet fängelse i lägst fyra år och högst tio år.
Straffvärdet för den brottslighet Reza Esmailii och Reza Ahmadi gjort sig skyldig
till motsvarar fängelse i drygt fyra år. Reza Esmailii och Reza Ahmadi var enligt
tillgänglig utredning sexton år vid brottstillfällena. Det s.k. straffmätningsvärdet
uppgår därmed till cirka ett år. Det är dessutom fråga om brottslighet med högt s.k.
artvärde. Det föreligger synnerliga skäl för att bestämma en frihetsrövande påföljd.
Av 32 kap. 5 § brottsbalken följer att påföljden då ska bestämmas till sluten
ungdomsvård. Eftersom det vid sluten ungdomsvård inte förekommer någon
villkorlig frigivning ska strafftiden sättas lägre än vid ett fängelsestraff. Påföljden
för envar ska bestämmas till sluten ungdomsvård åtta månader.
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Utvisning
Enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) får en utlänning utvisas på grund av
brott om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det inneburit
för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han inte bör få stanna kvar.
Reza Esmailii och Reza Ahmadi har båda dömts för allvarlig brottslighet som
innebär att förutsättningarna för utvisning är uppfyllda. Reza Esmailii och Reza
Ahmadi är båda medborgare i Afghanistan och saknar anknytning till Sverige. De
har sökt asyl men Migrationsverket har ännu inte fattat beslut och i yttrande anfört
man inte kan bedöma om det i ärendet föreligger individuella skäl som skulle utgöra
hinder mot verkställighet. Det har inte framkommit hinder mot att verkställa ett
utvisningsbeslut. Utvisningsyrkandet ska bifallas. Med beaktande av brottets och
kränkningens allvar bör tiden för ett beslut att återvända till Sverige bestämmas till
tio år.

Såväl Reza Esmailii som Reza Ahmadi saknar anknytning till Sverige vilket innebär
att utvisningen inte utgör ett sådant men som ska beaktas vid straffmätningen.

Övrigt
Tingsrätten finner på grund av det som har framkommit om omständigheterna vid
brottet den 8 januari 2017 att det begärda skadeståndet i alla delar är skäligt. De
besvär och den kränkning som gärningen rubricerad som misshandel har inneburit
har inte varit så allvarliga att skadestånd ska utgå. Av bedömningen i ansvarsdelen
följer att skadestånd i anledning av påstått olaga hot inte kan utgå. Det innebär att
Reza Esmailii och Reza Ahmadi solidariskt ska förpliktas betala skadestånd till
målsäganden med 165 000 kr jämte ränta.

Åklagarens särskilda yrkande är lagligen grundat och ska bifallas.

Reza Esmailii och Reza Ahmadi döms för brott för vilket det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år. Det är inte uppenbart att skäl till häktning
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saknas och föreligger en uppenbar flyktfara. Det föreligger synnerliga skäl för att
Reza Esmailii och Reza Ahmadi ska vara fortsatt häktade.

Reza Esmailii och Reza Ahmadi ska enligt lag betala avgift till brottsofferfonden.

Sekretessen beträffande målsägandens identitet ska bestå.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 15 mars 2017. Överklagandet ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Karin Torle

Avräkningsunderlag bifogas domen

BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-02-22
Borås

Mål nr: B 105-17

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
20000530

Datum för dom/beslut
2017-02-22

Efternamn
Esmaili

Förnamn
Reza

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2017-01-14
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

Telefon
Telefax
033-17 70 01
033-10 30 88
E-post: norra.boras@dom.se
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-02-22
Borås

Mål nr: B 105-17

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
20001004

Datum för dom/beslut
2017-02-22

Efternamn
Ahmadi

Förnamn
Reza

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2017-01-15
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Bilaga 1

BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten
INKOM: 2017-02-14
MÅLNR: B 105-17
AKTBIL: 71

Bilaga 2
Advokaterna

Högström, Gabrielson & Elgmark AB
Borås
BORÅS TINGSRÄTT

1Norra
(2) enheten
INKOM: 2017-02-13
MÅLNR: B 105-17
AKTBIL: 68

Till
Borås tingsrätt

Mål nr B 105-17

Åklagarkammaren i Borås ./. Reza Ahmadi och Reza Esmaili, angående
grov våldtäkt mot barn m m
I egenskap av målsägandebiträde för målsägande A framställer jag följande
YRKANDE
Målsäganden A yrkar, att tingsrätten förpliktar Reza Ahmadi och Reza
Esmaili att solidariskt till honom utge skadestånd med totalt 176 200 kronor.
Målsäganden A yrkar vidare, att tingsrätten förpliktar Reza Ahmadi att till
honom utge ytterligare skadestånd med 5 000 kronor.
Å beloppen yrkas ränta enligt 4 § 4 st och 6 § räntelagen från och med
den 8 januari 2017 tills betalning sker.
GRUND
Reza Ahmadi och Reza Esmaili har gjort sig skyldiga till brott på så sätt
som har angivits i åklagarens stämningsansökan. De har allvarligt kränkt
målsäganden A genom brott som innefattar ett angrepp mot honom och
skall ersätta den skada som kränkningen innebär (2 kap 3 § samt 5 kap 6
§ skadeståndslagen).
Målsäganden A har mått fysiskt dåligt och psykiskt mycket dåligt efter
gärningen och mår alltjämt psykiskt dåligt. Målsäganden A är således
även ersättningsberättigad för sveda och värk i form av fysisk och psykisk
skada (2 kap 1 § samt 5 kap 1 § 3 p skadeståndslagen).

____________________________________________________________________________________________________________________________
Advokat Anders Högström  Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Postgiro
Bankgiro
Advokat Jan Elgmark
Box 174
Advokat Magnus Gabrielson
503 08 Borås
Västerlånggatan 30-32 033-13 28 18
033-13 39 00
57 62 40-6
460-3627
E-post: info@advokaternahge.se

F-skattesedel finns

Momsreg.nr. 15-556330-8336-01

Advokaterna

Högström, Gabrielson & Elgmark AB
Borås

2 (2)

Av yrkat belopp avser: a) 15 000 kronor sveda- och värkersättning för fysiskt och psykiskt lidande avseende åtalspunkten 1, grov våldtäkt mot
barn b) 1 200 kronor avseende åtalspunkt 2, misshandel och 3, olaga hot
(0,5 månad á 2 400 kronor), c) 150 000 kronor kränkningsersättning avseende åtalspunkt 1, d) 10 000 kronor kränkningsersättning avseende
åtalspunkt 2 och e) 5 000 kronor kränkningsersättning avseende åtalspunkten 3.
Om någon av åtalspunkterna 2 eller 3 skulle ogillas yrkas ändock svedaoch värkersättning – utöver kränkningsersättning - med 1 200 kronor avseende den gärning som inte ogillas.
BEVISNING
Målsäganden A åberopar samma bevisning som åklagaren har åberopat till
stöd för åtalet.
Med bevisningen skall styrkas att Målsäganden A har utsatts för brott på sätt
som åklagaren yrkat och att han är berättigad till skadestånd med yrkat belopp.
ÖVRIGT
Målsägande A biträder åtalet.

Borås 2017-02-13
Magnus Gabrielson

____________________________________________________________________________________________________________________________
Advokat Anders Högström  Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Postgiro
Bankgiro
Advokat Jan Elgmark
Box 174
Advokat Magnus Gabrielson
503 08 Borås
Västerlånggatan 30-32 033-13 28 18
033-13 39 00
57 62 40-6
460-3627
E-post: info@advokaternahge.se

F-skattesedel finns

Momsreg.nr. 15-556330-8336-01

Bilaga 3

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
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Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
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