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Skadestånd
Revyan Banyamin ska utge skadestånd till målsäganden med 112 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 oktober 2010 till dess betalning
sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagna underkläder förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i
Stockholms län; beslagsliggare 2010-0201-BG26657 p 11).
Sekretess
1. Tingsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) att sekretessen enligt 35 kap. 12 § samma lag ska bestå i målet
beträffande uppgifterna om målsägandens (Sekretess A) och vittnenas (Sekretess
B-D) identiteter samt personliga förhållanden som framgår av handlingarna i målet
och som har förebringats vid förhör inom stängda dörrar.
2. Tingsrätten förordnar med stöd 43 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 35 kap. 12 § samma lag ska bestå i
målet beträffande målsägandens (Sekretess A) och vittnenas (Sekretess B-D)
identiteter i bilaga B.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Hans Nordenström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 93 715 kr. Av
beloppet avser 69 890 kr arbete, 3 315 kr tidsspillan, 1 767 kr utlägg och 18 743 kr
mervärdesskatt.
2. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 129 690 kr. Av beloppet avser 96 400 kr arbete, 8 840 kr
tidsspillan, 350 kr utlägg och 24 100 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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Skadestånd
Steven Butrus ska utge skadestånd till målsäganden med 112 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 oktober 2010 till dess betalning
sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagna underkläder förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0201-BG26657 p 2).
Sekretess
Beträffande beslut om sekretess, se domslutet avseende Revyan Banyamin.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Thorolfson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 111 725 kr. Av
beloppet avser 65 070 kr arbete, 24 310 kr tidsspillan, och 22 345 kr
mervärdesskatt.
2. Beträffande ersättning till Elisabeth Massi Fritz, se domslutet avseende Revyan
Banyamin.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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Skadestånd
Sivak Daoud ska utge skadestånd till målsäganden med 112 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 oktober 2010 till dess betalning
sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagna underkläder förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0201-BG26657 p 3).
Sekretess
Beträffande beslut om sekretess, se domslutet avseende Revyan Banyamin.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Kjell Nordenås tillerkänns ersättning av allmänna medel med 114 520 kr. Av
beloppet avser 65 070 kr arbete, 19 890 kr tidsspillan, 3 041 kr utlägg och 22 904 kr
mervärdesskatt.
2. Beträffande ersättning till Elisabeth Massi Fritz, se domslutet avseende Revyan
Banyamin.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

7
SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012-06-01
meddelad i
Södertälje

Mål nr B 2616-10

PARTER (Antal tilltalade: 4)
Åklagare
Kammaråklagare Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Målsägande
Sekretess A
Målsägandebiträde:
Advokat Elisabeth Massi Fritz
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm
Tilltalad
ANDRES Peos Goria, 930305-8318
Myntstigen 15
151 48 Södertälje
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Ragnar von Beetzen
Advokatfirman Silbersky AB
Box 12706
112 94 Stockholm

DOMSLUT
Begångna brott
Grov våldtäkt

Lagrum
6 kap 1 § 2 och 4 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 4 månader
Andra lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Postadress
Box 348
151 24 Södertälje

Besöksadress
Storgatan 17

Telefon
Telefax
08-561 66 800
08-561 66 899
sodertalje.tingsratt@dom.se
E-post:
www.sodertaljetingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

8
SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012-06-01

B 2616-10

Skadestånd
Andres Goria ska utge skadestånd till målsäganden med 112 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 oktober 2010 till dess betalning
sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagna underkläder förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0201-BG26657 p 7).
Sekretess
Beträffande beslut om sekretess, se domslutet avseende Revyan Banyamin.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Ragnar von Beetzen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 109 275 kr. Av
beloppet avser 73 505 kr arbete, 12 155 kr tidsspillan, 1 760 kr utlägg och 21 855 kr
mervärdesskatt.
2. Beträffande ersättning till Elisabeth Massi Fritz, se domslutet avseende Revyan
Banyamin.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökningen, se bilaga 1, och åberopat den
bevisning som anges där.

Målsägande A, som biträtt åtalet, har yrkat skadestånd i enlighet med bilaga 3 samt
gjort följande justeringar. Var och en av de tilltalade ska förpliktigas att utge
150 000 kr till målsäganden avseende kränkning och 12 500 kr avseende sveda och
värk.

Var och en av de fyra tilltalade har varit berövad friheten som anhållen och häktad
från den 23 april 2012 till och med den 18 maj 2012. De försattes på fri fot i
samband med huvudförhandlingens avslutande den 18 maj 2012.

DOMSKÄL

Inställningar
Revyan Banyamin har förnekat gärningen och bestritt skadeståndsyrkandet och han
har förutom ränteyrkandet inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.
Revyan Banyamin har ingen erinran mot de särskilda yrkandena.

Steven Butrus har förnekat gärningen och bestritt skadeståndsyrkandet och han har
förutom ränteyrkandet inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.
Steven Butrus har ingen erinran mot de särskilda yrkandena.

Sivak Daoud har tillstått att målsäganden A har utfört oralsex på honom men att det
har skett frivilligt och att målsäganden A inte har varit så pass berusad att hon inte
visste vad hon gjorde. Sivak Daoud har bestritt skadeståndsyrkandet och han har
förutom ränteyrkandet inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Sivak
Daoud har ingen erinran mot de särskilda yrkandena.
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Andres Goria har förnekat gärningen och bestritt skadeståndsyrkandet och han har
förutom ränteyrkandet inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Andres
Goria har ingen erinran mot de särskilda yrkandena.

Målsägande A har i huvudsak uppgett följande: Hon inledde den aktuella kvällen
hemma hos henne tillsammans med sekretess B (B) och Cecilia. En stund in på
kvällen började Sargon och Jimmy skicka sms till dem där de bl.a. skrev att de hade
fixat sprit. Efter mycket tjat från Sargon och Jimmy gick hon, B och Cecilia och
möte upp dem vid Gnetaskolan. Killarna ville att hon, B och Cecilia skulle följa
med dem. Hon ville inte följa med dem och hon hittade därför på ett undantag om
att de skulle hämta ytterligare en tjej. De sprang iväg till en affär och då började
Sargon och Jimmy att ringa. Hon träffade på Ishak och hon gav telefonen till Ishak.
Ishak pratade med Sargon och Jimmy på deras språk varvid Sargon och Jimmy blev
mer aggressiva och bl.a. uppgav att tjejerna skulle komma till dem och dricka sprit
annars skulle de slå sönder hennes lägenhet. De bestämde sig för att träffa killarna i
en källare (källare 1). I källare 1 var det hon, B, Cecilia, Sargon och Jimmy samt en
person till som hon inte vet namnet på. I källare 1 drack de ren vodka. Hon vet inte
hur mycket hon drack, hon halsade ur en vodkaflaska som var full från början.
Vodkaflaskan gick runt. Hon drack mest av alla ur flaskan, de andra klunkade inte
så som hon gjorde. Hon fick uppskattningsvis i sig lite mer än halva flaskan. Sargon
hade fixat spriten. B drack också alkohol. När hon kom till källare 1 var hon nykter,
likaså B. Hon hade sex med Sargon och Sargons kompis i källare 1. Den sexuella
kontakten som hon hade med Sargon och Sargons kompis var frivillig. Sargon drog
iväg henne till ett annat rum och hon kände sig pressad att ha sex, hon ville
egentligen inte men hon gjorde det ändå. Hon hade vaginalt sex med Sargon och
dennes kompis. Hon sade nej till analsex. Hon brukar inte få skador när hon har sex.
Hon minns inte om de aktuella skadorna som finns dokumenterade i det aktuella
rättsintyget har uppkommit i källare 1. Under kvällen hade hon en tanke om att
killarna i källare 1 endast ville ha sex. Hon var lite rädd för killarna. Detta var första
gången som de träffade killar i en källare. Vid tidpunkten då hon hade sex med
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Sargon och den andra killen hade Cecilia lämnat källare 1 och B satt vid ett bord
och snackade med en tredje kille. Senare fick B ett samtal från Cecilia varpå Cecilia
bad att hon och B skulle komma till en annan källare (källare 2). Hon minns inte hur
mycket som fanns kvar i vodkaflaskan eller hur hennes tillstånd var när hon
lämnade källare 1. Hon minns inte heller hur hon kom till källare 2 eller hur länge
de var i källare 1. Det hon minns är att hon träffade Cecilia utanför porten vid
källare 2 och att hon stod där med B och Cecilia och att hon i det skedet var ”ganska
borta”. Hon har inget minne av någon mattpiskställning utanför källare 2. Hon
minns inte hur hon kom ner till källare 2 men hon minns trapphuset. Hon minns
även att det kom ett gäng killar till källare 2. Hon minns att Revyan Banyamin och
hans kompisar kom till platsen samt att det var många personer, uppskattningsvis 59 personer. Hon minns att hon kände igen Revyan Banyamin. Hon minns inte
Steven Butrus, hon kan inte säga om han varit närvarande eller ej. Hon minns att
hon sitter på golvet i källare 2, att hon inte har någon aning om var hon är samt att
hon såg killarna. Hon minns en kille med en blå jacka och att han stod till vänster
om henne. Hon minns att hon kvicknade till vid ett ögonblick då hon befann sig i
källare 2. När hon kvicknade till visste hon inte var hon var någonstans. Hon kände
bara hur hennes kropp vill sjunka ihop och att hennes kropp var svag. Hon
kvicknade till med anledning av att hon kände sig illamående och ville spy. Hon såg
då att hon sög av Andres Goria, det är hon helt säker på. Hon kunde inte kräkas
eftersom Andres Goria höll i hennes huvud, trots detta försökte hon dra sig bakåt
och på nått sätt lyckades hon spy. Hon vet inte varför hon ville spy, antingen var det
för att hon mådde illa eller så var det för att hon höll på att suga av Andres Goria.
Därefter minns hon att en gubbe kom in och skrek ”polisen kommer”. Hon tror att
det stod 7-10 killar runt henne, att alla hade byxorna nerdragna, att alla hade stånd
och att en del stod och runkade. Hon är osäker på om samtliga killar stod runt henne
och runkade. Hon har ingen uppfattning om vilka killar det var som stod runt henne.
Hon var i ett vaket tillstånd när hon såg Andres Goria. Hon har fått en minnesbild
av detta efter den aktuella händelsen, hon är säker på att hon såg Andres Goria.
Innan den aktuella händelsen hade Cecilia visat en bild på Andres Goria på
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facebook. Hon har inte blivit påverkad i efterhand i utpekandet av Andres Goria,
hon har bl.a inte haft någon kontakt med Cecilia. Vid ett senare skede efter den
aktuella händelsen skrev hon till sitt målsägandebiträde och berättade att hon hade
fått en minnesbild om att hon sitter naken i ett hörn och att hon suger av en kille
som var Andres Goria och att 7-10 killar stod runt henne. Det är inte så lång tid
efter den aktuella händelsen som hon fick denna minnesbild. Hon har inte träffat
Andres Goria tidigare utan vid det aktuella tillfället var första gången. Hon minns
inte hur Andres Goria var kläd vid det aktuella tillfället. Vid första polisförhöret
kopplade hon inte ihop att det skulle vara Andres Goria med anledning av att
polisen visade fler bilder. Hon fick minnesbilder om Andres Goria först senare i
december. Hon fick minnesbilder när hon skulle gå och lägga sig och då skickade
hon sms till sitt målsägandebiträde. Hon har ingen aning om hur bilden på Andres
Goria kom upp i hennes huvud. Hon gick till polisen med detta ca en månad efter
det att hon fått minnet tillbaka över händelsen. Hon tror att hon stod på knä när hon
sög av Andres Goria och att hon kräktes. Hon vet inte hur lång tid hon sög av
Andres Goria. Hon hade blicken överallt under tiden då hon sög av Andres Goria.
När hon är full kan hon inte hålla fast blicken på en och samma punkt. Det snurrade
inuti huvudet. Hon gjorde en snabblick mot Andres Goria i samband med att hon
sög av honom. Hon är tvärsäker på att det var Andres Goria. Hon minns att Cecilia
kom in i rummet i samma ögonblick som hon sög av någon, hon vet inte vem hon
sög av. Efter det att hon kräktes slocknade hon och minns sedan att hon vaknade på
Södertälje sjukhus. På Södertälje sjukhus fick hon en minnesbild av att hon sög av
flera killar, men det är någonting som hon har förträngt idag. Det som hon
inledningsvis uppgett i polisförhör om att hon satt vid något hörn, att det stod killar
i en halvcirkel runt henne och runkade samt att killarna skrattade stämmer. Hon såg
att de skrattade. Det som hon tidigare uppgett i förhör om att hon minns att hon har
sugit av fler killar den aktuella kvällen har hon förträngt idag. Hon har förträngt att
hon har haft fler penisar i munnen, hon har tidigare haft en minnesbild av det. Hon
vet inte om någon av killarna i källare 2 fick utlösning. Hon vet inte om Andres
Goria fick utlösning. Vid det aktuella tillfället hade hon på sig halsduk, linne, tröja
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och jacka. När hon befann sig i källare 2 har hon ett minne av att hon inte hade
några byxor på sig och att trosorna var vid knäna. Hon hade en halsduk under
kvällen som hon tror att hon hade på sig, hon vet inte om hon hade den på sig hela
kvällen och hon minns inte i fall hon vid något tillfälle lade ifrån sig den. Hon
minns inte hur halsduken kom till sjukhuset. Angående tröjan så vet hon inte om
hon hade på sig den. Hon hade ett lila linne på sig som var långt. Hon vet inte om
hon haft linnet på sig under kvällen. Hon vet inte om Cecilia har haft sex med
Andres Goria under kvällen. Hon minns inte om hon legat ner i utrymmet i källare
2. Just då vid det aktuella tillfället förstod hon ingenting men dagen efter tänkte hon
att hon kanske hade blivit våldtagen. Hon har inget minne av att hon drack någon
alkohol i källare 2. Hon har ingen minnesbild av det som B uppgett i förhör om att
hon till B sagt ”vänta fem minuter” när B sade till henne ”kom, vi drar nu”. Hon har
heller inga minnesbilder av att hon transporterades i ambulans till Södertälje
sjukhus. Hon minns inte heller att polisen kom till platsen eller att hon träffade sin
mamma och pappa. Hon minns att hon var chockad och ledsen när hon vaknade på
sjukhuset samt att hon tänkte att hon hade blivit våldtagen. Hon minns även att hon
grät när hon vaknade, att hon var trött, hade ont på benen och i underlivet där man
kissar. Hon är osäker på om B hjälpte henne att klä på sig i källare 2. Innan den
aktuella händelsen har hon haft sex med killar och då både killar som hon känt och
inte känt. Hon har haft sex med Revyan Banyamin en gång tidigare, innan den
aktuella händelsen. Hon och Revyan Banyamin har aldrig varit tillsammans utan de
har endast haft sex med varandra en gång. Efter den gången då de hade sex skrev de
till varandra på facebook. I dag känner hon inte igen någon av de andra killarna.
Hon har tidigare, innan den aktuella händelsen provat att dricka alkohol och det har
hänt en gång innan den aktuella händelsen att hon fått ”blackout” och fått åka
ambulans till sjukhuset. När hon blir berusad märker man det på henne genom att
hon vinglar och pratar. Hon brukar även bli glad av att dricka alkohol. Hon brukar
aldrig ta första steget med killar och därför stämmer det inte så som några av de
tilltalade uppgett att hon smekt dem på benet. Hon är helt säker på att hon inte tar
initiativ till sex var sig hon är nykter eller berusad. Hon har haft sex med killar men
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då har hon varit medveten om det. Det som hände i källare 1 var frivilligt men hon
kände sig pressad. I källare 2 var hon så full att hon inte minns någonting och
killarna utnyttjade hennes situation. Hade hon varit nykter hade hon aldrig gått ner
till källare 2. Hon har inte haft sex i samband med det att hon blev neddrogad och
drack alkohol vid ett annat tillfälle. Hon har haft sex tidigare och samtliga gånger
har varit frivilliga. Hon har dock känt sig pressad vid tidigare sexuellt umgänge.
Hon har blivit pressad av fler killar. Hon har mått dåligt efter dessa händelser.
Händelser som ägt rum före den 16 oktober 2010. Hon har mått dåligt av detta och
bl.a. bedövat ångesten med alkohol. Det kan ibland hända att hon vill ha sex i
samband med att hon dricker alkohol. Hon brukade festa varje helg och ibland även
ha sex med killar men då har hon vetat vad hon har gjort. Anledningen till varför
hon känt sig pressad ibland är för att killar har tjatat. För det fall hon hade varit
nykter i källare 1 hade hon inte haft sex. Mellan källare 1 och 2 måste hon ha fått
skador men hon minns inte hur. Hon minns inte om hon såg B nere i källare 2, hon
såg vet i vart fall att hon såg B vid porten. Hon vet inte varför killarna kom till
källare 2. Hon har inget minne av att hon har sugit av någon kille frivilligt. Efter
den aktuella händelsen har hon varit rädd, haft mardrömmar, haft ångest och hon
har inte kunnat gå ut och inte heller gå till skolan. Hon och hennes familj ska flytta
från Södertälje med anledning av vad som har hänt. Hon har haft mardrömmar om
att killarna i källare 2 ska kontakta dem och att något mer ska hända. Hon har
vaknat mitt i natten och bara skakat. Hon har gjort sig illa, hon skär sig för att hon
känner ångest och det gör hon varje dag. Hon kan inte se sig själv i spegeln för att
hon känner sig äcklad. Hon gick inte alls i skolan efter den aktuella händelsen, hon
var rädd och hennes pappa vågade inte släppa henne till skolan. Några av de
tilltalade kom till hennes skola. Hon har inte pratat mycket med sin mamma och
pappa om hur hon mår men hon har pratat med B om hur hon mår. Hon har inte haft
någon kontakt med Cecilia efter händelsen med anledning av att det gick rykten på
skolor om att Cecilia skulle ha varit med och planerat det som hände den aktuella
kvällen. Hon och B har undvikit att prata om händelsen med anledning av att det är
för jobbigt, B har minnen av allt. Hon och B har bra förhållande till varandra.
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Sivak Dauod har i huvudsak uppgett följande: Han bor i porten bredvid
Prästgårdsvägen 7 men han har varken nyckel till källaren på Prästgårdsvägen 7
eller 9. Innan den aktuella händelsen visste han vem målsägande A och Cecilia var
och han hade träffat dem tidigare men inte B. Han känner de andra tilltalade sedan
ett par år tillbaka. Innan den aktuella händelsen hade han varken haft sex med
målsäganden A eller Cecilia. Den aktuella kvällen var, han Revyan Banyamin,
Steven Butrus och Andres Goria hemma hos honom. Under kvällen ringde Cecilia
eller målsäganden A till Revyan Banyamin och sade att de skulle komma till dem.
De gick ner från lägenheten och till en början såg de bara Cecilia. De gick upp till
lägenheten igen. Tjejerna ringde och tjatade så de gick ner igen och då träffade de
både målsäganden A och Cecilia och sedan kom B. Jimmy och Sargon stod utanför
och de berättade att de hade köpt sprit till tjejerna samt att de hade haft sex med
dem. De åkte ner till källaren, de tog hissen ner. Deras avsikt var inte att gå ner och
ha sex med dem. Målsäganden A gick själv ner till källaren det vill säga utan hjälp
från dem. Han själv rökte klart sin cigarett innan han åkte ner till källaren. När han
kom ner till källaren såg han målsäganden A, Steven Butrus, Revyan Banyamin,
Andres Goria, Cecilia, Jimmy, Sargon samt två andra killar som han inte kände
igen. B kom sedan ner till källaren. I källaren gick några personer med målsäganden
A för att hjälpa henne, hon ville bara gå och sätta sig. Han minns inte vilka som
följde med målsäganden A och vilka som stannade vid hissen. Han minns att
Cecilia var vid hissen. B var inte nere i källaren vid detta skede. Nere i källaren gick
en okänd man mot målsäganden A och denne ville att hon skulle suga av honom.
Steven gick sedan fram till målsäganden A, han tog fram sin penis, han hade inte
stånd och han fick inte utlösning. Efter ca 2 minuter från det att Steven blivit
avsugen sade målsäganden A ”kom” till honom, först ville han inte men sedan
tänkte han att det skulle bli ”skämmigt” om han inte gick fram. Han gick fram till
målsäganden A och stoppade sin penis i hennes mun i några sekunder, max 5
sekunder, han använde inga händer och han hade varken stånd eller fick utlösning.
Det var han som knäppte upp sina byxor men det var målsäganden A som tog tag i
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hans penis och drog honom till sig, det var hon som stoppade hans penis i hennes
mun. Att säga ”kom” räcker för honom. Han backade sedan och han tyckte att
någonting var ”konstigt”, han tyckte inte alls om det. Han stoppade sin penis i
målsäganden A:s mun eftersom hon sade till honom ”kom”. Målsäganden A drog
honom till sig, han tänkte att målsäganden A ville suga av honom och han tänkte att
”om hon vill suga av mig så vill jag”, han tänkte att eftersom hon nekar till den
okände men vill att han kommer så är det frivilligt. Därefter gick den okända
mannen, som målsäganden A tidigare nekat, fram till målsäganden A och stoppade
in sin penis i hennes mun och då kräktes hon. Den okända killen var lika lång som
Andres Goria, han hade mjukisbyxor på sig och han liknade ingen annan av de
tilltalade. Han såg att målsäganden A puttade bort den okände mannen. Det kom
sperma i målsäganden A:s mun från den okända mannen. Han såg när den okända
mannen stoppade snoppen i målsäganden A:s mun och han undrade varför denne
gjorde så när hon sade nej. Han tänkte aldrig att hon mådde dåligt av att ha sex med
honom. Han tror att hon mådde dåligt av vad den okända mannen gjorde. Sedan
kom den skäggiga mannen till källaren och kort därefter även polisen. När den
skäggiga mannen kom och skrek så var B där. Han och Revyan Banyamin sprang,
de var rädda för mannen, de trodde att han skulle slå dem. Målsäganden A klädde
på sig innan mannen kom och skrek. Polisen sade till dem att de var misstänkta för
brott. Han sade att han inte hade gjort någonting och att han inte hade haft samlag
med målsäganden A. Vid detta samtal med polisen hade han svårt att förstå
skillnaden mellan våldtäkt och oralsex. Vid det aktuella tillfället uppfattade han inte
att målsäganden A var så pass berusad att hon inte kunde urskilja vilka hon ville ha
sex med och inte. Målsäganden A nekade bl.a. att ha sex med den okända mannen. I
början var målsäganden A berusad men det blev bättre sen. De var i källaren i
maximalt 10 minuter. Han minns att han i polisförhör bl.a. uppgett att målsäganden
A var helt utslagen, att hon var knappt kontaktbar och inte kunde prata samt att hon
var mycket berusad nästan som hon sov. Det stämmer att målsäganden A var i det
tillståndet i början men sedan plötsligt kunde hon prata, hon sade ”kom” samt
”vänta fem minuter till”, hon kunde även peka. Målsäganden A hade en vodkaflaska

17
SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2012-06-01

B 2616-10

Enhet 2.

i handen som hon drack ur vid flera tillfällen. Han såg målsäganden A dricka vodka
utanför porten vid källaren 2, han vet inte hur mycket hon drack, det kan vara så
som han uppgett i förhör att målsäganden A fick i sig 4-5 centimeter av vodka
flaskan. Steven Butrus har haft sin penis vid målsäganden A:s mun med
anledningen av att hon bad honom att komma. Det var Steven Butrus som drog ner
sina byxor och stoppade in sin penis i målsäganden A:s mun. Han såg inte var
målsäganden A hade sina händer. Steven Butrus hade inte stånd och fick inte
utlösning, han kanske var där och såg men sedan gick han bara. Han är säker på att
Steven Butrus hade sin penis i målsäganden A:s mun. Han såg inte detta noggrant
men han såg att Steven Butrus hade sin penis vid målsäganden A:s mun. Steven
Butrus hade sin penis i målsägandens A:s mun i ett par sekunder. Han själv blev
avsugen vid den platsen som åklagaren pekat på. Steven Butrus blev avsugen av
målsäganden A före honom. Det som han tidigare uppgett i polisförhör om att
målsäganden A inte använde händer vet han inte varför han har sagt, hon använde
händer. När han kom till målsäganden A var hon avklädd, hon hade inga byxor på
sig och trosorna nerdragna. De kan vara så att målsäganden A var varm och därför
hade klätt av sig kläderna eller så var det för att hon ville kissa. Målsäganden A satt
mot väggen. När han, Steven, och den okända killen blev avsugen var även Jimmy
där. Framför hissdörren såg han Revyan och B. Han vet inte var Andres Goria var
vid detta skede. Han såg Revyan, Steven, Cecilia men de stod inte så nära, ca en
meter ifrån dem. Ingen stod runt målsäganden A i en halvcirkel och ingen hade
neddragna byxor. Ingen skrattade åt målsäganden A, det som han uppgett i
polisförhör om att alla står och skrattar åt målsäganden A minns han inte, han kan
ha sagt så men han vet inte. Han såg inte att Revyan hade sex med målsäganden A.
Andres Goria kan ha varit nere i källaren. Det som han uppgett i polisförhör om att
Andres Goria var nära målsäganden A men att han inte gjorde någonting stämmer.
Andres Goria kan ha varit nere i källaren. Det som han uppgett i polisförhör att han
tyckte synd om målsäganden A stämmer men han tyckte synd om henne dels med
anledning av att han vid tillfället var otrogen mot sin tjej och för att målsäganden A
var berusad. Han brukar inte ha sex inför eller tillsammans med sina kompisar. Han
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hade tjej vid det aktuella tillfället och han förstod att han var otrogen mot sin tjej
och att det inte var bra. Det som hänt i den aktuella källaren är vanligt och det var
frivilligt. Han sade att de inte borde göra så med anledning av att målsäganden A
var för full men det var frivilligt. Han har aldrig besökt Cecilia eller målsäganden A
i deras skola. Han har mått dåligt efter denna händelse, skolan har gått dåligt, han
har haft ett rykte att han skulle vara en våldtäktsman. Det som hände var frivilligt.

Steven Butrus har i huvudsak uppgett följande: Den aktuella kvällen var han hemma
hos Sivak och bland annat spelade kort och drack alkohol. De skulle ut och fira hans
födelsedag. Han var berusad men minns inte hur pass berusad. De mötte Cecilia och
målsäganden A vid porten. Han känner inte Cecilia men han vet vem hon är, han
hade inte träffat målsäganden A eller B innan händelsen och han har inte haft någon
sexuell relation med någon av dem innan händelsen. Han minns att de gick ner till
källaren. Målsäganden A bad honom att komma fram till henne och hon började
smeka honom. Målsäganden A kallade honom för någonting men minns inte vad.
Hans penis kom bara mot målsäganden A:s läppar. Målsäganden A:s syster B såg
dem och han skämdes så han drog upp byxorna. Målsäganden A sade att hon inte
vill dra. Mannen med stort skägg kom och skrek. De sprang iväg. När de kom vid
porten stod polisen där. Han minns inte vart eller hur det såg ut i källaren. Han
minns att hissen i källaren fungerade. Han kommer inte ihåg att han inledningsvis i
förhör uppgett att han varken hade någon sexuell relation under den aktuella kvällen
eller i källaren. Han berättade inte för polisen att han hade sin penis i målsäganden
A:s mun med anledning av att han inte hade något minne. Anledningen till varför
han inledningsvis uppgett målsäganden A skulle ha ramlat på honom när han drog
upp sina byxor, efter att han kissat var för att han inte ville vara i fängelse och för
att han inte ville bli avstängd i skolan. Han minns inte hur målsäganden A såg ut vid
den aktuella händelsen. Han minns inte hur målsäganden A satt eller vad hon gjorde
vid den aktuella händelsen, han minns bara att han hade sin penis mot hennes
läppar, han hade inte stånd och att han egentligen inte ville ha sex. Han såg bara
Sivak Dauod när han fick sina byxor neddragna. När målsäganden A började suga
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av honom minns han inte vad som hände med henne men nått hände. Målsäganden
A vinglade iväg med en flaska och tappade balansen. Han tror att någon försökte
hjälpa målsäganden A. Målsäganden A trillade då hon skulle ta flaskan och han
satte henne tillrätta. När målsäganden A sög av Sivak Daoud såg han inte allt, han
såg endast att Sivak drog ner sina byxor och han tror att han vid detta skede gick till
Andres Goria som var någonstans i källaren med Cecilia. Han såg att Sivak Daoud
hade sin penis i målsägandens mun. När han inledningsvis kom ner i källaren såg
han några andra killar som han inte kände. Han brukar inte göra som han gjort, han
var bara full. Målsäganden A sade ”kom” annars skulle han inte gå dit. Han gick
fram till målsäganden A för att hon ville, han kanske ville men sedan ville han inte
för att han var full. Han tycker att det som har hänt är normalt bl.a. för att
målsäganden A och B gjort så i källare 1. Han har hört från folk i skolan att det är
normalt att folk har sex i källare. Det avslutades genom att han och en kompis gick
ut för att röka och då fick han se den andra mannen. Han träffade på polisen framför
porten. Han sade till polisen att han varit i källaren. Målsäganden A mådde
troligtvis dåligt med anledning av att hon kräktes. Han har inte frågat efter Cecilia,
han gick i samma skola som Cecilia och hans kompisar kom till hans skola för att
de saknade honom och inte för att besöka Cecilia. Han och Revyan har haft sin
penis i målsäganden A:s mun, han minns inte hur lång tid det var mellan dem eller
vem som var sist. Han minns inte att han i förhör sagt att målsäganden A satt i ett
hörn och pratade med Revyan som satt bredvid henne, och att de andra stod upp och
kollade på dem samt att det var han, Sivak, Andres och en av tjejerna, troligtvis
Cecilia. Han såg inte målsäganden A dricka alkohol utan bara när hon försökte ta
tag i en flaska. Han minns att han i förhör uppgett att målsäganden A var ”jättefull”.

Revyan Banyamin har i huvudsak uppgett följande: Han lärde känna målsäganden
A tre månader innan den aktuella händelsen. Första gången han träffade
målsäganden A var på en festival i Södertälje centrum då hon var med Cecilia. Han
hade målsäganden A på facebook innan han träffade henne. Han kände Cecilia före
målsäganden A. Han känner inte B så mycket. Han har haft en sexuell relation med
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målsäganden A. Han minns inte exakt hur många gånger innan den aktuella
händelsen som han hade haft sex med målsäganden A men 2-3 gånger. Han har inte
haft sex med Cecilia. Den aktuella kvällen var han, Steven Butrus, Andres Goria
hemma hos Sivak Dauod. Under kvällen ringde Cecilia till honom och han sade att
han var hemma hos en kompis. Han berättade i vilken port de var. Cecilia ringde
igen och de mötte upp henne. Han och Andres träffade Cecilia utanför porten, han
minns inte om de två var nere med Cecilia själva. De stod utanför porten i 5-6
minuter. De gick upp i lägenheten igen. Målsäganden A ringde honom och sade att
hon var utanför med B. Målsäganden A sade att hon ville träffas. De gick ner till
porten igen. När de kom ner såg han att målsäganden A var lite smutsig på byxorna
och han frågade varför hon var det. B sade att målsäganden A hade ramlat och han
tänkte inte mer på det. Efter detta gick de ner till källaren. Nere i källaren träffade
de på två okända män som målsäganden A och B hade festat med tidigare under
kvällen. Han vet att en av de okända killarna heter Jimmy. Efter ca 2 minuter nere i
källaren började han och målsäganden A att kyssas, sedan frågade han henne om
hon kunde suga av honom och det gjorde hon i ca 15 sekunder. Han kysstes och
kramade med målsäganden A i ca en halv minut innan han blev avsugen. Han fick
inte utlösning av avsugningen. Han minns inte om det var han eller målsäganden A
som knäppte upp hans byxor. Han hade jeans med dragkedja eller knappar, han
minns inte. Han tror att han hade stånd. Han vet inte om målsäganden A satt eller
stod upp. Han tror att målsäganden A satt ner på golvet. Han var ensam med
målsäganden A när hon sög av honom. Det bara blev så att han och målsäganden A
blev själva vid hissen. Han minns inte om han har suttit bredvid henne vid något
tillfälle då hon inte sög av honom. Han och målsäganden A hade sex ca två minuter
efter det att de kom ner till källaren. Målsäganden A:s tillstånd nere i källaren var
helt normalt, hon gick och sluddrade inte och hon klarade sig helt själv. Han såg
inte om målsäganden A drack från vodkaflaskan som hon hade med sig. Efter det
att målsäganden A hade sugit av honom gick han iväg. När han kom tillbaka hade
målsäganden A flyttat på sig och alla stod där. Han såg han att målsäganden A höll
på och att suga av Sivak Dauod. Han stannade och pratade med dem lite och sedan
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kom en gubbe med långt skägg. De sprang till hissen. Han vet inte vart Andres
Goria, Steven Butrus och Cecilia tog vägen. I det första polisförhöret som hölls med
honom uppgav han inte att han hade fått en avsugning av målsäganden A, han
trodde inte att det räknades som sex. Anledningen till varför han inte i första
polisförhöret uppgav att han hade oralsex med målsäganden A var för att han var
rädd, det var första gången han var i arresten och han trodde att polisen menade att
han hade haft ”vanligt sex” med målsäganden A och därför nekade han, han menar
att oralsex inte är densamma som ”vanligt sex”. Han tyckte inte att det var någon
våldtäkt och han trodde att polisen skulle tycka att det var det om han berättade att
de hade oralsex. Han tycker inte att det var ok att en tjej sög av fler killar. Han såg
inte i fall Steven Butrus satt bredvid målsäganden A när hon sög av honom. Han
minns inte om han satt bredvid målsäganden A i det hörnet i källaren som hon
påträffades av polisen. Han minns inte om han ”stöttade” upp målsägande A efter
det att hon letat efter en flaska. Målsäganden A hade en vodka flaska med sig. Han
tror att målsäganden A blev mer berusad efter hand. Han tror att Sivak Dauod blev
avsugen av målsäganden A, han såg att Sivak Dauod stod framför målsäganden A
och att han eller hon höll på med Sivak Daouds byxor. Han såg Sivak Dauod bli
avsugen efter det att han själv hade blivit det. Sivak Daoud kanske inte visste att
han hade blivit det innan. Han har inte haft någon sexuell relation med B i källaren
men han har troligtvis haft det innan den aktuella händelsen. Det stämmer inte så
som B uppgett att han har knuffat in henne i väggen. Förklaring till varför B:s DNA
påträffats i hans kalsonger är för att de hade haft sex några dagar innan och han
hade troligtvis inte bytt kalsonger efter det. Sammanlagd tid som de var i källaren
var 13-14 minuter. När han var med målsäganden A var hon berusad men inte så
pass berusad som påstås, han var också berusad. När de först gick ner med
målsäganden A till källaren var hon inte så berusad som påstås, hon kunde prata.
Målsäganden A kanske drack mer alkohol efter det att hon hade sugit av honom.
Målsäganden A satt på golvet och rörde inte på sig och kunde inte ta sig upp när de
sprang iväg från polisen. Det totala händelseförloppet pågick i 10-12 minuter, han
var iväg och rökte ca 2 gånger under denna tid och att röka en cigarett tar ca 3
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minuter. Det var mycket som hände under den aktuella tiden i källaren som han inte
såg. Det som hände i källaren var en normal händelse. Det var lite konstigt med
anledning av att det var många där och att det var i en källare. Han har besökt
målsäganden A:s skola efter den aktuella händelsen men han minns inte exakt när.
Han gick till målsäganden A:s skola för att prata med Cecilia om vad de var
misstänkta för. Han vet inte hur Cecilia uppfattade detta.

Andres Goria har i huvudsak uppgett följande: Innan den aktuella händelsen hade
han pratat med målsäganden A på facbook och han tror att han har henne som vän
på facebook. Han känner inte B. Han hade inte träffat B eller målsäganden A innan
händelsen. Han hade träffat Cecilia innan och haft sex med henne. Den aktuella
kvällen var han, Revyan Banyamin och Steven Butrus hemma hos Sivak Dauod och
drack öl. Cecilia skickade sms till Revyan. Cecilia ville träffa honom, Revyan ville
att de skulle följa med så alla fyra gick ner. De träffade först Cecilia utanför porten.
De stod där en stund. Cecilia kom till honom, hon började krama honom och de
började kyssas. De gick ner till källaren. De andra stod där. Han och Cecilia gick in
i ett rum, han blev avsugen av henne, hon spottade ut hans sperma på golvet. Han
stoppade in sina fingrar i Cecilias slida, han fick blod på sig och han torkade av det
på väggen. När han kom upp från källaren tvättade han sina händer. Revyan fick ett
samtal, det var målsäganden A och B. De mötte upp målsäganden A och B vid
porten. I källaren satt han vid trapporna. Sedan kom en man från baksidan och de
bara sprang. Han sprang upp för trapporna och Cecilia och Steven Butrus var med
honom. Polisen kom, de bad om deras personnummer och sedan fick de följa med
till polisstationen. På stationen sade polisen att det var misstänkta för våldtäkt.
Målsäganden A hade en vodkaflaska med sig och hon halsade framför honom men
han minns inte hur mycket hon fick i sig. Tjejerna var fulla och glada. Målsäganden
A vinglade, detta såg han när han satt i trapporna och när de andra var på väg ner
till källaren. Målsäganden A gick förbi honom och då såg han att hon vinglade. Han
tror att målsäganden A hade spritflaskan med sig då. Det var han som tog med
Cecilia ner till källaren. Hans kompisar var i korridoren under tiden när han var med
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Cecilia i källaren. Där blodet från Cecilia påträffades blev han avsugen. Cecilia satt
på knä när hon sög av honom. Han fick utlösning. Cecilia spottade hans sperma på
golvet där de stod. Han lämnade källaren när den okända mannen kom från
baksidan. Han såg inte mannen som skrek men han märkte att det var någon som
kom med anledning av att de andra kom springandes mot honom. Han hörde att den
okända mannen skrek. De sprang upp. Han var mot entré dörren och då såg han den
okände mannen. Hans sperma fanns på golvet men han har inte rört målsäganden A.
Han vet inte hur målsäganden A har fått på sig hans sperma. Det DNA som
påträffats i hans kalsonger som är från en okänd person kan vara från hans bröder,
han brukar ha sina bröders kalsonger. Hemma hos honom gör de ingen skillnad på
kalsonger. Målsäganden A har inte sugit av honom. Cecilia var med honom hela
tiden och hon var endast borta från honom i 2-3 minuter. Han vet inte om han
skickat eller mottagit sms under den tiden som han satt i källaren. Mobilen var i
hans jacka men han minns inte om han skickat eller mottagit sms med anledning av
att det har gått så lång tid sedan händelsen. Efter den aktuella händelsen sökte de
upp Cecilia i hennes skola med anledning av att de ville veta varför de hade blivit
anmälda. Det som målsäganden A uppgett om att hon sugit av honom och att hon
kräkts efteråt är felaktigt. Målsäganden A ljuger.

Vid vittnesförhören har följande framkommit.

Sekretess B: I källare 2 var det Revyan Benyamin, Sivak Dauod, Andres Goria,
Sargon och några andra. Sammanlagt var det ca 8 killar. Först stod de i en port,
sedan stod hon och målsäganden A mot en vägg. De andra stod och pratade, de åkte
ner i hissen. När de kom ner i hissen var det andra killar där som tog iväg
målsäganden A. Detta gjorde de på en gång. Cecilia stod kvar vid hissen. Hon såg
målsäganden A suga av en kille. Vid detta tillfälle stod killen upp och hon och
målsäganden A var i hörnet. Hon vet inte hur länge de var nere i källare 2. Hon
skulle hämta målsäganden A för att Cecilia ville åka men då sade hon att ”jag går
inte utan målsäganden A”. När hon kom in till målsäganden A befann hon sig på

24
SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2012-06-01

B 2616-10

Enhet 2.

golvet med trosorna nerdragna och killarna stod och garvade. Det såg nästan ut som
om målsäganden A låg och sov. När hon skulle ta med sig målsäganden A sade
killarna ”vad fan gör du?”. Killar höll upp målsäganden A och hon sade ”nej vänta
fem minuter, nej vänta en minut”. Hon vet inte vilka som stod och höll fast
målsäganden A, hon var fullt fokuserad på målsäganden A. Revyan Banyamin drog
med henne i armen och hon sög av Revyan Banyamin för att snabbare kunna gå till
målsäganden A. Sedan kom en gubbe ner till källaren och skrek och då sprang alla
mot en dörr. De som fanns nere i källare 2 vid det tillfället var Revyan Banyamin
och två andra killar samt några andra som stod vid målsäganden A. Målsäganden A
var berusad den aktuella kvällen och hon fick hjälp av Jimmy med att ta sig från
källare 1 till källare 2. När de gick från källare 1 var målsäganden A berusad, hon
kunde inte gå själv. När de stod vid porten utanför källare 2 fortsatte målsäganden
A att dricka sprit och hon var berusad. Målsäganden A började dricka alkohol i
källare 1, hon drack mer än halva flaskan, hon halsade, hon var full men medveten i
källare 1. Vad hon vet hade målsäganden A sex med en person i källare 1. Det har
hänt att de druckit alkohol tidigare. Målsäganden A brukar bli full men ändå
medveten om vad hon gör, denna gång var hon inte medveten alls. Hon har inte haft
sex med någon av dessa killar innan. Det var första gången som hon träffade
Revyan Banyamin den aktuella kvällen. Det var Cecilias idé att de skulle gå till
källare 2. Cecilia hade haft kontakt med Revyan Banyamin. De mötte Cecilia när de
var på väg till källare 2. Hon själv var inte full. Hon var 15 år vid aktuella tillfället
och målsäganden A 17 år. Hon hade ingen tanke på att ringa sina föräldrar. Hon
hade ingen tanke på att det skulle vara något sex i källare 2. I källare 2 såg hon att
målsäganden A sög av en person med svart jacka, vita skor och jeans och att de stod
i ett hörn samt att de andra stod en bit bort, hon kan dock inte säga hur nära. Hon
vet inte om målsäganden A gjorde detta frivilligt med anledning av att hon bara såg
en kort stund. Hon minns inte att hon inledningsvis i polisförhör uppgett att det såg
ut som att målsäganden A gjorde detta friviligt, det förhöret hölls med henne dagen
efter den aktuella händelsen och hon var chockad.
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Sekretess C: Han hade tidigare under kvällen försökt få kontakt med sin dotter
(målsäganden A). När han kom till platsen och träffade på målsäganden A var hon
inte kontaktbar. Han ringde sin fru och hon kom dit och de fick inte kontakt med
målsäganden A, frun sprang därifrån. Han följde med ambulanspersonalen och
under tre timmar var han med målsäganden A och han fick ingen kontakt med
henne. Han började leta efter målsäganden A och B runt kl. 22:00 och han var ute
och letade i två timmar efter flickorna. B hade sagt att de var i en källarlokal vid en
bensinmack. När han kom till platsen såg han poliskvinnan stå och hålla i
målsäganden A eftersom hon inte var kontaktbar. B var i chocktillstånd. Han satt
bredvid målsäganden A och hjälpte henne att lyfta upp henne på boren. Han sade
till målsäganden A ”det är pappa”. Han var med målsäganden A i 5-10 minuter
innan ambulansen kom. Han var tillbaka på sjukhuset på morgonen dagen efter.
Efter den aktuella händelsen har målsäganden A blivit mer tillbakadragen, hon har
gråtit och blivit svårare att ta kontakt med. De har varit hos ett flertal psykologer. B
har mått ännu sämre med anledning av att hon har varit helt hjälplös och inte kunnat
hjälpa målsäganden A. När han fick reda på att killarna hade gått till Cecilia och
målsäganden A:s skola för att besöka dem så vägrade han därefter att släppa iväg
målsäganden A till skolan.

Sekretess D: Det var hennes man som ringde och berättade att det hade hänt
någonting fruktansvärt. Hon såg sin dotter, målsäganden A i källaren och att en
polis satt bredvid henne. Hon var i källaren i 2-3 minuter. När först kom till
målsäganden A kramade hon hennes hand men hon fick ingen respons av henne.
Målsäganden A var inte närvarande. B var också frånvarande och helt apatisk. Hon
gick hem med B. Hon träffade målsäganden A dagen efter händelsen och hon
upplevde henne då som väldigt tillbakadragen och tyst. Målsäganden A berättade
inte så mycket om händelsen och hon frågade heller inte så mycket med anledning
av att hon tyckte det var så jobbigt och känsligt. Hon har fått uppfattningen att det
har varit en gruppvåldtäkt. Efter den aktuella händelsen har målsäganden A blivit
mer tillbakadragen, hon tänker mer och hon har mer inom sig själv. Målsäganden A
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är inte så glad längre. Målsäganden A vågar inte vara i skolan, hon känner sig rädd.
Målsäganden A slutade skolan för ca ett år sedan. Målsäganden A har pratat med en
psykolog med anledning av att hon har mått dåligt. Hon har pratat med en psykolog
i cirka ett års tid och då ca två gånger i månaden.

Bitt-Marie Talonpoika: Hon kom i polisbuss till platsen. De blev kallade dit med
anledning av misstänkt inbrott. När de kom fram till vändplanen mötte en man upp
och skrek ”de är i källaren”. Hon såg att det var fler killar som försvann från
källaren. Hon träffade på en flicka (målsäganden A) som var kraftigt berusad, det
första hon gjorde var att ta hand om henne. Målsäganden A stod upp när hon kom
ner till källaren. Hon frågade målsäganden A om det var någon som hade varit på
henne varpå hon svarade ja och att det hade varit många. Hon ställde även frågan
om hon hade blivit våldtagen och målsäganden A svarade ”det känns så”.
Målsäganden A var smutsig, nästintill okontaktbar och hon blev även sämre under
tiden. Målsäganden A kräktes. När hon hittade målsäganden A hade hon en sjal som
låg på golvet. Sjalen låg nedanför målsäganden A. Hon förutsatte att det var
målsägandens sjal eftersom den låg nedanför henne. De kallade på ambulans.
Ytterligare en flicka kom ner som visade vara B men hon fick inga direkta svar av
henne. Sedan kom målsäganden A:s föräldrar till platsen. Målsäganden A var i så
pass dåligt skick att hon inte märkte att hennes föräldrar var där. När hon först kom
ner till källaren hörde hon bara att någon sprang iväg och hon såg endast ryggen på
mannen. Målsäganden A stod lutad i en hörna, hon klarade inte av att stå upp utan
hon föll ihop och blev okontaktbar. Hon tillbringade minst 20 minuter med
målsäganden A i källaren och hon var påklädd när hon kom dit.
Lars Alvarsson: Han är vid platsen vid gripandet. De åkte till platsen genom ”tyst
framkörning” och när de kom fram till platsen var det en man som skrek ”de
springer ditåt” och några andra polismän sprang iväg. Han själv sprang runt
lägenhetshuset. Han pratade med anmälaren i telefon. Några av poliserna begav sig
in i trapphuset då de hört att några av de misstänkta hade tagit sin flykt upp i
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fastigheten. Killarna kom ut från lägenhetshuset och det var 3-4 stycken och en
flicka. De frågade killarna om inbrott men då kom det fram att de hade träffat tjejer
och druckit alkohol. Tjejen som var med killarna sade ingenting. I trapphuset
påträffades en kille och en tjej, tjejen var blond och satt sedan på bänken utanför
trapphuset, hon var tystlåten och sade ingenting. Han minns inte vad hon hete. BrittMarie Talonpoika ringde sedan och berättade att en flicka (målsäganden A)
påträffats oerhört berusad, han gick ner i källaren med en filt och då befann sig
målsäganden A nästintill i en ”rädda hjälpen situation”. Efter att ha säkrat grabbarna
och satt dem i bussen, kom han och hans kollegor överens om att gripa dem då de
blev misstänkta för sexbrott. Grabbarna kördes till sjukhus. Målsäganden A var det
mest berusade han sett under sina 20 år som polisman, det var oerhört hemskt.

Lars-Erik Hanhart Bergqvist: Tidigare under kvällen såg han genom titthålet till sin
lägenhet att personer gick in i hissen och åkte ner till källaren. Han bor ovanpå
källaren och han trodde det var inbrott på gång. Detta var anledningen till att han
ringde polisen. Han hörde ett fasligt liv nere i källaren. Han gick fram och tillbaka i
lägenheten för att se om några personer kom ut från entrén. Det kom upp folk från
källaren. Han motade ner folk till källaren, han hade en käpp med sig. När han kom
ner till källaren såg han en blond flicka (målsäganden A) liggandes i full oordning
med kläderna, fullkomligen neddrogad och upptryckt i hörnet där fler personer
hjälpte henne med att få på sig kläderna. Han kände igen flickan, han hade sett
henne utifrån sin lägenhet tidigare under kvällen, då vid en piskställning där hon
hade en karl över sig och en som drog i hennes arm. Han tog sig ner i källaren igen
efter det att några av killarna rusat upp till sjunde våningen och då såg han igen att
flickan inte hade några kläder. Han minns då att en pojke hade sin hand innanför
flickans kläder och att han såg delar av hennes nakna kropp. Han blev rasande. Han
ringde polisen igen. Andra gången han gick ner till källaren var det en annan flicka
som hjälpte målsäganden A att ta på sig kläderna. Vid första tillfället såg han två
stycken killar som stod vid målsäganden A och ett par som var på väg upp från
källaren. Innan han iakttog personer åka ner till källaren såg han målsäganden A på
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en piskställning. Han såg att en man låg på målsäganden A, att hon var helt
medvetslös och fullkomligen inaktiv i handlingen. Den aktuella piskställning sitter
fast i marken och den är placerad ca 30 meter från hans balkong. Han spanade med
en kikare och han såg målsäganden A:s ansikte, näsa och panna och hår. Näsan,
jackan och byxorna kände han sedan igen när han påträffade målsäganden A i
källaren. Han såg att det pågick sex på något sätt. Han upplevde att målsäganden A
behandlades som ”bylte”. Efter detta såg han en massa yngre killar som sprang
omkring. Målsäganden A ledsagades och klarade inte av att gå själv. Han såg att
målsäganden A ledsagades ”bollades” mellan personerna. Målsäganden A hade inte
kontroll på sig själv och han såg henne igen genom titthålet. Målsäganden A var
desorienterad, hon klarade sig inte själv. Det var två äldre killar utanför som
snackade med de yngre killarna. Sammanlagt var det 6-8 stycken killar.
Målsäganden A var väldigt berusad och han undrade vem de kände i huset. När
killarna försvann ner i hissen tänkte han att de har igenting där att göra. Det var
målsäganden A som han såg på piskställningen och nere i källaren. Han kunde vid
en fotokonfrontation peka ut flickan. Han kunde även peka ut de andra flickorna
som var på platsen. Han känner även igen målsäganden A idag. Det rör sig om ca
10-15 minuter från det att han såg målsäganden A ligga på piskställningen till dess
att han ringde polisen. När han väl kom ner till källaren såg han målsäganden A i
hörnet och då förstod han att det var någonting som inte stämde. Han var kvar i
källaren till dess att en polis kom. När han kom ner till källaren hade flickan på sig
en brungrön jacka, en blus, trosor, byxor som var uppknäppta och skor. Hon hade
jackan nerhasad bak på ryggen. Precis innan polisen kom fram till platsen var det
några personer som stod utanför och rökte. När polisen kom på plats berättade han
att det var några personer som hade hunnit ge sig av.

Tingsrättens bedömning.
Frågan om målsäganden A:s berusningsgrad under kvällen är av avgörande
betydelse för ställningstagandena i målet. Målsäganden A har uppgett att hon under
kvällen halsade ur en vodkaflaska och att hon troligtvis fick i sig lite mer än hälften
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av innehållet. Hon har vidare uppgett att hon känt sig ”borta” och att hon har en
”blackout” från den aktuella händelsen och endast minns vissa delar. Hennes
uppgifter om kraftig berusning stöds av vittnesmålen och då i synnerhet av vad
poliserna Lars Alvarsson och Britt-Marie Talonpoika uppgett. Flera av de tilltalade
har också uppgett att målsäganden A var berusad, dock har dessa uppgifter i viss
mån ändrats under utredningen. Genom dessa berättelser, sammanställda med de
uppgifter som framgår av rättsintyget om att målsäganden A hade en alkoholkoncentration i blodet på 1,4 promille klockan 00:19 den 17 oktober 2010 är det
styrkt att målsäganden A har varit mycket kraftigt berusad under kvällen och natten.
Även om målsäganden A inte har befunnit sig i vanmakt, det vill säga tillfälligt
medvetslös, måste hon dock på grund av sitt berusade tillstånd ha befunnit sig i ett
hjälplöst tillstånd innebärande att hon inte kunnat ta vara på sig själv. Tillståndet har
försvårat eller omöjliggjort för henne att på ett adekvat och tydligt sätt visa att hon
motsatte sig alla former av sexuell samvaro med någon av de tilltalade. Från det att
målsäganden A kom ner till källare 2 har hon enligt tingsrättens mening alltså
befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd att hon inte kunnat värja sig mot sexuella
närmanden.

Vad gäller skuld för Sivak Daoud, Revyan Banyamin och Steven Butrus gör
tingsrätten följande bedömning. Sivak Daoud har medgett att målsäganden A utfört
oralsex på honom men att målsäganden gjort detta frivilligt. Han har uppgett att
målsäganden A till en början var mycket berusad men att hon plötsligt ”blev
kontaktbar” när han blev avsugen. Han har även sagt att han sett målsäganden A
dricka ”4-5 centimeter av en vodkaflaska” utanför porten vid källare 2. Revyan
Banyamin har medgett att målsäganden utfört oralsex på honom och att
målsäganden A gjort detta frivilligt. Han har uppgett att målsäganden A hade en
vodkaflaska med sig och att han tror att målsäganden A blev mer berusad efter
hand. Steven Butrus har medgett att målsäganden utfört oralsex på honom och att
målsäganden A gjort detta frivilligt. Han har uppgett att någonting hände med
målsäganden A när hon började suga av honom men att han inte minns vad. Han har
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vidare uppgett att målsäganden A vinglade iväg med en flaska och tappade
balansen. Sammantaget bedömer tingsrätten att det i målet har visats att Sivak
Dauod, Revyan Banyamin och Steven Butrus haft sexuellt umgänge med
målsäganden A genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av sin mycket
kraftiga berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Detta måste dessa tilltalade
ha insett, ändock har den ene efter den andre haft sexuellt umgänge med henne.
Enligt egna uppgifter var det stundtals fråga om ett "löpande band" och flera av de
tilltalade och vittnen har berättat om att de uppfattade målsäganden A som mycket
berusad. De sexuella umgängena har skett i enbart ett syfte, att tillfredsställa den
egna sexuella driften utan hänsyn till målsägandens känslor, vilket allt varit mycket
kränkande för henne. De sålunda beskrivna gärningarna är i enlighet med
åklagarens påstående att anse som ett sexuellt utnyttjande av målsäganden A
jämställt med våldtäkt.

Andres Goria har nekat till att målsäganden har utfört oralsex på honom.
Målsäganden A har pekat ut Andres Goria som gärningsman, dock har hennes
utpekande av honom skett en tid efter händelsen. Enligt tingsrättens uppfattning är
målsägandens A:s berättelse mer trovärdig än Andres Gorias. Målsägande A
framstår som en något skör flicka. Trots ämnets känsliga karaktär och att det har
gått en relativt lång tid har hon gett ett trovärdigt intryck när hon spontant har fått
berätta om det hon minns av det som hände. Hennes berättelse innehåller inte heller
några egentliga avvikelser från vad hon sagt vid de inledande förhören. Att hon
inledningsvis i utredningen har haft svårt att minnas Andres Goria, förtar därför inte
intrycket av att hennes berättelse är trovärdig och som tingsrätten bedömer det
tillförlitlig. Det har heller inte framkommit några uppgifter som kan tala för att
målsäganden A skulle ha anledning att tillvita Andres Goria ett brott som han inte
begått. Ett utpekande räcker dock inte för en fällande dom. För det krävs att
målsägandens berättelse också får stöd av annan bevisning. Härvidlag finns
stödbevisning, bl.a. finns ett sakkunnigutlåtande från statens kriminaltekniska
laboratorium (SKL) vari det framgår följande ” i en besudling nertill på vänster ärm på
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målsägandens tröja påträffades sperma. Analysen visar en blandning av DNA från minst två
personer. Reslutaten talar för att del av DNA:t kommer från Andres Goria och reslutaten talar för
att del av DNA:t kommer från målsäganden”. Bedömningen

av bevisvärdet av det

sistnämnda förhållandet ändras inte av Andres Gorias förklaring om att
målsäganden fått på sig av hans sperma som skall ha legat på golvet där
målsäganden påträffades, en förklaring som får anses osannolik mot bakgrund av att
den tekniker som undersökt brottsplatsen inte funnit något spår av hans sperma på
den platsen i fråga. Sammantaget finner tingsrätten att utredningen är sådan att
målsäganden A:s uppgifter ska läggas till grund för bedömningen. Med stöd av
dessa och utredningen i övrigt är det därför utrett att Andres Goria otillbörligt
utnyttjat målsäganden A som på grund berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd
och genomfört med samlag jämförlig handling i form av oralsex med henne.

Omständigheterna vid de tilltalades brott är enligt tingsrättens mening sådana att var
och en av dem ska dömas för grov våldtäkt.

Påföljder
Det brott som var och en av de tilltalade döms för har ett högt straffvärde, särskilt
med hänsyn till att de varit flera som har förgripit sig på målsäganden och att
övergreppet därtill har riktats mot en ung och sårbar flicka som befunnit sig i ett
hjälplöst tillstånd. Någon annan påföljd än ett fängelse ska därför - trots de
tilltalades ungdom - inte komma i fråga. Som åklagaren och målsägandebiträdet
gjort gällande ligger straffvärdet på fängelse 4 år, vilket motsvarar minimistraffet
för grov våldtäkt. På grund av de tilltalades ungdom men också med hänsyn till den
onödigt långa tid som förflutit under ärendets utredning bör strafftiderna sättas ned.
För var och en av Revyan Banyamin, Steven Butrus och Andres Goria, vilka vid
brottet var 17 år, kan straffet stanna vid fängelse 1 år och 4 månader medan Sivak
Dauod, som då var 18 år, bör dömas till fängelse 1 år och 8 månader.
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Skadestånd
På grund av brottet är var och en av de tilltalade skadeståndsskyldig mot
målsäganden A. Hennes yrkande är enligt tingsrättens bedömning en aning högt och
skadeståndet bör därför sättas ned. Eftersom brottet bedömts som grovt och med
hänsyn till övriga omständigheter vid gärningen, finner tingsrätten att skadeståndet
bör bestämmas till att var och en av de tilltalade ska förpliktigas att utge 100 000 kr
till målsäganden avseende kränkning och 12 500 kr avseende sveda och värk jämte
ränta från brottsdagen.

Övriga frågor
Skyldigheten att betala en avgift till brottsofferfonden följer av lag.

Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträde bör stanna på staten.

Tingsrätten bedömer att målsägandebiträdet i förhållande till målets art och
omfattning yrkat väl hög ersättning. Tingsrätten sätter därför ned ersättningen
avseende arbete till de skäliga belopp som framgår av domslutet.

Sekretessen, såvitt avser uppgifterna om målsäganden A (Sekretess A) samt
vittnenas (Sekretess B-D) identiteter, i stämningsansökan, förundersökningsprotokollet, andra handlingar i tingsrättens akt samt i digitala inspelningar av förhör
under huvudförhandlingen med målsäganden och vittnena, vilka har hållits inom
stängda dörrar, ska bestå.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (Dv 400)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 22 juni 2012.
Prövningstillstånd krävs inte.

På tingsrättens vägnar

Per Pettersson

Avräkningsunderlag, se bilagor.

Skiljaktig mening: Nämndemannen Bo Selander förklarar sig skiljaktig vad avser
Andres Gorias skuld och finner inte bevisningen tillräcklig för att fälla honom till
ansvar. I övriga frågor är han ense med majoriteten.
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Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
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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.
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,

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
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.
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