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Skadestånd
Muhedin Sogojeva ska utge skadestånd till målsägande med 25 000 kr avseende
kränkning och 5 000 kr avseende sveda och värk jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 20 december 2013 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna om Sekretess A:s, Sekretess B:s och Sekretess C:s identitet ska bestå i
målet. Sekretessen omfattar förundersökningsprotokollet och de förhör som vid
tingsrätten hållits inom stängda dörrar och vad som i övrigt förekommit inom stängda
dörrar.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Theodor Nordenadler tillerkänns ersättning av allmänna medel med 87 461 kr. Av
beloppet avser 61 789 kr arbete, 8 180 kr tidsspillan och 17 492 kr mervärdesskatt.
2. Helene Ek Sederholm tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 72 378 kr. Av beloppet avser 44 712 kr arbete, 11 970 kr
tidsspillan, 1 220 kr utlägg och 14 476 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkande framgår av ansökan om stämning, bilaga 1.

Åklagaren har sist i det första stycket i gärningsbeskrivningen lagt till orden eller i
vart fall hade skälig anledning att anta.

Målsäganden Sekretess A har yrkat skadestånd av Muhedin Sogojeva med 110 000
kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 juli 2013 tills betalning sker. Av det
yrkade beloppet avser 100 000 kr ersättning för kränkning och 10 000 kr ersättning
för sveda och värk.

Frihetsberövande
Muhedin Sogojeva blev anhållen den 2 oktober 2013 och häktades den 4 oktober
2013. Tingsrätten beslutade de 13 december 2013 att Muhedin Sogojeva inte längre
skulle vara häktad i målet. (Se avräkningsunderlag.)

DOMSKÄL
Den tilltalades inställning
Muhedin Sogojeva har förnekat grov våldtäkt. Han har vidgått att han träffat
målsäganden den 7-8 juli 2013. Han har även vidgått att de åkt en tur tillsammans i
en personbil, medan de väntade på att Emma Sigmund skulle packa några kläder.
Vidare har han vidgått att han har haft samlag med målsäganden och har anfört,
att han inte på något sätt förgripit sig på målsäganden.

Muhedin Sogojeva har bestritt det enskilda anspråket. Han har inte godtagit något
belopp som skäligt i och för sig.
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Utredningen i målet
Målsägandeförhör har hållits med Sekretess A. Den tilltalade Muhedin Sogojeva
har hörts.

På begäran av åklagaren och Muhedin Sogojeva har vittnesförhör hållits med Emma
Sigmund.

På begäran av åklagaren har vittnesförhör hållits med Sekretess B och Sekretess C,
som är mor respektive bror till målsäganden, samt med Linn Karlsson och Annika
Wallin.

På begäran av Muhedin Sogojeva har vittnesförhör hållits med Emma Jönsson.

Både åklagaren och Muhedin Sogojeva har åberopat skriftlig bevisning.

Muhedin Sogojeva har bland annat åberopat en sms-konversation mellan Sekretess
A och hennes kompis Oliver Winchester, där Sekretess A den 14 juli 2013 skrivit:
”eller asså, nej men kolla nu ska jag inte sitta och lära dig en massa, för jag kan
själv inget, för att jag förlorade själv min för 2 veckor sen typ, men allt jag vet är att
jag ångrar de, för man ska ha de med den man känner sig trygg med, asså de ska
vara peciell”.

De i målet hörda personerna har berättat.

Sekretess A
Sekretess A fyllde femton år i september. Hon bor i Helsingborg med sin pappa
men är ofta hos sin mamma. Hon går i nian i grundskolan.
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Sekretess A var i Arlöv den 8 juli 2013 för att träffa Emma Sigmund. Hon har känt
Emmas syster i två-tre år. Sekretess A hade blivit kompis med Emma också,
kanske någon vecka tidigare.

Den här dagen skulle Sekretess A sova över hos Emma, men det blev inte så.
I stället skulle de vara uppe hela natten.

Sekretess A kom till Arlöv och träffade Emma. De åkte in till Malmö. På kvällen
skulle de hem till Arlöv. Emma hade kontaktat en killkompis, Muhedin Sogojeva,
som kom och hämtade dem vid McDonalds. Emma satte sig längst fram och
Sekretess A i baksätet. Muhedin Sogojeva körde.

Senare fick Sekretess A veta, att Muhedin Sogojeva hade haft sex med över 60
personer. När Sekretess A fick höra det, blev hon äcklad.

Muhedin Sogojeva verkade väldigt trevlig.

Muhedin Sogojeva frågade hur gammal Sekretess A var, och om hon var oskuld.
Han frågade om hon ville förlora sin oskuld. Han sade, att han kunde ta den, och
att han skulle ta det lugnt. Sekretess A trodde, att han skojade och sade: ”Ja, det är
klart.” Sedan sade han samma sak flera gånger, så hon började undra, om han var
seriös. Han frågade, om han, Emma och Sekretess A skulle ha kul. Sekretess A
slutade lyssna.

När Muhedin Sogojeva frågade, om Sekretess A var lika gammal som Emma,
svarade Sekretess A att hon skulle bli femton i september. Muhedin Sogojeva
berättade, hur gammal han var.

Emma skulle hämta kläder, för hon skulle sova över hos Sekretess A i Helsingborg.
Muhedin Sogojeva släppte av Emma vid ålderdomshemmet, nära där hon bor.
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Muhedin Sogojeva frågade om Sekretess A ville se en fin plats. Sekretess A svarade
ja. De åkte dit. Det tog bara några minuter att köra dit, en plats på ett fält. De var
ensamma i bilen.

Sekretess A var av bilen för att kissa. När hon kom tillbaka till bilen, hade Muhedin
Sogojeva fällt sätena. Hon ramlade in där bak på höger sida. Muhedin Sogojeva satt
på vänster sida. Han hade tagit av sig sina kläder. Han rörde vid sig själv med sin
vänstra hand. Sekretess A blev ganska chockad. Muhedin Sogojeva bad henne att ta
på honom på hans könsorgan. Hon sade, att hon inte ville. Han tog tag i hennes
hand och gjorde så att hon rörde vid hans könsorgan. Sekretess A höll i hans
könsorgan någon minut. Hon försökte ta loss sin hand. Muhedin Sogojeva hade
stånd. Han rörde på hennes hand, när hon höll i honom. När hon försökte dra till sig
handen, höll han kvar den.

Muhedin Sogojeva bad henne ta av sig skorna och byxorna. Sekretess A sade, att
hon inte ville. Hon hade hört rykten om att utländska killar kan göra något, om man
inte gör som de säger. Sekretess A kände rädsla. Hon drog ner byxorna. Han sade åt
henne att ta av underkläderna. Hon ville inte det, men han gjorde det. Han tog om
hennes vänstra ben och tog tag i hennes underkläder och tog av dem. Sekretess A
hamnade med benen mot honom. Han tog fram en flaska och fyllde glidmedel på
sina fingrar och körde in dem i Sekretess A:s underliv och rörde fingrarna. Det
gjorde ont. Sekretess A skrek: ”Aj, nej, jag vill inte.” Han såg arg ut. Det kändes
som om han drog ut fingrarna och tog in dem igen, flera gånger.

När Muhedin Sogojeva tog fram flaskan, visste Sekretess A inte att det var
glidmedel. Han spottade på sina fingrar också.

Muhedin Sogojeva tog in sitt könsorgan i Sekretess A:s underliv. Hon satte sina
armar i hans bröst och försökte trycka ifrån honom, när han hade halvt kommit in i
henne. Det kändes obehagligt, när Muhedin Sogojeva hade sitt könsorgan inne i
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henne. Han hade sina händer på hennes ben. Han lyfte upp hennes ben. Sekretess A
tog ner benen. Det gjorde mer ont, när benen var uppe. Sekretess A sade: ”Aj, jag
vill inte.” När hon satte händerna i bröstet på Muhedin Sogojeva, tryckte han sig
framåt. Sekretess A gjorde så ett antal gånger. När Sekretess A tog ner benen, tog
han upp dem igen, och hon tog ner dem igen. Sekretess A tryckte sig bakåt, men
han kom närmare och närmare. Han tog ut den någon gång, men det var bara några
sekunder. Han tog om hennes midja och drog henne mot sig.

Muhedin Sogojeva förstod, att Sekretess A inte var med på det som hände i bilen.

Sekretess A vet inte hur länge det pågick.

Först låg de ner. Sedan satte sig Muhedin Sogojeva upp, och då satte sig Sekretess
A också upp. Hon satt på honom. Hon satt på knä i sätet i bilen, och han tog tog
hennes högra ben över sig. Muhedin Sogojeva tog händerna om hennes midja och
lyfte henne upp och ner flera gånger. De hamnade sedan som första gången,
Sekretess A låg ner, och Muhedin Sogojeva var ovanpå henne.

Muhedin Sogojeva stoppade inte i något läge, när han upptäckte, att de gjorde ont
för Sekretess A.

Sekretess A hade ingen möjlighet att ta sig ur bilen. Dörrarna var låsta.

Muhedin Sogojeva fick utlösning i en handduk, som han hade i bilen. Han torkade
av sig på den.

Muhedin Sogojeva sade sedan åt henne att ta på sig kläderna.
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Efteråt gjorde det ont i Sekretess A:s underliv. Hon fick inga blödningar. En dag
efteråt fick hon blödningar. Det gjorde ont när hon kissade.

Sekretess A förstod inte genast, att hon hade blivit våldtagen. Hon tänkte mycket på
det som hänt och kollade upp vad det betydde.

De körde tillbaka till Emma. Muhedin Sogojeva bad att få Sekretess A:s telefonnummer. Hon skrev in sitt telefonnummer i hans telefon.

Sekretess A gick in till Emma. Hon frågade, om de hade gjort något. Sekretess A
sade ”nej”. Emma sade, att ”jag känner Muhedin och vet att han har gjort något”.
Sekretess A sade då, att de hade gjort något men ville inte tala om vad. Emma
förstod, vad Sekretess A menade.

Sekretess A och Emma träffade sedan två killar. De cyklade till Malmö och var där
på natten. Från Malmö kom de till Helsingborg. På vägen dit var de inne hos Emma
i Arlöv.

Sekretess A fick ett sms från Muhedin Sogojeva, när hon och Emma hade kommit
till Helsingborg. Sekretess A minns inte exakt vad det stod. Det stod att Sekretess A
var bra för att vara första gången. Emma såg sms:et. Sekretess A och Emma
diskuterade inte innehållet i sms:et något. Emma sade, att Sekretess A skulle svara,
och då skrev hon ”haha, okej” eller ”haha, tack”. Sekretess A sparade Muhedin
Sogojevas telefonnummer i sin telefon, för det kunde vara bra att ha, om det skulle
vara något.

När de var i Helsingborg, talade Sekretess A om för Emma, att hon inte hade gjort
det frivilligt. Emma visste, att Sekretess A var oskuld innan denna händelsen.
Den 10 juli bokade Sekretess A tid för klamydiaundersökning.
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Sekretess A hade berättat för sin bror. Sedan berättade hon för sin mamma.
Sekretess A ville polisanmäla men vågade inte. Hennes mamma ville polisanmäla.

Emma ringde sedan till Sekretess A, för Sekretess A:s bror hade talat med Emma
och sagt, att det var hennes fel. Emma sade, att det inte hade hänt, och att hon skulle
vittna för Muhedin Sogojeva, inte för Sekretess A, och att hela Sekretess A var en
lögn. Detta var någon gång i september. Då hade Emma fått reda på att det fanns en
polisanmälan, eller om det var så, att Emma visste, att de skulle polisanmäla det.

Sekretess A och Emma har inte talat om vad som verkligen hände. Den första som
Sekretess A berättade för var Linn Karlsson. Det var någon gång i slutet på juli eller
början av augusti. Linn Karlsson tog Sekretess A:s telefon och ringde till hennes
mamma och lät henne berätta för sin mamma.

Sekretess A:s bror fick reda på det, när hon berättade för sin mamma. Han frågade
sedan Sekretess A vad som verkligen hände.

Sekretess A berättade för sin mamma kanske en vecka efter att hon hade varit på
ungdomsmottagningen den 8 augusti.

Den 11 eller 12 juli talade Sekretess A med Muhedin Sogojeva i telefon och sade,
att han hade smittat henne med klamydia, för att förstöra hans resa till Kosovo. Han
skulle resa den 13 juli. Sekretess A och Emma hade bestämt att ringa Muhedin
Sogojeva, men Emma var inte med vid samtalet.

Muhedin Sogojeva ringde innan detta samtal till Sekretess A och sade, att han
skulle höra av sig, när han kom hem från Kosovo. Sekretess A lade bara på och sade
inget.
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Sekretess A började efteråt dricka alkohol och röka på. Det som hänt påverkade
henne i skolan. Hennes resultat har försämrats. Hon har större frånvaro än tidigare.
Det som hänt har kommit ut på skolan.

Oliver Winchester är en riktigt bra kompis till Sekretess A. Det var hennes kompis
som skrev sms:et till honom. Sekretess A var delvis med, när hennes kompis skrev
detta sms. Kompisen ville fixa ihop Sekretess A och Oliver. Hon visste, att
Sekretess A tyckte om Oliver.

Sekretess A kommer inte ihåg att hon skickat något sms till Muhedin Sogojeva med
texten ”vad gör du snygging”.

Sekretess A:s kompisar är sexfixerade, men de brukar inte prata om det. Sekretess
A har hört, att hon är annorlunda än många jämnåriga. Sekretess A hade inte någon
erfarenhet av sex och har inte haft någon pojkvän. Hon ville ha sex först när hon är
gift.

När Sekretess A pratade med en kurator och med sin mamma, fick hon klart för sig,
att det inte var hennes fel, som hon tyckte i början, och att han kunde ha gjort det
med fler flickor, som Sekretess A kunde hjälpa genom att polisanmäla. Sekretess A
kände skuld för att hon inte följde med Emma utan stannade med Muhedin
Sogojeva i bilen.

Sekretess A blev arg för att Sekretess C hade berättat för mamma. Hon ville inte att
mamma skulle bli arg och sade att det var en femtonåring.

Muhedin Sogojeva
Muhedin Sogojeva förnekar grov våldtäkt. Han har haft sex med Sekretess A. Det
har han inte sagt i polisförhör. Han har varit jätterädd för den här anklagelsen. Om
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han hade sagt till polisen, att de hade haft sex, skulle polisen ha trott, att han hade
våldtagit henne.

Muhedin Sogojeva visste inte, vad han skulle säga i det första förhöret. Han blev
gripen framför hela sin familj och var fruktansvärt chockad. I förhören har han inte
sagt, att han haft sex med Sekretess A. Anklagelsen om våldtäkt hade knäckt
honom.

Muhedin Sogojeva körde en kväll i Arlöv. Han fick ett sms från Emma, om han
kunde hämta dem. Det var ungefär klockan halv elva. Muhedin Sogojeva hämtade
Emma och Sekretess A vid McDonalds vid Midhem. Han hälsade på Sekretess A.
Han hade inte träffat henne tidigare. Muhedin Sogojeva känner Emma genom sin
syster.

Emma frågade, om han kunde köra hem till henne. Hon skulle hämta kläder.
När de åkte i bilen, sade Sekretess A till Emma:”Jag fick ett sms nu. Han vill inte ha
sex med mig.” Muhedin Sogojeva frågade, vem som inte ville ha sex med henne.
Hon sade, att det var en kille i Helsingborg, som inte ville ha sex med henne, för att
hon var oskuld. Det blev diskussion om sex. De skrattade och hade roligt. Muhedin
Sogojeva sade: ”Jag kan ha sex med dig, så behöver du inte vara oskuld mer.”
Sekretess A svarade: ”Ja, klart. Absolut, det kan vi ha.” De skrattade och hade
jättetrevligt.

När de kom till Emma, gick hon ur bilen. Sekretess A gick ur och satte sig framme i
bilen. Emma sade: Hör av er, när ni är tillbaka.”

Muhedin Sogojeva frågade Sekretess A, om hon var säker på att hon ville ha sex, så
att hon inte skulle ångra sig sedan. Hon sade, att hon ville ha sex och ville tappa sin
oskuld.
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De körde till platsen, inte som Sekretess A visat, men nästan samma ställe.

Sekretess A var inte och kissade. Muhedin Sogojeva satte sig där bak i bilen. Han
drog ner framsätet där han satt. Sekretess A drog själv fram sätet där hon satt. Hon
satte sig frivilligt bredvid honom. Hon tog av sig byxor och trosor. Muhedin
Sogojeva frågade, om hon var säker på att hon ville ha sex. Hon svarade ”ja”.
Muhedin Sogojeva drog ner sina shorts. Han tog saliv på sitt kön för att göra det
smidigt för henne. Han hade inget glidmedel och ingen handduk i bilen.

Han lade sig ner över henne. De började ha sex. Han frågade henne, om det gick
bra, och hon svarade ”ja”.
Sekretess A sade inte ”jag vill inte” eller en massa grejer. Hon gjorde inget
motstånd.

Muhedin Sogojeva satte sig sedan upp. Hon satte sig på honom. Först låg Sekretess
A ner. Sedan satt hon på honom. Sedan låg de ner igen. Då fick Muhedin Sogojeva
utlösning. Efter tio minuter var han klar. Han torkade bort sperma med sin T-shirt.
De tog på sig kläderna.
Sekretess A satte sig bredvid honom i framsätet. Han frågade henne ”Du ångrar dig
inte?” Sekretess A sade: ”Nej. Jag är jätteglad att jag tappat min oskuld. Jag kan
svara killen, att jag tappat min oskuld.”

De körde till Emma. Allt var helt normalt. De började prata om ålder. Sekretess A
frågade, hur gammal Muhedin Sogojeva var. Han talade om att han var 21 år. Hon
sade, att han såg ut att vara arton år. Han frågade henne, hur gammal hon var, och
hon sade, att hon var fjorton år.
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Om Muhedin Sogojeva hade vetat, att hon var fjorton år, skulle han inte ha haft sex
med henne. Han hade inte frågat henne innan. Han trodde, att Sekretess A var lika
gammal som Emma, sexton år. Han kände till, att man inte får ha sex med någon
som inte har fyllt femton år. Han tänkte inte på ålder, när han skulle ha samlag med
Sekretess A.

Det stämmer inte att Sekretess A tidigare, i bilen, hade talat om att hon var fjorton
år. Sexet hände innan de talade om det.

När de kom hem till Emma, frågade hon, om de hade gjort något. Muhedin
Sogojeva gjorde tummen upp. Sekretess A skrattade.

Muhedin Sogojeva fick ett sms med Sekretess A:s telefonnummer. Han skickade
henne ett sms. Han skrev: ”Vad du var bra för att vara första gången.” Hon skickade
ett svar: ”Haha. Tack så mycket.”
Han fick de första två dagarna efteråt sms från Sekretess A. Först skrev hon: ”vad
gör du snygging?” Sedan fick han ett sms om han kunde komma till Helsingborg
och ta alkohol med sig.

Sekretess A ringde några dagar senare. Hon sade, att han hade smittat henne med
klamydia. Hon sade, att han hade våldtagit henne och smittat henne med klamydia.
Muhedin Sogojeva visste inte då, att han hade klamydia. Sekretess A sade, att hon
skulle polisanmäla honom för våldtäkt. Sedan började hon skratta. Muhedin
Sogojeva lade på. Han ringde till Emma. Hon låtsades, att hon inte visste något.
Sekretess A och Emma hade gjort en plan för att göra honom nere, innan han skulle
åka till Kosovo.

Muhedin Sogojeva kom hem efter fem veckor. Han mådde fruktansvärt dåligt hela
tiden över Sekretess A:s anklagelse. Han ville inte ha med Sekretess A att göra och
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har inte haft någon kontakt med henne efter telefonsamtalet. Han har talat med
Emma flera gånger. Han har frågat Emma, varför Sekretess A gör detta. Emma
sade, att hon inte visste. Emma sade, att Sekretess A ”säger att hon ska polisanmäla
dig. Hon har kommit fram till att hon har blivit våldtagen”.

Sekretess A ångrar att hon har haft sex med Muhedin Sogojeva. Hon har inte vetat
vad hon skulle säga till sin bror och till sin familj om att hon fått klamydia.
Muhedin Sogojeva har haft sex med henne, men det var frivilligt från hennes sida.
Det är inte Muhedin Sogojevas fel, att Sekretess A har ångrat sig. Hon har varit
jätterädd för sin familj för att hon har fått klamydia.

Muhedin Sogojeva har inte ljugit i polisförhören. Han har varit chockad och mått
fruktansvärt dåligt. Han har fått jättemånga konstiga frågor i polisförhören och har
inte känt sig trygg. Muhedin Sogojeva har väntat på den här dagen för att berätta
sanningen. Han känner sig trygg i rättssalen.

Sekretess B
Sekretess B och hennes dotter har en god relation. Sekretess A bor hos sin pappa,
men Sekretess B bor på två minuters väg från pappan, så Sekretess B träffar sin
dotter ofta och talar med henne i telefon. Sekretess A bor ofta över hos Sekretess B.

Sekretess C bor varannan vecka hos sin pappa och varannan vecka hos Sekretess B.

Sekretess A hade berättat för Sekretess C, och han berättade för Sekretess B.

Sekretess C berättade, att Sekretess A sagt att det var en 21-åring. Sekretess C hade
reagerat, och Sekretess A hade då sagt att det var en kompis, jämnårig med henne.
Sekretess B:s reaktion var att hon blev chockad över att Sekretess A skulle ha blivit
av med sin oskuld. Sekretess C var lika chockad.
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Sekretess B ringde och pratade med Sekretess A. Sekretess B sade, att de måste ta
kontakt med barnmorskan, så att Sekretess A kunde få p-piller. Sekretess A sade, att
hon redan hade beställt tid hos barnmorskan. När de talade i telefon, märkte
Sekretess B att det var jobbigt för Sekretess A att tala om det.

Sekretess B sade ingenting fördömmande om att Sekretess A hade förlorat sin
oskuld. Hon sade ingenting som kan ha gett Sekretess A skuldkänslor. Sekretess B
berömde Sekretess A för att hon hade bokat tid hos barnmorskan. Sekretess B sade,
att om man ska ha sex, ska man ha ett förhållande. Sekretess A sade, att det var på
G.

Detta är inte Sekretess A. Hon är väldigt skygg, när det gäller sådant. Hon är inte
den som visar upp sig. När Sekretess A byter om, får Sekretess B inte vara i
rummet, eller måste vända sig om.

Några dagar senare ringde Sekretess A tidigt på morgonen. Hon var väldigt ledsen.
Hon sade, att hon hade ljugit förra gången. Det var inte så, utan hon hade haft
ofrivilligt sex i en bil. Sekretess B frågade, om hon inte hade sagt nej, att hon inte
ville. Sekretess A sade, att det hade hon gjort, men han lyssnade inte. Sekretess B
fick reda på att det varit ofrivilligt först genom detta telefonsamtal. Detta kan ha
varit ett par dagar, någon vecka efter att det hade hänt.

Två-tre dagar senare träffades Sekretess B och Sekretess A. Sekretess A berättade,
att hon hade träffat den här killen. Han var 20 eller 21 år. Han hade frågat, om hon
var oskuld. Han hade sagt, att han var bra på att ta oskulder.

Sekretess A berättade, att de hade kört hem till Emma och lämnat henne. Sedan
hade de kört iväg, vart vet Sekretess B inte. Sekretess A skulle ha gått ut för att
kissa. När hon kom tillbaka, hade han fällt sätet. Sekretess A hade ramlat in i bilen.
Han hade sagt, att hon skulle ta av sig kläderna. Sekretess A hade sagt, att hon inte
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ville. Hon ångrade sig, blev rädd. Sekretess A sade, att hon var så fruktansvärt rädd.
Han är större än henne. Det bara hände.

De pratade inte mycket mer. Sekretess B hade själv svårt att ta in det.

Sekretess B följde med Sekretess A till barnmorskan. Barnmorskan frågade varför
Sekretess A hade kommit dit. Sekretess A sade, att hon behövde p-piller, och att
hon hade haft sex. Hon berättade för barnmorskan vad som hänt.

Sekretess A berättade, att hon hade ringt till honom, för Emma hade sagt, att
Sekretess A skulle göra det och säga, att han hade smittat henne med klamydia. Han
hade sagt, att han inte kunde ha klamydia, för han gick och testade sig en gång i
veckan.

Sekretess B kontaktade BUP. Hon började märka på Sekretess A, att hon stängt in
sig lite. Innan var skolan jätteviktig för henne. Sekretess A har legat i sängen och
inte ens gått upp. Hon har varit väldigt passiv, inte den som hon var. Sekretess A
vill inte gå till skolan. Hon känner sig förföljd. Det är fortfarande inte bra med
henne. Allt som var roligt är inte roligt längre. Sekretess A säger, att Sekretess B
aldrig kommer att bli mormor, att hon aldrig kommer att ha sex. Livet är skit.

Sekretess B hade tidigare talat med Sekretess A om att hon blivit så gammal, att
man ska vara med på det, och det ska vara bra. Man ska tänka sig för. Det ska vara i
en miljö, som man är bekväm i. Sekretess A har aldrig diskuterat sex, utan
Sekretess B har talat med henne om att det är viktigt att skydda sig.
Sekretess A skulle absolut inte ljuga om detta eller hitta på något sådant. Sekretess
B grundar detta på hur Sekretess A är, och hur Sekretess A ser på sex. Sekretess A
berättade en gång om en jämnårig kompis, som var ihop med en 20-åring. Sekretess
A tyckte, att det var jätteäckligt.
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Sekretess A var väldigt rädd. De diskuterade att polisanmäla. Det var inte så, att det
bara var Sekretess B som ville göra en polisanmälan.

Sekretess C
Sekretess C och Sekretess A pratas vid om allting. Sekretess C är ett år äldre än
Sekretess A. De talar om det mesta, även om känslor.

Sekretess A har haft en pojkvän i början på sommaren eller några månader före
sommaren. De var tillsammans en månad max. Sekretess C tror, att de träffades på
helgerna.

Sekretess A har inte varit intresserad av sex. Hon kanske inte är mogen för det.
Sekretess A har inte talat om att hon ville bli av med sin oskuld. Tvärtom, hon ville
vänta så länge som möjligt.

Från den 7-8 juli minns Sekretess C, att han och hans flickvän var hemma
tillsammans med Sekretess A och Emma Sigmund. Emma Sigmund sade, att
Sekretess A hade blivit av med sin oskuld. Sekretess C trodde inte på det. Han
tyckte det var omöjligt. Folk han känner har försökt men inte lyckats med Sekretess
A. Han gick ut på balkongen och pratade med henne. Hon sade, att hon hade haft
sex med en 21-åring. Någon dag efteråt sade Sekretess A att det var en femtonåring.
Sekretess C tror, att Sekretess A sade från början att det varit frivilligt men är inte
100 procent säker på det. Han minns inte några detaljer av vad Sekretess A
berättade om hur det hade gått till.

Sekretess C berättade för Sekretess B, att Sekretess A hade haft sex med en 21åring, och att hon sedan hade sagt, att det var med en femtonåring.

Sekretess C har skrivit på Facebook till Emma Sigmund att Sekretess A hade blivit
våldtagen. Han skrev, att hon inte hade kunnat hjälpa sin vän. Emma Sigmund ville
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inte tala för Sekretess A utan skyddade den som hade gjort det. De skrev mycket på
Facebook. Emma Sigmund skrev, att Sekretess A ville bli av med sin oskuld.

Sekretess A sade, att Sekretess C skulle ringa Emma Sigmund och be om ursäkt,
och det gjorde han.

Sekretess A ringde en morgon till Sekretess B och berättade att hon hade blivit
våldtagen.

Sekretess A:s inställning till alkohol och droger förändrades efter händelsen.
Emma Sigmund
Emma Sigmund tycker inte att det känns bra att vittna. Hon vet ingenting om detta.
Hon var inte på platsen.

Emma Sigmund känner Sekretess A genom sin lillasyster sedan rätt länge, typ ett
år. De umgicks rätt mycket i somras. De kom närmare varandra i början av
sommaren.

Emma Sigmund och Sekretess A har pratat om killar men inte om sex. Sekretess A
sade, att hon var oskuld.

Emma Sigmund vet inte hur Sekretess A var med killar. Sekretess A sade flera
gånger, att hon ville bli av med sin oskuld. Hon pratade om att hon var rädd för att
blöda.

Emma Sigmund känner Muhedin Sogojeva genom en kompis. Emma Sigmund har
fått höra, att Muhedin Sogojeva stannade tjejer och frågade dem, vad de skulle göra,
och om de ville åka med honom. Man har sagt, att han försöker ragga upp tjejer.
Detta är vad Emma Sigmund har hört. Hon har också hört, att han stannat två
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barndomsvänner till henne och frågat om de kunde ha trekant. Det Emma Sigmund
har fått höra är, att Muhedin Sogojeva har haft sex med jättemånga. Hon vet inte om
det är sant.

Emma Sigmund minns knappt något från den 7-8 juli. Hon och Sekretess A var i
Malmö. Det kan ha varit så att Emma Sigmund kontaktade Muhedin Sogojeva om
att han skulle köra dem till Arlöv. Emma Sigmund minns inte detta.

Sekretess A frågade hur det var att bli av med oskulden. Hon sade, att hon ville bli
av med sin oskuld, och att hon ville ha sex med Muhedin Sogojeva.

Sekretess A och Muhedin Sogojeva åkte iväg. När de kom tillbaka, frågade Emma
Sigmund, om de hade haft sex. Sekretess A sade, att hon hade haft sex med
Muhedin Sogojeva, och att hon inte ångrade sig. Hon sade inte hur det hade gått till.

Två månader senare sade Sekretess A, att hon skulle anmäla Muhedin Sogojeva för
våldtäkt. Emma Sigmund sade, att Sekretess A hade sagt, att hon var med på det.
Sekretess A svarade ja, men nu hade hon kommit på att det var våldtäkt. Sekretess
A ville, att Emma Sigmund skulle vittna. Emma Sigmund sade, att hon inte kunde
vittna, för hon hade inte varit med.

Emma Sigmund talade med Muhedin Sogojeva. Han berättade, att han hade haft sex
med Sekretess A. Han hade inte våldtagit henne.

Emma Sigmund var hemma och packade kläder. Hon fick ett sms från Muhedin
Sogojeva om att han och Sekretess A var därute.

Direkt när Emma Sigmund kom till bilen, skrattade Sekretess A.
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Sekretess A skrev sms i sin telefon till en kille i Helsingborg, Sigge, att hon tappat
oskulden och var jätteglad för det. Nu kunde hon ha sex. Sekretess A skrattade hela
tiden.

Emma Sigmund och Sekretess A var in till Malmö igen. Sedan var de i Arlöv.
Emma Sigmund var hemma. Hon bråkade med sin mamma och bror. Hon och
Sekretess A åkte sedan till Helsingborg. Es stannade i Helsingborg två-tre dagar.
Sekretess A var glad hela tiden som Emma Sigmund var i Helsingborg.

När de på kvällen den 8 juli var i Helsingborg, ringde Muhedin Sogojeva och ville
komma hem till Sekretess A. De ville inte det, så han kom inte.

Sekretess A sade till sin bror, att hon hade tappat sin oskuld. Hon sade sedan, att
hon skojade, för hennes bror frågade med vem och hur gammal han var.

Både Emma Sigmund och en annan tjej sade till Sekretess A att testa sig för
klamydia. Muhedin Sogojeva är så gammal, och man vet inte hur många han har
haft sex med, så man kan inte veta, om han har klamydia.

Sekretess A:s bror sade till Emma Sigmund, att Sekretess A hade blivit våldtagen.
Han sade, att det var Emma Sigmunds fel. Emma Sigmund ringde till Sekretess A
och frågade om detta. Sekretess A skulle ringa upp sin bror. Sedan skickade
Sekretess A ett sms till Emma Sigmund om detta.

Det är lågt att Sekretess A först sagt, att hon var med på det, och sedan säger att det
var våldtäkt. Sekretess A har sagt till flera personer att hon var med på det.

Sekretess A har aldrig sagt, att hon inte vill ha sex förrän hon gift sig.
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Emma Sigmund och Sekretess A hade ingen plan för att göra Muhedin Sogojeva
orolig eller bekymrad eller om att tala med honom om klamydia.

En gång i Arlöv, när Muhedin Sogojeva körde förbi, frågade Sekretess A om det
inte var Muhedin Sogojeva. Ingen har förstått, varför hon frågade om honom.

Linn Karlsson
Linn Karlsson känner Sekretess A sedan slutet av sommaren, början av augusti. De
blev jättebra kompisar och umgicks rätt ofta och sov över hos varandra.

Sekretess A var en självsäker och stark person. Linn Karlsson och Sekretess A
umgicks mycket. Linn Karlsson märkte något på Sekretess A. Hon frågade om det.
Sekretess A sade, att det var inget.

En morgon när Linn Karlsson träffade Sekretess A i Rydebäck, var Sekretess A
väldigt ledsen, inte alls som hon brukade vara. Linn Karlsson tog med Sekretess A
hem till sig. Där berättade Sekretess A.

Hon hade varit i Malmö med en kompis och fått skjuts. Den andra tjejen skulle
hämta kläder. Killen och Sekretess A hade kört iväg i bilen. Sekretess A skulle
kissa. När hon kom tillbaka, hade killen klätt av sig. Sekretess A vågade inte göra
något för att stoppa det. Hon var rädd för att bli slagen. Sekretess A sade, att hon
inte ville. Han hade blivit arg, lite argare. Sekretess A hade inte vågat göra mer.
Hon var rädd för att han skulle slå henne eller något.

Sekretess A var mycket upprörd. Linn Karlsson tyckte, att Sekretess A skulle tala
med sin mamma. Sekretess A talade om, att hon inte hade talat med sin mamma.
Linn Karlsson ringde upp Sekretess A:s mamma, och sedan fick Sekretess A tala
med henne. Hon grät, när hon berättade.
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Linn Karlsson tror inte, att Sekretess A ljög. Linn Karlsson sade: ”Hade det varit
jag, skulle jag ha anmält det till polisen.” Sekretess A hade inte haft en tanke på att
polisanmäla. Linn Karlsson tror, att hon var rädd för konsekvenserna.

Linn Karlsson har för sig, att Sekretess A sade att hon inte kände killen innan. Det
var första gången hon träffade honom.

Annika Wallin
Annika Wallin är barnmorska på Ungdomsmottagningen i Helsingborg sedan fyra
år.

Annika Wallin träffade Sekretess A den 8 augusti. Sekretess A hade bokat tid. Hon
hade gjort bokningen den 10 juli. Det gällde preventivmedel, nyförskrivning, och
klamydiaprovtagning. Sekretess A och hennes mamma kom. Sekretess A ville ha ppiller för menssmärtor. Annika Wallin frågade om hälsotillstånd och tog blodtrycket. Annika Wallin förskrev preventivmedel.

Annika Wallin brukar fråga varför det ska vara ett klamydiatest. Det hade hänt
något för en månad sedan. Sekretess A var fåordig. Det framgick, att hon hade haft
samlag mot sin vilja. Sekretess A berättade. En 21-årig kille körde dem hem,
Sekretess A och en kompis, som kände killen. Sekretess A:s kompis släpptes av.
Sekretess A och killen fortsatte färden i bilen. Sekretess A hade varit ur bilen.
Killen hade fällt sätena och tagit av sig kläderna. Sekretess A hade sagt, att hon inte
ville. Han hade genomfört ett samlag. Det hade gjort ont, och Sekretess A hade haft
ont efteråt. Sekretess A hade haft en viss kontakt med killen via sms.

Sekretess A hade inte haft samlag före detta och inte efteråt.

Sekretess A var osäker på om hon ville polisanmäla. Hon hade inte bestämt sig.
Hon var rädd, för killen visste var hon bodde.
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Annika Wallin bokade en tid hos kuratorn för Sekretess A. Annika Wallin var inte
inblandad i polisanmälan.

Den 20 augusti var Sekretess A på nytt på Ungdomsmottagningen. Hon fick
behandling mot klamydia av Annika Wallin och lämnade blodprov för att kolla
blodsmitta.

Den 28 augusti var Sekretess A på återbesök med anledning av blodproven.

De talade om Sekretess A:s mående alla tre gångerna. Sekretess A hade svårt att
sova. Det kom över henne, när hon skulle sova.

Sekretess A:s kompis i Arlöv hade sagt, att om Sekretess A gjorde polisanmälan,
hade kompisen inte något intresse av att vittna. Sekretess A ville ha kontakt med
kompisen och ställa henne till svars för att hon inte hade varnat Sekretess A.

Annika Wallin uppfattade Sekretess A som trovärdig i det hon berättade. Det
märktes att Sekretess A tyckte att det kändes jobbigt att tala om det.

Män som har klamydia får symptom i hälften av fallen. Det är en tredjedel för
kvinnor.

Emma Jönsson
Emma Jönsson kommer från Åkarp. Hon är undersköterska på Skånes
Universitetssjukhus. Hon har sedan hon var femton år vetat om Muhedin Sogojeva.
De har gått undersköterskekursen tillsammans i tre år. De har umgåtts privat som
vänner. De har gemensamma bekanta. Emma Jönsson var sjutton år, när hon
började utbildningen. Emma Jönsson och Muhedin Sogojeva har jobbat
tillsammans.
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Muhedin Sogojeva är mycket artig och trevlig, väldigt snäll och omtänksam. Han
har absolut inte svårt att få tjejer. Han ser bra ut och är trevlig och snäll.

Emma Jönsson har absolut aldrig sett någon tendens till att Muhedin Sogojeva varit
hotfull eller våldsam mot någon.

Muhedin Sogojeva dricker inte.

Emma Jönsson har träffat alla Muhedin Sogojeva flickvänner utom en. Muhedin
Sogojeva är alltid artig och trevlig mot dem. Emma Jönsson har träffat tre
flickvänner. Hon har inte hört av någon, att Muhedin Sogojeva skulle vara våldsam.
Han är alltid trevlig och glad. Muhedin Sogojeva är en väldigt trevlig och
omtänksam människa.

I juli hade Muhedin Sogojeva en relation med sin nuvarande flickvän.

Alla Muhedin Sogojevas tjejer har varit i Emma Jönssons ålder. Hon skulle bli
förvånad, om Muhedin Sogojeva hade haft sex med en tjej som var fjorton-femton
år.

Tingsrättens bedömning
I målet står uppgift mot uppgift. Sekretess A har lämnat en sammanhängande
berättelse, som också är logisk, detaljerad och konsekvent. Hennes berättelse har i
och för sig gjort ett trovärdigt och tillförlitligt intryck.

Mot målsägandens berättelse står Muhedin Sogojevas berättelse. Han har först vid
huvudförhandlingen berättat, att han har haft samlag med Sekretess A och har i
polisförhör lämnat olika felaktiga uppgifter.
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Som framgått ovan har Sekretess A, när hon först berättade om händelsen, lämnat
uppgifter till sin bror och till sin mor som avviker från vad hon senare berättat för
sin mor och vad hon berättat under tingsrättens huvudförhandling i målet.

Sekretess A:s berättelse framstår likväl som mer tillförlitlig och trovärdig än
Muhedin Sogojevas berättelse. Detta förhållande är emellertid inte tillräckligt för en
fällande dom, enligt den fasta praxis som råder i fråga om bevisvärdering i mål som
detta, där uppgift står mot uppgift. Avgörande för prövningen av om åtalet är styrkt
är den övriga utredning som finns i målet och i vilken mån denna utredning ger stöd
för målsägandens uppgifter.

Muhedin Sogojeva berättelse framstår vid ett första övervägande som helt
osannolik, i det att en fjortonårig flicka skulle vilja förlora sin oskuld med hjälp av
en 21-årig man, som hon träffat för första gången en knapp timme tidigare, i
baksätet på en bil, avsides parkerad. Emma Sigmunds uppgifter innebär emellertid
ett stöd för att så skulle kunna ha varit fallet. Det har framkommit att Emma
Sigmund varit god vän med både Sekretess A och Muhedin Sogojeva. Det är
anmärkningsvärt att det enda som hon minns från den 7-8 juli, enligt vad hon
uppgett, är att Sekretess A ville bli av med oskulden, att Sekretess A ville ha sex
med Muhedin Sogojeva, och att Sekretess A senare var glad över att ha förlorat sin
oskuld. Det kan dock konstateras, att vad Emma Sigmund uppgett till viss del får
stöd av vad målsägandens mor och bror uppgett om vad målsäganden initialt
berättat för dem.

Det får anses klarlagt att Muhedin Sogojeva skickat Sekretess A ett sms med
innehåll att deras sexuella kontakt varit bra för att vara första gången för Sekretess
A, och att hon besvarat detta sms med positiva ord. Det kan naturligtvis tänkas att
Muhedin Sogojeva skickat detta meddelande för att bemöta en eventuell anmälan
för våldtäkt, men det förhållandet att Sekretess A svarade på meddelandet som hon
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gjorde är en omständighet som talar för att den sexuella kontakten varit frivillig från
hennes sida.

Sms-meddelandet från Sekretess A:s telefon till Oliver Winchester är också en
omständighet som talar för att Sekretess A frivilligt haft samlag med Muhedin
Sogojeva och sedan ångrat sig.

Enligt tingsrättens mening medför de nu anförda omständigheterna inte att det är
visat att Sekretess A:s uppgifter är felaktiga. De medför däremot att det inte kan
anses ställt utom rimligt tvivel att Muhedin Sogojeva gjort sig skyldig till grov
våldtäkt mot barn i enlighet med gärningsbeskrivningen.

Utredningen visar att Muhedin Sogojeva haft samlag med Sekretess A, som vid
tillfället inte hade fyllt femton år. Uppgift står mot uppgift även i fråga om i vilket
skede av kontakten mellan dem som han fått reda på att hon inte hade fyllt femton
år. Det finns i den frågan inte anleding att sätta större tilltro till målsägandens
uppgifter än till den tilltalades uppgifter. Av Muhedin Sogojeva uppgifter framgår,
att han när den sexuella kontakten inleddes inte funderade närmare på Sekretess A:s
ålder. Det ligger nära till hands att anse att han var likgiltigt till att Sekretess A
kunde vara under femton år. I vart fall hade han, på grund av det samtal om
målsägandens oskuld, som enligt vad både målsäganden och den tilltalade uppgett,
förekom redan i början av deras kontakt på kvällen den 7 juli, och på grund av
målsägandens utseende skälig anledning att anta att hon var under femton år.

Detta innebär att Muhedin Sogojeva har ett straffrättligt ansvar för den sexuella
kontakten med Sekretess A. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i
målet och med beaktande av målsägandens ålder finner tingsrätten att Muhedin
Sogojeva ska dömas inte för våldtäkt mot barn utan för sexuellt utnyttjande av barn.
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Det brott som Muhedin Sogojeva har gjort sig skyldig till får anses ha ett straffvärde
som motsvarar fängelse sex månader. Brottet är av så allvarlig art att annan påföljd
än fängelse inte kan komma i fråga. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd
finns inte anledning att frångå det angivna straffvärdet.

Muhedin Sogojeva döms för brott som har fängelse i straffskalan. Han ska därför
betala avgift till Brottsofferfonden.

Vid denna bedömning av ansvarsfrågan är Muhedin Sogojeva skyldig att betala
skadestånd till Sekretess A för den kränkning av hennes personliga integritet som
hans brott inneburit. Med ledning av Brottsoffermyndighetens praxis kan
ersättningen för kränkning bestämmas tiil skäliga 25 000 kr. På grund av vad som
uppgetts om Sekretess A:s psykiska tillstånd efter brottet kan en skälig ersättning
för sveda och värk bestämmas till 5 000 kr.

Kostnadsräkningarna från målsägandebiträdet och den offentlige försvararen
föranleder ingen erinran från tingsrättens sida.

Muhedin Sogojeva döms för ett brott som är mindre allvarligt än det han åtalats för.
Rättegångskostnaderna ska därför stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR: Se bilaga DV 400.
Överklagande senast den 10 januari 2014. Skrivelse med överklagande ska vara
ställd till Hovrätten över Skåne och Blekinge:

Anders Aurell

I avgörandet har deltagit f.d. rådmannen Anders Aurell (ordförande) samt
nämndemännen Stojan Panic, Ingemar Åhs och Janina Kihlgren. Enhälligt.
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Ansökan om stämning
2013-11-28

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 22

Malmö tingsrätt
22
Box 265
201 22 MALMÖ

ÅKLAGARBUNDET

INKOM: 2013-11-28
MÅLNR: B 8118-13
AKTBIL: 14

TR mål: B 8118-13
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19920116-0034

Sverige

Yrke/titel

Muhedin

1 Sogojeva, Muhedin

Telefon

Tolkbehov

Adress

Offentlig försvarare/ombud

Theodor Nordenadler, Advokatfirman Nordenadler AB, Gustav Adolfs torg 41, 211 39
MALMÖ
Frihetsberövande m.m.

Anhållande verkställt 2013-10-02, Häktad 2013-10-04
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (1200-K137751-13)
Målsägande
Sekretess A
Företräds av målsägandebiträde Helen Ek-Sederholm, Advokatfirman
Sederholm, Helsingborg
Gärning
Sogojeva har den 7-8 juli 2013 i en parkerad bil i Arlöv med våld tvingat
målsäganden till vaginalt samlag och till att företa och tåla annan sexuell
handling som är jämförlig med samlag då han lagt målsägandens hand på sitt
kön samt penetrerat målsäganden vaginalt med sina fingrar. Målsäganden var
14 år vid tillfället, vilket Sogojeva kände till.
Brottet skall bedömas som grovt då Sogojeva mot målsägandens vilja tvingat
henne till ovan angivna sexuella handlingar genom våld och genom att utnyttja
målsägandens rädsla, fysiska underläge och särskilt utsatta situation. Vidare
har Sogojeva vid samlaget inte använt kondom vilket gjort att målsäganden
utsatts för smittorisk. Genom nu nämnda omständigheter har Sogojeva visat
särskild hänsynslöshet.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4

010-562 60 10

registrator.ak-malmo@aklagare.se

20590 MALMÖ
Telefax

010-562 60 11
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Det våld Sogojeva använt vid gärningen har bestått i att Sogojeva betvingat
målsäganden med sin kroppstyngd, tagit tag i hennes arm, hållit fast hennes
ben och kropp samt dragit ner hennes trosor.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
-

Förhör med målsäganden angående gärningen till styrkande av åtalet.

-

Förhör med tilltalade Muhedin Sogojeva (förnekar)

-

Vittnesförhör med Emma Sigmund (född 1998) angående hennes
kontakter med målsäganden och Muhedin Sogojeva den 7-8 juli samt
tiden därefter till styrkande av att Sogojeva och målsäganden haft sex
det aktuella datumet samt till styrkande av gärningspåståendet i övrigt.

-

Vittnesförhör med målsägandens mor (Sekretess B, se särskild bilaga)
angående vad målsäganden berättat för henne angående gärningen samt
mer allmänt angående målsägandens mående efter den 8 juli 2013 till
styrkande av målsägandens uppgifter samt till styrkande av
gärningspåståendet i övrigt.

-

Vittnesförhör med målsägandens bror (Sekretess C, se särskild bilaga)
angående vad målsäganden berättat för honom angående gärningen
samt mer allmänt om målsägandens mående efter den 8 juli 2013 till
styrkande av målsägandens uppgifter samt till styrkande av
gärningspåståendet i övrigt.

-

Vittnesförhör med Linn Karlsson (född 1998) angående vad
målsäganden berättat för henne angående gärningen samt mer allmänt
om målsägandens mående efter den 8 juli 2013 till styrkande av
målsägandens uppgifter samt till styrkande av gärningspåståendet i
övrigt.

-

Vittnesförhör med barnmorskan Annika Wallin angående hennes
kontakter med målsäganden till styrkande av målsägandens uppgifter
samt till styrkande av gärningspåståendet i övrigt.

Skriftlig bevisning
- Journalanteckningar (sid 39 ff i fup) till styrkande av resultatet av
provtagningar avseende målsäganden och den tilltalade, till styrkande
av vad målsäganden berättat för vårdpersonal om den aktuella
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händelsen och sitt mående med anledning därav samt till styrkande av
gärningspåståendet i övrigt.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: omkring 2 dagar (målsägandeförhör
och förhör med tilltalad dag 1 samt övrig muntlig bevisning dag 2)

Lisa Åberg

Bilaga 2

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 22
INKOM: 2013-12-20
MÅLNR: B 8118-13
AKTBIL: 44

Bilaga 3

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.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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

www.domstol.se

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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