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DOM
2015-05-27
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 2774-14
B 9625-14

PARTER (Antal tilltalade: 3)
Tilltalad
Yaser Ahmadzadeh, 19960107-7432
c/o Ziagol Ahmadzadeh
Ingegatan 13 Lgh 1102
442 37 Kungälv
Medborgare i Afghanistan
Offentlig försvarare:
Advokat Sandra Ullsten
Göteborgs Advokatbyrå AB
Box 11145
404 23 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Lars Palm
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

1.

Målsägande
Malak Al Kurdi
c/o Bekkal Mohammad Nabi
Bredfjällsgatan 2 Lgh 1301
424 35 Angered
Målsägandebiträde:
Advokat Petter Aasheim
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 04
031-701 13 04
E-post: gbg.tingsratt@dom.se
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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2.

DOM
2015-05-27

Mål nr: B 2774-14

Mojtaba Mohamadi
c/o Wallstedt
Bäckvägen 62
428 33 Kållered
Målsägandebiträde:
Advokat Petter Aasheim
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg

3.

Sekretess M, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Pia Lönn
Advokatfirman Pia Lönn AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
___________________________________
DOMSLUT
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2014-05-31
2. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2013-11-01 -- 2013-11-30
3. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
2013-11-01 -- 2013-12-31 (2 tillfällen)
4. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken
2014-09-01
Skadestånd
1. Sekretess M:s skadeståndsyrkande ogillas.
2. Malak Al Kurdis skadeståndsyrkande ogillas.
3. Mojtaba Mohamadis skadeståndsyrkande ogillas.
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Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja
a) sekretess M:s identitet samt
b) vittnena A:s, B:s och C:s identitet.
Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att
klarlägga.
Detsamma ska gälla målsägandens identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.
Ersättning
1. Advokat Sandra Ullsten tillerkänns ersättning av allmänna medel för mål B 2774-14
med 161 238 kr. Av beloppet avser 116 855 kr arbete, 10 516 kr tidsspillan, 1 619 kr
utlägg och 32 248 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Sandra Ullsten tillerkänns ersättning av allmänna medel för mål B 9625-14
med 26 452 kr. Av beloppet avser 17 577 kr arbete, 3 585 kr tidsspillan och 5 290 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
4. Advokat Pia Lönn tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för sekretess M med 128 138 kr. Av beloppet avser 93 744 kr arbete,
8 066 kr tidsspillan, 700 kr utlägg och 25 628 kr mervärdesskatt.
5. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
6. Advokat Petter Aasheim tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för Malak Al Kurdi med 16 203 kr. Av beloppet avser 10 416 kr
arbete, 2 546 kr kr utlägg och 3 241 kr mervärdesskatt.
7. Advokat Petter Aasheim tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för Mojtaba Mohamadi med 16 310 kr. Av beloppet avser 8 567 kr
arbete, 4 481 kr tidsspillan och 3 262 kr mervärdesskatt.
8. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
Mikael Eriksson, 19910913-4255
Kongahällagatan 16 Lgh 1201
442 38 Kungälv
Offentlig försvarare:
Advokat Glenn Bejerstrand
Bejerstrands Advokatbyrå
Stora Badhusgatan 14
411 21 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Lars Palm
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg
Målsägande
Sekretess M, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Pia Lönn
Advokatfirman Pia Lönn AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
___________________________________
DOMSLUT
Åtal som den tilltalade frikänns från
Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
2012-06-01 -- 2012-12-31 (2 tillfällen)
Skadestånd
Sekretess M:s skadeståndsyrkande ogillas.
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Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja
a) sekretess M:s identitet samt
b) vittnena A:s, B:s och C:s identitet.
Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att
klarlägga.
Detsamma ska gälla målsägandens identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.
Ersättning
1. Advokat Glenn Bejerstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med 94 764 kr kr.
Av beloppet avser 65 751 kr arbete, 9 560 kr tidsspillan, 500 kr utlägg och 18 953 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
3. Advokat Pia Lönn tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för sekretess M med 128 138 kr såsom framgår av domslutet för
Yaser Ahmadzadeh.
4. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
Abbas Haidari, 19960529-0551
c/o Fontin Integrationsboende
Olof Palmes Väg 2 B
442 31 Kungälv
Medborgare i Afghanistan
Offentlig försvarare:
Advokat Lars-Göran Fredrikson
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Lars Palm
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg
Målsägande
Sekretess M, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Pia Lönn
Advokatfirman Pia Lönn AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg
___________________________________
DOMSLUT
Åtal som den tilltalade frikänns från
Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
2013-09-01 -- 2014-02-01 (2 tillfällen)
Skadestånd
Sekretess M:s skadeståndsyrkande ogillas.
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Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja
a) sekretess M:s identitet samt
b) vittnena A:s, B:s och C:s identitet.
Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att
klarlägga.
Detsamma ska gälla målsägandens identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.
Ersättning
1. Advokat Lars-Göran Fredriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 88 899
kr. Av beloppet avser 62 496 kr arbete, 7 170 kr tidsspillan, 1 453 kr utlägg och 17 780
kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
3. Advokat Pia Lönn tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för sekretess M med 128 138 kr såsom framgår av domslutet för
Yaser Ahmadzadeh.
4. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1-3.

Målsägandena Mojtaba Mohamadis, Malak Al Kurdi samt Målsäganden A:s (nedan
Målsäganden) yrkanden, se bilaga 4-6.

Yaser Ahmadzadeh har i fråga om misshandel medgett omständigheterna i sak
men gjort gällande att han inte ska dömas till ansvar för brott på grund av nödvärn
enligt 24 kap 1 § brottsbalken, alternativt att han svårligen kunnat besinna sig enligt
24 kap 6 § brottsbalken. Med anledning av inställningen i ansvarsfrågan har Yaser
Ahmadzadeh bestritt det enskilda anspråket. Han har vitsordat beloppen för
kostnader som skäliga i och för sig men har, oavsett utgång i ansvarsfrågan, bestritt
anspråket för kränkningsersättning med hänvisning till målsägandens eget agerande.

Yaser Ahmadzadeh har i fråga om åtalet gällande rån alternativt grov stöld förnekat
brott samt angett att han inte varit på platsen. Med anledning av inställningen i
ansvarsfrågan har Yaser Ahmadzadeh bestritt det enskilda anspråket. Han har
vitsordat de yrkade beloppen för kränkningsersättning och sveda och värk samt ett
schablonbelopp om 3 000 kr för förlorad egendom som skäliga i och för sig.

Yaser Ahmadzadeh har i fråga om åtalet gällande våldtäkt mot barn och sexuellt
utnyttjande av barn förnekat brott. Han har medgett att han haft frivilliga samlag
med Målsäganden vid andra tillfällen men inte haft vetskap om att hon då var under
15 år gammal. Yaser Ahmadzadeh har även gjort gällande att det är uppenbart att de
medgivna gärningarna inte inneburit något övergrepp mot Målsäganden och att han
därmed inte ska fällas till ansvar för gärningarna enligt bestämmelsen i 6 kap. 14 §
brottsbalken. Med anledning av inställningen i ansvarsfrågan har Yaser
Ahmadzadeh bestritt det enskilda anspråket. Han har inte vitsordat något belopp
som skäligt i och för sig.
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Abbas Haidari har medgett att han haft samlag med Målsäganden vid två tillfällen
under den aktuella perioden men yrkat frihet från ansvar på grund av
straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § brottsbalken, alternativt att det är uppenbart
att gärningen inte inneburit något övergrepp mot målsäganden enligt 6 kap. 14 §
brottsbalken.

Mikael Eriksson har förnekat brott och uppgett att han inte haft samlag med
Målsäganden. Med anledning av inställningen i ansvarsfrågan har Mikael Eriksson
bestritt det enskilda anspråket. Han har vitsordat ränteberäkningen som skälig i och
för sig.

DOMSKÄL

Gärningarna

Misshandel, bilaga 1 (Yaser Ahmadzadeh)

Yaser Ahmadzadeh har medgett de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar
för brott.

Han har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med
Mojtaba Mohamadi och vittnesförhör hållits med Mustafa Mirzaee. Skriftlig
bevisning i form av fotografier och sjukjournal har lagts fram.

Mojtaba Mohamadi har berättat i enlighet med gärningsbeskrivningen och har
därvid berättat i huvudsak följande. Han blev upprörd över att Yaser Ahmadzadeh
försökte sälja spice till honom. Han ropade på Mustafa Mirzaee och bad honom
ringa polisen. När Yaser Ahmadzadeh förstod att han ringt polisen kom Yaser
Ahmadzadeh fram och skallade honom i ansiktet. Han höll fast Yaser Ahmadzadeh
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tills polisen kom. Han hade inte gjort något mot Yaser Ahmadzadeh innan han blev
skallad av honom.
Yaser Ahmadzadeh har närmare hörd berättat i huvudsak följande. Han var på
platsen tillsammans med tio andra personer. Mojtaba Mohamadi knuffade och slog
honom. Även vittnet Mustafa Mirzaee försökte slå honom men hindrades av hans
vänner. Han skallade Mojtaba Mohamadi då han drog i hans kläder och då han
skulle slå honom. Det var inte vittnet som ringde polisen utan de kom självmant.
Tingsrättens bedömning
Yaser Ahmadzadeh har medgett att han skallat Mojtaba Mohamadi på det sätt som
åklagaren påstått. Av förhöret med Mojtaba Mohamadi samt åberopad skriftlig
bevisning är det också utrett att Mojtaba Mohamadi fick ont, blödning och
näsfraktur såsom anges i gärningsbeskrivningen.
Vad tingsrätten har att bedöma är om Yaser Ahmadzadeh befunnit sig i nöd och om
hans agerande att skalla Mojtaba Mohamadi var försvarlig eller att Yaser
Ahmadzadeh, om hans gärning bedöms som oförsvarlig, svårligen kunde besinna
sig.
Yaser Ahmadzadeh har beskrivit att befann sig i nöd då han var utsatt för ett
brottsligt angrepp från Mojtaba Mohamadi. Denna uppgift är inte sådan att den kan
lämnas utan avseende varför åklagaren har att lägga fram sådan utredning att Yaser
Ahmadzadehs påstående om nöd eller nödvärnsexcess kan anses vara obefogad.
Tingsrätten anser inte att vittnet Mustafa Mirzaee ger något direkt stöd åt Mojtaba
Mohamadis uppgifter då vittnet inte sett vad som hänt i samband med skallningen
utan i efterhand fått reda på från Mojtaba Mohamadi att han blivit skallad av en
person. Vittnet har dessutom berättat att de bråkade och att han försökte få dem att
lugna ner sig vilket ger stöd åt Yaser Ahmadzadehs berättelse om att det varit ett
bråk. Vittnet har heller inte angett att det var han som ringde polisen vilket Mojtaba
Mohamadi påstått. Tingsrätten anser därmed att det inte är utrett att det gått till på
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det sätt som Mojtaba Mohamadi berättat om och att Yaser Ahmadzadehs uppgifter
om att han befunnit sig i nöd därför ska prövas.
För att nöd ska anses föreligga krävs att fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat
viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas
endast i undantagsfall. Fara för det skyddade intresset ska vara tämligen akut för att
nöd ska föreligga. Vid prövningen ska också beaktas vilka handlingsalternativ som
stått till buds.
Eftersom Yaser Ahmadzadeh uppgett att han blivit fasthållen och slagen är han
utsatt för ett brottsligt angrepp. Tingsrätten anser att Yaser Ahmadzadeh ska vara fri
från ansvar för brott då han i en sådan situation i vart fall svårligen kunnat besinna
sig. Åtalet för misshandel ska därmed ogillas.
Rån eller i andra hand grov stöld, bilaga 2 (Yaser Ahmadzadeh)

Yaser Ahmadzadeh har förnekat gärningen.

Han har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med
Malak Al Kurdi och vittnesförhör hållits med Faihaa Masri och Daniel Ahlbom.
Åklagaren har åberopat skriftlig bevisning i form av beslagsprotokoll.

Malak Al Kurdi har berättat i enlighet med gärningsbeskrivningen samt berättat i
huvudsak följande. En person som hon senare har pekat ut som Yaser Ahmadzadeh
satt bakom henne och hennes väninna. Yaser Ahmadzadeh var tillsammans med en
annan jämnårig kille som också hade ett asiatiskt utseende. Yaser Ahmadzadeh
ryckte väskan från henne och hon försökte göra motstånd. Det var lite dragkamp om
väskan. Hon känner igen Yaser Ahmadzadeh idag och hon är helt säker på att det
var han som tog väskan.
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Yaser Ahmadzadeh har angett att han inte var på platsen vid det aktuella tillfället
men att han varit där vid andra tillfällen. Yaser Ahmadzadeh har vidare invänt att
det upphittade id-kortet var från 2011 och han inte var lik sig på det fotografiet.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten anser att Malak Al Kurdi har gjort ett trovärdigt intryck och att det inte
funnits anledning att ifrågasätta hennes berättelse om att hon bestulits på sin väska
på det sätt som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen. Hennes berättelse om
händelseförloppet får också stöd av de båda vittnena. Det är därmed utrett att
tillgreppet gått till på det sätt som åklagaren påstått.
Vad tingsrätten därefter har att bedöma är om det genom den utredning åklagaren
lagt fram också är visat att det är Yaser Ahmadzadeh som stulit väskan från Malak
Al Kurdi.
Det är genom uppgifter från Malak Al Kurdi och Faihaa Masri samt åberopat
beslagsprotokoll utrett att Yaser Ahmadzadehs plånbok påträffades i närheten av
brottsplatsen vilket enligt tingsrätten starkt talar för att Yaser Ahmadzadeh varit på
platsen vid den aktuella tidpunkten. Malak Al Kurdi och Faihaa Masri har båda
berättat att de sett på id-kortet i plånboken och därmed känt igen Yaser
Ahmadzadeh och att de är helt säkra på att det var han som tog väskan. Malak Al
Kurdi, som berättat att den person som satt bredvid Yaser Ahmadzadeh liknade
honom till utseendet, har på fråga inte närmare kunnat ange på vilket sätt hon kände
igen Yaser Ahmadzadeh som den person som hade tagit väskan. Tingsrätten anser
att det finns utrymme för att Malak Al Kurdi därmed kan ha misstagit sig vid
utpekandet av Yaser Ahmadzadeh. Faihaa Masri har angett att hon tittade på idkortet och att hon då visste att det var personen som stulit väskan och att hon hade
hans utseende som en bild i sitt huvud. Hon har vidare berättat att hon inte tittade
speciellt på killarna som satt bakom dem men att hon hade intrycket att av att hon
såg hans ansikte. Tingsrätten anser att även detta utpekande kan ifrågasättas då det
inte klart framgår att Faihaa Masri närmare sett de båda männen.
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Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det inte kan anses styrkt att det var Yaser
Ahmadzadeh som stal väskan varför åtalet gällande rån/ grov stöld ska ogillas.

Åtalet gällande våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, åtalspunkten 1,
bilaga 3 (Yaser Ahmadzadeh).

Yaser Ahmadzadeh har förnekat gärningarna.

Han har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har förhör hållits med
Målsäganden samt vittnesförhör med Vittne A, Vittne B och Vittne C. Åklagaren
och Målsäganden har åberopat skriftlig bevisning i form av anmälan om misstanke
om brott riktat mot barn. Målsäganden har dessutom åberopat utdrag ur BUPjournaler samt utskrift av sms från och till Målsägandens mobiltelefon. Yaser
Ahmadzadeh har åberopat skriftlig bevisning i form av utdrag ur
facebookkonversation.

Yaser Ahmadzadeh har berättat i huvudsak följande. Han träffade Målsäganden i
slutet av sommaren 2013. De blev tillsammans i slutet av augusti eller i början av
september 2013. De hade sex vid tre tillfällen i början av terminen. Den första
gången i hans källare och de andra två gångerna hemma hos honom. Det tog båda
initiativ till samlagen. De var tillsammans i ca två veckor och relationen tog slut när
han fick reda på att Målsäganden var under 15 år. Han visste att man inte fick ha
sex med någon under 15 år. De träffades även efter att de gjort slut.
Målsäganden har berättat i huvudsak följande. Hon kommer inte ihåg när hon
träffade Yaser Ahmadzadeh första gången. Yaser Ahmadzadeh lade till henne på
facebook en dag, troligen någon gång under hösten 2013. De träffades ganska ofta,
mest vid fotbollsplanen men även hemma hos honom.
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Yaser Ahmadzadeh frågade en kväll om de kunde träffas. Hon sa först nej men
Yaser Ahmadzadeh sa att han ville prata så hon åkte därför till honom. De var
någon vecka innan jul och de var utanför hans lägenhet. Hon blev sur för att han
ljugit om att han ville prata så hon gick därifrån. Yaser Ahmadzadeh drog då henne
tillbaka. Hon ställde sig mot väggen och Yaser Ahmadzadeh ställde sig framför
henne. Han vände henne med ansiktet mot väggen och drog ner hennes byxor och
trosor. Han höll fast henne med ena armen och drog ner sina egna byxor med den
andra handen. Han tryckte in sin snopp i hennes rumpa. När han var klar drog hon
upp byxorna och gick därifrån. Hon ringde sin kamrat Vittne A och frågade om de
kunde träffas men hon kunde inte. Hon berättade för Vittne A vad Yaser
Ahmadzadeh hade gjort. Hon berättade även för Vittne B någon dag därefter vad
som hänt. Hon berättade också senare om övergreppet för sin mamma.
Hon träffade Yaser Ahmadzadeh två till tre gånger efter våldtäkten, i
januari/februari 2014. De träffades i Yaser Ahmadzadehs lägenhet. Yaser
Ahmadzadeh ville ha sex men hon sa nej flera gånger. Han fortsatte att tjata och då
gav hon med mig. Det var inget våld och hon gjorde det frivilligt.
Vittne A har berättat i huvudsak följande. Hon är kompis med Målsäganden. Hon
tror att Yaser Ahmadzadeh och Målsäganden var tillsamman under hösten till
december, oklart vilket år. Målsäganden har berättat att hon och Yaser
Ahmadzadeh hade samlag första gången i hans tvättstuga. Hon var med vid ett
tillfälle då Yaser Ahmadzadeh och Målsäganden hade samlag hemma hos Yaser
Ahmadzadeh. Yaser Ahmadzadeh tjatade till dess att Målsäganden gick med på att
ha sex. Målsäganden berättade att Yaser Ahmadzadeh flera gånger tjatade om att
han ville ha sex och att Målsäganden tyckte det var jobbigt. En gång ringde
Målsäganden och berättade att Yaser Ahmadzadeh tvingat henne till sex. Det hände
hemma hos Yaser Ahmadzadeh. Hon kunde inte träffa Målsäganden den dagen men
när de träffades någon dag därefter var Målsäganden fortfarande ledsen över det
som hänt.
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Vittne B har berättat i huvudsak följande. Hon är kamrat med Målsäganden och de
träffades regelbundet fram till våren 2014. Målsäganden och Yaser Ahmadzadeh
hade en relation i tre månader från våren 2013. Relationen kan också ha pågått till
september 2013 som hon sagt i tidigare förhör. Efter att relationen tog slut
kontaktade Yaser Ahmadzadeh Målsäganden genom sms och facebook och sa att
han ville ha sex med Målsäganden. Målsäganden berättade att Yaser Ahmadzadeh
vid ett tillfälle försökt att lägga henne på sängen. Hon vet inte när det var men det
var under sommaren eller på hösten. Vid ett tillfälle försökte Yaser Ahmadzadeh
slita av Målsäganden hennes kläder men Målsäganden lyckades knuffa undan
honom innan han kom in i henne. Detta hände hemma hos Yaser Ahmadzadeh i
november – december 2013. Målsäganden ringde henne och de träffades vid
bowlinghallen direkt efter händelsen. Målsäganden grät jättemycket och hon
skakade och var rädd. Vittne A kom när hon skulle gå hem. Hon tror inte att
Målsäganden och Yaser Ahmadzadeh träffades efter denna händelse.
Vittne C har berättat i huvudsak följande. Hon är mamma till Målsäganden. Den 23
januari 2014 fick hon ett samtal från en person från socialtjänsten som berättade att
en anmälan inkommit om att Målsäganden haft sexuellt umgänge och att hon blivit
våldtagen. Hon frågade Målsäganden om någon gjort något mot hennes vilja och
Målsäganden svarade då ja. Målsäganden har senare berättat att det var en anal
våldtäkt.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten anser att Målsäganden på ett trovärdigt sätt berättat att Yaser
Ahmadzadeh utsatt henne för en våldtäkt samt att de vid två tillfällen haft samlag
efter det att hon övertalats till det av Yaser Ahmadzadeh. Målsäganden har dock
ändrat sina uppgifter framförallt gällande när de olika gärningarna ska ha skett
vilket i viss mån påverkar tillförlitligheten av hennes uppgifter. Under alla
omständigheter är det dock för en fällande dom inte tillräckligt med målsägandens
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uppgifter utan det krävs också att dessa uppgifter får tillräckligt starkt stöd av annan
utredning.
Beträffande åtalet gällande våldtäkt anser tingsrätten att Målsägandens berättelse
om att hon utsatts för en anal våldtäkt i december 2013 inte får direkt stöd av annan
bevisning förutom att hon berättat om det för personal hos BUP samt för sin
mamma. Då Målsäganden berättat om händelsen först cirka en månad efter den
påstådda händelsen så har dessa uppgifter inte det bevisvärde som en utsaga som
lämnas i direkt anslutning till händelsen. Vittne B har inte bekräftat Målsäganden
uppgifter om händelsen utan har berättat om ett våldtäktsförsök som skulle ha skett
hemma hos Yaser Ahmadzadeh. Vittne A har på samma sätt berättat att det var
fråga om en våldtäkt som skett hemma hos Yaser Ahmadzadeh. Vittne B har också
berättat att hon träffade Målsäganden samma dag vilket heller inte stämmer överens
med Målsägandens berättelse om att hon berättade om händelsen för Vittne B först
efter några dagar. Tingsrätten anser att Vittne B:s uppgifter inte ger något stöd åt
åklagarens gärningspåstående medan Vittne A:s uppgifter är mer samstämmiga
med Målsägandens men inte kan anses utgöra tillräckligt stöd åt Målsägandens
berättelse då Vittne A berättat om att våldtäkten ska ha skett hemma hos Yaser
Ahmadzadeh. Tingsrätten anser sammanfattningsvis att målsägandens berättelse
inte har fått tillräckligt starkt stöd av annan utredning och att det därmed inte kan
anses vara ställt utom rimligt tvivel att det gått till på det sätt som åklagaren påstått.
Åtalet gällande våldtäkt ska därför ogillas.
Beträffande åtalet för sexuellt utnyttjande av barn anser tingsrätten att det genom
Yaser Ahmadzadehs, Målsägandens och vittnenas berättelser är styrkt att Yaser
Ahmadzadeh och Målsägande haft samlag vid två tillfällen i Yaser Ahmadzadehs
bostad. Vad tingsrätten därutöver har att bedöma är om detta hänt i januari/februari
2014 som åklagaren påstått, vilket bestritts av Yaser Ahmadzadeh.
Tingsrätten gör även beträffande dessa händelser den bedömningen att de båda
vittnenas uppgifter inte ger något direkt stöd för Målsägandens berättelser. Även om
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Vittne B inte kunnat ange någon exakt tidpunkt för händelserna så har Vittne B
beskrivit att Yaser Ahmadzadeh och Målsäganden hade en relation fram till
september 2013 och att då de hade frivilliga samlag som Målsäganden berättat om.
Dessa uppgifter stämmer också överens med vad Yaser Ahmadzadeh berättat om
men är motstridiga till Målsägandens uppgift att Yaser Ahmadzadeh och
Målsäganden haft en sexuell relation först efter händelsen i december 2013. Vittne
B har vidare uppgett att hon inte tror att Målsäganden och Yaser Ahmadzadeh hade
någon kontakt efter händelsen i december 2013. Vittne A har enligt tingsrättens
mening på ett trovärdigt sätt berättat hur hon närvarat vid ett tillfälle då Yaser
Ahmadzadeh och Målsäganden hade samlag. Av Vittnes A:s berättelse framgår
dock inte om detta var före eller efter våldtäkten i december 2013. Vittne A har
dock angett att det i vart fall var före årets slut varför Vittne A:s berättelse inte kan
anses ge stöd för åklagarens påstående om att gärningarna ska ha skett i januari/
februari 2014. Tingsrätten anser sammanfattningsvis att det inte kan anses utrett att
Yaser Ahmadzadeh haft samlag med Målsäganden i januari/februari 2014. Åtalet
gällande sexuellt utnyttjande av barn ska därför ogillas. Vid denna bedömning tar
tingsrätten inte ställning till Yaser Ahmadzadehs invändning om att han inte kände
till att Målsäganden var under 15 år samt att gärningen uppenbart inte inneburit
något övergrepp mot Målsäganden.
Åtalet gällande sexuellt utnyttjande av barn, åtalspunkten 2, bilaga 3 (Abbas
Haidari).

Abbas Haidari har medgett de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för
brott dels på grund av rättsvillfarelse dels då det är uppenbart att gärningen inte
inneburit något övergrepp mot Målsäganden.

Förhör har på åklagarens begäran hållits med Målsäganden och Abbas Haidari.
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Målsäganden har berättat i huvudsak följande. Hon träffade Abbas Haidari genom
en kompis som bodde tillsammans med Abbas Haidari. Det var Abbas Haidari som
frågade om de kunde träffas. De träffades vid flera tillfällen både utomhus och
hemma hos Abbas Haidari. De lyssnade på musik, tittade på teve och pratade. De
har tre till fyra vaginala samlag som hon samtyckte till.

Abbas Haidari har berättat i huvudsak följande. De har haft två samlag hemma hos
honom under hösten/vintern 2013. Han visste att Målsäganden då var 14 år men han
visste inte om att det var förbjudet att ha samlag med någon under 15 år. De har inte
haft något sexuellt umgänge sedan han fick reda på att det var förbjudet.

Tingsrättens bedömning

Genom Målsägandens och Abbas Haidaris berättelser är det utrett att de haft samlag
i enlighet med vad som anges i gärningsbeskrivningen.

Tingsrätten anser inte att Abbas Haidaris påstående om rättsvillfarelse kan frita
honom från ansvar för brott, se t ex rättsfallet NJA 2012 s. 564.

När det gäller frågan om ansvarsfrihet enligt bestämmelserna i 6 kap. 14 §
brottsbalken gör tingsrätten följande överväganden.

I förarbeten till lagstiftningen anges att det borde finnas en möjlighet att inte döma
till ansvar i fall där exempelvis en 16-årig pojke och en 14-årig flicka deltar i en helt
frivillig sexuell handling som faller under 6 kap. 5 § om det är uppenbart att något
övergrepp mot barnet inte skett. Det får heller inte ha förekommit något otillbörligt
medel, såsom våld, tvång eller någon form av påtryckning, om regeln om straffrihet
ska vara aktuell. Vid bedömningen ska också beaktas omständigheterna i övrigt, i
första hand parternas relation till varandra och omständigheterna under vilka den
sexuella handlingen företogs. Ett typexempel som anförs är att en 16-åring och en
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14-åring som har en nära och god relation till varandra deltar i en ömsesidig och
helt frivillig sexuell handling. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas med stor
försiktighet och efter en noggrann bedömning av det enskilda fallet. (se. prop.
2004/05:45 s. 115 f. och 152.).

Högsta Domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 201 bedömt att den tilltalade inte
skulle dömas till ansvar för gärningen. I detta fall var den tilltalade strax över 17 år
och målsäganden strax över 14 ½ år vid gärningstillfället.

Det har genom Målsägandens egna uppgifter framkommit att samlagen varit
frivilliga och det har heller inte påståtts att Abbas Haidari skulle ha utövat någon
form av påtryckning mot Målsäganden. Med beaktande härav samt att det även
framkommit att de träffats vid ett flertal tillfällen och att de haft en nära relation så
anser tingsrätten att det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp
mot Målsäganden. Abbas Haidari ska således enligt 6 kap. 14 § BrB inte dömas till
ansvar för gärningen.

Åtalet för våldtäkt, åtalspunkten 3, bilaga 3 (Mikael Eriksson)

Mikael Eriksson har förnekat gärningen.

På åklagarens begäran har förhör hållits med Målsäganden och Mikael Eriksson
samt Målsägandens mamma, Vittne C. Åklagaren och Målsäganden har som
skriftlig bevisning åberopat utdrag ur Målsägandens dagbok. Målsäganden har även
åberopat utdrag ur BUP-journaler.

Målsäganden har berättat i huvudsak följande. De träffades på sommaren 2012 när
hon nyss fyllt 13 år. De blev tillsammans och efter någon vecka hade de samlag i
Mikael Erikssons rum. Samlaget var frivilligt och det var inget tjat eller tvång. Det
var hennes sexdebut. På grund av åldersskillnaden mellan henne och Mikael

20
GÖTEBORGS TINGSRÄTT

DOM

B 2774-14

Avdelning 4

Eriksson förbjöd hennes föräldrar henne att fortsätta att träffa Mikael Eriksson. De
träffades även efter föräldrarnas förbud och de hade då ett vaginalt samlag hemma
hos henne.

Mikael Eriksson har berättat i huvudsak följande. Han har inte haft samlag med
Målsäganden. De träffades under sommaren 2012 men de hade ingen relation. Det
träffades några gånger under två månaders tid. De umgicks och pratade. Han slutade
att träffa Målsäganden när han fick reda på att hon var 13 år.

Vittne C har berättat i huvudsak följande. Hon gav Målsäganden tillåtelse att gå
hem till Mikael Eriksson. När hon fick reda på Mikael Erikssons ålder träffade hon
Mikael Eriksson och sa till honom att han inte fick umgås med Målsäganden på
grund av åldersskillnaden. Hon fick uppfattningen att Målsäganden och Mikael
Eriksson kommit överens om att inte tala om Mikael Erikssons rätta ålder. Cirka en
månad efter att hon talat med Mikael Eriksson läste hon i Målsägandens dagbok att
Målsäganden och Mikael Eriksson haft sex. Hon tog upp det med Målsäganden som
blev ledsen och sa att det stämde.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten anser att Målsäganden på ett trovärdigt sätt berättat om sin relation med
Mikael Eriksson och att de haft samlag vid två tillfällen dels hemma hos honom
dels hemma i hennes bostad. Tingsrätten anser dock inte att Målsägandens
berättelse är mer trovärdig än Mikael Eriksson som berättat att de träffats och
umgåtts. Såsom försvaret lyft fram har Målsäganden lämnat motstridiga uppgifter
vid förhandlingen mot tidigare polisförhör där hon angett att hon hade sin sexdebut
när hon var 11 år samt har Målsäganden i facebookkonversation i januari 2013
skrivit att hon aldrig haft sex med någon.
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Tingsrätten anser att Målsägandens berättelse får stöd av de av åklagaren åberopade
dagboksanteckningarna där Målsäganden den 18 juli 2012 skrivit att hon och
Mikael Eriksson haft sex.

Med beaktande av de motstridiga uppgifter som Målsäganden lämnat om när hon
haft sin sexdebut samt att hon i januari 2013 på facebook skrivit att hon inte haft
samlag med någon så anser tingsrätten att dessa dagboksanteckningar inte kan anses
utgöra tillräckligt starkt stöd för Målsägandens berättelse på så vis att det kan anses
vara ställt utom rimligt tvivel att Mikael Eriksson haft samlag med Målsäganden.
Vittne C har också uppgett att hon vet att Målsäganden och Mikael Eriksson inte
träffats efter att hon förbjudit dem att göra det vilket strider mot Målsägandens
uppgift om att de haft samlag i hennes bostad efter detta tillfälle.

Tingsrätten anser således att det inte är visat att Målsäganden och Mikael Eriksson
haft samlag. Åtalet ska därför ogillas.

Skadestånd

Som framgår ovan under yrkanden har Mojtaba Mohamadi, Malak Al Kurdi och
Målsäganden yrkat skadestånd av Yaser Ahmadzadeh. Målsäganden har även yrkat
skadestånd av Mikael Eriksson. Yrkandena har bestritts.

Som en följd av tingsrättens bedömning i ansvarsfrågorna ogillas
skadeståndskraven mot Yaser Ahmadzadeh och Mikael Eriksson.

Övrigt

Försvarare och målsägandebiträden tillerkänns begärda ersättningar, som är skäliga.
Då samtliga åtal ogillats ska dessa kostnader stanna på staten.

22
GÖTEBORGS TINGSRÄTT

DOM

B 2774-14

Avdelning 4

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 7 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten för Västra Sverige och ges in till tingsrätten
senast den 17 juni 2015.

Lisbet Boberg
Skiljaktig mening, se nedan
Avräkningsunderlag gällande Yaser Ahmadzadeh, se aktbilaga

Skiljaktig mening

Nämndemännen Maria Kornevik Jakobsson och Eva Strandner Rice är skiljaktiga i
ansvarsfrågan beträffande åtalet mot Yaser Ahmadzadeh gällande rån alternativt
grov stöld och anser att Yaser Ahmadzadeh ska fällas till ansvar för grov stöld. De
anser att det har framkommit att Malak Al Kurdi har sett gärningsmannen i ansiktet
och att det därmed inte finns skäl att ifrågasätta hennes uppgifter om att det var
Yaser Ahmadzadeh som tog väskan. De anser också att Faihaa Masris utpekande
ger stöd åt åklagarens gärningspåstående. Med hänsyn till att det varit en kortvarig
dragkamp om väskan samt att det inte utövats något våld från Yaser Ahmadzadehs
sida så anser de att gärningen ska bedömas som grov stöld och påföljden bestämmas
till villkorlig dom som ska kombineras med samhällstjänst motsvarande ett
fängelsestraff om tre månader.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-05-27
Mål nr: B 2774-14
Göteborg

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19960107-7432

Datum för dom/beslut
2015-05-27

Efternamn
Ahmadzadeh

Förnamn
Yaser

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

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2014-09-03

2014-09-04

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 04
031-701 13 04
E-post: gbg.tingsratt@dom.se
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Bilaga 1
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Caroline Fransson

1(2)
86
AM-13383-14
410-RG

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-07-22

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 4

INKOM: 2014-07-22
MÅLNR: B 9625-14
AKTBIL: 1

404 83 GÖTEBORG

TR mål: B 2774-14
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Tolkbehov

1 Ahmadzadeh, Yaser
Personnr

Medborgare i

Telefon

19960107-7432

Afghanistan

030392651

Adress

Ziagol Ahmadzadeh, Ingegatan 13 Lgh 1102 442 37 KUNGÄLV
Offentlig försvarare/ombud

Önskas ej
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
MISSHANDEL (1400-K92891-14)
Målsägande
Mojtaba Mohamadi, tillfrågan om enskilt anspråk 140722
Gärning
Yaser Ahmadzadeh har skallat Mojata Mohamadi på dennes näsa. Det hände
den 31 maj 2014, på gräsplanen vid Lilla bommen i Göteborg. Mohamadi fick
ont, blödning och näsfraktur av våldet.
Yaser Ahmadzadeh begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
3 kap 5 § brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Mojtaba Mohamadi angående händelsen och de
skador han orsakades till styrkande av åtalet.
Förhör med tilltalade Yaser Ahmadzadeh (förnekar)

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 129
40122 GÖTEBORG

Ernst Fontells Plats

010-562 70 00

registrator.ak-goteborg@aklagare.se

Telefax

031-701 73 16

Ansökan om stämning
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Caroline Fransson

2014-07-22

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Vittnesförhör med Mustafa Mirzaee angående sina iakttagelser av
händelseförloppet, målsägandens skador och vilka åtgärder denne vidtog till
styrkande av åtalet.
Skriftlig bevisning
Fotografier av målsägandens skador, fup s. 7-8
Sjukjournal, fup s. 9
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen, i enlighet med schablon.

Caroline Fransson

2(2)
86
AM-13383-14
410-RG

Bilaga 2
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Linda Wiking

1(2)
12
AM-156238-14
410-U-UC

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-12-22

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Göteborgs tingsrätt

INKOM: 2014-12-22
MÅLNR: B 9625-14
AKTBIL: 25

Åklagarbundet Lars Palm
404 83 GÖTEBORG

TR mål:
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Tolkbehov

1 Ahmadzadeh, Yaser
Personnr

Medborgare i

Telefon

19960107-7432

Afghanistan

030392651

Adress

Ziagol Ahmadzadeh, Ingegatan 13 Lgh 1102 442 37 KUNGÄLV
Offentlig försvarare/ombud

Adv Sandra Ullsten
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
RÅN eller i andra hand GROV STÖLD (1400-K166210-14)
Målsägande
Malak Al Kurdi som företräds av målsägandebiträde: Petter Aasheim, c/o
Advokatfirman Olof Ahlstedt HB, Box 11017, 404 21 GÖTEBORG
Gärning
Yaser Ahmadzadeh har genom att ta tag i Malak Al Kurdis väska och med våld
slita den ifrån henne stulit Malak Al Kurdis väska innehållande bl.a. plånbok,
mobil och kontanter, allt till ett okänt men inte ringa värde.
Det hände den 1 september 2014 på Stora Nygatan i Göteborg.
Yaser Ahmadzadeh begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
8 kap 5 § brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Malak Al Kurdi (arabisk/ syrisk tolk)

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 129
40122 GÖTEBORG

Ernst Fontells Plats

010-562 70 00

registrator.ak-goteborg@aklagare.se

Telefax

031-701 73 16

Ansökan om stämning
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Linda Wiking

2014-12-22

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
12
AM-156238-14
410-U-UC

Förhör med tilltalade Yaser Ahmadzadeh
Vittnesförhör med Faihaa Masri åsyna vittne (arabisk/ syrisk tolk)
Vittnesförhör med Daniel Ahlbom angående hans iakttagelser av
gärningsmannen strax efter tillgreppet till styrkande av åtalet.
Skriftlig bevisning
Beslagsprotokoll, fup sid 25
Handläggning
Ytterligare ett åtal mot misstänkt person finns ingivet till Göteborgs tingsrätt.
Samtliga åtal bör handläggas vid samma huvudförhandling.
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen i denna del; 2 timmar

Linda Wiking

Bilaga 3
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Lars Palm

1(5)
216
AM-13383-14
410-R-RG

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2015-01-13

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 4

Åklagarbundet

INKOM: 2015-01-13
MÅLNR: B 2774-14
AKTBIL: 15

404 83 GÖTEBORG

TR mål: B 2774-14
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Tolkbehov

1 Ahmadzadeh, Yaser
Personnr

Medborgare i

Telefon

19960107-7432

Afghanistan

030392651

Adress

Ziagol Ahmadzadeh, Ingegatan 13 Lgh 1102 442 37 KUNGÄLV
Offentlig försvarare/ombud

Ullsten, Sandra, Göteborgs Advokatbyrå AB, Box 11145, 404 23 GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2014-09-03 kl 09.40, Anhållande hävt 2014-09-04 kl 10.21
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Mikael

2 Eriksson, Mikael
Personnr

Medborgare i

Telefon

19910913-4255

Sverige

030315296

Tolkbehov

Adress

Kongahällagatan 16 Lgh 1201 442 38 KUNGÄLV
Offentlig försvarare/ombud

Bejerstrand, Glenn, Bejerstrands Advokatbyrå AB, Stora Badhusgatan 14, 411 21
GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Abbas

3 Haidari, Abbas
Personnr

Medborgare i

19960529-0551

Afghanistan

Telefon

Tolkbehov

DARI

Adress

Integrationsboedende, Svarvaregatan 6 442 34 KUNGÄLV
Offentlig försvarare/ombud

Fredrikson, Lars-Göran, Advokatfirman Olof Ahlstedt HB, Box 11017, 404 21
GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 129
40122 GÖTEBORG

Ernst Fontells Plats

010-562 70 00

registrator.ak-goteborg@aklagare.se

Telefax

031-701 73 16

Ansökan om stämning
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Lars Palm

2015-01-13

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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Ansvarsyrkanden m.m.
1. VÅLDTÄKT MOT BARN (Ahmadzadeh) och SEXUELLT
UTNYTTJANDE AV BARN (Ahmadzadeh) (1400-K13477-14)
Målsägande
Målsägande A som företräds av vårdnadshavare och målsägandebiträde: Pia
Lönn
Gärning
Yaser Ahmadzadeh har genom att hålla fast målsäganden i armarna tilltvingat
sig ett analt samlag med målsäganden, född 99, med smärta som följd. Det
hände vid ett tillfälle i november/december 2013 i närheten av Ingegatan 13 i
Kungälv.
Yaser Ahmadzadeh har vid i vart fall två tillfällen haft samlag med
målsäganden A, född 1999. Det hände i januari/februari 2014 i Yaser
Ahmadzadehs bostad på Ingegatan 13 i Kungälv.
Brottet bör bedömas som mindre allvarligt på grund av den ringa skillnaden i
ålder samt på grund av frivillighet från målsägandens sida.
Yaser Ahmadzadeh begick gärningarna med uppsåt.
Yaser Ahmadzadeh hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden
var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st 1 men och 2 men brottsbalken och 6 kap 4 § 1 st och 5 §
brottsbalken
Bevisning
Se under åtalspunkt 3

2. SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN (Haidari) (1400-K22863614)
Målsägande
Målsägande A som företräds av vårdnadshavare och målsägandebiträde: Pia
Lönn
Gärning
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Abbas Haidari har vid i vart fall två tillfällen haft samlag med målsäganden A,
född 1999. Det hände under hösten/vintern 2013 i Abbas Haidaris boende på
Olof Palmes väg i Kungälv.
Brottet bör bedömas som mindre allvarligt på grund av den ringa skillnaden i
ålder samt på grund av frivillighet från målsägandens sida.
Abbas Haidari begick gärningarna med uppsåt.
Abbas Haidari hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var
under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
Bevisning
Se under åtalspunkt 3

3. VÅLDTÄKT MOT BARN (Eriksson) (1400-K228622-14)
Målsägande
Målsägande A som företräds av vårdnadshavare och målsägandebiträde: Pia
Lönn
Gärning
Mikael Eriksson har vid i vart fall två tillfällen haft samlag med målsäganden,
född 99. Det hände under sommaren/hösten 2012 på Kongahällagatan i
Kungälv.
Mikael Eriksson begick gärningarna med uppsåt.
Mikael Eriksson hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var
under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden
Förhör med tilltalade Yaser Ahmadzadeh, Mikael Eriksson och Abbas Haidari
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Vittnesförhör med vittne A, angående sina iakttagelser av målsäganden och
tilltalad till styrkande av åtalspunkten 1.
Vittnesförhör med Vittne B, angående sina iakttagelser av målsäganden
styrkande av åtalspunkten 1.
Vittnesförhör med vittne C angående sina iakttagelser av målsäganden
styrkande av åtalspunkten 1 till 3.
Skriftlig bevisning
Anmälan om misstanke om brott riktat mot barn sid 5 till 6 fup
Utdrag ur Linas dagbok tillstyrkande av åtalspunkten 3 sid 84 till 89 fup
Handläggning
Dag 1
Kl.09.00 till 10.30 Sakframställan åtalspunkterna 1 till 3
Kl. 10.45 till kl. 12.00 Målsägandeförhör angående åtalspunkten 1
Kl. 12.00 till 13.00 Lunch
Kl. 13.00 till 14.00 Förhör tilltalad i åtalspunkten 1
Kl. 14.00 till 15.00 Förhör med målsägande i åtalspunkten 2
Kl. 15.15 till 16.00 Förhör med tilltalad i åtalspunkten 2
Dag 2
Kl.09.00 till 10.00 Förhör med målsägande i åtalspunkten 3
Kl. 10.00 till kl. 11.00 Förhör med tilltalad i åtalspunkten 3
Kl. 11.15 till kl.12.00 Förhör med vittne A
Kl. 12.00 till 13.00 Lunch
KL 13.00 till 13.30 Vittne B
Kl. 13.30 till 14.30 Vittne C
Paus
Kl. 14.45 till 16.00 Pläderingar
Dag 3/Reservdag/förmiddag
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Bilaga 4

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2015-04-17
MÅLNR: B 2774-14
AKTBIL: 61

Bilaga 5

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2015-03-13
MÅLNR: B 9625-14
AKTBIL: 41

Bilaga 6

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2014-09-04
MÅLNR: B 9625-14
AKTBIL: 22

