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DOM
2013-03-08
meddelad i
Falun

Mål nr B 4248-12

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Sanna Gens
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Målsägande
Sekretess C
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Anders Karls
Advokatfirman Anders Karls AB
Sveagränd 4
784 33 Borlänge
Tilltalad
Mohamed Dahir Hassan, 790125-0956
Frihetsberövande: Häktad
c/o Häktet Falun
791 60 Falun
Sverige
Offentlig försvarare:
Advokat Hans Östberg
Appelli Advokater AB
Box 1305
791 13 Falun

DOMSLUT
Begångna brott
1. Grov våldtäkt

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Lagrum
6 kap 1 § 1, 2 och 4 st brottsbalken

2.

Urkundsförfalskning

14 kap 1 § brottsbalken

3.

Falsk tillvitelse

15 kap 7 § 1 st brottsbalken

Besöksadress
Kullen 4

Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
falu.tingsratt@dom.se
E-post:
www.falutingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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2013-03-08

Narkotikabrott

B 4248-12

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen
(1968:64)

Påföljd m.m.
Fängelse 4 år
Andra lagrum som åberopas
1. 34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
2. 34 kap 3 § 2 st brottsbalken
Skadestånd
Mohamed Dahir Hassan ska solidariskt med Mahamed Yahye Hussein utge skadestånd
till målsägande Sekretess C med 137 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 december 2012 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. Beslaget av lakan och kudde ska bestå till dess lagakraftägande dom i målet
föreligger(beslagsliggare 2012-2000-BG3146 p 1, 4 och 6).
2. I beslag tagna ID-kort, bankkort och tankkort i Mohamed Yusuf Alis namn
förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Dalarna,
beslagsliggare 2012-2000-BG3190 p 2, 4-6, 11 och 12).
3. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
i Dalarna, beslagsliggare 2012-2000-BG2786 p 1).
Häktning m.m.
Mohamed Dahir Hassan ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 2 till denna dom. Av samma skäl
råder fortsatt sekretess för uppgifter i ljud- och bildinspelningar av förhör som hållits
vid huvudförhandling inom stängda dörrar i målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Hans Östberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 57 669 kr. Av beloppet
avser 43 470 kr arbete, 2 280 kr tidsspillan, 385 kr utlägg och 11 534 kr
mervärdesskatt.
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Anders Karls tillerkänns ersättning av allmänna medel med 40 445 kr. Av beloppet
avser 29 808 kr arbete, 2 280 kr tidsspillan, 268 kr utlägg och 8 089 kr
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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DOM
2013-03-08
meddelad i
Falun

Mål nr B 4248-12

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Sanna Gens
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Målsägande
Sekretess C
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Anders Karls
Advokatfirman Anders Karls AB
Sveagränd 4
784 33 Borlänge
Tilltalad
MAHAMED Yahye Hussein, 860102-6795
Frihetsberövande: Häktad
c/o Mohamed Abdulmanan Abdullahi
Klöverstigen 8 C Lgh 1101
784 51 Borlänge
Medborgare i Somalia
Offentlig försvarare:
Advokat Sam Heino
Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB
Sveagränd 1
784 33 Borlänge

DOMSLUT

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Begångna brott
1. Grov våldtäkt

Lagrum
6 kap 1 § 1, 2 och 4 st brottsbalken

2.

Olovlig körning

3 § 1 st 1 p trafikbrottslagen (1951:649)

3.

Grovt rattfylleri

4 § 1 st och 4a § trafikbrottslagen
(1951:649)

Besöksadress
Kullen 4

Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
falu.tingsratt@dom.se
E-post:
www.falutingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Påföljd m.m.
Fängelse 4 år
Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.
Skadestånd
Mahamed Yahye Hussein ska solidariskt med Mohamed Dahir Hassan utge skadestånd
till målsägande Sekretess C med 137 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 december 2012 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
Beslaget av lakan och kudde ska bestå till dess lagakraftägande dom i målet föreligger
(Polismyndigheten i Dalarna, beslagsliggare 2012-2000-BG3146 p 1, 4 och 6).
Häktning m.m.
Mahamed Yahye Hussein ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 2 till denna dom. Av samma skäl ska
fortsatt sekretess gälla för uppgifterna i ljud- och bildinspelningar av förhör som ägt
rum vid huvudförhandling inom stängda dörrar.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Sam Heino tillerkänns ersättning av allmänna medel med 70 555 kr. Av beloppet
avser 45 954 kr arbete, 9 120 kr tidsspillan, 1 370 kr utlägg och 14 111 kr
mervärdesskatt.
2. Angående ersättning till Anders Karls, se domslutet beträffande Mohamed Dahir
Hassan.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar för grov våldtäkt enligt bilaga 1. Åklagaren har i
samband därmed yrkat fortsatt beslag i enlighet med domslutet. Målsäganden, vars
identitet framgår av bilaga 2 (sekretessbelagd), har yrkat skadestånd enligt bilaga 3.

Åklagaren har vidare yrkat ansvar och förverkande enligt bilagorna 4-5.

De tilltalade har i målet varit frihetsberövade som anhållna eller häktade i enlighet
med vad som framgår av avräkningsunderlag, bilagorna 6-7.

DOMSKÄL

Skuld och rubricering

Bilaga 1 (grov våldtäkt)

Mohamed Dahir Hassan har förnekat gärningen. Mahamed Yahye Hussein har
hävdat att han den aktuella natten haft ett frivilligt sexuellt umgänge med målsäganden bestående i att hon onanerat åt honom. Han har förnekat sexuellt umgänge
i övrigt.

Vid huvudförhandlingen har förhör ägt rum med målsäganden, Mohamed Dahir
Hassan (i det följande kallad Dahir Hassan) och Mahamed Yahye Hussein (i det
följande kallad Yahye Hussein). Vittnesförhör har ägt rum, på åklagarens begäran
med Mohamud Abdi Hashi, Abdi Hassan Dhuhulov, Ahmed Abas Omar, Jenny
Eriksson och Jonas Fridell samt på Dahir Hassans begäran med Masla Hassan Nur.
Den skriftliga och övriga bevisning som anges i bilaga 1 har genomgåtts.
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Av utredningen framgår inledningsvis följande. Målsäganden hade tidigare under
kvällen ätit middag hos en kvinnlig bekant på Bullermyren. Hon hade bett Dahir
Hassan, som hon var bekant med sedan tidigare, att denne skulle hämta henne vid
midnatt och skjutsa hem henne. När han kom vid halvettiden på natten hade han
med sig två andra män. Efter ett besök på McDonalds i Borlänge åkte man till en
lägenhet vid Kornstigen i Borlänge som vid tillfället disponerades av Yahye
Hussein. Där förtärdes en del alkohol i form av vodka blandad med Red Bull.
Målsäganden blev trött och ville åka hem men blev kvar sittande eller liggande på
en säng. Därefter utsattes målsäganden enligt vad hon berättat för det övergrepp
som anges i åtalet. På morgonen tog sig målsäganden från lägenheten och gjorde
efter något dygn polisanmälan. Husrannsakan kom att göras i den aktuella lägenheten och ett flertal besudlingar tillvaratogs bl.a. på ett blåvitt påslakan som
anträffades överst i sängen i vardagsrummet. Vid analys hos Statens Kriminaltekniska Laboratorium har konstaterats att flera av besudlingarna innehåller sperma.
Resultaten talar extremt starkt (grad +4) för att sperman i en av besudlingarna
kommer från Dahir Hassan samt att sperman i fyra andra besudlingar med samma
grad av säkerhet kommer från Yahye Hussein (med sedvanlig reservation för nära
släkting). Målsäganden lämnade till polisen in ett par svarta trosor på vilka
påträffades en besudling som vid analys visade sig innehålla sperma vilken med
samma grad av säkerhet kommer från Yahye Hussein.

De vid huvudförhandlingen hörda personerna har berättat i huvudsak följande.

Målsäganden

Till middagen hos sin tjejkompis hade hon druckit två eller tre flaskor (33 cl)
starköl. Hon hade inte druckit någon annan alkohol eller tagit några andra droger
innan hon kom till lägenheten vid Kornstigen. När Dahir Hassan kom och hämtade
henne vid 00.30-tiden hade han två killar med sig. Den ene var Yahye Hussein och
den andra var Mahamed Ali. Dahir Hassan hade hon känt sedan hon flyttade till
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Borlänge för sex år sedan; han kallas för Brorsan. Yahye Hussein kände hon inte så
väl men visste vem han var; de hade bara träffats en gång före den här kvällen.
Mahamed Ali hade hon träffat någon gång tidigare. Hon hade absolut inte haft
någon kärleksrelation med någon av dem och hade inget sexuellt intresse för någon
av dem.

Hon ville åka hem, men Dahir Hassan tjatade på henne att hon skulle följa med till
en lägenhet. Till slut gick hon med på att följa med under någon timme. På vägen
åkte de till McDonalds och köpte mat som de sedan åt i lägenhetens kök. Det var
bara de fyra i lägenheten: hon själv, Dahir Hassan, Yahye Hussein och Mahamed
Ali. Männen tog fram två vodkaflaskor, och Dahir Hassan frågade om hon ville ha
en drink. Hon tackade ja till det. De satt och pratade och lyssnade på musik. Hon sa
att hon måste åka hem, och Dahir Hassan svarade att han skulle be en kompis
skjutsa henne eftersom han själv hade druckit och inte kunde köra. Hon väntade en
stund och sa flera gånger att hon måste åka hem. Hon bjöds på en vodkadrink till.
De andra drack samma sak. Efter en stund gick hon från köket in i vardagsrummet,
där hon satte sig på en säng som stod intill soffan och lutade huvudet mot en kudde
som fanns mot soffan till. Klockan var väl då ungefär 01.30 - 02.00. Hon kände sig
yr, snurrig och trött, kanske av berusningen. Det var en konstig berusning, annorlunda än hon känt förut när hon druckit alkohol. Då brukade hon bli glad och prata
för mycket, men nu blev hon bara trött och yr.

De andra tre satt kvar i köket, och hon måste ha somnat till. Hon vaknade till av att
någon, troligen Yahye Hussein, var inne och tafsade på henne och hon fräste ifrån.
När hon vaknade på nytt var både Dahir Hassan och Yahye Hussein i vardagsrummet. Dahir Hassan satt i soffan och Yahye Hussein satt i sängen vid hennes fötter.
Sedan satte sig Dahir Hassan bakom henne i sängen och höll fast henne med
armarna runt hennes överkropp, liksom i ett stolsgrepp. Hon försökte komma loss
och skrek och grät. Yahye Hussein drog av henne jeans och trosor och förde in sina
fingrar i hennes underliv. Hon kunde inte komma loss, hon skrek att de skulle sluta.
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Sedan drog Yahye Hussein ner sina byxor och förde in sin penis i henne och
genomförde ett vaginalt samlag medan Dahir Hassan höll fast henne. Hon skrek och
grät och bad dem sluta. Om hon hade varit nykter hade hon kunnat försvara sig
själv, men nu var hon bara tung i kroppen och kunde inte göra något. När Yahye
Hussein var klar turades de om. Yahye Hussein höll alltså fast henne medan Dahir
Hassan genomförde ett vaginalt samlag med henne. När Dahir Hassan hållit på
några minuter var det någon som knackade på dörren. Det var Mahamed Ali. De
andra frågade honom om han ville vara med. Mahamed Ali sa "det här kommer att
sluta illa, hon är vid medvetande" men Dahir Hassan svarade "nej, hon är inte
medveten, i morgon kommer hon inte att minnas vad som hänt". Efter det däckade
hon helt och minns inte vad som hänt.

Hon vaknade flera timmar senare på sängen, vid femtiden på morgonen, och var då
helt påklädd. Hon hade inte klätt på sig själv. Dahir Hassan och en annan person låg
och sov i rummet. Hon hittade sin mobiltelefon under kudden i sängen. Hon tog
sina saker och lämnade lägenheten. Hon begav sig hem till sig och duschade. På
måndagen den 10 december besökte hon lasarettet där hon genomgick en gynekologisk undersökning. Hon gjorde även polisanmälan på måndagen, något dygn efter
våldtäkten. Hon vågade först inte anmäla, men när hon tänkt igenom det kom hon
fram till att hon måste göra det och ta all skit som det skulle innebära. Hon har
också fått höra mycket skitsnack om henne efteråt i grannskapet. Hon har fått höra
att hon var däckad och att Dahir Hassan ringt och frågat andra om de ville vara
med. Hon har hört av andra att fler personer kommit till lägenheten medan hon var
däckad. Vissa säger att det kanske var fler än två personer som våldtog henne. Hon
har efteråt ringt till Dahir Hassan och sagt "du kommer inte undan med det här".
Denne har så svarat "lycka till med det, du gör vad du vill!"

När det gäller de vittnen som åberopats har hon träffat Mohamud Abdi Hashi en
gång. Abdi Hassan Dhuhulov vet hon vem det är och hon känner honom så där.
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Ahmed Abas Omar känner hon väl, och de är nära vänner. Hon har hört Masla
Hassan Nurs namn men känner honom inte.

Det som hänt kändes overkligt, som en mardröm som man inte kan glömma. Hon
har blivit osäker på vem man kan lita på. Hon trodde verkligen att hon kunde lita på
Dahir Hassan. Hon tror inte att hon kan lita på någon efter det som hänt. Hon går på
samtal på tjejjouren i Borlänge och tänker fortsätta med det. Hon har fortfarande
svårt att gå ut efter det som hänt, och hon har missat mycket i skolan som hon går i.
Hon kommer antagligen att få gå om ett år.

Det är riktigt att hon ett par månader före våldtäkten hade sex med en annan person,
vars DNA återfunnits på de trosor som hon hade vid besöket i lägenheten. Hon ville
först inte berätta vem denne person var, eftersom han inte hade något med våldtäkten att göra. Nu när hans DNA identifierats har hon bekräftat identiteten hos den
personen. Hon vet inte varför det har blivit en DNA-träff på trosorna; hon har
naturligtvis tvättat dem efter samlaget med honom.

Yahye Hussein

Den aktuella kvällen befann han sig i lägenheten, som han tillfälligt lånat av den
som hyrde lägenheten eftersom han bråkat med sin flickvän. Han var först ensam
där, men vid 19-tiden kom Dahir Hassan till honom. Han känner denne sedan ett par
år tillbaka. Dahir Hassan hade med sig något som de drack tillsammans. Vid midnatt fick Dahir Hassan ett telefonsamtal och åkte iväg en stund. När Dahir Hassan
kom tillbaka efter ungefär en halvtimme hade han med sig målsäganden och Mahamed Ali. Han kände målsäganden väl, de hade träffats tidigare. En gång hade de
träffats just i den aktuella lägenheten och druckit tillsammans. Målsäganden hade
också övernattat där. Då hade Dahir Hassan och den som hyr lägenheten varit med.
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De satte sig i köket och började dricka och lyssna på musik. Sedan ville målsäganden ha mat och de åkte till McDonalds där de köpte mat som de åt upp under
återfärden till lägenheten. De gick direkt till köket och fortsatte att umgås. Han
dansade med målsäganden i köket. Även Dahir Hassan och Mahamed Ali dansade
lite. Sedan började målsäganden och han kyssas. Det var målsäganden som tog
initiativet. Han var inte så berusad och uppfattade inte målsäganden som berusad.
Målsäganden sade efter en stund att hon ville åka hem, men hon sa att hon skulle
vila lite först och sedan åka hem. Han följde med henne till vardagsrummet där de
satte sig på sängen och fortsatte att kyssas. Efter ungefär tio minuter runkade hon av
honom. Målsäganden hade då öppnat de kortbyxor som han var klädd i. Målsäganden hade inte tagit av sig några kläder då. Han fick utlösning i hennes händer. Att
hans sperma finns på lakanet och på hennes trosor kan bero på att målsäganden tagit
på lakanet och trosorna.

Efteråt drog han upp sina kortbyxor och återvände till köket där Dahir Hassan och
Mahamed Ali satt kvar; de hade inte varit inne i rummet vid något tillfälle. Efter ett
tag kom även målsäganden till köket och bad Dahir Hassan att skjutsa hem henne.
Dahir Hassan svarade att det skulle komma någon och skjutsa hem henne. Målsäganden gick tillbaka till rummet. Det knackade på ytterdörren och en kille som
heter Abdi Hashi kom och pratade en stund med Dahir Hassan. Själv satt han i
köket och lyssnade på musik. Hans flickvän, som var höggravid, ringde och berättade att hon var hungrig och behövde mat. Han ringde till en annan person och bad
denne handla mat. Sedan sa han till Dahir Hassan att han behövde stänga lägenheten, men Dahir Hassan ville vara kvar och fick då ansvaret för lägenhetsnyckeln.
Själv åkte han hem till sin flickvän. Klockan var då mellan två och halv tre på
natten. Abdi Hassan Dhuhulov har inte varit i lägenheten medan han var kvar där,
och inte heller Masla Hassan Nur.

Han tyckte att målsäganden var en trevlig tjej och han respekterade henne. Han har
inte haft samlag med henne och han har inte sett någon annan ha det heller. Han har
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ingen förklaring till att hon berättar som hon gör. Han tror att det kan bero på att
några av åklagarens vittnen vill hämnas på honom och att de ligger bakom målsägandens berättelse. Han har tidigare blivit utsatt för grov misshandel av två
somalier som blivit dömda till fängelse för det.

Han tog själv kontakt med polisen efter det att lägenhetsinnehavaren hade visat
honom ett papper som polisen lämnat i köket. Lägenhetsinnehavaren frågade
honom om han gjort något fel i lägenheten och han svarade nej. Sedan gick han med
lägenhetsinnehavaren till polisen och berättade samma sak som han berättat i
tingsrätten, men han blev ändå arresterad.

Han har sett på toaletten på häktet att någon som kallar sig Carabey skrivit på
somaliska och bett någon hålla käften. Han har inte tänkt så mycket på det och vet
inte vad som menas med texten. Det är många som kallas Carabey, det är ett smeknamn. Han har sett en man kalla Dahir Hassan för Carabey men han vet inte om
denne har med texterna att göra. Själv kallar han Dahir Hassan för Brorsan. Det
finns några som kallar honom själv för Kanyare men han heter Mahamed.

Dahir Hassan

Han och Yahye Hussein har bott i samma område och brukar umgås. Vid 18-tiden
den aktuella kvällen kom han till lägenheten på Kornstigen där Yahye Hussein
befann sig. De åkte ner på stan och köpte vodka och öl. Då var även Masla Hassan
Nur med. Han hade tidigare under eftermiddagen träffat Mahamed Ali, och denne
dök också upp i lägenheten senare, han minns inte när. Han själv, Yahye Hussein
och Mahamed Ali satt i lägenheten och drack och umgicks under kvällen. Vid
midnatt ringde målsäganden och ville bli hämtad. Abdi Hashi dök upp i lägenheten
och han bad denne hämta målsäganden, men det blev inte så. I stället åkte han själv
och hämtade målsäganden tillsammans med Yahye Hussein och Mahamed Ali. Det
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var han som körde. Han hade lånat bilen av en person som han tror heter Khalid
men kallas för Kalle. Han tror det var en Volkswagen.

Han känner målsäganden men de är inte nära vänner. Målsäganden följde med till
lägenheten och där drack de vodka och öl. Han vet inte vad målsäganden drack, hon
drack det hon själv ville dricka. Allt stod framme på köksbordet, och man fick själv
hälla upp. I lägenheten fanns då han själv, Yahye Hussein, målsäganden och
Mahamed Ali. Målsäganden dansade vid något tillfälle med Yahye Hussein. Han
minns inte att han sett målsäganden kyssa någon under natten.

Vid tvåtiden på natten lämnade han lägenheten och åkte ner till centrala Borlänge
för att köra svarttaxi i samband med krogstängningen. När han åkte var målsäganden kvar i köket och verkade helt normal. Det var dåligt med körning, så han
återvände till lägenheten vid 02.30-03.00. Då låg målsäganden och sov under ett
lakan i sängen i vardagsrummet. Abdi Hashi kom till lägenheten och diskuterade
olika saker med honom men åkte efter fem-tio minuter. Lite senare ringde Yahye
Husseins sambo och ville ha mat. Yahye Hussein ringde då till Abdi Hashi som
hämtade Cola till henne. Själv var han hela tiden inne i lägenheten sedan han
återvänt från svarttaxikörningen. Han gick senare och lade sig och sov i soffan i
vardagsrummet. Masla Hassan Nur, som kommit till lägenheten under natten, hade
somnat på en madrass på golvet. Målsäganden låg fortfarande och sov när han själv
gick och lade sig. På morgonen väcktes han av målsäganden som ville ha hjälp att
hitta sin mobiltelefon. När han hjälpt målsäganden med detta lämnade hon lägenheten.

Han har inte haft samlag med målsäganden och inte heller utsatt henne för några
andra sexuella handlingar. Han har heller inte sett någon annan person göra det.
Han vet inte varför målsäganden ljuger om detta. Han respekterade henne tidigare
och vet inte varför hon säger som hon gör. Det kan ha att göra med att han är vän
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med Yahye Hussein som i sin tur har en konflikt med Abdi Hassan Dhuhulov och
en person som heter Ilyas.

Anledningen till att rester av hans sperma anträffats på lakanet i sängen är att han
påföljande dag hade samlag med en annan person på lakanet. Det är en kvinna som
heter Jenny och som hade kommit till lägenheten på eftermiddagen tillsammans
med Abdi Hassan Nur. Han tyckte att hon verkade vara en intressant person. De
pratade lite och hade sedan sex. Efter det gick han hem. Att han till polisen sagt att
han hade sex med Jenny i soffan (förundersökningsprotokollet s. 13) beror på att de
hade sex både i soffan och på madrassen där lakanet låg.

Han talade i telefon med målsäganden på eftermiddagen. Det var ett vanligt samtal
och hon konfronterade honom inte med något.

Av den som hyr lägenheten fick han höra att det fanns anklagelser om våldtäkt, men
han visste inte att polisen letade efter just honom. Han hörde själv av sig till polisen
och berättade att han varit i lägenheten den natt då våldtäkten skulle ha ägt rum.

Det är inte han som skrivit meddelandena på toaletten på häktet. Han kallas inte för
Carabey, men några kallar honom för Brorsan. Han har inte skickat några sms där
det står något om Brorsan. Den telefon som låg bredvid honom när han greps är inte
hans. Han har inte skickat några sms där han kallar sig för Carabey.

Mohamud Abdi Hashi

Han har bott i Borlänge sedan år 2011. Målsäganden och Dahir Hassan känner han
bara ytligt. Han känner Dahir Hassan under smeknamnet Brorsan. Yahye Hussein
känner han sedan ca tio månader tillbaka, och han bor i samma område som denne.
Han har inget otalt med någon av de inblandade.
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Den aktuella natten var han nere på stan i Borlänge till dess krogarna stängde.
Brorsan hade ringt honom tre-fyra gånger och sagt "kom till oss", och han åkte till
lägenheten på Kornstigen dit han anlände vid 02.30-tiden. Porten var inte stängd, så
han kom in. När han kom upp till lägenheten stod Brorsan och Muhamed Ali vid
ytterdörren. Muhamed Ali gick iväg från lägenheten, och själv gick han in tillsammans med Brorsan. De gick direkt till köket. Där fanns Yahye Hussein och Abdi
Hassan Dhuhulov. Den sistnämnde blev tillsagd att gå därifrån och lämnade
lägenheten. Då var han själv, Yahye Hussein och Brorsan kvar. Brorsan hade
vanliga kläder på sig, medan Yahye Hussein var klädd i t-shirt och korta pyjamasbyxor. Yahye Hussein gick till vardagsrummet medan han själv och Brorsan var
kvar i köket. Han frågade Brorsan varför denne bett honom komma till lägenheten
och Brorsan svarade att avsikten bara var att de skulle träffas och ha trevligt. Efter
en liten stund kom Yahye Hussein tillbaka till köket. Denne skojade och sa att han
hade haft det bra, att han hade njutit. Sedan ville Brorsan också gå in i vardagsrummet. Brorsan försökte då ta av sig byxorna. Innan Brorsan hann lämna köket
hördes en kvinnlig röst - ett slags skrik - från vardagsrummet och det lät som om
någon ramlade på golvet. Det var som ett "aaah", en trött röst. Brorsan drog upp
sina byxor igen. Själv öppnade han dörren mellan köket och vardagsrummet. I ljuset
från köket fick han se en tjej som låg där på en madrass på golvet. Kvinnan var
naken på underkroppen och hade bara t-shirt på sig. Kvinnan verkade helt borta och
hade inte kontroll på sig. Han kände igen kvinnan, men han var inte 100 procent
säker, och han ville inte titta närmare på en naken kvinna. Han blev ledsen när han
såg en tjej som var naken och helt borta och andra personer som säger att de njutit.
Han sa till killarna "det här är inte bra, ni måste klä på tjejen och skjutsa hem
henne". Yahye Hussein svarade ingenting, men Brorsan skrattade och sa "om du vill
så kan du också få." Då lämnade han lägenheten.

Senare på natten, vid fyratiden, ringde Yahye Hussein till honom och bad honom
köpa Coca Cola till sin gravida flickvän. Han gjorde det och lämnade drickan till
Yahye Hussein på en parkeringsplats. Han var aldrig uppe i lägenheten igen.
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Han ringde senare till lägenhetsinnehavaren, som han kände, och berättade att något
hänt i dennes lägenhet. Han var också med lägenhetsinnehavaren när denne kontaktade polisen. Han har även talat med målsäganden efteråt. Han talade om för henne
att han varit i lägenheten när hon varit där. Polisen ringde honom senare, och han
har inte berättat för någon annan än polisen om sina iakttagelser.

Abdi Hassan Dhuhulov

Han kom till lägenheten någon gång mellan klockan två och tre på natten tillsammans med Masla Hassan Nur. Denne knackade på och Dahir Hassan öppnade.
Yahye Hussein stod bakom honom, iklädd t-shirt och kalsonger, och höll triumferande upp ett par trosor ovanför huvudet. Trosorna var svart- och vitprickiga; han
tror det var mera svart än vitt. När de skulle komma in i lägenheten blev de
stoppade av Dahir Hassan. De gick därifrån men själv återvände han efter en stund.
Dahir Hassan sa till honom att sticka därifrån eftersom de hade gäster, men han
svarade att han bara ville dricka en öl och sedan sticka därifrån. Då släppte Dahir
Hassan in honom och han knuffades direkt in i köket för att han inte skulle se vad
som fanns i vardagsrummet. Han såg dock att det låg någon på en madrass på
golvet. Personen hade något klädesplagg på sig men var inte helt påklädd. Dahir
Hassan och Yahye Hussein började diskutera och argumentera. De skulle ta henne
till hennes hem. Fem minuter efter honom kom en annan kille dit. Det var
Mohamud Abdi Hashi, vilken kallas för Lasogame. Själv sa han till Yahye Hussein
att titta in i vardagsrummet. Yahye Hussein och Dahir Hassan sa till honom att gå
därifrån. De sade också att de skulle klä på tjejen och köra hem henne. Sedan
klädde de på henne. Under tiden var han själv och Lasogame i köket. Han öppnade
dörren mellan köket och vardagsrummet och då såg han tjejen i ljusskenet från
köket. Han såg att det var målsäganden som låg där, nästan livlös på rygg. Hon låg
och sov med armarna ovanför huvudet. I köket stod en vodkaflaska som var nästan
tom. Han gick ut från lägenheten och stängde dörren. Han tyckte det var fel, det
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som hände i lägenheten. Han gick hem till sig och berättade för Abas Omar vad han
sett. Han visste att Abas Omar stod nära målsäganden och berättade för honom att
målsäganden var helt däckad och att Yahye Hussein hållit upp hennes trosor och att
de druckit vodka.

Det är riktigt att han tidigare har haft en konflikt med Yahye Hussein och att han
själv dömts för grov misshandel av denne till fängelse två år. Men den konflikten
var glömd vid det här tillfället. Anledningen till att Dahir Hassan inte ville att han
och Masla Hassan Nur skulle komma in i lägenheten handlade inte om den tidigare
konflikten, utan det var att de inte ville att någon skulle se vad de höll på med.

Ahmed Abas Omar

Han har känt målsäganden sedan år 2006 och hon är en nära vän till honom. Han
hade hört av Abdi Hassan Dhuhulov att något hänt i lägenheten den aktuella natten.
Abdi Hassan Dhuhulov hade berättat att målsäganden hade legat medvetslös i
lägenheten och att någon hållit upp svarta trosor. Han försökte ringa målsäganden
men fick inget svar. Dagen efter träffade han målsäganden på eftermiddagen. Hon
berättade då vad hon varit med om. Hon hade varit hos en kompis på Bullermyren
och bett en kille om skjuts hem. Denne hade övertalat henne att följa med till
lägenheten och stanna där en liten stund. Det hade funnits vodkaflaskor på bordet
och hon hade blivit övertalad att ta två-tre glas, varefter hon hade börjat känna sig
svag och trött i kroppen och ville vila lite. Killarna hade börjat snacka ihop sig och
Kanjare - vilket enligt vad han vet är ett smeknamn för Yahye Hussein - hade börjat
röra vid henne. Mohamed Ali, som också hade varit i lägenheten, hade sagt "hon är
vaken". Kanjare hade kommit tillbaka och tagit av henne kläderna medan den andra
personen hade hållit i hennes händer, varefter de hade börjat med övergreppen. Det
var så känsligt att fortsätta berätta så han avrundade samtalet med målsäganden där.
Han ville inte höra mer. Han sa bara att han kommer att göra vad som krävs för att
det ska bli rättvisa. Han snackade med Abdi Hassan Dhuhulov att denne måste säga
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sanningen. Mohamed Ali berättade för honom två veckor senare att han inte hade
gjort något men att de andra två gjort det.

Han upplevde absolut att målsäganden talade sanning om vad som hänt. Innan hon
berättade för honom sade han själv inget till henne om vad han hört; hon fick
berätta först. Han var med målsäganden när hon var på sjukhuset och blev
undersökt. Ibland har målsäganden fått tårar i ögonen när hon tänker på vad hon
varit med om. Målsäganden var tidigare en person som trodde alla om gott, men nu
är det annorlunda. Det har varit mycket snack om detta i Borlänge efteråt. Snacket
går att det var fler personer som var inblandade i våldtäkten av målsäganden.

Jenny Eriksson

Hon känner Masla Hassan Nur men ingen av de övriga i målet. Hon har haft sex
med Masla Hassan Nur i en lägenhet. Hon var drogpåverkad när detta skedde. Det
var på en madrass på golvet. Det var fler personer i lägenheten, men de var inte i
samma rum. Hon har ingen aning om någon av de tilltalade var i lägenheten. Hon
tror inte att hon har haft sex med någon av de tilltalade, det borde hon minnas i så
fall. Hon festade en hel del på Tjärna Ängar vid tillfället. Hon kan inte minnas att
hon varit med Masla Hassan Nur i en lägenhet och då haft sex med en annan person
än denne, men hon kan inte utesluta att det förekommit.

Jonas Fridell

Han är polis i Borlänge och har deltagit i utredningen av det aktuella fallet. Det var
svårt att få tag på vittnen inledningsvis. Ahmed Abas Omar hörde av sig själv och
genom honom fick man kontakt med Abdi Hassan Dhuhulov. Från början var två
personer felaktigt anhållna men blev sedermera släppta. Yahye Hussein kom in på
polisstationen tillsammans med en annan person och berättade han nog var en av
dem de sökte. Yahye Hussein blev då anhållen. Någon dag senare kontaktades han

19
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:1

DOM
2013-03-08

B 4248-12

av Dahir Hassan, som då kallade sig Yamal och sa att han var den de sökte. Yamal
var upprörd och försäkrade att han inte utfört någon våldtäkt, han kallade målsäganden för hora och fitta och undrade om det hade med pengar att göra. Yamal berättade också att han hade haft sex med Jenny i soffan dagen efter våldtäkten. Yamal
berättade att han var grovt kriminell och hade avvikit från ett fängelsestraff i sin
riktiga identitet. Yamal sa att om polisen hittade hans DNA i målsäganden så skulle
han komma in frivilligt.

Ett par dagar senare gjorde han och hans kollega ett besök på en intressant adress på
Honefsgatan i Borlänge. Dörren till lägenheten stod på glänt. De gick in och fann
Dahir Hassan sovande på en soffa. De kände igen honom och han blev gripen. Det
satt en mobiltelefon i en laddare vid den ända av soffan där Dahir Hassan hade sitt
huvud. Dahir Hassan tog upp telefonen och höll i den men sa att det var en annans
telefon. Dahir Hassan blev irriterad när han och hans kollega tog hand om telefonen. Han tog också upp en plånbok där han hittade ett id-kort med en annan persons
namn men med ett foto som föreställde Dahir Hassan.

Under utredningens gång blev han kontaktad av personal vid häktet som berättade
att en annan intagen, Ilyas, sett meddelanden i ett toalettrum och ett duschrum som
var skrivna på somaliska och där man använde smeknamn om visade att det var en
kommunikation mellan Dahir Hassan och Yahye Hussein vilka då var intagna på
häktet. Det var en uppmaning från Dahir Hassan till Yahye Hussein att hålla käften.

Masla Hassan Nur

Han var i lägenheten den 10 december, alltså dagen efter den i målet aktuella natten.
Han hade med sig en vit tjej. Dahir Hassan och Yahye Hussein var i lägenheten. De
fyra satt och drack lite tillsammans. De satte på musik och hade roligt. Själv hade
han haft sex med den vita tjejen innan de kom till lägenheten. I lägenheten hade
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Dahir Hassan sex med tjejen. Det var i vardagsrummet, på en liten tunn madrass på
golvet. Han såg att de hade sex, det är en liten lägenhet.

Han var i lägenheten även en stund föregående kväll. De två tilltalade var där, och
även andra ungdomar var där. Han drack lite i lägenheten, sedan gick han därifrån.
Han tror också att han kom tillbaka och sov över i lägenheten, han minns inte. Han
har för sig att en person låg och sov på en madrass och att Dahir Hassan låg på
soffan och sov. Det kan stämma, så som han sagt till polisen (förundersökningsprotokollet s. 177), att han gick hem till sin bostad på Kornstigen 21 och drack
några öl och somnade, men han tror att han gick tillbaka till Kornstigen 7 senare på
natten.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Målsäganden har lämnat en detaljerad berättelse om hur hon kommit att hamna i
den aktuella lägenheten, hur hon bjudits på alkohol av de tilltalade, hur hon sedan
blivit mycket trött på ett sätt som hon inte brukade bli av alkohol och hur hon sedan,
när hon satt eller lagt sig för att vila en stund, blivit utsatt för sexuella övergrepp i
enlighet med vad åklagaren har påstått. Hennes berättelse har innehållit beskrivningar av hennes känslor i samband med händelserna i lägenheten och hon har
under berättelsen i rättssalen haft känsloyttringar som ger det definitiva intrycket av
att det hon berättar är självupplevt. Att hon skulle ha något intresse av att beljuga de
tilltalade har inte på något sätt gjorts sannolikt, och inte ens de tilltalade själva
förefaller på allvar hävda att den möjligheten finns. Det finns inte heller någon
rimlig anledning tro att målsäganden skulle kunna ha misstagit sig i fråga om de
centrala momenten i de övergrepp hon säger sig ha blivit utsatt för. Det anförda
leder till slutsatsen att målsägandens berättelse är trovärdig och att det inte finns
något i själva berättelsen som är motsägelsefullt eller som i övrigt gör den mindre
tillförlitlig.
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Till detta kommer den stödbevisning som åklagaren åberopat och som har betydelse
i olika delar av händelseförloppet. Några direkta vittnesiakttagelser beträffade själva
de sexuella handlingar som är föremål för åtal finns inte, något som erfarenhetsmässigt nästan aldrig är fallet i mål av detta slag. Att sexuella handlingar förekommit i
enlighet med vad målsäganden berättat stöds av det faktum att sperma från de
tilltalade återfunnits på det lakan som legat på den säng där målsäganden befann sig
och - såvitt avser Yahye Hussein - på baksidan av hennes trosor.

Av väsentlig betydelse är vidare uppgifterna från flera av de vittnen som åklagaren
åberopat. Mohamed Abdi Hashi har gjort ett trovärdigt intryck, och det har inte
kommit fram något som ger anledning tro att han skulle vilja beljuga de tilltalade.
Inget talar för något annat än att han varit nykter den aktuella natten, vilket ger skäl
att tro att han gjort korrekta iakttagelser. Hans berättelse har varit detaljfylld och
hans beskrivning av sin reaktion när han såg den liggande kvinnan i lägenheten talar
för att det handlar om något självupplevt. Han har kunnat lämna sådana tidsuppgifter om sitt besök i lägenheten att Dahir Hassans påstående att han var borta från
lägenheten under den kritiska perioden innan målsäganden somnade inte framstår
som trovärdig. Vidare framgår av Abdi Hashis vittnesmål att målsäganden var
kraftigt påverkad av alkohol eller andra droger på natten och att hon var ur stånd att
värja sig. Hans uppgifter om Yahye Husseins besök i vardagsrummet och om dennes kommentarer när han kom därifrån tyder också på att sexuella handlingar
förekom medan målsäganden befann sig i nämnda tillstånd. Hans iakttagelser om att
målsäganden var naken på underkroppen talar givetvis i samma riktning, liksom
hans uppgifter om att han av Dahir Hassan blev erbjuden att själv delta i de sexuella
övergreppen. Abdi Hashis uppgifter motsäger med styrka Yahye Husseins förklaring till förekomsten av hans sperma på lakanet och på målsägandens trosor.

Även Abdi Hassan Dhuhulov har lämnat uppgifter till stöd för att målsäganden var
försatt i ett hjälplöst tillstånd och att de tilltalade deltog i sexuella övergrepp mot
henne. Av utredningen framgår att Abdi Hassan Dhuhulov år 2010 dömts till ett
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längre fängelsestraff för misshandel av Yahye Hussein, varför hans vittnesmål
måste bedömas med viss försiktighet. Uppgifterna stöder dock Abdi Hashis
berättelse på väsentliga punkter, även om uppgifterna inte i alla detaljer går ihop
med den.

Ahmed Abas Omar har gett ett sansat och trovärdigt intryck. Han är uppenbarligen
en person för vilken målsäganden känt förtroende och som känner henne väl. Hans
uppgifter om vad målsäganden påföljande dag berättat för honom ger ett starkt stöd
för att målsägandens berättelse är korrekt.

Målsägandens i sig trovärdiga uppgifter om att hon, i ett till följd av påverkan av
alkohol eller andra droger hjälplöst tillstånd, blivit utsatt för sexuella övergrepp av
de tilltalade vinner alltså stöd av den tekniska bevisningen och av vittnesmålen.
Samtidigt har vittnesmålen, främst Abdi Hashis men även Abdi Hassan Dhuhulovs,
motbevisat de tilltalades egna uppgifter på väsentliga punkter. Det gäller Dahir Hassans påstående om att han kört svarttaxi vid krogstängningen och Yahye Husseins
påstående att han lämnat lägenheten vid ungefär samma tid för att bege sig till sin
flickvän. Det gäller också de tilltalades påstående att målsäganden inte skulle ha
varit särskilt påverkad och därmed rimligen också Yahye Husseins förklaring till att
hans sperma fanns på lakanet i vardagsrummet. Dahir Hassans förklaring till
spermaförekomsten på lakanet, att han påföljande dag haft samlag där med Jenny
Eriksson, framstår som osannolik mot bakgrund av vad hon själv omvittnat och av
hans egna uppgifter i polisförhör att samlaget ägt rum i soffan. Även om förklaringen inte helt kan uteslutas, är möjligheten att den kan vara sann inte av någon
avgörande betydelse för bedömningen.

Det som utretts angående de skrivna meddelandena på häktet i Falun är också av
betydelse för skuldfrågan. Att meddelandena är skrivna på somaliska innebär att
upphovsmannen är att söka i en mycket begränsad grupp personer. Om den som
uppmärksammade häktespersonalen på meddelandena, Ilyas, själv skulle ha skrivit
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dem i syfte att skapa bevis till nackdel för de tilltalade, skulle han rimligen ha
formulerat sig på ett tydligare sätt. Det framgår på flera sätt av utredningen att
Dahir Hassan stundom kallas Carabey och att Yahye Hussein har smeknamnet
Kanjare. Det kan inte finnas någon annan rimlig förklaring till meddelandet på
plåtprofilen i duschutrymmet än att Dahir Hassan skrivit det som en uppmaning till
Yahye Hussein att inte i polisförhören eller rättegången berätta sanningen om vad
som hänt i lägenheten.

Det sagda leder till att målsägandens uppgifter, sedda i belysning av övrig utredning, måste anses så tillförlitliga att de ska läggas till grund för bedömningen. Det
är därigenom styrkt att de tilltalade genomfört vaginala samlag med målsäganden
mot hennes vilja, dels med brukande av våld i enlighet med vad som påstås i åtalet,
dels med utnyttjande av målsägandens hjälplösa tillstånd. Gärningarna har
uppenbarligen föregåtts av i vart fall viss planering och måste anses begångna
tillsammans och i samförstånd i och med att den ena gärningsmannen hållit fast
målsäganden medan den andra förgripit sig sexuellt på henne, varefter de bytt plats
och målsäganden utsatts för ett ytterligare sexuellt övergrepp.

Enligt 6 kap. 1 § fjärde stycket brottsbalken ska som skäl för att rubricera ett
våldtäktsbrott som grovt särskilt beaktas bl.a. det förhållandet att fler gärningsmän
än en förgripit sig på offret. Enligt lagens förarbeten ska man i en sådan situation
normalt döma för grov våldtäkt. Det finns ingenting i Dahir Hassans och Yahye
Husseins agerande som gör att man kan se mindre allvarligt på gärningen. De ska
därför dömas för grov våldtäkt i enlighet med åklagarens yrkande

Bilaga 2 (grovt rattfylleri m.m.)

Yahye Hussein har erkänt gärningarna. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning,
däribland den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen. Åtalet är därmed
styrkt, och gärningarna ska bedömas på det sätt som åklagaren har gjort.
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Bilaga 3 (falsk tillvitelse m.m.)

Dahir Hassan har erkänt gärningarna. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning,
däribland den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen. Åtalet är därmed
styrkt, och gärningarna ska bedömas på det sätt som åklagaren har gjort.

Påföljd m.m.

Dahir Hassan

Dahir Hassan förekommer under 17 avsnitt i belastningsregistret. Han har vid flera
tillfällen dömts till fängelse för bl.a. förmögenhetsbrott och våldsbrott. Han har
avvikit från verkställigheten av ett av de senast ådömda fängelsestraffen, och
återstoden av detta har avtjänats under häktningstiden. Inget i personutredningen
tyder på att han intar någon särställning i påföljdshänseende.

För grov våldtäkt är föreskrivet fängelse i lägst fyra år. Såväl brottets straffvärde
som dess art talar för att annan påföljd än fängelse är utesluten i Dahir Hassans fall.
Brottet har som ovan anförts föregåtts av viss planering och har innehållit vissa för
målsäganden särskilt förnedrande inslag i och med att även andra män uppehållit sig
i lägenheten och tagit del av hennes utsatta situation. Å andra sidan har målsäganden såvitt framkommit inte förorsakats några särskilda fysiska skador. Vid en
samlad bedömning anser tingsrätten att gärningens straffvärde motsvarar minimistraffet för grov våldtäkt, alltså fängelse fyra år. Den övriga brottslighet för vilken
Dahir Hassan nu ska dömas är inte av sådan omfattning att den föranleder att straffet ska bestämmas på annat sätt. Dahir Hassan ska alltså ådömas fängelse fyra år.
Eftersom brottsligheten begåtts innan tidigare ådömda fängelsestraff till fullo
verkställts, ska det nya fängelsestraffet ådömas särskilt.
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Yahye Hussein

Yahye Hussein förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret. Av personutredningen framgår att han kom till Sverige från Somalia år 2009 och att han fick
permanent uppehållstillstånd här år 2010. Vidare framgår att hans far är död och att
hans mor lever i Somalia, att han har ett barn med en kvinna som lever i Kenya
tillsammans med barnet samt att han i Sverige har två barn - en dotter på 1 ½ år och
en nyfödd dotter - som lever i Borlänge tillsammans med sin mor. Yahye Hussein
har vid förhandlingen uppgett att han inte lever ihop med döttrarna och deras mor,
men att hans önskan är att återuppta sammanlevnaden med dem. Av personutredningen framgår också att Yahye Hussein inte intar någon särställning i påföljdshänseende.

Åklagaren har yrkat att Yahye Hussein, som är somalisk medborgare, ska utvisas ur
riket. Av inhämtat yttrande från Migrationsverket framgår att något hinder mot
verkställighet av ett utvisningsbeslut för närvarande inte föreligger.

Den brottslighet för vilken Yahye Hussein nu ska dömas är av sådan art och har ett
så högt straffvärde att någon annan påföljd än fängelse är utesluten. Av skäl som
redovisats ovan när det gäller Dahir Hassan motsvarar våldtäktsgärningens straffvärde fängelse fyra år, och den övriga brottslighet för vilken Yahye Hussein nu ska
dömas är inte av den omfattningen att den föranleder att straffet bör bestämmas
annorlunda.

Frågan är då hur man bör se på utvisningsyrkandet. Grov våldtäkt är otvivelaktigt
ett brott av så allvarligt slag att det finns en stark presumtion för utvisning med stöd
av 8 kap. 8 § andra stycket 2 utlänningslagen (2005:716). I andra vågskålen ligger
enligt 11 § samma kapitel Yahye Husseins anknytning till Sverige, främst genom de
båda små barn som han har här och vilkas behov av kontakt med sin far ska beaktas
vid bedömningen. Beaktas ska också att Yahye Hussein vistats relativt lång tid i
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Sverige och att han haft permanent uppehållstillstånd under en tid som närmar sig
de fyra år då det enligt 12 § samma kapitel krävs synnerliga skäl för utvisning. I
rättsfallet NJA 2007 s. 425 har Högsta domstolen funnit att våldtäkt föranledde
utvisning trots att gärningsmannen hade fem minderåriga barn i Sverige. En avgörande skillnad mot Yahye Husseins situation är att gärningsmannen i 2007 års fall
tidigare hade gjort sig skyldig till en omfattande brottslighet och att hans livsföring i
övrigt innebar att kontakterna mellan honom och hans barn försvårades. När det
gäller Yahye Hussein finns ingen utredning om att han gjort sig skyldig till annan
brottslighet än den nu aktuella eller att hans livsföring i övrigt skulle göra att hans
barns behov av kontakter med honom inte skulle kunna tillgodoses. Trots de starka
skäl för utvisning som brottets allvar medför, anser tingsrätten vid en samlad
bedömning ändå att skälen mot utvisning med hänsyn främst till barnens behov är
så starka att de bör väga över. Utvisningsyrkandet ska därmed avslås.

Det anförda leder i sin tur till att fängelsestraffet för Yahye Husseins del i enlighet
med det samlade straffvärdet ska bestämmas till fyra år.

Skadestånd

De tilltalade har med hänvisning till sin inställning i skuldfrågan bestritt skadeståndsskyldighet. De har inte vitsordat några belopp som skäliga.

I linje med utgången i ansvarsfrågan har de tilltalade ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot målsäganden. Hon har genom den grova våldtäkten utsatts för en
mycket allvarlig kränkning som berättigar till skadestånd. Ersättningen ska
bestämmas enligt objektiva grunder och med beaktande av praxis i liknande fall.
Vid en bedömning utifrån dessa kriterier anser tingsrätten att ersättningen bör
bestämmas till 125 000 kr. Den yrkade ersättningen för sveda och värk, som endast
obetydligt överstiger den av Brottsoffermyndigheten tillämpade schablonen för
våldtäktsbrott som inte är grova, bör godtas. Det sagda leder till att målsäganden
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ska tillerkännas skadestånd med 137 000 kr jämte ränta enligt yrkad grund. De
tilltalade ska förpliktas att solidariskt utge denna ersättning till målsäganden.

Övrigt

Förverkandeyrkandena är lagligen grundade och lämnade utan erinran av de
tilltalade.

De tilltalade ska åläggas att betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Det finns skäl för fortsatt sekretess i enlighet med vad som framgår av domslutet.

Målsägandebiträdets och de offentliga försvararnas ersättningsyrkanden är skäliga
och ska bifallas. Kostnaderna ska med hänsyn till de tilltalades ekonomiska
förhållanden stanna på staten.

För grov våldtäkt är inte föreskrivet lägre straff än fängelse i två år, och det är inte
uppenbart att skäl till häktning saknas. De tilltalade ska därför vara kvar i häkte till
dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 8. Överklagande, ställt till
Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 2 april 2013.

På tingsrättens vägnar

Lars Eklycke

Avräkningsunderlag, se bilagorna 6-7.
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INKOM: 2013-02-15
MÅLNR: B 4248-12
AKTBIL: 49

Box 102
791 23 FALUN

TR mål: B 4248-12
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Mohamed

1 Dahir Hassan, Mohamed
Personnr

Medborgare i

Telefon

19790125-0956

Sverige

070-4121281

Tolkbehov

Adress

Häktet Falun, Box 736 791 29 FALUN
Offentlig försvarare/ombud

Östberg, Hans, Appelli Advokater AB, Box 1305, 791 13 FALUN
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2012-12-17, Häktad 2012-12-20
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Mahamed

2 Hussein, Mahamed Yahye
Personnr

Medborgare i

19860102-6795

Somalia

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

Somaliska

Adress

c/o Mohamed Abdulmanan Abdullahi Klöverstigen 8 C 78451 BORLÄNGE
Offentlig försvarare/ombud

Heino, Sam, Advokatbyrå Zedendahl KB, Sveagränd 1, 784 33 BORLÄNGE
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2012-12-12, Häktad 2012-12-14
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
GROV VÅLDTÄKT (2000-K29485-12)
Målsägande
Sekretess, se sekretessbilagd bilaga. Företräds av målsägandebiträdet
advokaten Anders Karls
Gärning
Mohamed Dahir Hassan och Mahamed Yahye Hussein har den 9 december
2012 i Borlänge tillsammans och i samförstånd med våld och genom att
otillbörligen utnyttja att målsäganden på grund av berusning befunnit sig i ett
hjälplöst tillstånd tvingat målsäganden till samlag.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1740
79114 FALUN

Stadshusgränd 3

010-56 267 10

registrator.ak-falun@aklagare.se

Telefax

010-56 267 40

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Falun
Kammaråklagare Sanna Gens

2013-02-15
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Dahir Hassan har därvid hållit fast målsägandes armar och överkropp medan
Hussein klätt av målsäganden kläderna, fört in sina fingrar i målsägandens
vagina och därefter genomfört samlag med målsäganden.
Därefter har Dahir Hassan genom fasthållande och genom att använda sin egen
kroppstyngd genomfört samlag med målsäganden.
Brottet är grovt med hänsyn till att minst två personer förgripit sig på
målsäganden samtidigt.
Lagrum
6 kap 1 § 1, 2 och 4 st brottsbalken
Särskilt yrkande
Det yrkas att Mohamed Yahye Hussein utvisas ur riket enligt 8 kap 8 §
utlänningslagen (2005:716) med förbud att återvända hit.
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden
Förhör med tilltalade Dahir Hassan och Mohamed Yahye
Vittnesförhör med Mohamud Abdi Hashi angående hans iakttagelser i
lägenheten samt vad de misstänkta uppgett för honom till styrkande av åtalet.
Vittnesförhör med Abdi Hassan Dhuhulov angående hans iakttagelser av
målsäganden och de misstänkta vid tillfället till styrkande av åtalet.
Vittnesförhör med Ahmed Abas Omar angående vad målsäganden berättat för
honom om händelsen till styrkande av trovärdigheten i målsägandens uppgifter.
Vittnesförhör med Jenny Eriksson angående hennes förehavanden på aktuell
adress till motbevisande av Dahir Hassans uppgifter om hur hans DNA kan
finnas på platsen.
Vittnesförhör med polisen Jonas Fridell angående vad Dahir Hassan uppgett
för honom om målsäganden i telefonsamtal, Dahir Hassans kommentarer om
att fler personers DNA skulle kunna finnas på platsen samt omständigheterna
kring meddelandena i häktet, allt till styrkande av åtalet.
Skriftlig bevisning
Brottsplatsundersökning och protokoll, sid 24-30 i fu prot utvisande
omständigheterna på platsen och säkrade spår.
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Sakkunnigutlåtande sid 33-40 i fu prot, utvisande fynd av Dahir Hassans,
Yahye Husseins samt en okänd gärningsmans DNA, till styrkande av åtalet.
Fotografier och PM, sid 157-164 i fu prot, utvisande att Dahir Hassan försökt
kommunicera med och påverka Yahye Hussein i häktet, till styrkande av åtalet.
SMS-listor från Dahir Hassans telefon, sid 141, 147 och 151 i fu prot till
styrkande av att Dahir Hassan kallar sig ”Carabey” och ”Brorsan”.
Handläggning
Samtliga vittnen är i behov av somalisk tolk. Delgivningssvårigheter kan
förekomma med hänsyn till oklara och/eller tillfälliga bostadsförhållanden.
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Falu tingsrätt

INKOM: 2013-02-19
MÅLNR: B 4248-12
AKTBIL: 68

Box 102
791 23 FALUN

TR mål: B 4248-12
Tilläggsstämning

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Tolkbehov

1 Dahir Hassan, Mohamed
Personnr

Medborgare i

Telefon

19790125-0956

Sverige

070-4121281

Adress

Häktet Falun, Box 736 791 29 FALUN
Offentlig försvarare/ombud

Östberg, Hans, Appelli Advokater AB, Box 1305, 791 13 FALUN
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2012-12-17, Häktad 2012-12-20
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
1. URKUNDSFÖRFALSKNING och FALSK TILLVITELSE (2000K1160-13)
Målsägande
Ali, Mohamed Yusuf
Mohamed Dahir Hassan har den 3 februari 2012 på okänd plats i Sverige
genom att sätta sitt foto och skriva Mohamed Yusuf Alis namnteckning på en
ansökan om ID-kort framställt falsk urkund. ID-kort har utfärdats i Alis namn
och åtgärden har inneburit fara i bevishänseende.
Dahir Hassan har därefter den 8 november 2012 i Borlänge sanningslöst
tillvitat Mohamed Yusuf Ali brottslig gärning genom att visa upp ID-kortet för
polisman då han blivit misstänkt för brott.
Lagrum
14 kap 1 § och 15 kap 7 § brottsbalken
Särskilda yrkanden
I beslag taget ID-kort, bankkort och tankkort i Mohamed Yusuf Alis namn
yrkas förverkade med stöd av 36 kap 2 alt 3 § brottsbalken (2013-2000BG3190 p 2, 4-6, 11 och 12).

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1740
79114 FALUN

Stadshusgränd 3

010-56 267 10

registrator.ak-falun@aklagare.se

Telefax

010-56 267 40
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Bevisning
Förhör med Dahir Hassan som förnekar brott
Ansökan om ID-kort, sid 6-7 i fu prot
Beslagsprotokoll, biläggs stämningen
Anmälan och förhör i utredning om narkotikabrott, sid 10 i fu prot, till
styrkande av att ID-kortet i beslag uppvisats för polisen den 8 november 2012.
2. NARKOTIKABROTT, ringa brott (K 26971-12)
Mohamed Dahir Hassan har den 8 november 2012 på Kornstigen 7 B i
Borlänge olovligen innehaft 2,39 gram Kat, som är narkotika.
Lagrum
1 kap 1 § 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
Särskilt yrkande
I beslag tagen narkotika yrkas förverkad (2012-2000-BG2786 p1).
Bevisning
Förhör med Dahir Hassan som förnekar brott
Analysbesked, sid 6 i fu prot
Träffrapport DNA, sid 8 i fu prot, utvisande Dahir Hassans DNA på aktuell
narkotika.

Sanna Gens

Bilaga 6

FALU TINGSRÄTT
4:1
INKOM: 2013-03-05
MÅLNR: B 4248-12
AKTBIL: 95

Bilaga 7

FALU TINGSRÄTT
4:1
INKOM: 2013-03-05
MÅLNR: B 4248-12
AKTBIL: 96

Bilaga 8

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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