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ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM
2014-03-25
meddelad i
Östersund

Mål nr B 80-14

PARTER (Antal tilltalade: 3)
Åklagare
Kammaråklagare Märta Warg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Östersund
Målsägande
Sekretess MA
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Emma Fällman
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund
Tilltalad
Fadi Andraousse, 840970-7554
Okänd
Offentlig försvarare:
Advokat Lars Ederwall
Advokatfirman Abersten HB
Prästgatan 24
831 31 Östersund

DOMSLUT
Begångna brott
Narkotikabrott

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

Påföljd m.m.
Dagsböter 30 å 50 kr
- Böterna ska anses helt erlagda.
Följande åtal ogillas
Grov våldtäkt, stämningsansökan aktbil. 50

Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
E-post: ostersunds.tingsratt@dom.se
www.ostersundstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.
Skadestånd
Målsägande Sekretess MA:s skadeståndsyrkande ogillas.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
de uppgifter om målsägandens identitet som förebringats inom stängda dörrar ska bestå i
målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Ederwall tillerkänns ersättning av allmänna medel med 82 009 kr. Av beloppet
avser 53 592 kr arbete, 7 020 kr tidsspillan, 4 995 kr utlägg och 16 402 kr
mervärdesskatt.
2. Emma Fällman tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 63 668 kr. Av beloppet avser 49 764 kr arbete, 1 170 kr
tidsspillan och 12 734 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Övrigt
Fadi Andraousse ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och analys av
provet på 615 kr.
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Mål nr B 80-14

PARTER (Antal tilltalade: 3)
Åklagare
Kammaråklagare Märta Warg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Östersund
Målsägande
Sekretess MA
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Emma Fällman
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund
Tilltalad
Badr El Habchi, 810476-2359
Okänd
Medborgare i Libyen
Offentlig försvarare:
Advokat Johan Lavås
Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB
Nybrogatan 6
871 30 Härnösand

DOMSLUT
Åtalet ogillas.
Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.
Skadestånd
Målsäganden Sekretess MA:s skadeståndsyrkande ogillas.

Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
E-post: ostersunds.tingsratt@dom.se
www.ostersundstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

4
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM
2014-03-25

B 80-14

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
de uppgifter om målsägandens identitet som förebringats inom stängda dörrar ska bestå i
målet.
Ersättning
1. Johan Lavås tillerkänns ersättning av allmänna medel med 112 615 kr. Av beloppet
avser 58 696 kr arbete, 19 890 kr tidsspillan, 11 506 kr utlägg och 22 523 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för målsägandebiträdet Emma Fällman har fastställts under domslutet
för Fadi Andraousse.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

5
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM
2014-03-25
meddelad i
Östersund

Mål nr B 80-14

PARTER (Antal tilltalade: 3)
Åklagare
Kammaråklagare Märta Warg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Östersund
Målsägande
Sekretess MA
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Emma Fällman
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund
Tilltalad
Youssef El Ouasmine, 920586-3278
c/o Asylboendet Fenix
Ringvägen 18
872 31 Kramfors
Medborgare i Marocko
Offentlig försvarare:
Advokat Mats Bäck
Advokatfirman Bäck & Lohse
Box 548
831 27 ÖSTERSUND

DOMSLUT
Begångna brott
Narkotikabrott

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

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 å 50 kr
- Böterna ska anses helt erlagda.

Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
E-post: ostersunds.tingsratt@dom.se
www.ostersundstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Följande åtal ogillas
Medhjälp till grov våldtäkt, stämningsansökan aktbil. 50
Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.
Skadestånd
Målsäganden Sekretess MA:s skadeståndsyrkande ogillas.
Förverkande och beslag
I beslag tagen drog förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Jämtlands län; beslagsliggare 2014-2300-BG141, nr 1).
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
de uppgifter om målsägandens identitet som förebringats inom stängda dörrar ska bestå i
målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Mats Bäck tillerkänns ersättning av allmänna medel med 66 854 kr. Av beloppet
avser 48 488 kr arbete, 1 170 kr tidsspillan, 3 825 kr utlägg och 13 371 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnadsersättningen för målsägandebiträdet Emma Fällman har fastställts under
domslutet för Fadi Andraousse.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Övrigt
Youssef El Ouasmine ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och
analys av provet på 615 kr.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkande och bevisning; se domsbilaga 1 med däri gjorda justeringar
samt domsbilaga 2.

Målsägandebiträdet har anslutit sig till åklagarens slutliga yrkande enligt
domsbilaga 1.

Skadeståndsyrkande; se domsbilaga 3.

Youssef El Ouasmine har uppgett att hans egentliga namn är Valid Boudlal, född
den 10 januari 1997, samt att Youssef El Ouasmine är hans halvbror från vilken han
stulit ett pass för att kunna ta sig till Europa. Åklagaren har företett ett
sakkunnigutlåtande från migrationsverket; se domsbilaga 4. Tingsrätten anser att
identiteten är utredd genom utlåtandet.

DOMSKÄL

Åtalet i domsbilaga 1.

Envar Badr och Youssef har förnekat vad åklagaren har lagt honom till last.

Fadi har förnekat brottslig gärning. Han har vidgått att målsäganden sugit på hans
penis men förnekat att han med någon form av våld tvingat målsäganden till
handling. Han har i vart fall inte haft uppsåt därtill.

Envar tilltalad har bestritt skadeståndsyrkandet men vitsordat 100 000 kr för
kränkning och yrkade 15 000 kr för sveda och värk, jämte yrkad ränta, som i och för
sig skäligt.
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Åklagaren har upplyst att Fadi först vid det tredje polisförhöret med honom, den 22
januari, medgett att han dels befunnit sig i den aktuella lägenheten vid tidpunkten
för brottet, dels att han idkat oralsex med målsäganden samt att Badr vid tre
polisförhör – senast den 19 februari – förnekat och först vid huvudförhandlingen har
medgett att han bevistade lägenheten tillsammans med bland andra Fadi.

Åklagaren har vidare åberopat sakkunnigutlåtande från Statens kriminaltekniska
laboratorium vari uttalas att resultaten av DNA-analys av sperma påträffad på en
handduk från det aktuella badrummet ”talar extremt starkt för att sperman kommer
från Badr (Grad +4)”. Av analysbesked framgår att målsäganden vid provtagning
klockan 23.12 den aktuella kvällen företedde 0,4 promille alkohol i urinen.

Målsäganden (sekretess) har berättat: Hon festade på eftermiddagen tillsammans
med bland andra sin kamrat vittnet Erika Ångström. De gick till den aktuella
lägenheten som innehas av Cano Hicham. Där befann sig bland andra vittnet Adam
Chantouf. Efter en stund kom även bland andra Hicham samt de tre tilltalade som
hon då aldrig tidigare hade träffat eller hört talas om. De hade köpt kyckling. De
satte sig i köket och åt. Målsäganden var väldigt förtjust i Adam och började
uppvakta denne. Adam avvisade henne. Hon blev ledsen och började snabbt dricka
alltmera sprit, i vart fall en halv kvarting vodka och ett glas whisky. Snart blev hon
ordentligt berusad. Hon uppmanades av andra att gå ut ur lägenheten och få lite luft.
Hon fick med sig Adam som fortsatte att avvisa hennes inviter. Hon lyckades ta sig
upp i lägenheten igen. Där fann hon sig plötsligt grovhånglande med Badr inne i det
kombinerade dusch – och toarummet. Målsägandens kamrat vittnet Jenny Edin
tittade in genom dörrspringan och sade ”du får inte knulla henne”. Sedan stängdes
dörren. De hånglade i högst fem minuter varefter Fadi och Youssef kom in. Hon
föreslog dem att de skulle ha sex alla fyra, ställde sig på knä och började suga på
Fadis penis. Hon antar att hon och Fadi samarbetade för att få av hans byxor. Hon
har efteråt hört att hon var nästan helt naken men vet inte hur eller när hennes kläder
kom av. Efter någon minut satte Fadi på en kondom. De hade då på något sätt
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förflyttat sig i rummet och hamnat bakom duschdraperiet. Målsäganden fortsatte att
suga men upptäckte efter en stund att kondomen inte var kvar. Hon upplevde det då
som om Fadi höll i hennes huvud allt hårdare. Då ångrade hon sitt tilltag och sade
på svenska och spanska två eller tre gånger ”nej, jag vill inte” och visade med sin
kropp genom att försöka kråma sig loss att hon inte ville. Hon tycker inte att det
kunde missförstås att hon inte ville ha sex längre. Fadi fortsatte dock att hålla fast
henne och vrida tillbaka hennes ansikte mot sin penis när hon försökte att vrida bort
det. Samtidigt kände hon att någon bakifrån förde in fingrar i hennes slida. Det
måste ha varit Badr, för Youssef stod hela tiden vid dörren. Det såg hon när hon då
och då sneglade mot dörren. Youssef rörde henne aldrig. Fingrarna kände hon under
kanske 45 sekunder. Hon var ”svajig och lealös” på grund av berusningen men till
slut lyckades hon få bort sitt huvud och skrika på Jenny. När hon gjorde det fick de
bråttom att klä på sig och springa ut ur rummet.
Hon befann sig i badrummet under kanske 5 – 10 minuter. Hon tror att hon ville dra
sig ur aktiviteten därför att hon insåg att de tre männen var för gamla för henne och
därför att folk skulle komma att kalla henne hora. Hon vet inte om någon försökte ta
sig in i badrummet medans de sexuella handlingarna pågick men hon hörde röster
utanför och att Youssef ropade något.
Hon medicinerar med Cetralin mot depression. Om man kombinerar den med
alkohol blir man helt ”beng – beng”. Vad som antecknats vid polisförhör den 14
januari, att hon uppgett att hon samma dag intagit Cetralin, är fel. Det hade hon inte
gjort.

Badr: Han kom den aktuella dagen till Östersund och träffade Youssef. De träffade
Cano, som han kände sedan tidigare. Denne, som hade sällskap med tre män,
däribland Fadi, inbjöd dem till sin lägenhet. Till lägenheten kom sedan bland andra
målsäganden. Hon blev full och pratade dumheter, dansade och grät om vartannat.
Så småningom träffade han på henne utanför badrumsdörren, gråtandes över Adams
avvisanden. Han försökte peppa henne och sade att hon var söt och kunde få vilken
kille som helst. Då började hon krama honom och kyssas. Han bad henne snällt att
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sluta. Hon tog tag i hans hand och förde in honom till badrummet. Youssef och Fadi
kom dit. Målsäganden sade att hon tidigare hade haft sexuell relation med fyra
killar. Hon tittade lugnt på dem och sade att hon ville ha sex med dem alla tre.
Ingen av dem ville, men hon tog tag i Fadi med våld. Denne bad henne att få vara i
fred, men hon höll fast honom och kysstes och drog snabbt ner hans byxor med våld
och började suga på hans penis. Hon var väldigt kåt. Dörren var då alltjämt öppen.
Målsäganden och Fadi förflyttade sig och hamnade bakom ett duschdraperi. Badr
såg då inte vad som hände där. Han gick till vardagsrummet. Efter ett par minuter
gick Cano in i badrummet genom dörren som då var stängd men inte låst. Cano bar
på en mobiltelefon. Efter kanske två minuter kom Cano ut igen. Efter honom kom
målsäganden. Det kan ha varit tvärtom. Målsäganden skrek. Sedan kom Fadi ut
inom en minut. Målsäganden var fullt påklädd hela tiden som han befann sig i
badrummet och när hon kom ut därifrån. Det uppstod lite tumult. Cano sade att
polisen kunde komma. Då lämnade Badr lägenheten tillsammans med Youssef och
Fadi. När de senare återvänd till adressen fanns polis på platsen. De frågade Cano
om denne kände de tre. Cano svarade nekande. Badr ville inte ställa till med
problem för Cano. Därför förnekade han i polisförhör att han hade varit i
lägenheten. Skälet till att hans sperma återfunnits på en handduk är att han tidigare
under kvällen onanerat och därefter tvättat sig i badrummet. Badr var spik nykter,
han har aldrig druckit alkohol.

Fadi: Målsäganden var full. Ibland försökte hon dansa, ibland hamnade hon på
golvet. Han såg att hon försökte dansa med Badr utanför badrumsdörren. När de
försvann in i badrummet gick Fadi dit för att förhindra sex. Efter honom kom
Youssef. Målsäganden försökte hångla med Badr. Hon sade att hon ville ha sex med
alla tre. När Fadi försökte förhindra sex med Badr drog målsäganden i Fadi,
försökte att kyssa honom och öppnade hans gylf. Därefter slet hon av sig själv alla
kläder. Det blev pinsamt. Därför stängde de dörren. Fadi och de övriga försökte att
åter sätta på henne byxor och BH men misslyckades. Hon föll på golvet och de
försökte resa henne upp. Hon stod på knä och började att suga på hans penis. Då
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kunde han, kanske på grund av tidigare alkoholförtäring, inte längre hålla tillbaka
sina instinkter utan lät henne hålla på. De hamnade bakom duschdraperiet. Efter en
stund tog han på en kondom. Hon fortsatte att suga. Men han mådde inte bra av
situationen, hade svårt att behålla sin erektion och kondomen gled av men
målsäganden fortsatte att suga. Han höll aldrig i hennes huvud. Plötsligt såg han
Cano stå framför dem. Denne hade en mobiltelefon i handen. Fadi föreställde sig att
Cano skulle filma dem. Då ville varken han eller målsäganden fortsätta. Han drog
upp gylfen och lämnade rummet tillsammans med Badr och Youssef. Målsäganden
satt då kvar på toalettstolen och pratade med Cano. Badr och Youssef hade stått vid
dörren hela tiden. Hela händelseförloppet tog kanske ett par minuter. Målsäganden
sade aldrig nej, tvärtom. Hon ropade inte på någon.

Youssef: Han var påverkad av cannabis. Målsäganden var helt lössläppt. Hon
fattade tag i hans händer och lät dem smeka sin kropp, försökte kyssas och dansa
med honom. När hon, Badr och Fadi gick in i badrummet följde han efter för att se
vad som hände. Hon sade att hon ville ha sex med alla tre men ingen ville. Hon
kastade sig runt halsen på Fadi, kysste honom, slet i hans kläder och började klä av
sig själv. De försökte förhindra det och klä på henne igen men det gick inte. Hon
började suga på Fadis penis. De båda hamnade bakom draperiet. Cano kom in
genom den olåsta dörren och filmade dem med en mobilkamera. Efter högst en
minut vände sig målsäganden om och såg att hon blev inspelad på video. Hon fick
panik och började att tala om våldtäkt. Ingen hade tvingat henne till någonting.
Tvärtom.

Vittnet Erika Ångström: Hon är kamrat med målsäganden. Hon hade aldrig tidigare
träffat Fadi, Badr eller Youssef. Själv hade hon druckit endast en cider. Hon
uppfattade inte målsäganden som berusad men lite speedad. Erika lämnade
lägenheten kanske en minut. När hon återkom var målsäganden och de tre männen
”försvunna”. Erika satte sig i köket och samtalade med några personer. Efter kanske
5 minuter hörde hon målsäganden ropa på ”Jenny”. Rösten lät rädd och ledsen.
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Erika gick till badrumsdörren. Den gick inte att öppna. Antingen var den låst eller
höll någon för dörren. Hon bankade kanske 5 gånger på dörren innan den öppnades.
De tre männen gick då ut. Badr knäppte samtidigt sina byxor. Målsäganden låg på
golvet iklädd endast BH. Trosorna höll hon troligen i handen. Inga andra personer
fanns i rummet. Sedan vittnet Jenny Edin kommit in hjälptes Jenny och hon åt att
sätta målsäganden upp på toalettstolen.
Efter händelsen tog Erika och målsäganden bussen till busstorget. Målsäganden var
skakad och uppriven och berättade att de tre männen hade lurat henne. De hade sagt
att de var Adam, killen som hon var förtjust i, och att denne skulle gilla att hon sög
av dem. Målsäganden försökte flera gånger springa ut framför bilar på gatan. Erika
ringde efter polis.

Vittnet Jenny Edin: Hon hade aldrig sett de tre tilltalade före händelsen. Hon
uppfattade målsäganden som onykter men inte stupfull. Även Jenny var onykter.
Hon såg att målsäganden först hånglade med en av männen utanför badrummet. Det
såg ömsesidigt ut. Därefter försvann de in i badrummet. Jenny gick dit in för att
spegla sig. Då hånglade de fortfarande. Jenny sade åt dem att inte göra något. Hon
och målsäganden hade tidigare lovat att ha koll på varandra i liknande
sammanhang. Jenny återvände till köket där hon pratade med Adam. Även Cano
stod där och drack whisky. Efter i vart fall 5 minuter hördes målsäganden skrika.
Hon lät jätterädd och ropade på Jenny. Jenny och Cano gick in i badrummet genast
efter vittnet Erika. De tre tilltalade lämnade samtidigt rummet. Målsäganden låg på
golvet, jätteledsen och iförd endast BH. Efteråt berättade målsäganden att de tre
männen lurat henne och sagt att en av dem var Adam och att denne skulle gilla om
hon sög av dem.

Vittnet Madelene Molander: Målsäganden var full. Några minuter, högst fem, efter
det att hon såg målsäganden och Badr gå in i badrummet och dörren stängas hörde
hon målsäganden skrika. Hon skrek inget speciellt. Det lät bara som om hon vore
rädd. Det var mycket folk i lägenheten. ”Alla” sprang till badrumsdörren. Erika
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försökte öppna dörren och lyckades efter en stund. Badr kom ut och knäppte
samtidigt sina byxor. Målsäganden grät.

Vittnet Adam Chantouf: Innan den aktuella kvällen hade han aldrig träffat eller
hört talas om någon av de tre tilltalade. De följde med någon till lägenheten.
Målsäganden blev ”jättefull” och ville ha sex med Adam. Redan när de befann sig i
vardagsrummet sade hon på spanska till de tre tilltalade att hon ville ha sex med
dem. Hon gick in i badrummet tillsammans med dem. Efter ett tag hördes hon
skrika på Jenny. Männen lämnade badrummet och därefter kom målsäganden ut.
Målsäganden berättade för honom att hon hade blivit våldtagen av alla tre. Sedan
sade hon att de hade sagt att en av dem var han, Adam, och att hon därför hade haft
oralsex med denne. Adam såg inte om Cano gick in i badrummet. Efter festen
upptäckte han att någon med hans mobiltelefon hade filmat när målsäganden
utförde oralsex på en man helt frivilligt i det aktuella badrummet. Filmen varade
kanske 20 sekunder och avslutades med att målsäganden skrek ”Fy fan, fy fan.
Filmar du?” Filmen fanns inte i hans mobil före festen. Han tittade på filmen ett par
gånger. Efter att ha samrått med en lärare på sin skola raderade han filmen.

Åklagaren har upplyst att Adam Chantoufs telefon har undersökts i syfte att
återskapa den påstådda filmen. Statens kriminaltekniska laboratorium har
konstaterat att en videofilm funnits, att den har raderats och att den inte gått att
återskapa.

Tingsrättens bedömning: Flertalet av de i målet hörda personerna var påverkade
vid tidpunkten för händelsen. Bland annat därför måste samtligas utsagor bedömas
med försiktighet. Genom utredningen får dock anses utrett bland annat att
målsäganden varit höggradigt berusad, att hon har tagit initiativ till oralsex med
Fadi, att hon frivilligt har utfört oralsex på honom i badrummet i närvaro av
Youssef och Badr samt att, i samband med att händelsen avslutades, målsäganden
skrek på Jenny. Fråga är om Fadi uppsåtligen med av åklagaren påstått våld tvingat
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målsäganden i slutskedet av händelsen att företa och utstå fortsatt oralsex.
Målsägandens uppgifter vinner visst stöd av vad vittnena Erika Ångström, Jenny
Edin och Madelene Molander uppgett om hennes sinnesstämning genast efter
händelsen och av vad Erika Ångström berättat om målsägandens suicidförsök
senare under kvällen. Det förhållandet att Erika Ångström inte genast när hon
bankade på badrumsdörren blev insläppt kan tala i samma riktning, men kan också
förklaras med att de fyra - eller någon av dem - som befann sig i badrummen inte
ville exponera den pågående verksamheten för de övriga som befann sig i
lägenheten. Målsäganden har uppgett sig vara helt säker beträffande vissa
omständigheter medan hon helt saknat minnesbilder från vissa förhållanden i
händelseförloppet. Det saknas anledning att ifrågasätta hennes uppgift att hon inte
ville fortsätta att delta i den sexuella aktiviteten. Det kan emellertid inte helt
uteslutas att skälet därtill var att någon videofilmade akten med den mobiltelefon
som vittnet Adam Chantouf berättat om. Tingsrätten ifrågasätter inte att
målsäganden – i vart fall genast efter händelsen - har upplevt sig ha blivit tvingad
till fortsatt aktivitet. Det är emellertid inte visat att Fadi - när denne uppfattade
målsägandens vilja – inte genast avbröt aktiviteten. Sammantaget finner tingsrätten
det inte vara ställt utom rimligt tvivel att Fadi – och därmed ej heller Badr och
Youssef - har gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Åtalet skall därför ogillas.

Till följd av utgången i ansvarsdelen skall även skadeståndsyrkandet ogillas.

Åtalet i domsbilaga 2

Envar tilltalad har erkänt vad åklagaren har lagt honom till last. Genom
erkännandena och övrig utredning - däribland analysbesked och beslagsprotokoll –
är åtalet styrkt. Gärningarna är att bedöma som åklagaren har gjort.

Förverkandeyrkandet under åtalspunkten 2 skall såsom lagligen grundat, tillika
medgivet, bifallas.
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Påföljd

Påföljden för envar Youssef och Fadi bör bestämmas till böter. Bötesstraffet skall
med stöd av bestämmelsen i 33 kap 6 § 3 stycket brottsbalken anses vara helt
verkställt genom den tid som de har varit frihetsberövade i målet.

Utvisning
Åklagarens utvisningsyrkanden ogillas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 5 (DV 400)
Överklagandeskrift, ställd till Hovrätten för Nedre Norrland, skall ges in till
tingsrätten senast den 15 april 2014.

På tingsrättens vägnar

Peter Ekström

Avräkningsunderlag; se bilaga
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
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Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

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

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

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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

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

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