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DOM
2013-03-27
meddelad i
Göteborg

Mål nr B 851-13

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Målsägande
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Jonas Wimmerstedt
Scala Advokatbyrå AB
Östra Hamngatan 52
411 09 Göteborg
Tilltalad
Nils EMIL Widmaier Ågren, 950331-0030
Djurgårdsgatan 11 B 2 Tr
414 62 Göteborg
Offentlig försvarare:
Advokat Petter Aasheim
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg

DOMSLUT
Åtalet ogillas.
Skadestånd
Målsäganden Sekretess' skadeståndsyrkande ogillas.

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 02
031-701 13 02
gbg.tingsratt@dom.se
E-post:
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2013-03-27

B 851-13

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 målsägandens och vittnenas identitet. Detta innefattar
identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att kartlägga.
Detsamma gäller ljud- och bildupptagningar från tingsrättens huvudförhandling samt
identitetsuppgifter i bilaga 7 till denna dom.
Ersättning
1. Advokat Peter Aasheim tillerkänns ersättning av allmänna medel med 44 184 kr,
varav 8 837 kr avser mervärdesskatt.
2. Advokat Jonas Wimmerstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete
som målsägandebiträde med 27 041 kr, varav 5 408 kr avser mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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DOM
2013-03-27
meddelad i
Göteborg

Mål nr B 851-13

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Målsägande
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Jonas Wimmerstedt
Scala Advokatbyrå AB
Östra Hamngatan 52
411 09 Göteborg
Tilltalad
ERIC Casper Yngvesson Erkhagen, 950116-9099
Älvsborgsgatan 29 Lgh 1103
414 72 Göteborg
Offentlig försvarare:
Advokat Robert Utberg
Advokatfirman Åberg i Göteborg AB
Kungsportsavenyn 32
411 36 Göteborg

DOMSLUT
Begångna brott
Våldtäkt

Lagrum
6 kap 1 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
- Särskild föreskrift: Eric Yngvesson Erkhagen ska genomgå den behandling som
han har åtagit sig enligt behandlingsplan vid kontraktsvård, se bilaga 5.
- Övervakningen ska pågå till 2014-09-27.

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 02
031-701 13 02
gbg.tingsratt@dom.se
E-post:
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Kriminalvården
Frivården Göteborg
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Andra lagrum som åberopas
1. 28 kap 5 § 4 st brottsbalken
2. 29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Eric Yngvesson Erkhagen ska utge skadestånd till målsäganden Sekretess med 75 000
kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 januari 2013 till
dess betalning sker.
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 målsägandens och vittnenas identitet. Detta innefattar
identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att kartlägga.
Detsamma gäller ljud- och bildupptagningar från tingsrättens huvudförhandling samt
identitetsuppgifter i bilaga 7 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Robert Utberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 38 276 kr,
varav 7 655 kr avser mervärdesskatt.
2. Advokat Jonas Wimmerstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete
som målsägandebiträde enligt vad som framgår av domslutet beträffande Emil
Widmaier Ågren.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Skadeståndsyrkande mot Emil Widmaier Ågren, se bilaga 2 och 4.

Skadeståndsyrkande mot Eric Yngvesson Erkhagen, se bilaga 3 och 4.

Målsägandens, målsägandens mammas och målsägandens plastpappas identiteter
framgår av den sekretessbelagda bilaga 7 till domen.

FRIHETSBERÖVANDEN
Eric Yngvesson Erkhagen har med anledning av misstanke om brott, som prövats i
denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen från den 20 januari 2013 till och
med den 23 januari 2013.

DOMSKÄL
Eric Yngvesson Erkhagen har förnekat gärningen. Han vitsordar att samlag
förekommit men motsätter sig att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Emil Widmaier Ågren har förnekat gärningen. Han har medgett att han en kort
stund fört upp ett finger i målsägandens vagina men har motsatt sig att hon skulle ha
befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, eller i vart fall att han skulle ha haft insikt om
detta och uppsåt till en våldtäkt.

Det är ostridigt i målet att Eric Yngvesson Erkhagen, Emil Widmaier Ågren,
målsäganden, Olivia Johansson och Viktor Wikman efter att ha bevistat en fest i
Hovås tillsammans tagit sig till Eric Yngvesson Erkhagens bostad på Kaptensgatan.
I lägenheten satt sällskapet i köket och pratade medan man drack vodka utblandat
med saft. Samtliga var berusade. Någonstans mellan kl 02.30 och 04.00 lämnade
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först Olivia Johansson och sedan Wiktor Wikman lägenheten. Fråga i målet är vad
som hände när målsäganden, Eric Yngvesson Erkhagen och Emil Widmaier Ågren
var kvar ensamma i lägenheten. Efter händelsen hade målsäganden telefonkontakt
med sin mamma. Målsägandens plastpappa kom sedan till gården på Kaptensgatan.
Där samtalade han med Eric Yngvesson Erkhagen varpå han och målsäganden gick
hem.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett yttrande från
Rättsmedicinalverket samt en rapport från rättskemisk undersökning av
målsäganden. Av handlingarna framgår att målsäganden då händelsen inträffade
hade en alkoholkoncentration i blodet som överstigit 2,0 promille.

Olivia Johansson har berättat att då hon lämnade lägenheten någon gång mellan
halv tre och tre på morgonen så var målsäganden berusad men inte så att hon var på
gränsen till att må väldigt dåligt. Målsäganden önskade att Olivia Johansson skulle
stanna kvar på festen eftersom målsäganden ville stanna kvar. Detta ville dock inte
Olivia Johansson. Hon uppfattade det som att målsäganden, Eric Yngvesson
Erkhagen och Emil Widmaier Ågren var lika berusade alla tre då hon lämnade
lägenheten.

Viktor Wikman har uppgett att han lämnade lägenheten strax innan kl 04:00 på
morgonen. Det var målsäganden som var mest berusad av alla.

Av målsägandens berättelse framgår att hon under kvällen suttit i Emil Widmaier
Ågrens knä vid något tillfälle och att de även pussat varandra. Det kan ha varit så att
Emil Widmaier Ågren var inne på toaletten samtidigt som målsäganden men de har
inte hånglat eller kysst varandra varken där eller någon annanstans. I lägenheten,
någon gång efter det att Olivia Johansson och Viktor Wikman lämnat den, var hon
inne på toaletten och tittade sig i spegeln. När hon kom ut satt Eric Yngvesson
Erkhagen och Emil Widmaier Ågren i soffan inne i Eric Yngvesson Erkhagens rum
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och ropade på henne att hon skulle komma. Målsäganden satte sig emellan dem och
kände plötsligt hur hon blev väldigt trött och hur berusningen slog till. Innan detta
hade hon varit väldigt speedad till humöret. Hon upplevde stämningen i rummet
som konstig och spänd. Ingen sade något. Sedan började Eric Yngvesson Erkhagen
och Emil Widmaier Ågren smeka henne först utanpå kläderna och sedan innanför
trosorna. Hon minns att någon av dem knäppte upp hennes byxor och att när de
hade fått av henne byxorna skiftades de om att röra henne och föra upp ett eller flera
fingrar i hennes slida. Hon försökte säga ”sluta” men det kom inte fram något ljud.
Hon vet att Emil Widmaier Ågren kysste henne men hon minns inte vad hon då
själv gjorde. Hon minns i alla fall att hon inte själv smekt någon av killarna eller på
något sätt tog något initiativ till sex. Hon försökte resa sig upp men kroppen kändes
som gelé. Hon lyckades ge någon av killarna en hård knuff men lyckades inte
knuffa bort honom. Hon hörde Emil Widmaier Ågren och Eric Yngvesson
Erkhagen prata om ifall de skulle flytta över henne till sängen och hon hörde också
en av dem säga till den andre att han kunde ta över nu. Hon minns också att de
frågade varandra om ifall hon sov eller inte samt att Emil Widmaier Ågren sade
något i stil med ”sluta, det räcker nu”. Hon somnade och vaknade av något som
kändes som ett hugg. Hon halvlåg då i soffan och Eric Yngvesson Erkhagen låg då
ovanpå henne. Troligtvis stod han på knä. I vart fall utförde han ett vaginalt samlag
med målsäganden. Hon blev så upprörd att hon fick en kraftig adrenalinkick och
flög upp. Eric Yngvesson Erkhagen flög också upp. Målsäganden var väldigt arg
och skällde på Eric Yngvesson Erkhagen och sade till honom att hon skulle
polisanmäla vad han gjort. Hon slog också till Emil Widmaier Ågren. Denne satt
jämte henne i soffan då hon vaknade till och Eric Yngvesson Erkhagen genomförde
samlaget. Emil Widmaier Ågren stack iväg och lämnade lägenheten när han blivit
slagen. Hennes mamma ringde och hon pratade med mamman och lät sedan
medvetet telefonen vara på så att hennes mamma kunde höra vad som hände. Eric
Yngvesson Erkhagen grät och sade att han trodde att hon varit med på det.
Målsäganden kände sig kränkt, förnedrad och äcklig.
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Emil Widmaier Ågren har beskrivit att han och målsäganden hånglade tidigare
under kvällen, bland annat på toaletten i lägenheten. När Olivia Johansson och
Viktor Wikström gått hem gick Emil Widmaier Ågren ut på balkongen och rökte.
När han kom in igen satt Eric Yngvesson Erkhagen och målsäganden i Eric
Yngvesson Erkhagens rum och hånglade. Emil Widmaier Ågren tyckte att det var
konstigt men satte sig på andra sidan om målsäganden i soffan. Målsäganden lade
då upp ett ben över Emil Widmaier Ågrens ben och började smeka hans kön utanpå
byxorna. Emil Widmaier Ågren tänkte att målsäganden önskade hångla med dem
bägge samtidigt. Eric Yngvesson Erkhagen tog av målsäganden hennes byxor och
målsäganden hjälpte till genom att lyft på rumpan. Hon blev också alltmer aktiv
själv. Han och Eric Yngvesson Erkhagen skiftades om att föra upp sina fingrar i
målsägandens slida. När Emil Widmaier Ågren hade sitt finger uppe i målsägandens
vagina så kysstes de samtidigt. Målsäganden särade på sina ben och Eric Yngvesson
Erkhagen ställde sig emellan målsägandens ben och penetrerade henne vaginalt.
Emil Widmaier Ågren satt jämte och funderade på vad han gjorde där. Efter en kort
stund blev målsäganden mycket upprörd och ställde sig upp och började skrika om
att de våldtagit henne och att hon skulle anmäla dem. Emil Widmaier Ågren tror att
målsäganden drabbats av en blackout på grund av alkoholen, annars tror han inte att
hon skulle ha försatt sig i den aktuella situationen. Emil Widmaier Ågren tror också
att målsäganden under samlaget somnade till för någon sekund och sedan vaknade
till. När målsäganden ställt sig upp blev hon helt vild. Emil tror att hon då ångrade
vad som hänt. Hon klöste Emil Widmaier Ågren i ansiktet över ena ögat och slog
ned en lampa. Emil Widmaier Ågren lämnade genast lägenheten. Senare återvände
han och mötte målsäganden, målsägandens plastpappa och Eric Yngvesson
Erkhagen utanför trappuppgången.

Eric Yngvesson Erkhagen har berättat att han i soffan frågade målsäganden om hon
ville ha sex och att målsäganden då nickade som svar. Eric Yngvesson Erkhagen
har härefter bekräftat Emil Widmaier Ågrens berättelse fram till dess att
målsäganden ställde sig upp och slog till Emil Widmaier Ågren. Han har uppgett att
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målsäganden därefter använde sitt armband som knogjärn och slog honom om och
om igen. Han har också berättat att målsäganden därefter svarade i sin telefon och
pratade med sin mamma. Sedan tog hon hans telefon och kastade in den i en tvskärm. Efter detta fortsatte hon slå honom och springa runt i lägenheten iklädd
trosor. Eric Yngvesson Erkhagen har beskrivit sig själv som rädd och chockad. Han
försökte hjälpa målsäganden på med kläderna och få henne att lugna ned sig. Hon
begärde att han skulle krypa på knä som en hund och hämta hennes handväska med
tänderna, vilket han gjorde. Hon tog på sig skorna på fel fot och han hjälpte henne
att rätta till det. Hon uppgav att om han följde henne ner till hennes plastpappa så
skulle hon inte anmäla honom och detta gjorde han också. Han har i polisförhör
placerat målsägandens berusning som siffran 7 på en skala där han placerat sig själv
som 4-5.

Målsägandens mamma har berättat att hon under kvällen hade kontakt via
mobiltelefon med målsäganden. Vid kl 01.45 talades de vid och diskuterade
målsägandens berusning. Vid 03-tiden talades de vi igen och då sluddrade
målsäganden väldigt. Mamman uttryckte då att hon ansåg att målsäganden borde
komma hem men målsäganden uppgav att situationen var lugn och att hon snart
skulle gå hem. Mamman sade då till målsäganden att nu fick målsäganden inte
dricka mer alkohol. Därefter ringde mamman massor med gånger till målsäganden
som inte svarade. Till slut svarade hon och då skrek hon i telefonen att mamman
skulle ringa polisen. Mamman förstod inte vad som hänt utan hörde bara skrik i
luren. Hon sade till målsäganden att hon skulle ta sig ut från lägenheten så skulle
hennes plastpappa komma och hämta henne. En stund senare ringde plastpappan
och berättade att han kommit till gården vid den aktuella lägenheten men att
målsäganden inte var där. Mamman ringde då upp målsäganden igen som svarade
och lät telefonen vara på. Mamman kunde då i bakgrunden höra hur en kille erbjöd
målsäganden pengar och att målsäganden upprört skrek till killen om vad han
trodde om henne och om han verkligen trodde att hon skulle ta emot pengar. När
målsäganden en kvart senare kom hem grät hon och var berusad. Målsäganden
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stank sprit och det märktes att hon var väldigt trött. Hon somnade och märkte inte
när hennes mamma tog av henne kläderna. Senare när polisen kommit gick det
nästan inte att väcka henne.

Målsägandens plastpappa har uppgett att när han stod på den aktuella gården och
väntade på målsäganden så kom hon gråtande ut från en trappuppgång och var
mycket uppriven. Hon hade sällskap av Eric Yngvesson Erkhagen. Klockan var då
någonstans mellan 04.00 och 04.15. Målsägandens plastpappa uppfattade Eric
Yngvesson Erkhagen som lugn och sansad men ångerfull och ledsen. Det märktes
att målsäganden hade druckit alkohol och hon var lite ostadig i talet. Han har svårt
att bedöma hennes berusningsgrad. När de gick hem lutade sig målsäganden mot
honom men det kan ha berott på att hon var ledsen och sökte tröst. Han tror inte att
Eric Yngvesson Erkhagen förstod vad det var han hade gjort. Eric Yngvesson
Erkhagen bad om ursäkt och till målsägandens plastpappa uppgav han att han trott
att målsäganden var med på händelsen.

Tingsrättens bedömning

Målsäganden har gett ett trovärdigt intryck. Hennes uppgifter om hennes
berusningsgrad styrks av den skriftliga bevisningen. Varken Eric Yngvesson
Erkhagen eller Emil Widmaier Ågren har lämnat några trovärdiga uppgifter om att
målsäganden varit aktiv och smekt dem, särat på benen m m under händelsen.
Tingsrätten finner det genom målsägandens uppgifter och den skriftliga bevisningen
styrkt att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av berusning
och att hon somnat av/domnat bort till och från.

När det gäller Eric Yngvesson Erkhagen finner tingsrätten det styrkt att han förstått
att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, åtminstone när han trängde in i
henne genom samlag, vilket tillstånd han otillbörligen utnyttjat. Han ska därför
fällas till ansvar för våldtäkt i enlighet med åklagarens påstående om att han
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genomfört ett samlag med målsäganden. Tingsrätten finner det dock inte styrkt att
han insett målsägandens hjälplösa tillstånd redan då han fört upp ett finger i hennes
underliv och åtalet i denna del ska därför ogillas.

Inte heller rörande Emil Widmaier Ågren finner tingsrätten det styrkt att han insett
att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd då han fört upp ett finger i
hennes underliv och åtalet mot Emil Widmaier Ågren ska därmed ogillas.

Påföljdsfrågan
Eric Yngvesson Erkhagen förekommer inte i belastningsregistret. Han hade vid
brottets begående nyss fyllt 18 år. För våldtäkt är stadgat fängelse om minst två år.
Med hänsyn till Eric Yngvesson Erkhagens ungdom finner tingsrätten särskilda skäl
föreligga för att välja en annan påföljd än fängelse.

Frivården har föreslagit att Eric Yngvesson Erkhagen döms till skyddstillsyn med
en särskild behandlingsplan och deltagande i det s k ROS-programmet med en
förlängd övervakningstid, vilka samtliga åtgärder Eric Yngvesson Erkhagen
samtyckt till. Tingsrätten finner att den föreslagna skyddstillsynen är av värde för
att avhålla Eric Yngvesson Erkhagen från fortsatt brottslighet och bestämmer därför
påföljden härtill.

Skadeståndsfrågan
Eric Yngvesson Erkhagen har motsatt sig en skadeståndsskyldighet i enlighet med
sin inställning i ansvarsdelen. Han har inte vitsordat något annat belopp än yrkad
ränta.

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är Eric Yngvesson Erkhagen skyldig utge
skadestånd till målsäganden. Tingsrätten finner skäligt bestämma ersättningen för
kränkning till 75 000 kr. Vad gäller yrkad ersättning för sveda och värk saknas
närmare utredning om eventuell skada och tingsrätten ogillar därför yrkandet
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härom.

Övriga frågor
Eric Yngvesson Erkhagen ska enligt lag betala ersättning till Brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga + (Dv 400)
Överklagande skall vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till
tingsrätten senast den 17 april 2013.

Ann Lind Kristensson
Avräkningsunderlag, se aktbilaga

SKILJAKTIGA MENINGAR
Rådmannen Ann Lind Kristensson önskar ogilla åtalet mot Eric Yngvesson
Erkhagen med följande motivering. Målsäganden har gett ett trovärdigt intryck:
Hon har inte gett intryck av att vilja belägga någon av de tilltalade med mer än vad
hon faktiskt minns har hänt. Utrett är att hon vid tillfället varit mycket berusad och
att hon på grund av denna berusning har svårigheter att minnas precis vad som hänt.
Målsägandens uppgifter om att det var i lägenheten som hon blev avsevärt berusad
stöds av såväl hennes mammas som Viktor Wikmans berättelser. Fråga har varit om
ett kort händelseförlopp. Härom har målsäganden först på ett trovärdigt sätt berättat
om att hon på grund av berusningen inte kunnat protestera varken genom ord eller
handling mot de tilltalades förehavanden. Målsäganden har härefter på ett lika
trovärdigt sätt berättat om att hon sedan plötsligt kunnat resa sig upp, utdela slag
mot de tilltalade, prata med sin mamma i telefon och skrika åt Eric Yngvesson
Erkhagen för att slutligen ta sig ut ur lägenheten och promenera hem med sin
plastpappa. Den förklaring som getts till att målsäganden under denna korta
tidsrymd gått från vad som framstår som ett hjälplöst tillstånd till ett full agerande
är att målsäganden fått en adrenalinchock/ ett adrenalinpåslag. Någon närmare
kemisk eller annan utredning om ett sådant adrenalinpåslag föreligger inte i målet.
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Denna osäkerhet medför att jag inte finner det styrkt att målsäganden enbart på
grund av berusning befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som reglerna om
våldtäkt föreskriver. Jag finner det däremot genom målsägandens uppgifter styrkt
att hon somnat innan det att Eric Yngvesson Erkhagen trängt in i henne och fram till
dess att hon själv avbröt samlaget. Med hänsyn till hennes uppgifter om att killarna
diskuterat om ifall hon sov finner jag att mycket talar för att Eric Yngvesson
Erkhagen insett att hon somnat då han genomförde samlaget. Eftersom fråga varit
om ett så kort händelseförlopp finner jag det dock inte ställt utom att rimligt tvivel
att Eric Yngvesson Erkhagen verkligen insett att så varit fallet varför jag finner att
åtalet mot honom ska ogillas. Även skadeståndsyrkandet ska därmed ogillas.

Vad gäller åtalet mot Emil Widmaier Ågren ska det ogillas med hänsyn till vad som
nyss sagts och då jag inte finner det styrkt att målsäganden somnat under det
händelseförlopp där Emil Widmaier Ågren fört in ett finger i underlivet på
målsäganden.

Nämndemännen Ulf Nilsson och Kent Thelmén är skiljaktiga och önskar bifalla
åtalet mot Emil Widmaier Ågren med följande motivering. Vi finner genom
målsägandens uppgifter Emil Widmaier Ågrens uppgifter motbevisade och finner
det styrkt att Emil Widmaier Ågren insett att målsäganden befunnit sig i ett
hjälplöst tillstånd på grund av berusning och att hon somnat samt att Emil Widmaier
Ågren otillbörligt utnyttjat hennes tillstånd på sätt åklagaren påstått. Vi finner därför
att han ska fällas till ansvar för våldtäkt, vilket brott vi på grund av att det begränsat
sig till att under en kort stund föra upp ett finger i underlivet på målsäganden,
bedömer skall anses som mindre grovt enligt 6 kap 1 § 3 st brottsbalken.
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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

Göteborgs tingsrätt
Avd 2

Åklagarbundet ungdomsmål

INKOM: 2013-03-04
MÅLNR: B 851-13
AKTBIL: 8

404 83 GÖTEBORG

TR mål: B 851-13
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Yrke/titel

Emil

1 Widmaier Ågren, Nils Emil
Medborgare i

Telefon

Tolkbehov

950331-0030
Adress

Djurgårdsgatan 11 B, Lgh 1204, 414 62 GÖTEBORG
Offentlig försvarare/ombud

Aasheim, Petter, Advokatfirman Olof Ahlstedt HB, Box 11017, 404 21 GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

2 Yngvesson Erkhagen, Eric Casper
Personnr

Medborgare i

Yrke/titel

Eric
Telefon

Tolkbehov

950116-9099
Adress

Andra Långgatan 3 A, Lgh 1104, 413 03 GÖTEBORG
Offentlig försvarare/ombud

Utberg, Robert, Advokatfirman Åberg i Göteborg AB, Kungsportsavenyn 32, 411 36
GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Anhållen 2013-01-20, anhållandet hävt 2013-01-23
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
VÅLDTÄKT (Erkhagen och Ågren) (1400-K10197-13)
Målsägande
Sekretess A, underrättas genom målsägandebiträdet: Wimmerstedt, Jonas, c/o
Scala Advokatbyrå AB, Östra Hamngatan 52, 411 09 GÖTEBORG
Gärning
Eric Yngvesson Erkhagen har dels genomfört ett samlag med sekretess A
genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av berusning och
sömn/medvetandebortfall befann sig i ett hjälplöst tillstånd, dels har han

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
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genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med sekretess A. Den
sexuella handlingen har bestått av att han upprepat fört upp ett eller flera
fingrar i hennes underliv.
Emil Widmaier Ågren har genomfört en sexuell handling med sekretess A. Den
sexuella handlingen, som bestått av att han upprepat fört upp ett eller flera
fingrar i hennes underliv, är jämförlig med samlag. Han har därvid otillbörligt
utnyttjat att hon på grund av berusning och sömn/medvetandebortfall befann
sig i ett hjälplöst tillstånd.
Det hände den 19 januari 2013 på Styrmansgatan i Göteborg.
Eric Yngvesson Erkhagen och Emil Widmaier Ågren begick gärningarna med
uppsåt.
Lagrum
6 kap 1 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Emil Widmaier Ågren och Eric Yngvesson Erkhagen,
som förnekar gärningen
Förhör med målsäganden sekretess A, se bilaga
Vittnesförhör med Olivia Johansson angående sina iakttagelser av målsäganden
och de tilltalade under kvällen bl.a. till styrkande av att Eric Yngvesson
Erkhagen tjatat på vittnet om att ha sex med honom under kvällen samt att
målsäganden inte visat honom något som helst intresse.
Vittnesförhör med Didrik Jensen angående sina iakttagelser under kvällen dels
till styrkande av målsägandens berusningsgrad, dels till motbevisande av att
hon skulle ha visat något intresse för någon av gärningsmännen under den tid
som vittnet var tillsammans med dem.
Vittnesförhör med Viktor Wikman angående sina iakttagelser av målsäganden
före gärningen till styrkande av att hon var höggradigt berusad.
Vittnesförhör med målsägandens mor sekretess B angående hennes kontakter
med dottern i direkt anslutning till gärningen till styrkande av densamma.
Vittnesförhör med målsägandens styvfar sekretess C angående hans kontakter
med målsäganden i direkt anslutning till gärningen till styrkande av densamma.
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Skriftlig bevisning
Fotografier av brottsplatsen (fup s 20-22)
Rättsintyg avseende målsäganden (fup s 9-11) till styrkande av de skador hon
uppvisat efter gärningarna.
Yttrande från Rättsmedicinalverket samt rapport från rättskemisk undersökning
avseende målsäganden (fup s 12-16) till styrkande av målsägandens
berusningsgrad vid gärningstillfället.
Rättsintyg avseende Eric Yngvesson Erkhagen (fup s 5-8) till styrkande av de
skador han uppvisat efter gärningen.
Handläggning
Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.
Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från Kriminalvården beträffande
Emil Widmayer Ågren.
Beträffande Eric Yngvesson Erkhagen bifogas ett yttrande från socialtjänsten.
Undertecknad vore tacksam om målet, om möjligt, kunde sättas ut den 14 el 18
mars (eller i allra sista hand den 19 mars).

Helena Treiberg Claeson
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Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

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

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

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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