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Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Anne-Charlotte Westlund
Advokatfirman Anne-Charlotte Westlund AB
Östermalmsgatan 90
114 59 Stockholm
Tilltalad
Mehdi Chahboune, 840122-4715
c/o Clement Avereyireh
Måndagsvägen 25 Lgh 1002
123 60 Farsta
Medborgare i Marocko
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Yrkandet om utvisning ogillas.
Skadestånd
Målsägande A:s skadeståndsyrkande ogillas.
Häktning m.m.
Häktningsbeslutet hävs.

Postadress
141 84 Huddinge
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Björnkullavägen 5 A

Telefon
Telefax
08-561 660 00
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sodertorns.tingsratt@dom.se
E-post:
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Expeditionstid
måndag - fredag
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Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan
röja målsägande A:s identitet. Detsamma gäller uppgifterna om målsägande A:s
identitet i sekretessbilagan till denna dom och i ljud- och bildupptagningarna från
förhandlingen.
Ersättning
1. Elisabet Selin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 53 956 kr. Av beloppet
avser 10 791 kr mervärdesskatt.
2. Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 44 933 kr.
Av beloppet avser 8 987 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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Åklagare
Kammaråklagare Tomas Malmenby
Söderorts åklagarkammare i Stockholm
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Målsägande A
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Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan
röja målsägande A:s identitet. Detsamma gäller uppgifterna om målsägande A:s
identitet i sekretessbilagan till denna dom och i ljud- och bildupptagningarna från
förhandlingen.
Ersättning
1. Anton Strand tillerkänns ersättning av allmänna medel med 63 383 kr. Av beloppet
avser 12 677 kr mervärdesskatt.
2. Beträffande ersättning till målsägandebiträdet se domslut för Mehdi Chahboune.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Målsäganden kallas i domen för A. Beträffande hennes riktiga namn, se domsbilaga
1 (sekretessbelagd).

Åklagarens yrkanden; se domsbilaga 2.

Målsäganden har biträtt åtalet och yrkat förpliktande för de tilltalade att vardera till
henne utge skadestånd om 105 000 kr, varav 100 000 kr avser kränkning och 5 000
kr sveda och värk. På beloppet har yrkats ränta enligt 6 § räntelagen från den 18
juni 2011 till dess betalning sker.

Frihetsberövanden

Envar av de tilltalade har varit berövade friheten som anhållna från den 18 juni
2011 och som häktade sedan den 21 juni.

DOMSKÄL

Mohamed Kronström har förnekat brott under påstående av att han genomfört ett
ömsesidigt och frivilligt samlag med målsäganden i ett första skede, varpå
målsäganden i ett senare skede frivilligt genomfört ett kort oralt samlag. Han har
inte varit medveten om att annat sexuellt umgänge samtidigt skett med annan. Han
har helt tillbakavisat alla påståenden om ofrivillighet och att målsäganden befunnit
sig i ett hjälplöst tillstånd.

Mehdi Chahboune har även han förnekat brott. Han har vitsordat att han haft såväl
vaginalt som oralt samlag med målsäganden. Dessa har dock varit frivilliga och
kommit till stånd på målsägandens initiativ. Han har förnekat att han hållit i eller
hindrat målsäganden liksom att hon varit i ett hjälplöst tillstånd. Han har vidare
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förnekat att det förekom samtidigt sexuellt umgänge med annan person då han hade
samlag med målsäganden.

Mehdi Chahboune har bestritt utvisningsyrkandet.

Envar av de tilltalade har bestritt målsägandens skadeståndsyrkande. De har båda
vitsordat 75 000 kr som skäligt i och för sig för kränkning och yrkat belopp 5 000 kr
för sveda och värk.

---------

Följande har framkommit om de inblandades kontakter med varandra.

Målsäganden A var på kvällen den 17 juni tillsammans med tre jämnåriga kvinnliga
kamrater på klubben ”Sommar” på Kungsholmen i Stockholm. De drack en del
alkohol. De kom i kontakt med Mattias Aitsy, vilken denna kväll arbetade som vakt
på klubben. Det bestämdes att man först skulle åka till Medborgarplatsen och äta.
En av A:s kamrater avvek härefter och en kamrat till Mattias Aitsy - Mehdi
Chahboune - anslöt. Sällskapet åkte sedan med Mattias Aitsy som förare bil till
dennes lägenhet i Rågsved där Mattias Aitsy lovat hålla en efterfest. Klockan var nu
cirka 04. Efter en stund kom Mohamed Kronström till lägenheten. Den sistnämnde
var bekant med de båda killarna.

De tre killarna och A med sina två kamrater, Emma Hultin Gustafsson och Vera
Braathen, umgicks i vardagsrummet. Man drack rosévin, pratade, lyssnade på
musik, dansade en kort stund och spelade ett par spel med sexuell anknytning.
Frågor ställdes om deltagarnas sexuella erfarenheter och om man besvarade frågan
med ja fick deltagaren dricka en klunk vin. När A och Vera gick ut på balkongen
för att röka gick Mattias Aitsy och Emma in i Mattias sovrum. Vera var trött och
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hänvisades att lägga sig på soffan i vardagsrummet. I lägenhetens andra sovrum,
som var uthyrt till en utomstående, lade sig A.

A har uppgivit i huvudsak följande.

Från det att hon kom till klubben vid 20-tiden drack hon 2-3 glas öl, 4-6 cider och
en shot. Hon blev lite påverkad – ”taggad” - av alkoholen. I lägenheten drack hon
tre glas vin. Stämningen var bra, alla var glada och det var lugnt.

Vera blev trött, vilket Vera blir då hon blir full. Vera ville sova på soffan.
Mohammed Kronström visade var hon själv kunde sova. Hon var full och trött och
ville sova. Hon kände sig vinglig. Det var inte planerat att hon och kamraterna
skulle ligga över i lägenheten. Hon fick efteråt reda på att Emma fanns i sovrummet
intill det sovrum hon visades till. Mohamed lämnade sovrummet, varpå hon tog av
sig en tröja och sin klänning. Hon hade BH, tights och trosor på sig då hon lade sig
med ett täcke över sig i dubbelsängen. Mohamed kom in igen i sovrummet och lade
sig bredvid henne. Han kom nära henne. Han smekte hennes arm. Hon låg på sidan
med Mohamed bakom sig. Mohamed antydde att han ville ha sex. Hon sa att hon
inte orkade och att hon ville sova. Mohamed sa ”kom igen nu” och ”du ska få
sova”. Hon sa att hon inte ville. Mohamed flyttade sig en bit bort, tror hon. Emma
kom in och frågade om allt var OK och om det var lugnt. Hon svarade att det var
det. Hon och Emma hade ögonkontakt och hon tror att Emma var ensam.

Hon låg på rygg då Mohamed oväntat drog av hennes benkläder. Han drog sin penis
upp och ner mellan hennes ben innan han stoppade in den i hennes slida. Hon blev
chockad och gjorde inget motstånd. Det kändes så overkligt. Hon hade ju sagt att
hon inte ville ha sex. Hon backade så att penisen åkte ut. Mohamed stoppade in sin
penis igen. Hon försökte vända på sig så att hon låg på mage efter att ha legat på
rygg. Hon intog sedan ryggställning på nytt och sökte förgäves trycka bort
Mohamed med sina händer mot hans bröst. Varje gång hon ändrade ställning åkte
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snoppen ut ur slidan. Mohamed var över henne nästan liggande över henne med
raka armar. Hon försökte krypa och dra sig mot sängkanten genom att ta tag i en
spjäla i sänggaveln. Mohamed fortsatte att ha samlag med henne. Hon vet inte hur
länge detta pågick. Hon har inte märkt att Mohamed lämnat sovrummet efter det att
han kommit in och de haft sex.

Mehdi Chahboune kom in i sovrummet utan att säga något till henne. De båda
killarna sa något hon inte hörde åt varandra. Hon kände att de bytte plats. Hon
kände de bådas ben. Hon hade ingen tanke på att be Mehdi om hjälp. Det vaginala
samlaget upphörde en kort stund. Någon ställde sig framför hennes ansikte. Hon
kunde därför inte lämna sängen den vägen. Den som stod vid hennes huvud lyfte
upp detta och tryckte in sin snopp i hennes halvöppna mun. Snoppen kom åt hennes
tänder. Det kändes som om hon kvävdes. Hon var inte aktiv. Samtidigt hade den
andre vaginalt samlag med henne. Hon kände då att hon ville ge upp. Hon låg på
mage snett över sängen med huvudet mot dörren. Hon vet inte alls hur länge detta
pågick. Det kändes som att hon försvann ur hennes kropp. Allt blev kolsvart. Det
kändes som att hon satt fast. Det kändes som att den som stod bakom henne höll
fast hennes ben och den andre hennes huvud. Hon fick finna sig i situationen. Innan
snoppen stoppades in i hennes mun stönade hon till av smärta. Då stönade även den
som hade vaginalt samlag med henne. Den som hade vaginalt samlag var hårdhänt
och det gjorde ont i slidan. Hon sa aj. Hon vet inte hur många gånger hon sa detta.
Det var som om ingen brydde sig om vad hon sa. Hon hade sagt flera gånger innan
att hon inte ville ha sex. Hon försökte även hela tiden ta sig därifrån. Till Mohamed,
som sa sig heta Simo, sa hon ”sluta, jag vill inte, jag vill sova”. Hon vet inte om hon
sade detta även efter det att Mehdi kommit in i rummet men det verkade som att
Mehdi visste vad han skulle göra. Direkt bytte Mehdi plats med Mohamed.

Först då Emma kom in i sovrummet igen fattade hon vad som hände. Hon satt
naken på golvet och grät. Hur hon hamnat på golvet vet hon inte. Hon kände sig
hjälplös. Emma skrek på killarna, som sedan gick därifrån. Den tampong som
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polisen återfann under sängen är hennes. Hon hade tampong för att hon var i slutet
av mensperioden. Emma hjälpte henne att klä på sig. Plötsligt var hon, Emma, Vera
och Mattias på gatan. Emma sa sig vilja ringa polisen. Hon började då springa
därifrån med Emma och Mattias efter sig.

När de återvänt var polisen på plats och hon berättade vad som hänt. Hon fördes till
Södersjukhuset av polisen. Hon tyckte situationen var jobbig och önskade att inget
hade hänt. Hon sprang därför åter från de andra för att slippa berätta om allt som
hänt. Hon ville inte att någon inklusive pojkvännen skulle få veta vad som hänt.
Hon kände sig äcklig för att männen kunde göra vad som helst med henne utan att
lyssna på henne. Hon kände sig efteråt dum i huvudet för att hon kunde ha sagt och
gjort mera. Efter övergreppen till dess att hon undersöktes på sjukhuset drack hon
ingen alkohol. Hon vet inte om någon av männen fick utlösning. Någon kondom
användes inte. Hon har svårt att minnas detaljer om vad som hänt i sovrummet. Hon
minns att hon haft oralsex med bara en av killarna.

Mohamed Kronström har i huvudsak uppgivit följande.

Han var på fest med arbetskamrater i Handen på kvällen. De bröt upp vid kl 03. Han
och några andra tog taxi till Stockholm och försökte förgäves komma in på någon
bar. Han ringde Mattias Aitsy, som uppgav att det skulle bli en efterfest i dennes
lägenhet. Mattias sa att han kunde komma dit. Inget sades om vilka som skulle
delta. Han ringde senare Mattias och sa att han var på väg.

Han kom till lägenheten vid kl 04.05-04.10. Han hälsade på alla. Han känner
Mattias och Mehdi sedan lång tid tillbaka. Han har sovit över hos Mattias några
gånger. Under leken frågades vem man trodde skulle få ha sex under natten. A och
Emma pekade då på honom. Han kände sig på festhumör men kände sig inte
berusad. Han har inga minnesluckor.
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Sedermera gick Mattias och Emma in i ena sovrummet. Vera lade sig i soffan i
vardagsrummet. Han hämtade ett täcke och lade det över Vera. A bad också om ett
täcke. Han hänvisade A att sova i det andra sovrummet. A bad honom om massage.
Han sa att han också ville ha massage. Han hjälpte A att dra ned dragkedjan på
hennes egenhändigt tillverkade klänning. Hon tog själv av sig kläderna på
underkroppen och skylde denna med täcket. A lade sig på mage först, varvid han
masserade A. Hon vände sig sedan på rygg. Han halvsatt i sängen. De pussades och
hade ögonkontakt. Han tog av sig sina byxor och kalsongen. Då tog A av sig sin
BH. Han och A hade samlag, som höll på cirka fem minuter. Han låg över A, som
höll i sina ben med sina armar. Han hade sina händer på ömse sidor om A:s huvud.
Han höll inte i A. Han använde inte kondom. Det var inget tal om skyddsmedel.
Han fick utlösning. Han kände ingen tampong i A:s slida. A sa aldrig att hon var
trött och ville sova och inte ha sex. A har inte sökt stöta bort honom med sina
händer. Samlaget avslutades varpå han lade sig på sidan, ställde sig upp och tog på
sig en morgonrock. Han gick in i det andra sovrummet och pratade med Mattias och
Emma 5-10 minuter innan han gick tillbaka. Mehdi låg då i soffan och sov.

A låg i sängen och sov, som han trodde, under täcket. Han lade sig i sängen på den
andra sidan. Emma knackade på och frågade A om det var OK och om de skulle
stanna kvar i lägenheten eller åka hem. A svarade att det var OK och att de skulle
sova över i lägenheten. Emma kanske förstod då han kom in i morgonrock och
pratade att han haft sex med A. Emma lämnade rummet. Han somnade.

Han vaknade av att A låg snett över sängen på mage och sög av honom. Han fick en
chock. Han hade inte stånd och fick det inte heller. Mehdi stod naken med stånd
bakom A vid fönstret. Mehdi var inte i sängen. Av Mehdi har han efteråt hört att
Mehdi och A haft samlag. Detta har han inte sett. Emma kom nu in i sovrummet
igen och frågade A vad A höll på med. A kravlade sig då över honom och satte sig
på golvet där hon började gråta. Han förstod ingenting. Emma hjälpte A att klä på
sig och de båda lämnade lägenheten.
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Han vet inte varför A berättar som hon gör men han har inte gjort något som A inte
varit med på. Om A sagt nej hade han inte rört henne. Han ringde Mattias när de
andra lämnat lägenheten. Han fick inget svar. Han förstod inte vad som hänt och
ville veta vart Mattias tagit vägen. Han tog bussen hem. Vid telefonkontakt med
Mattias dagen därpå sa Mattias att han var efterfrågad av polisen.

Mehdi Chahboune har uppgivit i huvudsak följande.

Han var under kvällen på en klubb vid Medborgarplatsen. Han blev uppringd av
Mattias Aitsy. Han träffade Mattias och fyra tjejer vid en matkiosk. De åkte bil till
Mattias lägenhet. Där ville tjejerna dricka alkohol. Alla drack. Dessförinnan hade
han bara druckit en öl. Tjejerna var normala och inte berusade. Genom att de var
rödögda märktes det att tjejerna druckit alkohol tidigare på kvällen. Simo –
Mohamed Kronström – kom dit också. Simos bror är inneboende hos Mattias.

A ville lyssna på musik från datorn. A såg hans Facebook på datorn och skickade ett
meddelande från hans Facebook till hennes. A bjöd in honom som hennes vän.

Mattias och Emma gick in i Mattias sovrum. Vera ville sova. Simo och A gick in i
det andra sovrummet. Simo hade hämtat ett täcke åt Vera. Han la sig på soffan och
försökte sova. Mattias och Emma kom ut ur sovrummet och gick in i det andra
sovrummet. De kom ut igen efter 2-3 minuter. Därefter somnade han. Vera frös
varför han lade på henne en filt också. Vera låg bredvid honom.

Efter en halvtimme, som han uppskattar det, blev han väckt av A, som uppmanade
honom att följa med till sovrummet. A hade ett täcke runt om sig. A bad honom 3-4
gånger att följa med innan han gjorde detta. Han hade bara kalsonger på sig. Simo
låg och sov i sängen. Simo låg närmast dörren under ett eget täcke. A stängde
dörren. Han lade sig i mitten av sängen med A vid sin sida. A sa ”kom närmare
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mig”. Hon la sin hand över hans mage och lår. Slutligen la hon handen på hans
penis. Hon sökte dra av hans kalsonger. Han förstod att A hade ett sexuellt intresse
av honom. Han tog då själv av sig kalsongerna. A stoppade självmant hans penis i
hennes mun. Han hade stånd då A sög av honom. Han gjorde ingenting. Han fick en
chock och sa ingenting. Detta pågick under cirka en halv minut. Därefter hade de
samlag. A var naken. A valde ställning. Hon stod på alla fyra med händerna och
knäna i sängen. De hade vaginalt samlag i cirka tio minuter. Under samlaget sa A i
ett röstmellanläge ”fuck me”. A gav ifrån sig ett stönande under samlaget, vilket
han uppfattade som normalt och av vällust. Han hade sina händer på A:s rygg under
samlaget. Han använde inte kondom. Det var inget tal om skyddsmedel. Han fick
utlösning. Han stönade inte under samlaget.

A visade inte eller sa på något vis att hon inte ville ha sex. Om A sagt något härom
hade han inte haft sex med henne.

När de avslutat samlaget vände sig A mot Simos penis och började suga på denna.
Han tog sig ur sängen och ställde sig vid fönstret. Simo vaknade med ett ryck. Han
var i chocktillstånd. Han förstod inte varför A vände sig mot Simo. Han hade nu
inget sexuellt umgänge med A och rörde henne inte.
I detta skede kom Emma in i sovrummet och frågade A ”vad gör du” flera gånger.
A befann sig i sängen. A blev ledsen eller generad och började gråta. A satte sig på
golvet. Han fick nu ytterligare en chock. Han förstod ingenting av A:s beteende. Då
Mattias hörde A gråta kom även Mattias in i sovrummet. De tre tjejerna och Mattias
lämnade lägenheten. Han och Simo pratade om varför A börjat gråta. Ingen av dem
förstod något. Han berättade då för Simo att han haft samlag med A.

Han och Simo åkte från lägenheten till Simos bostad där de sov. Tanken var att de
skulle följa efter de andra till busshållplatsen men de såg inte de andra. Då han
vaknade hade Simo gått. Polisen ringde och väckte honom. Han gjorde upp med
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polisen att de skulle mötas i Orminge centrum. Han fick vänta i 10-15 minuter
innan polisen kom.

På åklagarens begäran har Emma Hultin Gustafsson, Vera Braathen och Mattias
Aitsy hörts som vittnen. Viss skriftlig bevisning har åberopats.

I vittnesmålen har bl a följande framkommit.

Emma Hultin Gustafsson.

Hon hade druckit sex cider på klubben. Hon kände sig påverkad men minns vad
som hände. Hon och kamraterna ville festa vidare. Mattias Aitsy, som de inte kände
sedan tidigare, sa att han skulle ha en efterfest. A var lagom full men hade allt under
kontroll, precis som hon. Vera verkade inte full men med tanke på att Vera
sedermera spydde borde Vera ha varit ”jävligt full”. Inget flörtande förekom. Under
den lek de lekte blev det en diskussion om trekant. Det framkom att A hade
erfarenhet av trekant med två tjejer samtidigt. Det tyckte killarna var värsta grejen.
Själv gjorde hon klart att hon inte kunde tänka sig att ha sex på tre personer.

Mattias ville prata med henne i sitt sovrum. De båda gick in dit. Mattias ville ha sex
med henne men hon sa att hon inte ville. Det var tyst i lägenheten så hon trodde att
A och Vera dragit iväg. Då hon kom ut satt Mehdi Chahboune i soffan och Vera låg
i denna. A var med Simo i det andra sovrummet. Hon tittade in genom den på glänt
stående dörren. A låg på rygg med Simo över sig. Han stödde sig på händerna.
Ingen av dem rörde sig. De låg under ett täcke. Hon såg att A hade BH:n på sig.
Mattias var med henne och de gick in till Mattias sovrum igen. Hon var allmänt
orolig, som hon kan vara ibland. Hon ville också se vad A hade för sig med en kille
i ett sovrum. Mattias kommenterade det med att ”där ser du, allt är lugnt”. Hon var
orolig över att A skulle ha sex, eftersom A har en pojkvän. Om A skulle vara
otrogen skulle A ångra sig efteråt.

14
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2011-07-15

B 8528-11

Enhet 7

Hon har dålig tidsuppfattning men efter cirka tio minuter hörde hon A säga ”nej, jag
vill inte, snälla sluta, jag vill sova”. Hon sa till Mattias att hon ville gå in och kolla
vad som hände i det andra sovrummet utifrån vad hon hörde. Mattias sa att hon
skulle ta det lugnt och låta de andra vara. Dörren var nu stängd. Hon knackade på
dörren innan hon öppnade. Simo sa att hon kunde komma in. A låg på den bortre
sidan av sängen och Simo låg närmast dörren. De hade varsitt täcke över sig. De låg
inte nära varandra och höll inte i varandra. Hon frågade A om det var OK och om A
mådde bra. A svarade att det var bra och att A nu skulle sova. Hon förvissade sig
ännu en gång om att det stod rätt till, vilket A bekräftade. Hon sa till A att A skulle
säga till om de skulle dra därifrån. Hon litade på vad A sa. Om A och Simo haft
samlag kan detta ha upphört då hon knackade på den stängda dörren. Hon stängde
dörren efter sig, tror hon. Hon vet inte om Mattias var med henne även denna gång.
Hon gick tillbaka till Mattias rum.

Efter cirka fem minuter, tror hon, en kortare tid i alla fall, hörde hon något som
gjorde att hon trodde att A spydde. Några sekunder senare hörde hon A säga ” jag
vill inte, var snäll och sluta”. A lät rädd och grät. Hon hörde stönljud som av smärta.
Mattias ville inte heller denna gång att hon skulle gå och kolla. I sovrummet befann
sig A, Mehdi och Simo. Hon kan inte säga om dörren nu var stängd. A satt bakom
sängen. A grät jättemycket och bad henne om hjälp. Mehdi stod två meter från A i
ett hörn med en t-shirt på sig och hade stånd. Simo låg på samma sida av sängen.
Vad fan har ni gjort, sa hon. Simo verkade inte fatta någonting. A sa att hon blivit
fasthållen och frågade efter sina trosor. Hon hjälpte A att klä på sig. De tog sig ut ur
huset. Mattias vänta de på Vera, som spydde i badrummet.

Simo kom vid något tillfälle under natten in till henne och Mattias. Hon kan inte
säga i vilket skede detta var. Simo och Mattias pratade någon minut. Simo hade
något virat runt kroppen. Hon mindes inte spontant att Simo kom in utan det var
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polisen som nämnde detta, vilket hon då erinrade sig. Hon är nu säker på att så var
fallet.
Hon antog vad som hänt men visste inte. A sa att de hade våldtagit henne, ”knullat
henne trots att hon inte ville”. De hade hållit fast A:s ben. Hon blev upprörd över
det som berättades. Hon antog att A inte velat ha sex och trodde att killarna
våldtagit A. Hon hade ju hört A skrika och hört A säga att A inte ville. Hon ringde
polisen. A skrek och grät och var panikslagen. A sprang från platsen så hon fick
jaga ikapp A. Hon, A och Vera åkte med polisbilen till SÖS. Där sökte A springa
från dem igen. Hon fick övertala A att gå in. A var upprörd över att hon ringt
polisen och sa att A ville glömma allt och åka hem. Inget skulle hända med en
polisanmälan heller, sa A. A ville även att A:s pojkvän inte skulle få veta något.

Mattias Aitsy.

Det var uppgjort sedan tidigare att Mehdi Chahboune skulle sova hos honom denna
natt. Han blev under natten mindre berusad än de övriga. De övriga var lika
berusade men alla kom ihåg vad de gjorde och alla kunde ta hand om sig.

Då han och Emma gick in i hans sovrum tror han att Simo (Mohamed Kronström)
och A gick in i det andra sovrummet. Emma kan ha varit ute och då konstaterat att
A var i det andra sovrummet. Emma var orolig för A och ville se till att allt var OK
beträffande A. Han följde efter Emma. De lyssnade först utanför dörren. Simo låg
över A. A hade BH på sig. Simo och A hade hånglat enligt vad han tror. Emma
frågade A om det var OK. Ja, svarade A. A var inte obekväm med sin situation. Han
och Emma gick då tillbaka till hans rum. Mehdi låg i soffan tillsammans med Vera.

Han hörde efter cirka tio minuter att A hade sex. Det var stönande ljud. Det lät som
att A hade skön sex. Han hörde ingen säga något. Inte heller Emma sa sig ha hört
någon säga något. Emma började gråta och han frågade henne varför. ”Hör du inte
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att de har sex”, svarade Emma. Emma förtydligande sitt svar med att A har en
pojkvän och A skulle komma att få ångest efteråt efter att ha varit otrogen. Han
svarade att detta var A:s ensak. Han och Emma fortsatte sitt samtal.

Efter ett tag kom Simo in i hans sovrum klädd i en vit morgonrock. De pratade en
stund. Simo hade haft sex. Inget tydde på ofrivillighet. Han bad sedan Simo att gå
ut. Han och Emma fortsatte att prata. Efter ytterligare ett tag hörde Emma att någon
spydde. Emma trodde att det var A. Emma sprang ut och knackade på toadörren,
som var låst. Det visade sig att det var Vera som var där inne. Emma sprang då till
det andra sovrummet för att se om någon spydde där. Han följde strax efter. Där
fanns nu A, Mehdi och Simo. Den sistnämnde låg i sängen. Han vet inte om Simo
hade kläder på sig. Mehdi letade efter sina kläder. Han hade inte hört Mehdi gå in i
sovrummet och blev förvånad över att finna Mehdi där. A och Mehdi var nakna. A
satt på golvet och började gråta då de kommit in i rummet. A sa att hon inte ville.
De fick ut A på något vis. Mehdi och Simo sa båda att A var med på att ha sex och
de förstod inte varför A grät. Emma gick denna gång inte till det andra sovrummet
på grund av att hon hörde A gråta.

A sprang ut till hissen. Han följde efter. Emma letade efter A:s kläder. A sa att hon
inte velat ha sex utan tvingats till detta. A sa att killarna hade dragit henne i varsin
fot och tvingat sig på henne. När Emma kommit med kläderna gick A och Emma ut.
Han väntade på Vera. De båda gick sedan också ut. A grät och var ledsen. Emma
ville ringa polisen. ”Ja, gör det”, sa han. A ville inte att polisen skulle kontaktas och
hon sprang iväg. Han och Emma sprang efter. Vera ringde polisen. När polisen
anlänt gick de åter upp i lägenheten, där de tilltalade inte längre fanns.

Simo ringde en timme senare. Han svarade inte. På dagen ringde han till Simo, som
undrade vart de tagit vägen. Han frågade vad som hänt. Simo svarade att A var med
på att ha sex i form av en trekant. A ville ha sex med både Simo och Mehdi, sa
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Simo. Han sa att polisen varit där och att polisen nu letade efter Simo och Mehdi.
Mehdi gick själv till polisen. Han skjutsade Simo till polisen.

Enligt vad Simo berättat och vad han själv la märke till var det en flört mellan Simo
och A. Simo sa att denne fick uppfattningen att A var intresserad av Simo. Hade
han hört A säga sluta och jag vill inte hade han ingripit. Han vill inte ha stök i sin
lägenhet. Han tror att A fått ångest efter att haft sex med killarna.

Tingsrättens bedömning

Målsäganden och envar av de tilltalade framstår var för sig som trovärdiga i sina
respektive berättelser om åtalad händelse. Deras versioner om vad som utspelat sig
är helt oförenliga i det att målsäganden berättat i huvudsak i enlighet med vad
åklagaren påstått medan de tilltalade sagt sig ha haft sexuellt umgänge med
målsäganden, vilket varit ömsesidigt och frivilligt på båda sidor samt delvis på
initiativ av målsäganden.

Målsäganden har enligt ett sakkunnigutlåtande beräknats ha haft en promille i
blodet på 2,28 vid åtalad händelse. Detta vinner inte stöd av övrig utredning.
Utlåtandet gör dock att viss återhållsamhet måste iakttas vid bedömningen av
målsägandens utsaga.

Emma Hultin Gustafsson har i sitt vittnesmål närmast givit stöd åt att det gått till så
som målsäganden berättat. Mattias Aitsy har å andra sidan givit uttryck för att de
versioner de tilltalade har lämnat om frivilliga samlag är riktiga.

Tingsrätten finner mot bakgrund av vad som framkommit inte visat att målsäganden
befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.
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Målsägandens uppgift om det våld som utövats och att hon hållits fast i benen då
hon sökt ta sig ur sängen vinner inte stöd av annan bevisning än att hon i efterhand
berättat för sina kamrater och Mattias Aitsy att så skett.

Tingsrätten finner mot de tilltalades förnekande och avgivna berättelser, som inte
kan lämnas utan avseenden, att den av åklagaren förebringade bevisningen inte ger
tillräckligt stöd åt åklagarens talan så att en fällande dom kan meddelas. Eftersom
åklagaren inte styrkt sin talan ska åtalet mot envar av de tilltalade ogillas.

Vid angiven utgång i ansvarsdelen ska även åklagarens utvisningsyrkande ogillas
liksom målsägandens skadeståndstalan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 3 (DV 400)
Överklagande senast den 5 augusti 2011 ställs till Svea hovrätt.

Folke Hammarström

Avräkningsunderlag, se aktbilagorna 59-60.

