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DOMSLUT
Begångna brott
1. Våldtäkt

Lagrum
6 kap 1 § 1 st brottsbalken

2.

6 kap 1 § 1 st och 15 § samt 23 kap 1 §
brottsbalken

Försök till våldtäkt

Påföljd m.m.
Fängelse 2 år 9 månader
Följande åtal ogillas
Sexuellt ofredande (åtalspunkt 2 i stämningansökan daterad 2013-05-20)
Skadestånd
1. Jalal Abdulazeez ska utge skadestånd till målsäganden sekretess med 135 000 kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 april 2013 till
dess betalning sker.
2. Ljubica Markoskas skadeståndsyrkande ogillas.
Häktning m.m.
Jalal Abdulazeez ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
Sekretess enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i
målet för målsäganden sekretess personuppgifter, domsbilaga 1, och 3, för övriga vid
huvudförhandlingen inom stängda dörrar förebringade handlingar och uppgifter samt för
ljud- och bildupptagningar från förhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
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Ersättning
1. Advokat Per Bergsten tillerkänns ersättning av allmänna medel med 91 190 kr. Av
beloppet avser 49 680 kr arbete, 15 960 kr tidsspillan, 7 312 kr utlägg och 18 238 kr
mervärdesskatt.
2. Advokat Malin Mörsare tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 27 856 kr. Av beloppet avser 21 114 kr arbete, 1 140 kr
tidsspillan, 31 kr utlägg och 5 571 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökan bilaga 2 med komplettering enligt
bilaga 3 vilken omfattas av sekretess.

Målsägandena har med stöd av 20 kap 8 § 2 st rättegångsbalken biträtt åtalet och
framställt enskilda anspråk enligt bilaga 4.

Huvudförhandlingen i målet har med stöd av 5 kap 1 § 2 st rättegångsbalken och
35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hållits inom stängda
dörrar.

DOMSKÄL

Jalal Abdulazeez har förnekat gärningarna i åtalspunkt1 och åtalspunkt 2.
Han har bestritt de enskilda anspråken och inte vitsordat några belopp som skäliga
men vitsordat yrkad ränta som i och för sig skälig.

Jalal Abdulazeez har hörts. På begäran av åklagaren har också hållits förhör med
målsäganden A och målsäganden Ljubica Markoska samt vittnena Gada
Henriksson, Elisabet Andersson och Anna-Karin Söderberg. På begäran av Jalal
Abdulazeez har vittnesförhör hållits med Afaf Elias Matti, Diana Alseto och
Nadeen Tomas. Skriftlig bevisning avseende fotografier samt sakkunnigutlåtande
från SKL har åberopats. Ändamålet med undersökningen hos SKL var att undersöka
om det på undersökningsmaterial förekom biologiska spår som avseende DNA
kommer från Jalal Abdulazeez eller annan person.
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De hörda har sammanfattningsvis uppgivit följande.

Målsäganden A: Den 4 april klockan 17 kom Jalal Abdulazeez hem till henne och
trängde sig in i hennes bostad. Hon vet klockslaget eftersom hon tittade på sin
mobiltelefon. Hon satt på en bänk utanför sin bostad och rökte när Jalal kom och
satte sig bredvid henne. När hon förklarade att hon skulle gå in följde han efter och
uppmanade henne att öppna dörren. Hon sa ingenting eftersom hon var rädd för
honom och uppfattade honom som opålitlig. Hon låste upp porten och dörren och
han trängde sig in i hennes lägenhet genom att sätta foten emellan. Det hindrade
henne att stänga dörren eftersom han var mycket starkare än hon; hon har
reumatism och värk. Han sa att de skulle ha sex. Hon förklarade att hon inte ville
det. Han angav att hon skulle få 200 kr men hon svarade att hon inte ville ha hans
pengar. Hon anser att Jalal kan svenska bättre än han vill vidgå. Hon kände sig helt
paralyserad och förlamad av skräck och orkade därför inte skrika. Hon hade inte
heller några markeringar kvar på sin mobil. Han sa att hon skulle göra som han ville
och att han annars skulle mörda henne. I hallen tog han av sig byxor och kalsonger
men behöll skjorta och strumpor på; han hade en vanlig skjorta. Han tvingade ner
henne på huk, på knä, genom att ta tag i hennes axlar. Sedan la han upp sin ena fot
på axeln på henne, tog fram sin snopp, bände upp hennes mun och stoppade in
snoppen i munnen. Därefter ”juckade” han tills det gick för honom och sprutade
sperma i hennes mun. Hon såg att han hade ett fult ärr på ena benet och att han hade
landstingsstrumpor på sig. Han tog ut sin snopp och hon gick in i badrummet och
kräktes och tog tandkräm i munnen eftersom hon tyckte det var äckligt och mådde
illa. När hon kom ut från badrummet låg Jalal i hennes sovrum och onanerade. Hon
uppmanade honom att gå. Sedan tog hon fram telefonen för att ringa 112 men hann
inte göra det innan han kom in till henne i vardagsrummet. Han tog tag i hennes hår
och drog henne till soffan. Hon sa åt honom att sluta men han svarade inte. I soffan
tryckte han ner henne så att hon låg på rygg och ”tog henne” vaginalt tills det gick
för honom. Han tog av hennes trosor och kjol, bände isär hennes ben, stoppade in
snoppen i hennes vagina, höll hårt i hennes bröst och tog hårt mellan benen.
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Därefter vände han på henne och försökte ”ta henne” analt men det fungerade inte.
Sedan sa han att han inte kunde ”knulla” mer och att han skulle komma tillbaka på
måndagen och lämna pengar, 400 kr. Därefter gick han därifrån. – Medan Jalal
”höll på” sa hon tre eller fyra gånger åt honom att sluta. Hon sa också att hennes
dotter snart skulle komma och då frågade han om han kunde ligga med henne
också. Hon svarade nej och angav att dottern då skulle ringa polisen. Jalal undrade
varför hon skulle göra det. Två gånger sa han att om hon inte gjorde som han sa
skulle han mörda henne, förutom i hallen sa han det också i vardagsrummet. Under
händelsen försökte hon knuffa honom men han var mycket starkare än hon; hon har
svaga leder. Hon upplevde att händelsen pågick en evighet även om det gick fort,
hon ville bara att det skulle ta slut. Hon var mycket rädd men tror samtidigt att Jalal
inte visste vad han gjorde. – När Jalal hade gått grät hon och ringde sedan till sina
barn och berättade vad som hänt. Hon orkade inte ringa till polisen eftersom hon var
chockad och mådde dåligt. Hennes barn uppmanade henne att ringa polisen men
hon förklarade att hon skulle göra det dagen därpå. Ljubica Markoska kom till
henne nästa dag och hon berättade då för henne vad som hänt. Sedan hjälpte
Ljubica henne att ringa polisen. När hon berättade för Ljubica visste hon inte Jalals
namn men Ljubica förstod vem hon menade; hon har känt Jalals familj i många år.
Inledningsvis berättade hon inte för polisen om det vaginala samlaget eftersom hon
var så rädd, hon var rädd för att Jalal skulle komma tillbaka och göra något ännu
värre. Hon har en fästman sedan många år och var rädd för att ha blivit smittad.

Hon känner igen Jalal vid huvudförhandlingen och är helt säker på att det var han
som kom till hennes lägenhet. Innan den aktuella händelsen hade hon sett honom i
Skogsängen men visste då inte vad han hette eller om han hade någon familj. Vid
ett tillfälle några veckor före den 4 april träffade hon honom vid tobaksaffären och
pratade då med honom för första gången. Han stannade till och frågade vad hon
hette och om han fick komma hem till henne och dricka kaffe. Hon svarade nej och
skojade lite med honom. Jalal var klädd i en vit lång skjorta. Vid det tillfället talade
han inte om sex. En tid senare kom Jalal när hon satt utanför sin bostad på en bänk
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och rökte. Han tog henne hårt på brösten och mellan benen, sa att hon var fin och
att han ville ”knulla henne”. Hon sa åt honom att gå och han gick iväg. Jalal smög
också runt och tittade in genom hennes fönster. – Erinrad om uppgifter i protokoll
från polisförhör med henne gäller att uppgiften att Jalal vid samtalet utanför
tobaksaffären frågade om han fick ligga med henne stämmer.

Det som hände har påverkat henne både fysiskt och psykiskt. Efteråt har hon haft
sömnproblem och svårt att äta trots att det på grund av sjukdom är viktigt för henne
att äta regelbundet. Hon har också känt sig otrygg i sin bostad och även haft värk i
axlar, nacke och rygg. En vecka efter händelsen fick hon en stroke och drabbades
av minnesförlust en tid. Efter medicinering och behandling mår hon nu bättre. När
hon förhördes av polis på sjukhuset efter stroken blandade hon ihop färgerna på de
kläder hon hade på sig vid händelsen. Hon lämnade dock över de kläder hon hade
haft den aktuella dagen till polisen.

Ljubica Markoska: Hon blev bekant med Jalals familj för ungefär tre år sedan
genom att hon mötte hans fru i tvättstugan. De blev mycket goda vänner och när
hon blev hembjuden till familjen träffade hon även Jalal. Hon drack kaffe hos dem
och hjälpte dem med några praktiska saker; de bor nära varandra. I början var det
inga problem och allt var trevligt. Vid ett tillfälle var hon på väg för att hälsa på en
vän som bor i samma trappuppgång som Jalal och mötte honom. Han stoppade
handen under hennes tröja, försökte ta på hennes bröst och även i underlivet utanpå
trosorna och kyssa henne. Det gick mycket fort. Hon uppmanade honom att sluta
och blev mycket upprörd men Jalal tycktes inte förstå det; han verkade vara i sin
egen värld. Han sa att han ”ville” och att hon skulle få pengar av honom. Liknande
händelser har upprepats cirka fem gånger. Hon upplevde att det var pinsamt och
jobbigt och tyckte inte att hon kunde göra anmälan när hon kände hans fru och barn.
Vid flera tillfällen har hon mött Jalal i tvättstugan och i soprummet och han har då
varit klädd i sin vita skjorta. Han har också berättat att han kommit till hennes
lägenhet och ringt på dörren men att hon inte var hemma då. I tvättstugan försökte
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han krama och kyssa henne och tog henne också på stjärten. Han sa att han ville ha
sex med henne. Hon gick bara därifrån. Även i soprummet försökte han krama och
tafsa på henne samt kyssa henne och angav att han ville ha sex med henne. Hon
knuffade honom och sa åt honom att sluta. Han fortsatte dock att prata med henne.
Flera gånger har han agerat på samma sätt mot henne i hissen; han har tagit henne
utanpå kläderna i underlivet och på stjärten. Detta pågick under tre eller fyra
månader; hon tror att det var från september/oktober förra året fram till januari
2013. Därefter har han bara pratat med henne. Hans tafsande upphörde genom att
hon försökte undvika att möta honom. – Det som har hänt har känts mycket jobbigt
och hon har inte vågat berätta för sin familj om det. Hon har mått dåligt. Först
gjorde hon ingen anmälan eftersom hon tänkte på Jalals familj. När hon fick höra
vad han hade gjort mot målsäganden A tänkte hon att även hon själv också skulle
göra anmälan.

Hon har känt målsäganden A i många år. Vid ett tillfälle berättade A för henne att
en man som hon trodde var från Afghanistan hade ringt på hennes dörr och när hon
öppnade hade han knuffat in henne i lägenheten, tagit henne på brösten och
underlivet och sedan gått iväg. Två veckor senare mötte hon A som var upprörd
och berättade att mannen hade varit där igen. Hon talade också om att hon hade
anmält honom. När hon själv skulle kontrollera med polisen att A verkligen hade
gjort anmälan ändrade A sig och angav att hon inte gjort anmälan ännu men skulle
göra det. Sedan gick hon tillsammans med A och hennes dotter till en bekant
och drack kaffe. Dottern bad henne att hjälpa A att göra anmälan. När de senare var
tillbaka i A:s kök ringde hon till polisen och sedan berättade A vad som hänt. Hon
hörde att A beskrev att hon hade suttit ute och rökt, att mannen hade kommit in i
hennes lägenhet, att han hade knuffat henne på golvet och gjort ” det där med
munnen”. A pratade om sperma. Efter en stund avbröts samtalet. När telefonen
ringde igen bad hon A att inte lägga på eftersom hon själv också ville göra en
anmälan. Sedan hon gjort anmälan gick hon direkt hem till Jalal och hans dotter
öppnade för henne. Hon frågade efter Jalal och när han kom ut i hallen bad hon att
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få prata med honom. Hans hustru ville vara med men hon förklarade att det inte
gick. Hon och Jalal gick ut och hon frågade honom vad han hade gjort med A. Han
svarade något om att A ville och att han inte erbjudit henne pengar. Han frågade
också vad som nu skulle hända och undrade om hans fru skulle göra slut. Hon
svarade att hon inte visste men talade om att A hade gjort polisanmälan . – En
lördag när hon skulle på förhör mötte hon Jalal vid busstationen. Han sa att hon
skulle be A att ta bort polisanmälan och att A då kunde få pengar. När hon påminde
honom om vad han gjort mot henne bad han om förlåtelse och sa att han
respekterade henne. Elisabet Andersson var med på bussen. – Det är möjligt att hon
har sett ärret på Jalals ben men hon mindes inte det vid polisförhöret. Nu kommer
hon dock ihåg att hon har sett det. När A berättade vad som hänt förstod hon själv
direkt att mannen var Jalal; han har pratat med henne flera gånger om A och frågat
om han kunde gå hem och ha sex med henne. Hon svarade att hon absolut inte
trodde det. Hon har pratat svenska med Jalal.

Jalal Abdulazeez
Åtalspunkt 1: Han känner inte igen målsäganden A och har aldrig träffat henne.
Därmed har han inte heller varit i hennes lägenhet, han visste inte ens att hon bodde
i Skogsängen. Det är möjligt att de har mötts och att han har gått förbi henne men
de har inte pratat med varandra. – Han känner Ljubica Markoska mycket väl. De har
en familjerelation och hälsar på varandra. Han har inte pratat med Ljubica om
målsäganden A. – Han brukar inte gå klädd i långskjorta ute i Skogsängen, man
sover i en sådan. Om han har något snabbt ärende att uträtta, t ex att köpa cigaretter,
händer det att han har långskjorta på sig ute, annars vill han inte gå ut om han är
klädd så. Tobaksbutiken ligger precis nedanför hans bostad. – Det är hans ben som
syns på ett fotografi i förundersökningen. Han använder shorts mycket sällan, det är
när han ska gå och fiska. Han har ingen nära släkting i Eskilstuna som har ärr på
benet. – På eftermiddagen den 4 april låg han och sov mellan klockan 14 och 19.
Innan dess fick han hjälp av en släkting med att sätta upp gardinstänger. Efter
klockan 19 brukar han och hans fru titta på en turkisk teve-serie. – Avseende att det
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påträffats sperma hemma hos målsäganden A som enligt utlåtande antingen
kommer från honom eller från någon nära släkting till honom gäller att han har
många släktingar i Eskilstuna, trettio personer. Det är kusiner från olika håll och
släktingar till hans fru. Eftersom han och hans fru är kusiner är hennes syskon och
kusiner även kusiner till honom. Bland de trettio släktingarna här har han ingen bror
eller syster. – Ljubica kom hem till honom och berättade att A skulle polisanmäla
honom. Han visste inte vad anmälan gällde och gick därför själv till polisen för att
få veta det. Hon pratade inte om att något hänt henne själv.

Åtalspunkt 2: Han har känt Ljubica ganska länge. Det hon berättat om att de träffats
på olika platser och han skulle ha berört henne stämmer inte, han har inte gjort så.
Det hade inte heller funnits tid till det i hissen. Han har inte pussat eller kysst
Ljubica. De har bara besökt varandra och hon har hjälpt honom med skolarbete. De
har haft en mycket god relation och är inte osams med varandra. Han undrar varför
hon inte berättat allt från början. Enligt hans uppfattning känner Ljubica alla
människor i området och pratar med dem. – Han har berättat om ärret på sitt ben för
Ljubica och visat det för henne.

Anna-Karin Söderberg: I sakkunnigutlåtandet från SKL har hon angivit att
det på tops från en soffplymå på målsägandens adress påvisats sperma samt att
resultaten talar extremt starkt för att sperman kommer från Abdulazeez (grad +4)
om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Man gör
tillägget avseende möjligheten att det kommer från en nära släkting eftersom det är
större risk för slumpmässig överensstämmelse med en nära släkting än för helt
obesläktade personer. Om man vill vara helt säker på att det inte kommer från en
nära släkting bör man ta jämförelseprov från de personerna. Är det inte möjligt att
göra kan man beräkna sannolikheten för en slumpmässig överensstämmelse utifrån
den DNA-profil man har. Det har inte gjorts i detta fall. Statistiskt sett gäller dock
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att risken för en slumpmässig överensstämmelse mellan nära släktingar är
1 på 200 000 vid fullständiga DNA-profiler som finns här. Med nära släktingar
menas i första hand helsyskon. Kusiner är mer avlägsna släktingar så där är risken
ännu lägre än 1 på 200 000. För barn är också sannolikheten lägre.

Gada Henriksson: Hon har en grillkiosk där A brukar handla ofta och de känner
därigenom varandra. För en tid sedan blev hon uppringd av A som talade om att hon
dagen innan hade blivit våldtagen av den arabiska mannen. Först trodde hon att A
skojade men sedan berättade A att mannen hade knackat på dörren, knuffat in henne
i lägenheten och sedan våldtagit henne. En stund efter samtalet kom A till henne i
kiosken. A, som verkade trött, förklarade att hon mådde dåligt och beskrev vad
mannen gjort. Hon sa att hon inte skrikit eftersom mannen hade satt handen för
hennes mun. A sa att det var äckligt när han stoppade in i hennes mun och att hon
mådde illa. Samtidigt kom Ljubica dit och hon talade om att mannen var Jalal.
Ljubica sa även att han hade försökt röra hennes bröst också en gång när de åkte
hiss. Ljubica hade inte pratat om honom tidigare. – Vid ett tillfälle satt A och drack
kaffe framför kiosken när Jalal kom och handlade och sedan pratade med A en
stund. A kom in och berättade att Jalal hade bjudit på kaffe. – Det som står i
protokoll från polisförhör med henne om att A även sa att Jalal var dum stämmer.

Elisabet Andersson: Hon är god vän med Ljubica Markoska sedan många år.
En dag i våras skulle Ljubica på polisförhör när de träffades på bussen. Vid
busshållplatsen stod sedan Jalal Abdulazeez och Ljubica gick fram och pratade med
honom i två minuter. Sedan gick hon och Ljubica därifrån. Hon hade själv sett Jalal
några gånger tidigare men är inte bekant med honom.

Ljubica har berättat att Jalal vid ett tillfälle har antastat henne genom att knuffa och
tafsa henne på brösten. Hon uppfattade att det hade hänt i Ljubicas lägenhet. Hon
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vet inte när händelsen skulle ha inträffat men tror att Ljubica berättade om det några
veckor före bussresan.

Afaf Elias Matti (hustru till Jalal Abdulazeez): Torsdagen den 4 april var det
påsklov och familjen var hemma. Det var som vanligt och inget särskilt den dagen.
Mitt på dagen var en släkting hos dem och hjälpte till att ordna med gardiner. Jalal
var också med. När släktingen hade gått satt Jalal en liten stund i vardagsrummet
innan han gick och la sig att sova som han brukar göra varje dag. Det var kanske vid
15-tiden. Själv sov hon inte utan jobbade. Hon var i lägenheten hela tiden och
lagade mat i köket, tvättade kläder i badrummet och var även i vardagsrummet.
Jalal brukar sova ganska länge om hon inte väcker honom. De brukar tittat på en
teve-serie som börjar klockan 19 och hon väckte honom halv sju, strax innan serien
skulle börja. Jalal var inte vid tobaksaffären under dagen, han var inte ute utan låg
och sov.

Diana Alseto (dotter till Jalal Abulazeez): Den 4 april hade hon påsklov och var
hemma från skolan. Hon hade tid för behandling mellan klockan 12 och 13 och
sedan var hon en timme på träning till klockan 14 eller 14.30. Därefter gick hon
hem. När hon kom hem var hennes pappa, hela den övriga familjen och även hennes
kusin, Imad, där. De höll på med gardinerna. Hon gick in och duschade. När hon
kom ut igen hade hennes pappa gått och lagt sig. Hon gick in i hans rum för att
hämta en sak och såg då att han sov. Vid 15-tiden gick hon också själv och la sig
och vaknade igen vid 18 – 18.30-tiden. Hennes syster Nadeen, som lade sig efter
henne själv, vaknade samtidigt. De vaknade före sin pappa. Vid 19-tiden tittade de
på TV. Hennes pappa sov i föräldrarnas sovrum men hennes mor sov inte. Själv sov
hon i ett annat rum tillsammans med sin syster. Det brukar vara någon i familjen
som väcker Jalal. Deras dagar liknar varandra. Det var hennes pappa, hon själv och
hennes syster som vilade under eftermiddagen. Hennes mor sov inte; det hördes ljud
hela tiden och när de vaknade såg de henne hålla på med olika saker. Såvitt hon
minns sa hennes mor också att hon inte hade vilat och hade lite huvudvärk.
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Eftersom det är länge sedan minns hon inte exakta klockslag.

Avseende uppgifterna i protokoll från polisförhör med henne att hon uppgivit att
även hennes mor sov den aktuella dagen mellan klockan 15 och 17 och att hon gör
det varje dag gäller att det är möjligt att hon sagt så. Det är svårt att minnas exakt
vad hennes mor har gjort. Det var ingen tolk närvarande vid polisförhöret.

Nadeen Tomas (dotter till Jalal Abdulazeez): Den 4 april var det påsklov. Eftersom
det var längesedan minns hon inte exakt vad som hände den dagen. Det är också så
att alla deras dagar är lika. Hon minns lite från den aktuella dagen. En släkting,
Imad, var hemma hos dem och hjälpte till med gardiner. Hon såg när de gick runt i
huset. Själv städade hon. Hon vaknade klockan 11 – 12 som hon brukar på
helgerna. Hennes pappa var hemma och på eftermiddagen gjorde han som han
brukar göra. Han brukade komma hem vid 13 – 14 tiden och äta lunch innan han
gick och la sig och sov till klockan 19, han brukar sova för mycket. När han har
vaknat tittar de på TV och därefter sover de igen. Det är allt de gör under helgerna.
– Den aktuella dagen var Diana på ansiktsbehandling och sedan på gym. Därefter
kom hon hem och duschade. Sedan sov Diana och hon själv i samma rum tills de
tittade på TV. Själv gick hon och la sig ungefär en halvtimme efter Diana. Hon
vaknade före sin pappa, hennes mamma väckte henne ungefär en halvtimme innan
TV-programet började klockan 19. Diana hade vaknat före henne.
Hennes pappa brukar vakna själv eller också väcker hennes mor honom.
Avseende uppgiften i protokoll från polisförhör med henne om att det var hon själv
som väckte hennes pappa gäller att det brukar vara flera som väcker honom, han
vaknar inte direkt. – Hennes mamma sov inte utan var vaken; hon brukar inte sova.

Ljubica Markoski brukade vara hemma hos dem och dricka kaffe. I början var hon
juste och skojade och pratade. Hon uppfattade att Ljubica pratade för mycket om
pengar och sex. – Vid ett tillfälle några dagar efter hennes pappa blev gripen kom
Ljubica hem till dem för att hälsa på hennes mamma. Ljubica sa att hon inte hade
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sagt något om hennes pappa; själv visste hon inte att Ljubica kände till vad som
hänt. Ljubica berättade vad en kvinna hade berättat att hennes pappa hade gjort.
En tid senare pratade hon med Ljubica som bad att de inte skulle vara arga på
henne. Ljubica försäkrade att hon inte hade sagt till polisen att Jalal hade gjort något
utan att hon sagt till dem att han var juste. Hon tycker inte att man kan lita på
Ljubica.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkt 1

Målsäganden A har på ett trovärdigt sätt klart redogjort för händelseförloppet i
hennes bostad. Hon har på ett rakt och okomplicerat sätt berättat om olika delar i
skeendet och har inte givit något intryck av att vilja överdriva vad som hänt. Hon
har också kortfattat men tydligt beskrivit hur hon upplevt händelsen. Hon har varit
helt säker på att det varit Jalal Abdulazeez som kommit till hennes lägenhet och
beskrivit att hon sett ett ärr på hans ben. Av åberopat fotografi framgår att Jalal
Abdulazeez har ett särpräglat ärr på ena benet. Den förklaring målsäganden A
lämnat till att hon inledningsvis inte berättat om vad som hänt i vardagsrummet
framstår som helt rimlig och förringar enligt tingsrättens mening inte tilltron till vad
hon uppgivit. Det har inte heller framkommit något skäl till varför hon felaktigt
skulle anklaga Jalal Abdulazeez. Vidare gäller att hennes uppgifter får stöd av övrig
utredning, särskilt det åberopade sakkunnigutlåtandet från SKL i kombination med
vad vittnet Anna-Karin Söderberg uppgivit om den ytterst låga sannolikheten för
att påvisat DNA från sperma som topsats i målsäganden A:s soffa skulle komma
från annan än Jalal Abdulazeez. Både Ljubica Markoska och Gada Henriksson har
också uppgivit att målsäganden A, i nära anslutning till händelsen, för dem berättat
om vad som skett i hennes hall. Avseende de vittnen Jalal Abdulazeez åberopat får
konstateras att de är nära släkt med honom och därför inte hörts under ed.
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Beträffande deras uppgifter gäller också att både Diana Alseto och Nadeen Tomas
uppgivit att de sovit flera timmar under eftermiddagen. Afaf Elias Matti har
beskrivit att hon varit sysselsatt med olika göromål och hon har därmed inte haft
uppmärksamheten inriktad på om Jalal Abdulazeez vid något tillfälle lämnat
bostaden. Det måste också beaktas att familjemedlemmarna beskrivit att rutinen för
alla dagar sett likadan ut och uttryckt viss osäkerhet rörande vad som hänt just den
aktuella dagen.

Mot bakgrund av det sagda sätter tingsrätten tilltro till de uppgifter målsäganden A
lämnat och lägger dessa till grund för bedömningen. Med denna utgångspunkt
finner tingsrätten styrkt att Jalal Abdulazeez i alla delar agerat på sätt åklagaren
gjort gällande, dvs att han tvingat målsäganden A till oralt och vaginalt samlag samt
att han försökt tvinga henne till analt samlag på sätt som angivits i
gärningsbeskrivningen. Fara för att det anala samlaget skulle fullbordas har
förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Åtalet är
därmed styrkt i sin helhet. Målsäganden har varit fysiskt svag vilket Jalal
Abdulazeez måste ha insett och gärningarna, som har innefattat flera moment, har
begåtts i hennes hem. Omständigheterna är därmed försvårande och brotten kan
uppenbart inte i något avseende anses som mindre grova. Jalal Abdulazeez ska
till följd härav ådömas ansvar för våldtäkt och försök till våldtäkt enligt de av
åklagaren angivna lagrummen.

Vid angiven utgång i ansvarsdelen ska Jalal Abdulazeez också förpliktas att utge
skadestånd till målsäganden A. Med beaktande av gärningarnas omfattning finner
tingsrätten yrkade belopp skäliga. Det enskilda anspråk som målsäganden A
framställt ska därför bifallas i sin helhet.
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Åtalspunkt 2

Ljubica Markoska har uppgivit att Jalal Abdulazeez vid cirka fem tillfällen berört
henne och uttalat sig på sätt som framgår av gärningsbeskrivningen och att det skett
i olika allmänna utrymmen i bostadshuset. Elisabet Andersson har beskrivit att
Ljubica Markoska för henne berättat att det hänt vid ett tillfälle inne i hennes
lägenhet. Gada Henriksson har nämnt att Ljubica Markoska sagt till henne att Jalal
Abdulazeez vid ett tillfälle försökt röra henne. Jalal Abdulazeez har förnekat att han
i något hänseende agerat på angivet sätt. Vid bedömningen får också beaktas att
Ljubica Markoska inte gjort någon polisanmälan förrän målsäganden A berättat om
händelsen i åtalspunkt 1. Mot bakgrund av det sagda finner tingsrätten inte genom
utredningen med tillräcklig grad av säkerhet klarlagt vad som förevarit. Det är
därmed inte ställt utom rimligt tvivel att Jalal Abdulazeez i något avseende ofredat
Ljubica Markoska på sätt som angivits i gärningsbeskrivningen. Åtalet i denna
punkt ska därför ogillas.

Vid denna utgång i ansvarsdelen ska det enskilda anspråk Ljubica Markoska
framställt, som bestritts, lämnas utan bifall.

Påföljd m m

Jalal Abdulazeez är inte tidigare dömd. Av inhämtat yttrande från frivården framgår
att han lever under ordnade sociala förhållanden och att något direkt
övervakarbehov inte föreligger.

De brott Jalal Abdulazeez nu ska dömas för är av sådan art och har sådant
straffvärde att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Tingsrätten
bestämmer strafftiden till två år nio månader.
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För våldtäkt är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Då det inte är
uppenbart att skäl till häktning saknas ska Jalal Abdulazeez därför kvarbli i häkte
till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot honom.

Eftersom Jalal Abdulazeez döms för brott med fängelse i straffskalan ska han betala
föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Av målsägandebiträdet yrkad ersättning är skälig. Med hänsyn till målets
beskaffenhet får också av offentlige försvararen yrkad ersättning anses skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den
28 juni 2013

På tingsrättens vägnar

Ingegerd Ronge

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga
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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.

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
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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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