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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

DOM
2016-03-11
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr: B 1823-15
B 2563-15

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Tilltalad
GEOFFREY David Ziggy Hellman, 19910115-2214
Frihetsberövande: Häktad
Bergsgatan 4 B Lgh 1105
632 26 Eskilstuna
Offentlig försvarare:
Advokat Peter Eklund
Advokatfirman Peter Eklund AB
Kapellgatan 5
732 20 Arboga
Åklagare
Kammaråklagare Sara Sundström
Åklagarmyndigheten
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Box 1123
141 23 Huddinge

1.

Målsägande
George Hanna
Titanvägen 12
632 34 Eskilstuna
Målsägandebiträde:
Advokat Carlos Costa
Advokat Carlos Costa AB
Rademachergatan 17
632 20 Eskilstuna

2.

Emilie Palmroos
Sekretess, se Partsbilaga sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Jacob Asp
Advokathuset Actus AB
Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-40 30 300
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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2016-03-11

Mål nr: B 1823-15

Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Jacob Asp
Advokathuset Actus AB
Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken
2015-07-14
2. Våldtäkt, 6 kap 1 § 2 st brottsbalken
2015-09-21
3. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2016-01-24
4. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken
2015-12-01 -- 2015-12-31
5. Ofredande, 4 kap 7 § brottsbalken
2016-01-26
Åtal som den tilltalade frikänns från
Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)
2016-01-26
Påföljd m.m.
Fängelse 4 år
Skadestånd
1. Geoffrey Hellman ska solidariskt med Sebastian Amani Sandiani utge skadestånd till
George Hanna med 261 907 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 14 juli 2015 till dess betalning sker.
2. Geoffrey Hellman ska utge skadestånd till Sekretess A med 160 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 september 2015 till dess betalning
sker.
3. Geoffrey Hellman ska utge skadestånd till Emilie Palmroos med 17 600 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2016 på ett belopp om 7
600 kr och från den 31 december 2015 på ett belopp om 10 000 kr, allt till dess betalning
sker.
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Förverkande och beslag
1. I beslag tagen ryggsäck, balaklava, bräckjärn, pistol med tillhörande magasin och kniv
förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten beslagsliggare nr BG69416
p 1-2 och 12, BG69622 p 1, BG69400 p 9 och BG69475 p 3).
2. Beslaget av skor med glassplitter, dammsugarpåse med glasfragment och blodbesudlad
servett ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Polismyndigheten beslagsliggare nr
BG70217 p 1 och 5 och BG69416 p 11).
3. I beslag tagen usb-sticka med film och foton förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten beslagsliggare nr 2015-5000-BG108389 p 1).
4. I beslag tagen MDMA jämte emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten beslagsliggare nr 2016-5000-BG9814 p 2).
Häktning m.m.
Geoffrey Hellman ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lämnats vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja
Sekretess A:s identitet. Samma sekretessbestämmelse ska fortsätta vara tillämplig på
identitets- och adressuppgifterna i partsbilagorna till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Peter Eklund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som offentlig
försvarare med 82 358 kr. Av beloppet avser 48 951 kr arbete, 14 580 kr tidsspillan,
2 356 kr utlägg och 16 471 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Carlos Costa tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 16 951 kr. Av beloppet avser 13 561 kr arbete och 3 390 kr
mervärdesskatt.
3. Jacob Asp tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde
med 33 488 kr. Av beloppet avser 26 791 kr arbete och 6 697 kr mervärdesskatt.
4. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
SEBASTIAN William Keyvan Amani Sandiani, 19950723-5431
Årbygatan 1 B Lgh 1503
633 45 Eskilstuna
Offentlig försvarare:
Advokat Susanna Karlsson
Grimm Advokatbyrå Karlsson AB
Fristadstorget 10
632 20 Eskilstuna
Åklagare
Kammaråklagare Sara Sundström
Åklagarmyndigheten
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Box 1123
141 23 Huddinge
Målsägande
George Hanna
Titanvägen 12
632 34 Eskilstuna
Målsägandebiträde:
Advokat Carlos Costa
Advokat Carlos Costa AB
Rademachergatan 17
632 20 Eskilstuna
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Rån, 8 kap 5 § brottsbalken
2015-07-14
Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med samhällstjänst 200 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.
Frivårdskontor
Frivården Eskilstuna
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Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Sebastian Amani Sandiani ska solidariskt med Geoffrey Hellman utge skadestånd till
George Hanna med 261 907 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 14 juli 2015 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagen ryggsäck, balaklava, bräckjärn, pistol med tillhörande magasin och kniv
förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten beslagsliggare nr BG69416
p 1-2 och 12, BG69622 p 1, BG69400 p 9 och BG69475 p 3).
2. Beslaget av skor med glassplitter, dammsugarpåse med glasfragment och blodbesudlad
servett ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Polismyndigheten beslagsliggare nr
BG70217 p 1 och 5 och BG69416 p 11).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Susanna Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
offentlig försvarare med 38 280 kr. Av beloppet avser 26 460 kr arbete, 3 645 kr
tidsspillan, 519 kr utlägg och 7 656 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Carlos Costa tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 16 951 kr. Av beloppet avser 13 561 kr arbete och 3 390 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Yrkandena i målet framgår av domsbilagorna 1-6.

DOMSKÄL
Skuld och ansvar
Åtalet för rån och George Hannas enskilda anspråk
Sebastian Amani Sandiani har erkänt gärningen men bestritt det enskilda anspråket.
Som skäliga skadeståndsbelopp i och för sig har han vitsordat 12 000 kr för
kränkning, 1 200 kr för psykiskt lidande och 25 000 kr för egendomsförlust
ävensom sättet att beräkna ränta.

Geoffrey Hellman har förklarat att han på grund av kraftig påverkan vid tillfället
varken kan erkänna eller förneka gärningen eftersom han inte minns vad han gjorde.
Han har vidare bestritt det enskilda anspråket och inte vitsordat några belopp som
skäliga i och för sig.

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan.

George Hanna har vid målsägandeförhöret berättat om hur svårt han upplevt rånet
och hur rädd han blev. Hans beskrivning av händelseförloppet överensstämmer väl
med åklagarens gärningsbeskrivning. Han har också sagt att han, trots deras
maskering, känner igen Sebastian och Geoffrey som rånarna, Sebastian på ögonen
och Geoffrey på dennes tatuering på halsen.

Sebastian har uppgett att det var Geoffrey, som är hans morbror, den dagen ringde
honom och frågade om han ville vara med på ett rån och att han sa ja till detta
eftersom han inte ville svika honom samt att det var Geoffrey som sedan vid rånet
använde hans fjäderpistol medan han själv hotade med kniven. Sebastian har också
uppgett att det, som målsäganden angett, kan ha varit ett sextiotal klockor som
tillgreps.
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Eftersom Sebastians erkännande stöds av utredningen ska han dömas för gärningen,
alltså för rån.

Beträffande Geoffrey stöds utpekandena av honom som gärningsman av den
tekniska bevisningen, däribland särskilt DNA-resultaten och glassplitterundersökningen. Även Geoffrey ska därför dömas som gärningsman för rånet.

Tingsrätten bedömer de av målsäganden yrkade skadeståndsbeloppen för kränkning
och sveda och värk innefattande psykiskt lidande som skäliga och vad avser
egendomsförlust som styrkt. George Hannas talan ska därmed bifallas fullt ut.

De särskilda yrkandena som inte ifrågasatts ska bifallas.

Åtalet för våldtäkt och målsägandens enskilda anspråk
Geoffrey Hellman har förnekat gärningen och bestritt det enskilda anspråket. Inget
belopp har vitsordats som skäligt i och för sig. Han har erkänt att han vid tillfället
haft samlag med målsäganden men gjort gällande att detta varit frivilligt och
förnekat att han drogat målsäganden.

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan. Dock har
åklagaren avstått från att åberopa PM angående filmens innehåll och i stället för
sidan 12 i förundersökningsprotokollet har polismannen Hans Berg hörts som
vittne.

Målsäganden har vid förhöret gjort gällande följande. Geoffrey kom hem till henne
för att han tappat sina nycklar och behövde någonstans att sova. I lägenheten fanns
också hennes vän Kim Söder Sköldin. Geoffrey hade några piller med sig som han
la på bordet och sa att något om att det var ”starka grejor”. De drack coca cola och
pratade. Vi något tillfälle var hon ute i köket. Geoffrey försökte ta på henne men
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hon avvisade honom. Plötsligt blev hon oförklarligt trött och blev tvungen att gå
och lägga sig. När hon låg i sängen märkte hon att Geoffrey kom och lade sig
bredvid henne och ville ta på henne. Hon sa dock nej och tog bort hans hand. Sedan
uppfattade hon att han var inne i henne men hon kunde inte göra något åt det. När
hon vaknade, var hon naken på underlivet, trots att hon haft både trosor och shorts
på sig när hon lade sig. Hon kände sig äcklad och kränkt av det som hänt och fick
hjälp av Kim att få iväg Geoffrey från lägenheten. Med hjälp av Evelina Fredriksson tog hon sig senare till polisen och därefter till sjukhuset för undersökning. På
grund av brottet och filmen som finns ute, har hon mått väldigt dåligt. Därför har
hon utökat den psykologkontakt hon redan hade. Därtill har hon inte orkat med sina
studier. Geoffrey måste ha drogat henne genom att lägga Klonezepam i hennes
dricka. Hon tog inget annat den kvällen men hade rökt cannabis några dagar innan.
Geoffrey Hellman har uppgett att de hade ett ”knarkparty” och att de tillsammans i
lägenheten både tog tabletter, använde amfetamin och rökte cannabis. Målsäganden
var sedan med på att ha samlag med honom men det är inte han som syns på filmen
som spelats upp.

Kim Söder Sköldin har omvittnat: Både han och Geoffrey tog Trimek den kvällen
men målsäganden gjorde det inte. Något flirtande mellan Geoffrey och
målsäganden uppfattade han inte. Hon blev sedan plötsligt trött och gick och lade
sig. Geoffrey följde sedan efter henne. Han trodde de skulle ”ligga” vilket
förvånade honom, eftersom målsäganden innan Geoffrey kom dit hade sagt att hon
inte gillade Geoffrey på det sättet. När hon sedan vaknade och sa att hon blivit
våldtagen, trodde han först inte på henne. Men därefter, när han av andra hört att
Geoffrey gjort det förut, trodde han på det. Därför gav han också filmen på usbstickan han fick till polisen. Han vill inte säga vem han fick stickan av men den
personen sa att det var en skärmdump från Geoffreys mobiltelefon. Han har sett
filmen och det är Geoffrey man ser på filmen. Han känner igen Geoffreys tatuering
på handen/armen.
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Evelina Fredriksson har berätta om hur upprörd målsäganden var och hur illa hon
mådde när hon blev kontaktad av henne och hjälpte henne till polis och
läkarundersökning.

Tingsrätten finner att den tekniska utredningen och vittnesmålen ger ett entydigt
stöd för målsägandens uppgifter om att hon blivit drogad av Geoffrey Hellman och
vidare att hon av honom utsatts för ett ofrivilligt samlag. Geoffrey Hellman ska
därför dömas för våldtäkt. Det är därtill visat att han filmat målsäganden och sig
själv under viss del av gärningen, vilket gör brottet särskilt allvarligt och kränkande.

På grund av brottet ska Geoffrey Hellman förpliktas att betala skadestånd till
målsäganden. På skäl som angetts ovan kan kränkningsersättningen sättas så högt
som målsäganden begärt. Även yrkade ersättningen för sveda och värk innefattande
psykiskt lidande finner tingsrätten vara skälig.

Det särskilda yrkandet om förverkande av en usb-sticka, mot vilket det inte gjorts
någon erinran, ska bifallas

Åtalen för misshandel m.m. samt Emelie Palmroos enskilda anspråk
Geoffrey Hellman har förnekat allt det han åtalats för och även bestritt det enskilda
anspråket.

Åklagaren har åberopat den utredning som framgår av stämningsansökan.

Emelie Palmroos har vid målsägandeförhöret berättat att hon under de angivna
tiderna av Geoffrey Hellman utsatts för de kränkande tillmälen, hot till eget och
andras liv samt det våld som angetts i åtalspunkterna 1, 2 och 3 samt att hon – sedan
hon väl fått ut Geoffrey ur sin bostad – i köksfläkten hittade en påse med 82
tabletter som hon antog att han gömt där och därför överlämnade till polisen.
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Geoffrey Hellman har uppgett att det ibland i och för sig var lite bråkigt mellan
Emelie och honom men att han varken slagit, hotat eller förolämpat henne och
tabletterna som hittats är inte hans.

Emelie Palmroos har enligt tingsrättens bedömning berättat på ett trovärdigt sätt om
vad som hänt. Hon har konkretiserat hur de vid misshandelstillfället kommit i bråk
om hennes telefon, som Geoffrey ville titta i och kontrollera vilka hon kontaktade,
och hur han då drog ner henne på golvet med ett grepp om halsen så att hon skadade
ena knäet och handleden. Vidare att han genom hot till hennes och andras liv fick
henne att ställa in en planerad kryssning och hur han när hon krävde att han skulle
flytta från hennes lägenhet eller begärde att han skulle ta ett jobb brusade upp och
kallade henne för allt möjligt fult. Geoffrey Hellman har å andra sidan tidigare i
målet visat sig ha svårigheter att hålla sig till sanningen. Till stöd för trovärdigheten
i målsägandens uppgifter finns det vidare fotografier på de blåmärken som
målsäganden haft på ena knäet och handleden och har hon för vittnet Emma
Lundgren berättat hur Geoffrey Hellman betett sig mot henne. Mot den bakgrunden
finner tingsrätten att Emelie Palmroos uppgifter också som tillförlitliga kan läggas
till grund för prövningen i skuldfrågan. Genom dessa är det bevisat att Geoffrey
Hellman gjort sig skyldig till misshandel, olaga hot och ofredande på sätt som
angetts i åtalspunkterna 1-3.

Beträffande de upphittade tabletterna finns ingen bevisning i form av fingeravtryck
eller liknande som stöder åklagarens påstående om att de innehafts av Geoffrey
Hellman. Som en följd härav kan inte åtalet för narkotikabrott bifallas. Tabletterna
bör ändock förverkas.

Emelie Palmroos skadeståndstalan framstår som rimlig vad avser beloppen. Den ska
därför bifallas.
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Påföldsfrågorna m. m.
Sebastian Sandani Amani är nu 20 år men var bara 18 år vid brottet. Han är tidigare
ostraffad. Det har framkommit att den drivande till att få med honom på
rånargärningen var hans fem år äldre morbror Geoffrey Hellman. Som det
föreslagits av Frivården och också yrkats i målet kan påföljden för Sebastian stanna
vid skyddstillsyn i förening med samhällstjänst.

Geoffrey Hellman är 25 år. Han förekommer under 14 avsnitt i belastningsregistret
och har tidigare dömts för bland annat rån och misshandel. Frivården har tagit fram
en placering för honom vid ett behandlingshem, varvid påföljden i så fall skulle
vara skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Med
hänsyntill det höga sammanlagda straffvärdet för den brottslighet som Geoffrey
Hellman övertygats om i målet kan den föreslagna påföljden inte anses vara
tillräckligt ingripande. Geoffrey Hellman bör i stället, som åklagaren yrkat, dömas
till fängelse 4 år och på grund av återfallsrisken kvarbli i häkte tills domen vinner
laga kraft mot honom.

Skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden framgår av lag.

Tingsrätten bedömer att Susanna Karlsson begärt väl mycket ersättning för sitt
arbete i målet och sätter därför ner ersättningen till ett skäligt belopp i förhållande
till målets omfattning i berörd del.

De båda tilltalades ekonomiska förhållanden medför att kostnaderna för deras
försvar ska stanna på staten.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 400)
Överklagande senast den 1 april 2016 ställs till Svea hovrätt men ges in till
tingsrätten.

På tingsrättens vägnar

Per Pettersson

Avräkningsunderlag, se akten

ESKILSTUNA TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Rotelgrupp 2
2016-03-11
Eskilstuna

Mål nr: B 1823-15

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19910115-2214

Datum för dom/beslut
2016-03-11

Efternamn
Hellman

Förnamn
GEOFFREY David Ziggy

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2016-01-26
2015-07-14

2015-07-31

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-40 30 300
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

ESKILSTUNA TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Rotelgrupp 2
2016-03-11
Eskilstuna

Mål nr: B 1823-15

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19950723-5431

Datum för dom/beslut
2016-03-11

Efternamn
Amani Sandiani

Förnamn
SEBASTIAN William Keyvan

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad
2015-07-14

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2015-07-31

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
Åklagarområde Stockholm
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Sara Sundström

2016-02-12

1(3)
233
AM-98667-15
107-37

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

Eskilstuna tingsrätt
Rotelgrupp 2
Box 363
631 05 ESKILSTUNA

INKOM: 2016-02-12
MÅLNR: B 1823-15
AKTBIL: 25

TR mål: B 1823-15
Handl.:

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

1 Amani Sandiani, Sebastian William Keyvan Sebastian
Personnr

Medborgare i

19950723-5431

Sverige

Telefon

Tolkbehov

Adress

Årbygatan 1 B Lgh 1503 633 45 ESKILSTUNA
Offentlig försvarare/ombud

Karlsson, Susanna, Eskilstuna Advokatbyrå AB, Fristadstorget 10, 632 20
ESKILSTUNA
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2015-07-14, Häktad 2015-07-17, Häktningsbeslutet hävt 2015-07-31.
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

2 Hellman, Geoffrey David Ziggy

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Geoffrey

Stud
Tolkbehov

Personnr

Medborgare i

Telefon

19910115-2214

Sverige

016-12 75 24,
0728364248

Adress

Bergsgatan 4 B Lgh 1105 632 26 ESKILSTUNA
Offentlig försvarare/ombud

Eklund, Peter, Rademachergatan 14, 632 20 ESKILSTUNA
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2015-07-14, Häktad 2015-07-17, Häktningsbeslutet hävt 2015-07-31.
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
RÅN (Amani Sandiani och Hellman) (5000-K874263-15)
Målsägande
George Corc Hanna som företräds av målsägandebiträde: Carlos Costa, c/o
Advokat Carlos Costa AB, Rademachergatan 17, 632 20 ESKILSTUNA

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1123
14123 HUDDINGE

Björnkullavägen 7

010- 56 25000

registrator.aksodertorn-stockholm@aklagare.se

Telefax

010-56 27314

Ansökan om stämning
Åklagarområde Stockholm
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Sara Sundström

2016-02-12

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(3)
233
AM-98667-15
107-37

Gärning
Sebastian Amani Sandiani och Geoffrey Hellman har maskerade och
beväpnade tillsammans och i samförstånd genom hot som för målsäganden
George Hanna inneburit eller framstått som trängande fara stulit klockor till
betydande värde i butiken G.H. Klock Center på Kungsgatan 9 i Eskilstuna den
14 juli 2015.
Hoten har bestått i att Sebastian Amani Sandiani hållit i en kniv som han visat
målsäganden i samband med att Geoffrey Hellman krossat en glasmonter och
en kassadisk med ett tillhygge samt riktat en fjäderpistol i plast mot
målsäganden. Geoffrey Hellman har ur den krossade glasmontern och från den
krossade kassadisken sedan tagit klockor och lagt dessa i en medhavd ryggsäck
som Sebastian Amani Sandiani bar på ryggen. Sebastian Amani Sandiani och
Geoffrey Hellman har sedan lämnat butiken tillsammans.
Sebastian Amani Sandiani och Geoffrey Hellman begick gärningen med
uppsåt.
Lagrum
8 kap 5 § brottsbalken
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden George Hanna angående omständigheterna vid
gärningen samt vad som tillgreps och värdet av tillgripet gods till styrkande av
åtalet.
Förhör med tilltalade Sebastian Amani Sandiani som erkänner brott. Sebastian
Amani Sandiani ska även höras angående sin kännedom om Geoffrey
Hellmans delaktighet i gärningen.
Förhör med Geoffrey Hellman som förnekar brott.
Skriftlig bevisning
Protokoll över brottsplatsundersökning främst utvisande den krossade
glasmontern och den krossade kassadisken i butiken G.H. Klock Center samt
att jämförelseglas tagits från dessa till styrkande av åtalet.
Översiktskarta över Djurgården, s 90 FUP, beslagsprotokoll, s 41-43 och s 54
FUP och protokoll godsspårning s 161-173 FUP utvisande att, var och när i
förhållande till brottet en fjäderpistol samt en ryggsäck innehållandes en
balaklava, kofot, blodbesudlad servett och klockor från butiken anträffades; allt
till styrkande av åtalet.
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Beslagsprotokoll (BG69475 p 3), s 44 FUP och fotokopia, s 35 FUP, utvisande
den kniv Sebastian Amani Sandiani använde vid rånet till styrkande av åtalet
och förverkandeyrkandet.
Beslagsprotokoll (BG69400 p 9), s 38 FUP och fotokopia, s 77, utvisande den
pistol som använts vid rånet till styrkande av åtalet och förverkandeyrkandet.
Träffrapport, s 191 FUP, utvisande att den ryggsäck som använts vid rånet
tillhörde den person som Hellman vid tidpunkten för gärningen sammanbodde
med till styrkande att Hellman är gärningsman.
Protokoll över vapenundersökning, s 174-177 FUP och beslagsprotokoll
(BG69400 p 9), s 38 FUP utvisande att Hellman vid gripandet i en ficka haft på
sig ett magasin som passat i den fjäderpistol som använts vid rånet.
Sakkunnigutlåtande, s 203-212 FUP utvisande att; DNA från Hellman påvisats
på mantelns räfflor på den fjäderpistol som använts vid rånet, att DNA från
Hellman påvisats dels på den balaklava som låg i ryggsäcken med rånbyte dels
på en blodbesudlad servett som låg i ryggsäcken tillsammans med rånbyte; allt
till styrkande av att Hellman är gärningsman.
Beslagsprotokoll, s 55-56 FUP och sakkunnigutlåtande, s 196-202 FUP,
utvisande att glassplitter från butikens glasmonter i butiken påvisats från
Hellmans sko samt att glassplitter från butikens kassadisk påvisats i en
dammsugarpåse som togs i beslag från Hellman till styrkande av att Hellman är
gärningsman.
Jämförelsebild på kläder, s 151 FUP, utvisande att Geoffrey Hellman är
gärningsman.
Särskilda yrkanden
Det yrkas att beslag tagen ryggsäck, balaklava, bräckjärn (BG69416 p 1-2 och
p 12), pistol med tillhörande magasin (BG69622 p 1, BG69400 p 9) och kniv
(BG69475 p 3) förverkas enligt 36 kap 2 § BrB.
Det yrkas att i beslag tagna; skor med glassplitter (BG70217 p 1),
dammsugarpåse med glasfragment (BG70217 p 5) och blodbesudlad servett
(BG69416 p 11) får bestå till dess domen vunnit laga kraft i ansvarsdelen.
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Åklagarområde Stockholm
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

Eskilstuna tingsrätt
B 2563-15

INKOM: 2016-02-19
MÅLNR: B 2563-15
AKTBIL: 29

Häktat mål

Stämningsansökan
AM-98667-15-4

Åklagare
Kammaråklagare Sara Sundström

Tilltalade
Geoffrey David Ziggy Hellman (19910115-2214)
Företräds av advokat Peter Eklund.
Anhållande verkställt 2016-01-26, Häktad 2016-01-29.

Punkt 1
1.1

VÅLDTÄKT (5000-K1214181-15)
Geoffrey Hellman har försatt målsäganden sekretess A i vanmakt genom att
tillföra narkotiskt preparat innehållande Klonazepam i målsägandens dricka.
Målsäganden A har druckit av drickan och somnat.
Geoffrey Hellman har därefter genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden A
och härvid otillbörligt utnyttjat att hon på grund av sömn och drogpåverkan
befunnit sig i en särskilt utsatt situation.
Geoffrey Hellman har olovligen och utan målsägandens vetskap filmat och fotat
målsäganden samtidigt med och i anslutning till det vaginala samlaget.
Det hände den 21 september 2015 på Uttermarksgatan 54, Eskilstuna, Eskilstuna
kommun.
Geoffrey Hellman begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 6 kap 1 § 2 st brottsbalken

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1123
14123 HUDDINGE

Björnkullavägen 7

010- 56 25000

registrator.aksodertorn-stockholm@aklagare.se

Telefax

010-56 27314

Stämningsansökan
Åklagarområde Stockholm
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Sara Sundström

1.2
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Målsäganden
Sekretess A
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Jacob Asp.

1.3

Särskilda yrkanden

1.3.1

Det yrkas att usb-sticka med film och foton förverkas från Geoffrey Hellman
enligt 36 kap 2 § BrB: 2015-5000-BG108389.1.

1.4

Muntlig bevisning

1.4.1

Förhör med målsäganden sekretess A angående händelsen till styrkande av åtalet.

1.4.2

Förhör med den tilltalade Geoffrey Hellman som förnekar brott.

1.4.3

Förhör med vittnet Kim Söder Sköldin angående hans iakttagelser och upplevelser
av händelsen och målsäganden under natten och dagen efter gärningen, vad
målsäganden berättat för honom samt angående hans vetskap om att målsäganden
blivit filmad till styrkande av åtalet.

1.4.4

Förhör med vittnet Evelina Maria Margareta Fredriksson angående hennes
kontakter med målsäganden efter händelsen till styrkande av åtalet.

1.5

Övrig bevisning

1.5.1

Sakkunnigutlåtande, s 55-64 FUP, utvisande att sperma från Hellman påvisats i
vagina på målsäganden till styrkande av åtalet.

1.5.2

Analysrapport, 47-54 och s 12 FUP till styrkande av att målsäganden varit
drogpåverkad.

1.5.3

Syn av fotokopior och filmsekvens av en sovande och drogpåverkad målsägande
(usb medtas av åklagaren till förhandling) samt PM angående filmens innehåll, s
11 FUP, till styrkande av att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

1.5.4

Syn av stillbild från film och fotokopia av Hellmans hand med tatuering, s 13-15
FUP, till styrkande att Hellman filmat målsäganden.

1.5.5

Skärmdump från Hellmans dator, s 28-29 FUP, samt protokoll avseende
datamediaundersökning, s 37-45 FUP, utvisande att Hellman gjort ett flertal
internetsökningar på hemsidor som rör sex med drogade kvinnor. Detta åberopas i
förening med övrig bevisning till styrkande av att Hellman drogat målsäganden.
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Handläggning
Hänvisning till handlingar önskas avseende den åberopade skriftliga bevisningen.
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Stämningsansökan
Åklagarområde Stockholm
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Sara Sundström

2016-02-18

1(3)
252
AM-98667-15
107-37

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

Eskilstuna tingsrätt
B 2563-15

INKOM: 2016-02-18
MÅLNR: B 2563-15
AKTBIL: 28

Häktat mål

Stämningsansökan
AM-98667-15-5

Åklagare
Kammaråklagare Sara Sundström

Tilltalade
Geoffrey David Ziggy Hellman (19910115-2214)
Företräds av advokat Peter Eklund.

Punkt 1
1.1

MISSHANDEL (5000-K121548-16)
Geoffrey Hellman har misshandlat målsäganden Emilie Palmroos genom att ta tag
om hennes hals och trycka ner henne mot golvet med smärta, rodnad, svullnad och
blåmärken som följd.
Det hände den den 24 januari 2016 på Norrbackagatan 28, Stockholm, Stockholms
stad.
Geoffrey Hellman begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 3 kap 5 § brottsbalken

1.2

Målsäganden
Emilie Palmroos
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Jacob Asp.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1123
14123 HUDDINGE

Björnkullavägen 7

010- 56 25000

registrator.aksodertorn-stockholm@aklagare.se

Telefax

010-56 27314
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Åklagarområde Stockholm
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Punkt 2
2.1

OLAGA HOT (5000-K121548-16)
Geoffrey Hellman har hotat Emilie Palmroos vid två olika tillfällen; vid det ena
tillfället genom att fälla yttrande med innebörd att att han skulle skära upp
målsägandens väninna och väninnans mamma om målsäganden följde med på en
kryssning och vid det andra tillfället genom att fälla yttrande med innebörd att han
skulle skära halsen av målsäganden när hon sover och att hon därför borde sova
med ögonen öppna.
Det hände mellan den 1 december 2015 och den 31 december 2015 på
Norrbackagatan 28, Stockholm, Stockholms stad.
Hoten var sådant att Emilie Palmroos kunde förväntas känna allvarlig rädsla för
sin egen och annans personliga säkerhet.
Geoffrey Hellman begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

2.2

Målsäganden
Emilie Palmroos
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Jacob Asp.

Punkt 3
3.1

OFREDANDE (5000-K121548-16)
Geoffrey Hellman har ofredat Emilie Palmroos genom att flera gånger i veckan
kalla henne hora, slyna och fitta . Det hände från december 2015 till och medden
26 januari 2016 på Norrbackagatan 28, Stockholm, Stockholms stad.
Geoffrey Hellman begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 4 kap 7 § brottsbalken

3.2

Målsäganden
Emilie Palmroos
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Jacob Asp.
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Punkt 4
4.1

NARKOTIKABROTT (5000-K136414-16)
Geoffrey Hellman har olovligen innehaft 82 tabletter om totalt 28 gram MDMA
som är narkotika. Det hände från och med mitten av januari till och medden 26
januari 2016 på Norrbackagatan 28, Stockholm, Stockholms stad.
Geoffrey Hellman begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

4.2

Särskilda yrkanden

4.2.1

Det yrkas att i beslag tagen MDMA jämte emballage förverkas från Geoffrey
Hellman enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2016-5000-BG9814.2.

5

Muntlig bevisning

5.1

Förhör med målsäganden Emilie Palmroos angående åtalspunkt 1-4 till styrkande
av åtalen.

5.2

Förhör med den tilltalade Geoffrey Hellman som förnekar brott.

5.3

Förhör med vittnet Emma Lundgren angående hennes iakttagelser av skador på
målsäganden samt vad målsäganden berättat för henne om skadornas uppkomst
samt i övrigt angående vad målsäganden berättat att Hellman utsatt henne för och
angående hennes vetskap om Hellmans innehav av narkotika.

6

Övrig bevisning

6.1

Brottsanmälan och fotogarfier, s 2 och s 5-8 FUP, utvisande skador på
målsäganden till styrkande av åtalspunkt 1.

6.2

Beslagsprotokoll och analysbesked, s 24-25 och s 29-31 FUP, utvisande att
narkotika tagits i beslag till styrkande av åtalspunkt n4.

Bilaga 4
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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
INKOM: 2016-02-29
MÅLNR: B 2563-15
AKTBIL: 35
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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
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MÅLNR: B 2563-15
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Bilaga 7

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

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

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

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

www.domstol.se

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

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

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