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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ROBERT Sebastian Hansson, 19881003-3210
Frihetsberövande: Häktad
Kyrkvägen 12
624 52 Lärbro
Offentlig försvarare:
Advokat Eva Ernstson
Kanngjutaregränd 4 A
621 57 Visby
Åklagare
Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Lokal åklagare i Visby
Box 1267
621 23 Visby

1.

Målsägande
Engla Fernando
Fole Stora Sojdeby 755
621 75 Visby
Målsägandebiträde:
Advokat Helen Ahlsten
Advokat Helen Ahlsten AB
Ravinstigen 11
621 58 Visby

2.

Rohan Johansson
c/o Bergström
Eugeniagatan 8 A
621 46 Visby
Målsägandebiträde:
Advokat Helen Ahlsten
Advokat Helen Ahlsten AB
Ravinstigen 11
621 58 Visby

Postadress
Box 1143
621 22 Visby

Besöksadress
Artillerigatan 2 A

Telefon
Telefax
0498-28 14 00
0498-27 97 59
E-post: gotlands.tingsratt@dom.se
www.gotlandstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-12:00
12:30-16:00
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Sekretess M1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Marion Norrby
Advokat Bengt Loquist AB
Strelowgatan 11
621 45 Visby
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2016-03-02 -- 2016-10-21 (6 tillfällen)
2. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken
2016-03-03 -- 2016-10-20 (2 tillfällen)
3. Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st brottsbalken
2016-06-01 -- 2016-10-28, (okänt antal tillfällen)
Påföljd m.m.
Fängelse 3 år 6 månader
Lagrum som åberopas
29 kap 3 § 1 st 2 p brottsbalken
29 kap 3 § 1 st 3 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 7 p brottsbalken
Skadestånd
1. Robert Hansson ska betala skadestånd till Engla Fernando med 10 000 kr samt ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 mars 2016 till dess betalning sker.
2. Robert Hansson ska betala skadestånd till Rohan Johansson med 8 680 kr samt ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 mars 2016 till dess betalning sker.
3. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 20 567 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 mars 2016 till dess betalning sker.
4. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 5 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 mars 2016 till dess betalning sker.
5. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 10 624 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juli 2016 till dess betalning sker.
6. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 7 066 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 juli 2016 till dess betalning sker.
7. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 106 983 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 augusti 2016 till dess betalning sker.
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8.

Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 5 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2016 till dess betalning sker.
9. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 5 400 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2016 till dess betalning sker.
10. Robert Hansson ska betala skadestånd till M 1 med 75 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 oktober 2016 till dess betalning sker.
Häktning m.m.
Robert Hansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom eller fängelsestraffet dessförinnan får verkställas.
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid huvudförhandlingen inom
stängda dörrar och som kan röja målsäganden M 1:s identitet. Detta innefattar
identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identitet gå att klarlägga.
detsamma gäller ljud- och bildupptagning från tingsrättens huvudförhandling samt
identitetsuppgifter i bilaga till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Helen Ahlsten tillerkänns ersättning av allmänna medel med 28 739 kr. Av beloppet
avser 21 168 kr arbete, 1 823 kr tidsspillan och 5 748 kr mervärdesskatt.
2. Eva Ernstson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 94 972 kr. Av beloppet
avser 67 473 kr arbete, 8 505 kr tidsspillan och 18 994 kr mervärdesskatt.
3. Marion Norrby tillerkänns ersättning av allmänna medel med 84 898 kr. Av beloppet
avser 65 488 kr arbete, 2 430 kr tidsspillan och 16 980 kr mervärdesskatt.
4. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.
___________________________________

4
GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2016-12-13

B 229-16

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Robert Hansson ska dömas m.m. enligt följande.
Åtalspunkten 1 – Misshandel (3 kap 5 § brottsbalken)
Robert Hansson har den 2 mars 2016 vid Skäggs i Väskinde inom region Gotland
tillfogat M 1 smärta och kroppsskada genom att, sedan han tryckt ned henne på
golvet med ett grepp runt hennes nacke, tilldela henne ett flertal slag som träffat i
ansiktet samt genom att tilldela henne i flertal slag och sparkar som träffat
överkroppen.
Skadeståndsyrkande
1. M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert
Hansson att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 15 000 kr,
för sveda och värk (två veckors lidande) med 2 067 kr, för inkomstbortfall
(sjukskrivning) med 1 200 kr samt med 2 300 kr för vårdkostnader, dvs.
totalt 20 567 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 mars 2016.
Åtalspunkten 2 – Olaga hot (4 kap 5 § 1 st brottsbalken)
Robert Hansson har den 3 mars 2016 vid Skäggs i Väskinde inom region Gotland
uttalat hot mot M 1 och Engla Fernando av innebörden att han skulle döda eller
skada dem och Rohan Johansson. Hotet har varit ägnat att hos M 1 och Engla
Fernando samt Rohan Johansson framkalla allvarlig fruktan för egen och annans
säkerhet till person.
Skadeståndsyrkanden
1. M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert
Hansson att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 8 000 kr
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 mars 2016.
2. Rohan Johansson, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten
förpliktar Robert Hansson att till honom betala skadestånd avseende
kränkning med 8 000 kr och förlorad arbetsförtjänst med 680 kr, dvs. totalt
8 680 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 mars 2016.
3. Engla Fernando, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten
förpliktar Robert Hansson att till henne betala skadestånd avseende
kränkning med 10 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 mars
2016.
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Åtalspunkten 3 – Misshandel (3 kap 5 § brottsbalken)
Robert Hansson har mellan den 27 juni 2016 och 3 juli 2016 på Kyrkvägen 12 i
Lärbro inom region Gotland tillfogat M 1 smärta och kroppskada genom att tilldela
henne ett slag i huvudet.
Skadeståndsyrkande
M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert Hansson
att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 5 000 kr, för sveda och
värk (två veckors lidande) med 1 200 kr samt med 4 424 kr för inkomstbortfall
(sjukskrivning), dvs. totalt 10 624 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 juli
2016.
Åtalspunkten 4 – Misshandel (3 kap 5 § brottsbalken)
Robert Hansson har någon gång mellan den 11-17 juli 2016 på Kyrkvägen 12 i
Lärbro inom region Gotland tillfogat M 1 smärta och kroppsskada genom att tilldela
henne ett slag i ansiktet.
Skadeståndsyrkande
M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert Hansson
att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 5 000 kr samt för
inkomstbortfall (sjukskrivning) med 2 066 kr, dvs. totalt 7 066 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 17 juli 2016.
Åtalspunkten 5 – Våldtäkt (6 kap 1 § 1 st brottsbalken) och Misshandel (3 kap 5 §
brottsbalken)
Robert Hansson har den 20 augusti 2016 på Kyrkvägen 12 i Lärbro inom region
Gotland tillfogat M 1 smärta och kroppsskada genom att tilldela henne ett flertal
slag på armen.
Robert Hansson har därefter på samma plats och vid samma tid med våld och hot
om våld tvingat M 1 till samlag. Hotet har bestått i att Robert Hansson uttalat att
han skulle ”bryta nacken” av M 1 om hon inte hade samlag med honom och våldet
har bland annat bestått i att Robert Hansson hållit för M 1:s mun och tilltvingat sig
samlag genom att tvinga isär hennes ben för att därefter med ett grepp runt hennes
bröst och ett grepp i hennes hår tvinga in henne i en säng och genomföra ett samlag
samtidigt som han hållit fast M 1:s armar och tvingat isär hennes ben.
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Skadeståndsyrkande
M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert Hansson
att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 100 000 kr, för sveda och
värk (en och en halv veckas lidande) med 900 kr samt för inkomstbortfall
(sjukskrivning) med 5 683 kr samt 400 kr för vårdkostnader, dvs. totalt 106 983 kr
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 augusti 2016.
Åtalspunkten 6 – Misshandel (3 kap 5 § brottsbalken) och Olaga hot (4 kap 5 § 1 st
brottsbalken)
Robert Hansson har den 20 oktober 2016 på Signalgatan i Visby tillfogat M 1
smärta och kroppsskada genom att tilldela henne minst två slag som träffat
huvudet/ansiktet.
Robert Hansson har vid samma tillfälle och på samma plats uttalat hot mot M 1 av
innebörden att han skulle döda henne och hennes familj. Hotet har varit ägnat att
hos Nandani Fernando framkalla allvarlig fruktan för egen och annans säkerhet till
person.
Skadeståndsyrkande
M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert Hansson
att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 10 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 20 oktober 2016.
Åtalspunkten 7 – Misshandel (3 kap 5 § brottsbalken)
Robert Hansson har den 21 oktober 2016 på Kyrkvägen 12 i Lärbro inom region
Gotland tillfogat M 1 smärta och kroppsskada genom att tilldela henne ett flertal
slag som träffat huvudet/ansiktet och överkroppen.
Skadeståndsyrkande
M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert Hansson
att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 10 000 kr och 400 kr för
vårdkostnader, totalt 10 400 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 oktober
2016.
Åtalspunkten 8 – Våldtäkt (6 kap 1 § 1 st brottsbalken)
Robert Hansson har vid upprepade tillfällen mellan den 1 juni 2016 tom den 28
oktober 2016 i hans bostad på Kyrkvägen 12 i Lärbro med våld tvingat M 1 att tåla
sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med
samlag.
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Våldet har bestått i att Robert Hansson med ett hårt grepp tvingat in sina fingrar i
M1:s underliv och slida.
Skadeståndsyrkande
M 1, som också har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Robert Hansson
att till henne betala skadestånd avseende kränkning med 75 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 28 oktober 2016.
Robert Hansson har
-

erkänt gärningen i åtalspunkten 1 (dock inte tryckt ned M 1 på golvet) och
medgett att betala skadestånd med 5 000 kr för kränkning, 500 kr i
ersättning för sveda och värk, 1 200 kr för inkomstbortfall samt 400 kr för
vårdkostnad, dvs. totalt 7 100 kr och

-

förnekat övriga gärningar och bestritt övriga skadeståndsyrkanden på grund
av dessa gärningar.

Robert Hansson har lämnat följande vitsordanden av skäligheten av yrkade
skadeståndsbelopp i övrigt.
-

Åtalspunkten 2: 5 000 kr beträffande M 1, 5 000 kr beträffande Engla och
5 680 kr (5 000 kr för kränkning och den förlorade arbetsförtjänsten)
beträffande Rohan.

-

Åtalspunkten 3: 5 500 kr (5 000 kr för kränkning och 500 kr för sveda och
värk).

-

Åtalspunkten 4: 5 000 kr för kränkning.

-

Åtalspunkten 5: 101 300 kr (kränkning, sveda och värk samt vårdkostnader).

-

Åtalspunkten 6: 5 000 kr.

-

Åtalspunkten 7: 5 400 kr (kränkning + vårdkostnader)

-

Åtalspunkten 8: 10 000 kr för kränkning.
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DOMSKÄL
Samtliga åtalspunkter – utredningen

Som en kort bakgrund kan följande anges. M 1 och Robert Hansson arbetade 201516 på samma arbetsplats. De är samstämmiga om att de inledde någon form av
relation, de har dock olika uppfattningar om relationens karaktär. Enligt M 1 (se
vidare nedan) blev hon något av en ”extramamma” för Robert. Efter en incident den
2 – 3 mars 2016 (åtalspunkterna 1 och 2) har hon berättat att hon inledde en
närmare, även sexuell, relation med Robert i syfte att skydda sin familj. Hon var
rädd att Robert skulle sätta hotet (åtalspunkten 2) i verket och gick honom till mötes
för att han skulle avstå från det. Enligt Robert (se vidare nedan) blev de bekanta på
jobbet och blev sedan årsskiftet 2015-16 ”pojkvän och flickvän”; hon sade att hon
älskade honom. Hon vågade dock inte visa det för sina barn. En sexuell relation
inledde de, enligt honom, redan i oktober 2015.

Följande personer har hörts som vittnen utan någon mer uttalad och/eller direkt
anknytning till någon specifik åtalspunkt utan i stället i syfte att ge besked om M 1:s
och Roberts relation m.m. under hela den period som åtalspunkterna spänner över.

Carl Rinman


Han har varit sambo med M 1 och de har tillsammans dottern Engla.



En kväll i början av mars 2016 ringde det på telefon och M 1 var uppskärrad
och berättade att Robert misshandlat henne (nedslagen + slagen i ryggen).
Han pratade också med Engla, som även hon var uppskärrad. Engla har
också berättat att Robert ”sparkat mamma”. Engla har efter händelsen varit
”psykiskt frånvarande” och haft kontakter med skolkurator och psykolog.
Sedan händelsen i mars har Engla bott hos honom, med undantag för någon
”strönatt” hos M 1. Engla har varit rädd att Robert skulle komma dit om hon
sov över hos mamma.
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Efter händelserna i mars 2016 har M 1 varit mycket nervös och orolig och
uppträtt på ett sätt som hon inte gjort tidigare. Hon har t.ex. upprepat svikit
löften till Engla – vilket hon aldrig gjort tidigare. Hon har inte tillstått att
hon har haft någon kontakt med Robert, vilket framkommit att hon har haft.



I augusti 2016 kom M 1 en dag hem till honom. Hon var sliten och härjad
och hade blåmärken på vänster överarm och trasiga kläder och hon berättade
att hon blivit misshandlad av Robert. Han ringde då polisen. Han övertalade
M 1 att de skulle åka till akuten. Där berättade hon att Robert hade haft
”våldsamt sex” med henne. På fråga uppgav hon att hon blivit våldtagen.



Den 20 oktober 2016 (hans femtioårsdag) hade han bestämt att äta lunch
med M 1. Han åkte till Signalgatan och träffade M 1. När de skulle gå iväg
stod Robert i trappuppgången. En diskussion uppstod dem emellan. Han
gick ut och rökte. Robert kom då utspringande och sprang i väg. Han och M
1 åt lunch och han varnade henne för Robert. På kvällen ringde han henne
och hon bad att få ringa tillbaka efter en kortare stund. Det gjorde hon inte
och det gick inte att få tag i henne.



Dagen efter (den 21 oktober) ringde hon och berättade att hon blivit
misshandlad av Robert. Han och Agata hämtade henne (det var då den 22
oktober) och körde henne till akuten. M 1 var då illa skadad.



Hela hösten har varit väldigt turbulent. Många gånger har han fått hämta
henne och fått larm om misshandel m.m. Det har alltid varit Robert som har
varit efter M 1 på olika sätt. Hon har varit livrädd för Robert och hon har
blivit helt ”paralyserad” så snart hon sett Robert. Trots allt som hänt har M 1
hela tiden ”återvänt” till Robert.

Agata Szybkowska


Hon såg den 22 oktober 2016 (lördagen) att M 1 hade blåmärken i ansiktet.
M 1 sade först att hon ramlat i trappan. Hon trodde inte på det. M 1
berättade då att Robert slagit henne i ansiktet dagen före (21 oktober i
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Lärbro). M 1 berättade också att hon den 20 oktober 2016 på Signalgatan
blivit slagen av Robert.


Hon har haft kontakt med M 1 sedan sommaren 2016 och hon visste att M 1
träffade Robert. M 1 har varit ”jättestressad” och känt sig övervakad. M 1
har berättat att Robert var svartsjuk. M 1 tyckte dock synd om Robert för att
han hade haft en dålig uppväxt. Hon förstod det som att M 1 tog hand om
Robert och trodde att hon kunde ändra på honom. Hon talade om att ta
Robert till en psykolog så att han skulle få hjälp med sin svartsjuka och sitt
kontrollbehov. M 1 har också någon gång berättat att Robert hotat med att
göra hennes barn illa.

Inga-Lill Nilsson


Hon har känt M 1 i ett och halvt år; de är arbetskamrater.



M 1 har vid upprepade tillfällen berättat om att Robert slagit henne. Hon har
också vid flera olika tillfällen sett blåmärken i ansiktet på M 1.

Sofia Christensson


Hon har arbetat tillsammans (städföretaget Kvalitetshem) med M 1 under
cirka en och halv månad under 2016.



Vid ett tillfälle skulle de tillsammans städa en tandläkarmottagning. Hon satt
i bilen och väntade på M 1. När M 1 dök upp var hon skärrad, satte sig i
bilen och bad henne låsa bildörren. Hon var jätterädd för sitt ex (Robert).
Hon ringde till polisen. Exet ringde säkert henne 20 gånger under de tio
minuter det dröjde tills polisen anlände. M 1 har tidigare berättat om exet
och sagt att han slagit henne och att hon var rädd för honom.

Angelo Johansson


Han är son till M 1. De har alltid haft en mycket bra och nära relation. Under
innevarande år har det dock drastiskt förändrats. Hon har hållit sig för sig
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själv och inte varit nåbar. Hon berättade i somras att hon inte vågade ta
kontakt med sina barn, eftersom Robert inte ville det.


När han väl träffat M 1 har hon varit ”kall” och han har inte fått någon
respons från henne. Han har inte känt igen henne.



Han har träffat Robert men de har inte i egentlig mening talat med varandra.



M 1 har senare berättat att Robert sagt till henne att han skulle göra honom
och hans bror (Rohan) illa om hon hade kontakt med dem.



Han har under den aktuella tiden inte sett några skador på M 1, men hon har
klagat över ryggsmärtor m.m.



Sedan Robert blev frihetsberövad har han märkt en stor förändring hos M 1.
Hon vågar hem själv m.m. Det är en jättestor skillnad.

Peter Andersson


Han har känt M 1 sedan lång tid tillbaka, men sedan mars 2016 har han varit
hennes chef.



M 1 var till en början (mars 2016) glad och utåtriktad. Detta förändrades;
hon var inte glad och lättsam längre. Hon berättade så småningom att hon
blivit misshandlad. Hon var väldigt ledsen och visade också vid något
tillfälle blåmärken. Hon berättade om Robert, men det var ingen person han
kände. M 1 berättade om att hon hade en ”konstig” relation med Robert. Det
var en person hon ville hjälpa. M 1 beskrev att det fanns en hotbild i det att
Robert hotat med att göra hennes barn illa. M 1 har också för honom berättat
om de regelbundna ”otrohetskontrollerna” (se vidare nedan).

Åtalspunkterna 1 och 2 – utredningen

I dessa delar har utredningen bestått av rättsintyg med fotografier, journalnoteringar
(akutbesök natten 2 – 3 mars och på dagen den 3 mars), protokoll från
telefontömning och intyg rörande M 1:s sjukskrivningar samt hörande av nedan
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angivna personer (jämte de personer som ovan angetts och som hörts avseende
samtliga åtalspunkter).

M1


Hon träffade Robert på jobbet 2015-16. Han berättade att han hade haft det
besvärligt och hon brydde sig om honom och tyckte om honom. Hon tog på
sig en roll som ”extramamma” De inledde dock inte då någon sexuell
relation; det skedde först efter händelserna den 2 – 3 mars 2016. De hade
under sommaren och hösten 2016 täta kontakter. Robert tjatade om att de
skulle skaffa barn tillsammans. Hon ville inte det men svarade undvikande
för att inte göra Robert arg/besviken



Den 2 mars 2016 var Robert hemma hos henne när hon kom hem och Robert
anklagade henne för att ha knullat med någon annan. Hon kastade/hötte då
med en lampa mot honom. Robert slog då henne med två slag i ansiktet,
tryckte ned henne mot golvet och slog henne med armbågen och sparkade
henne (15 gånger) i ryggen. Hon fick näsblod. Han sade till henne att han
hoppades att ”hon dör”. Dottern Engla hade då kommit ut från toaletten och
hörde detta hot.



Hon ringde till sin son Rohan som kom hem till henne och körde henne till
akuten och sonen gjord en polisanmälan.



Hon mådde illa efter händelsen och var yr. Hon blev sjukskriven i två
veckor.



Dagen efter ringde hon till Robert. Hon hade högtalartelefonen på när
Robert sade att han skulle slakta henne och hennes familj. Hon ringde då till
polisen och de kom hem till henne och körde henne till akuten. Hon ringde
också till Englas pappa så att han skulle ta hand om Engla.

Engla Fernando (uppspelning av videoförhör)


Hon såg att Robert slog mamma jättehårt i ansiktet och i magen och på
ryggen. Robert använde öppen hand och knytnävarna.
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Hon försökte ta bort Robert, men han fortsatte. Det var läskigt. Han skrek på
henne.



Robert gick hem och ringde då och sade att han skulle mörda mamman (hon
hörde eftersom högtalartelefon var påsatt). Det var läskigt.

Rohan Johansson


Han är son till M 1 och de hade innan de nu aktuella händelserna en nära
relation.



Han uppfattade sin mor som en extramamma för Robert. Han uppfattade
absolut inte att de skulle ha någon kärleksrelation.



Han träffade också Robert; även han jobbade på samma arbetsplats.



På kvällen den 2 mars 2016 ringde hans mor och berättade att Robert hade
slagit henne. Han åkte, tillsammans med två vänner (Simon och Filip), hem
till henne. Han och hans mor åkte till akuten. Han ringde också Roberts
chef. Han polisanmälde också det inträffade. Vid besöket hemma hos
modern och Engla berättade Engla att hon hört att Robert önskat att
mamman skulle dö och att mamma blivit slagen av Robert.



Dagen efter fick han av Englas pappa (Carl Rinman) via sms höra att Robert
till hans mor sagt att han skulle slakta henne och hela hennes familj.
Mamman var helt förstörd och han själv har aldrig varit så rädd som då.



Efter denna händelse förändrades hans relation med mamman drastiskt. Hon
avskärmade sig helt och ville inte ha kontakt med honom. Hon umgicks
däremot intensivt med Robert och hon bröt direkt mot det kontaktförbud
som meddelats Robert. Hon sade att hon gjorde det för familjens skull.
Sedan Robert blev frihetsberövad har hon åter knutit kontakt med honom.

Robert Hansson


M 1 slog med en lampa mot honom när han frågade om hon ”hade gjort
något med någon annan”. Han slog henne då med öppen hand två gånger på
kinden. Hon tappade balansen. Han slog då 2 – 3 slag på sidan på henne och
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sparkade henne i rumpan. Hon blödde. Hon kan ha skadat revbenen av hans
slag. Hur hon fått en hjärnskakning vet han inte. Han har inte hotat henne på
något sätt.

Simon Olofsson


Han är kompis med Rohan och Filip. När de umgicks hemma hos Rohan
fick den senare ett telefonsamtal från sin mamma som berättade att hon
blivit misshandlad. Alla tre åkte ut till Väskinde (där mamman då bodde).



Vid ankomst till Väskinde var mamman nere, chockad, ledsen och uppgiven
men han såg inte några fysiska skador på henne. Hon berättade att hon blivit
”nedtryckt i en fåtölj”. Robert var inte kvar i huset.

Ami Räng.


Hon har varit arbetskamrat med M 1. Hon känner inte Robert men har träffat
honom några gånger tillsammans med M 1.



Efter händelserna i mars i år mådde M 1 dåligt (hon var jätteledsen och
skärrad och hade rejäla blåmärken på ryggen samt var blå under ögonen)
och hon ringde därför henne dagligen för att kontrollera hur hon mådde.
Hon hjälpte också henne med att kontakta arbetsgivaren och med att byta
bostad.



Hon uppfattade det som att M 1 och Robert hade en kärleksrelation. Hon
tyckte det var märkligt att M 1 ville fortsätta relationen med Robert efter vad
som hänt den 3 – 4 mars 2016, men M 1 tyckte om Robert och ville ge
honom en ny chans. M 1 berättade dessutom för henne att hon aldrig haft så
bra sexliv som med Robert.



M 1 kan ibland vara väl fantasifull och det går inte alltid att lita på vad hon
säger.
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Åtalspunkterna 1 och 2 – tingsrättens bedömningar

M 1, Rohan och Engla har lämnat sådana uppgifter som gör att åtalet i dessa delar
är styrkt. Det finns inget utrymme för att anta att de medvetet eller omedvetet skulle
ha lämnat felaktiga uppgifter. Roberts egna uppgifter bidrar också i avsevärd grad
till denna bedömning – förutom vad gäller påstått olaga hot. Det senare har Robert
kategoriskt förnekat. Det förnekandet är dock motbevisat av de uppgifter som
målsägandena har lämnat. Hennes uppgifter bekräftas i avsevärd mån också av Carl
Rinman som hade kontakt med M 1 och Engla i direkt anslutning till händelserna.
Rättsintyget, journalanteckningarna och fotografierna ger också ett icke obetydligt
stöd åt M 1:s uppgifter.

Vad gäller de uppgifter som Carl Rinman lämnat har de bäring på samtliga
åtalspunkter. Han har överlag på ett inlevelsefullt sätt tecknat en bild som levande
beskriver hur M 1 under flera månaders tid varit utsatt för misshandel och andra
övergrepp från Roberts sida. I denna bild framträder tydligt – bland flera andra
incidenter – vad här avhandlas som åtalspunkterna 1, 2, 5, 6 och 7. Även om Carl,
med något undantag, inte själv varit närvarande vid de enskilda tillfällen ger hans
uppgifter ändå ett mycket gott stöd till vad M 1 berättat om dessa olika händelser.
Detsamma gäller de uppgifter som Agata Szybkowska lämnat, och som mycket väl
stämmer överens även i detaljer med vad M 1 berättat om, rörande händelserna i
åtalspunkterna 6 och 7. Även övriga vittnen har lämnat uppgifter som väl passar in i
den angivna bilden, även om deras uppgifter inte med säkerhet går att knyta till
någon enskild konkret och åtalad händelse. Vad gäller t.ex. uppgifterna från Peter
Andersson och Angelo Johansson belyser deras uppgifter om iakttagelser av M 1:s
mående och beteende under den aktuella perioden mycket väl vad M 1 själv har
berättat och, vilket det finns anledning att framhålla, dessa uppgifter harmonierar
mycket väl med vad M 1 – och även andra – berättat om specifika händelser. Det
ska också särskilt framhållas att samtliga vittnen lämna detaljrika berättelser men att
de varit detaljrika i olika delar och var och en för sig har lämnat unika detaljer som

16
GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2016-12-13

B 229-16

ingen av de övriga omnämnt. Alla dessa unika detaljer bidrar dock till en enhetlig
bild i överensstämmelse med den som M 1 har lämnat. Sammanfattningsvis måste
det, som åklagaren gjort gällande, anses att vittnesbevisningen totalt sett är av
osedvanligt hög kvalitet i den mening att den ger ett påfallande starkt stöd åt M 1:s
uppgifter såväl vad gäller enskilda gärningsmoment som vad gäller hennes och
Roberts förhållande och förhållandets karaktär rent generellt under den aktuella
perioden. Det senare påpekat med vetskap om att allra störta försiktighet måste
iakttas med att ur ett generellt mönster dra slutsatser rörande enskildheter ingående i
det mönstret.

Det finns dock en enskildhet som sticker ut vad gäller vittnesutsagorna och det är
Ami Rängs påstående om att M 1 är fantasifull och att det inte alltid går att lita på
vad hon säger. En sådan uppgift är givetvis ägnad att ytterligare inskärpa vikten av
att kritiskt bedöma vad M 1 har berättat. Men enligt tingsrättens bedömning är den
”varningsklockan” inte alls sådan att den på något avgörande sätt förtar det intryck
vittnesbevisningen i övrigt lämnat och de bedömningar tingsrätten enligt ovan har
gjort av denna.

Det sagda innebär alltså att åtalet i dessa delar är styrkt och att Robert Hansson ska
dömas för misshandel och olaga hot i enlighet med vad som påstås i åtalet.

De skadeståndsanspråk som rests på grund av dessa båda åtalspunkter är i nästan
alla delar skäliga och ska i dessa delar bifallas. Det är särskilt att märka att det rör
sig om förhållandevis allvarligt brott; misshandeln innefattar sparkar mot en kvinna
i hennes eget hem och det olaga hotet har orsakat de utsatta för inte obetydlig rädsla
och ångest och också, vad gäller Rohan Johansson, på ett befogat sätt föranlett
honom att ta ledigt från sitt arbete med åtföljande inkomstförlust. Skäligt
skadestånd (kränkningsersättning) vad gäller just M 1 och åtalspunkten 2 är enligt
tingsrättens bedömning dock 5 000 kr, och inte yrkade 8 000 kr (jfr åtalspunkterna
3, 6 och 7 där kränkningsersättningen också har bestämts till 5 000 kr).
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Åtalspunkterna 3 och 4 – utredningen

Utredningen består i denna del av intyg avseende M 1:s sjukskrivningar och
följande förhör (jämte de personer som ovan angetts och som hörts avseende
samtliga åtalspunkter).

M1


Den 27 juni anklagade Robert henne för att ”knulla runt”. Robert slog då
henne med knytnäven i nacken/bakhuvudet. Direkt sprang han till frysen
och hämtade något kallt (en nedfryst köttbit) för att kyla ned skadan. Hon
blev öm i nacken/bakhuvudet.



Cirka 2 veckor därefter var det återigen från om en ”otrohetsdiskussion” och
Robert slog henne då med öppen hand på kinden. Hon hade ont i ansiktet en
längre tid.

Robert Hansson


Under sommaren 2016 umgicks han och M 1 regelbundet. Han var
återkommande svartsjuk/orolig för att hon var tillsammans med andra män.
Han har dock inte vid något tillfälle slagit henne.

Åtalspunkten 3 och 4 – tingsrättens bedömningar

Robert Hansson har bestämt förnekat att han vid något av de påstådda tillfällena
skulle ha burit hand på M 1. M 1 har emellertid på ett förtroendeingivande,
detaljrikt och nyanserat sätt berättat om de båda tillfällena. Vad som redovisats
ovan under åtalspunkterna 1 och 2 om vad vittnena har berättat har rent allmänt
bäring även i dessa delar, även om ingen av dem specifikt redogjort för just dessa
händelser. Den samlade vittnesbevisningen ger ändå ett gott stöd åt M 1:s uppgifter.
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Även med den försiktighet som alltid är påkallad när ord står mot ord måste hennes
uppgifter anses vara av det slaget att det genom dessa (stödda av övrig utredning) är
ställt utom all rimlig tvivel att Robert Hansson gjort sig skyldig till de båda
gärningarna. De är båda att bedöma som misshandel av den s.k. normalgraden.

De skadeståndsanspråk som rests på grund av dessa båda åtalspunkter är i alla delar
skäliga och ska bifallas. Det är särskilt att märka att det rör sig om misshandel av en
närstående kvinna och innefattat en oprovocerad våldsutövning. Det ska särskilt
framhållas att den inkomstförlust M 1 har begärt ersättning för ska anses inte bara
skälig till beloppet utan bortfallet ska bedömas som en direkt följd av de brott
Robert Hansson i dessa delar har utsatt M 1 för. Vad gäller yrkad ersättning för
sveda och värk kan det framhållas att det förvisso inte har lagts fram någon annan
utredning än vad M 1 själv berättat om ömhet, smärta och vissa skador. Men det är
vid en samlad bedömning i detta fall tillräckligt för att tillerkänna henne yrkad
ersättning för sveda och värk.
Åtalspunkterna 5 och 8 – utredningen

Utredningen i denna del består av journalanteckningar, sms-meddelanden och
fotografier samt följande förhör (jämte de personer som ovan angetts och som hörts
avseende samtliga åtalspunkter).

M1


3 – 4 dagar innan den 20 augusti 2016 sms:ade Robert till henne med
anklagelser om otrohet. Hon försökte undvika honom, men den 20 augusti
åkte hon hem till honom. Han frågade tämligen direkt om hon hade
”knullat” och ”särat på fittan” för andra samt ”haft trekant” med andra. Han
slog henne med ett par knytnävsslag på armen. Han rev av henne kläderna
(skjortan) och han ville ha samlag med henne. Hon sade att hon inte orkade
och inte ville. Han sade då att hon kunde ”sära på fittan” för honom när hon
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kunde göra det för andra. Han sade också att han skulle ”bryta nacken av
henne” om hon skrek.


Han drog ned hennes byxor, drog henne i håret och armen till sovrummet
och kastade ned henne på sängen. Han slet av henne byxorna och trosorna.
Han sade att hon luktade illa om munnen eftersom hon hade ”haft kuk i
munnen”. Han fortsatte att ta på henne på olika sätt, bl.a. hårda grepp runt
brösten, och hon sade upprepat att hon inte ville ha något samlag. Han sade
att han skulle ta henne ”i skithålet” om hon inte ville ha (ett vanligt) samlag
med honom.



Han uppmanade henne att stöna och att låta som en hund. Han vände henne
åt olika håll och genomförde ett samlag efter att med våld särat på hennes
ben. Han höll fast hennes händer. Hon sade att hon hade ont och bad honom
sluta: Han sade då ”att det kan du ha, eftersom du knullat runt”. Han sade att
han skulle ”borra hennes fitta så att ingen ville ha henne mer”. Robert höll
säkert på i cirka 40 minuter. Han fick till slut utlösning.



Hon besökte i anledning av det inträffade dagen efter akuten.
---------



Hon träffade upprepat Robert under den aktuella perioden (åtalspunkten 8).
Hon blev kär i Robert på grund av hans många fina sidor, men kärleken
”dog” varje gång han misshandlade och våldförde sig på henne. Hon vågade
inte avbryta förhållande för att hon var rädd för honom.



Under perioden 1 juni till och med 28 oktober 2016 hände det ofta (så gott
som varje vecka) i Lärbro att Robert stack in fingrarna i hennes underliv och
luktade på dem och påstod att det ”luktade kuk” och att hon varit med andra.
Robert anklagade henne konkret för att ha haft sex med olika personer.



Hon kunde inte säga nej till Robert – hon räknade med att då få stryk. Det
var omväxlande han som knäppte upp hennes byxor eller hon själv som
gjorde det på order av Robert. Han luktade själv på sina fingrar och tvingade
henne att lukta. Han torkade sedan av sig i hennes hår.
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Den gången hon konfronterade honom med att han skulle ha gjort något med
sin dotter har inte med vad hon ovan berättat att göra (se Robert Hansson
nedan). Den händelsen ägde rum i juni 2016 och Robert blev då arg, men
slängde inte ut henne.

Robert Hansson


Han har aldrig förgripit sig sexuellt på M 1. Vid alla tillfällen de har haft sex
har hon velat det. Hon har också gillat lite ”hårdare tag” när de haft sex. Om
de har haft sex med varandra just den 20 augusti 2016 minns han inte; de
hade sex så ofta.



Den 20 augusti 2016 föste han ut M 1, eftersom hon lögnaktigt anklagat
honom för att han skulle ha förgripit sig på sin dotter. Hon kan då fått något
blåmärke på armen.



Han har skrivit ”fula sms” till henne för att han misstänkt att hon varit med
andra män.
----



Några ”otrohetskontroller” har han aldrig utfört på M 1 (åtalspunkten 8).
Däremot har en väninna till M 1 berättat om att hennes pojkvän har utfört
sådana ”kontroller” på henne.

Karoline Bellander


Hon arbetar som kurator på kvinnokliniken på Visby lasarett. I den
egenskapen har hon haft kontakt med M 1.



Den 24 augusti 2016 sökte M 1 spontant upp henne och berättade att Robert
utsatt henne för en våldtäkt.



M 1 var rädd, skärrad och ledsen. Hon var framför allt rädd för att Robert
skulle ge sig på henne fysiskt igen och ge sig på hennes barn Hon berättade
också att samme man tidigare utsatt henne för våldtäkter och hot. Hon
uppmanade M 1 att polisanmäla.
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Åtalspunkterna 5 och 8 – tingsrättens bedömningar

M 1 har berättat såväl om den specifika händelsen den 20 augusti 2016
(åtalspunkten 5) som de upprepade händelserna under perioden den 1 juni till och
med den 28 oktober 2016 (åtalspunkten 8) på ett detaljrikt och inlevelsefullt sätt.

Vad gäller den förstnämnda händelsen har hon varit mycket detaljerad vad gäller
händelseförloppet trots att det varit utdraget i tiden. I nära anslutning till händelsen
har hon också för vittnet Karoline Bellander berättat om den och om sin rädsla. Vad
M 1 berättat om sina tveksamheter till att polisanmäla det inträffade innehåller
relevanta förklaringar (rädsla).
Vad gäller de upprepade ”otrohetskontrollerna” (åtalspunkten 8) måste M 1:s
berättelser sägas innefatta unika detaljer, dessutom av aningen märkligt slag. Det
gör att de måste anses ha en mycket hög grad av sannolikhet.

Så som har redovisats ovan under åtalspunkterna 1 och 2 är också den övriga
vittnesbevisningen av den karaktären att den ger ett mycket gott stöd åt M 1:s
uppgifter även i dessa delar. Till detta kommer att även övrig utredning
(journalnoteringar, sms-utskrifter och fotografier) ger ett gott stöd åt M 1:s
uppgifter.

Det sagda innebär att åtalet i dessa delar är styrkt och att Robert Hansson ska dömas
för våldtäkt och misshandel i enlighet med vad som påstås i åtalet.

Skadeståndsanspråket avseende åtalspunkten 5 år i alla delar skäligt (och dessutom
till lejonparten vitsordat) och ska fullt ut bifallas. Skadeståndsanspråket avseende
åtalspunkten 8 är mer svårbedömt, vilket också åskådliggörs av glappet mellan
yrkat och vitsordat belopp (75 000 kr respektive 10 000 kr). Svårigheterna har bl.a.
att göra med att Robert Hansson här ska dömas för att vid upprepade tillfällen ha
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våldtagit M 1 på beskrivet sätt. Utredningen – M 1:s och andra hörda personers
uppgifter – ger mycket gott stöd för att det har rört sig om i vart fall fler än 3 – 4
tillfällen. Hur många fler låter sig dock inte fastställas. För att bestämma ett skäligt
ersättningsbelopp är det heller inte nödvändigt att kunna göra det. Det är nämligen
inte frågan om att sätta en ”prislapp” på varje enskild incident. I stället ska
bedömningen ta sitt avstamp i just det förhållandet att det har rört sig om något
återkommande av allvarligt kränkande natur som bildat ett mönster. Med det
betraktelsesättet måste den kränkning M 1 har utsatts för genom dessa brott anses
vara högst betydande. Det innebär att yrkat belopp, 75 000 kr, ska anses vara
skäligt.
Åtalspunkterna 6 och 7 – utredningen

Utredningen består i denna del av journalanteckningar, rättsintyg och smskonversation samt följande förhör (jämte de personer som ovan angetts och som
hörts avseende samtliga åtalspunkter).

M1


När hon kom hem den 20 oktober stod Robert och väntade på henne i
trappuppgången. Han slog henne direkt i ansiktet, två knytnävsslag, och
kallade henne ”äcklig svart fitta”. Han sade också att hennes familj skulle
”få skott i nacken”. Han gick sedan därifrån.



Ett par timmar senare sms-ade han och meddelade att hon gärna kunde
anmäla honom till polisen. Annars skulle han göra det själv. De hade senare
ett mycket långt telefonsamtal (cirka tre timmar) och kom överens om att
hon nästa dag skulle komma hem till honom för att tala ut – hon trodde att
hon då skulle kunna få till ”ett slut på allt”. Under telefonsamtalet erkände
Robert ”allt han hade gjort mot henne” och förklarade att det berodde på
hans svartsjuka.
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När de träffades dagen därpå (den 21 oktober) anklagade han henne för att
”knulla med sitt ex”. Hon sade åt henne att han fick sluta med dessa
anklagelser. Han slog då henne i ansiktet. En stund senare satte de sig i
soffan och Robert fortsatte tjata om att hon skulle erkänna att hon ”knullat
med Carl”. Dagen efter hade hon ”himla ont” men orkade inte åka till
akuten. Hon kontaktade dock Carl som körde henne till akuten.

Robert Hansson


Natten mellan 19 – 20 oktober sov han hemma hos M 1 på Signalgatan.



Den 20 oktober åkte han till Signalgatan under dagen, när M 1 inte svarade i
telefon, och träffade då, strax efter kl. 11.00, på Carl Rinman. En viss
diskussion uppstod dem emellan. Carl gick därifrån. Han träffade M 1 och
sade elaka saker, men uttalade inga hot och han slog henne inte.



På kvällen hade de ett långt telefonsamtal och de talade då om händelserna i
mars 2016 (jfr åtalspunkterna 1 och 2), inget annat.



Den 21 oktober 2016 kom hon hem till honom. Han hade lagat mat. M 1
berättade att hon hade ramlat och slagit sig och hade ont i sidan. Han
föreslog ett varmt bad och en salva. Han såg inte några skador i hennes
ansikte.

Åtalspunkten 6 och 7 – tingsrättens bedömningar

Även i dessa delar har M 1 lämnat detaljrika och mycket sannolika uppgifter. Dessa
styrks också av de bilder och det rättsintyg som lagts fram som bevisning. Det är
även här så att den övriga vittnesbevisningen (se ovan under åtalspunkterna 1 och 2)
ger ett mycket gott allmänt stöd åt M 1:s uppgifter. På dessa båda punkter har
dessutom Carl Rinman och Agata Szybkowska lämnat specifika uppgifter i
överensstämmelse med vad M 1 har berättat.
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Den samlade utredningen är alltså av sådant slag att åtalet i dessa delar är styrkt.
Robert Hansson ska därför dömas för två fall av misshandel och olaga hot i enlighet
med vad som påstås i åtalet.

Genom dessa bedömningar är M 1 berättigad att av Robert Hansson erhålla
ersättning för kränkning. Skäligt belopp är här 5 000 kr för vart och ett av brotten
(jfr skadeståndet för kränkning på grund av brotten i åtalspunkterna 3 och 4).
Sammanställning – M 1:s skadeståndsyrkanden

Åtalspunkt

Yrkat

Medgivet/vitsordat

Utdömt

Ränta

1

20 567

7 100

20 567

2/3-16

2

8 000

5000

5 000

3/3-16

3

10 624

5 500

10 624

3/7-16

4

7 066

5 000

7 066

17/7-16

5

106 983

101 300

106 983

20/8-16

6

10 000

5 000

5 000

20/10-16

7

10 400

5 400

5 400

21/10-16

8

75 000

10 000

75 000

28/10-16

Påföljdsfrågan

Robert Hansson förekommer i belastningsregistret. Det rör sig om noteringar om
vissa trafikföreteelser för vilka han dömts till böter. Det finns också noterat ett
kontaktförbud genetmot M 1 och vid ett tidigare tillfälle gentemot en annan kvinna.
Robert Hansson har också år 2009 dömts till dagsböter för ofredande och olaga hot.
Robert Hansson är alltså inte tidigare dömd för någon allvarligare brottslighet.

Av personutredningen framgår att Robert Hansson arbetar deltid på ett hotell i form
av en lönebidragsanställning. Han har daglig handledning på arbetsplatsen och har
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vissa drag av personlighetsstörning och är också diagnostiserad med atypisk autism.
Det framgår också av utredningen att han har svårt med sociala relationer och att
han har god man förordnad för sig. Någon missburksproblematik finns inte noterad
och inte heller några kriminella värderingar. Det framkommer dock att han även
tidigare har hamnat i problematiska relationer med kvinnor. Av framlagt läkarintyg
enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. framgår att Robert
Hansson inte lider av någon allvarlig psykisk störning.

Robert Hansson ska alltså dömas för ett stort antal fall av våldtäkt, sex fall av
misshandel och två fall av olaga hot. Det samlade straffmätningsvärdet av dessa
brott bedömer tingsrätten till fängelse i tre år och sex månader, varvid beaktats
bestämmelsen i 29 kap. 3 § första stycket andra och tredje punkterna och 5 § första
stycket sjunde punkten brottsbalken. Robert Hansson har uppenbarligen sådana
tillkortakommanden att det kan bedömas som att hans agerande överlag har
påverkats av dessa. Det har också upplysts att han vid (i större del) fällande dom
kommer att förlora sin nuvarande anställning. Om inte någon av nu nämnda
omständigheter hade varit för handen hade fängelsestraffet bestämts till upp emot
de fyra år som åklagaren har pläderat för.

Med denna bedömning av straffvärde och straffmätningsvärde är utrymmet att välja
annan påföljd än fängelse så gott som obefintligt. Robert Hansson ska alltså dömas
till fängelse i tre år och sex månader.

Häktesfrågan

Det måste anses att det finns en konkret risk för fortsatt brottslighet. Robert
Hansson ska därför vara häktad i avvaktan på att denna dom i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.

Övriga frågor
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Av den offentliga försvararen och de båda målsägandebiträdena begärda
ersättningar är skäliga och deras ersättningsyrkanden ska därför bifallas. Med
hänsyn till Robert Hanssons ekonomiska förhållanden och till det fängelsestraff av
betydande längd Robert Hansson ska dömas till ska staten svara för dessa
kostnader.

Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för brott Robert Hansson ska dömas för
ska han åläggas att betala föreskriven avgift (800 kr) till brottsofferfonden.

ÖVERKLAGANDE, se domsbilaga 1
Överklagande senast den 3 januari 2016 ska ställas till Svea hovrätt men ges in till
tingsrätten

Mikael Mellqvist

I avgörandet har deltagit även nämndemännen Åke Kahlbom, Ola Malmros och
Lena Lind.

Avräkningsunderlag, se bilaga

GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt
Rotel 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2016-12-13
Visby

Mål nr: B 229-16

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19881003-3210

Datum för dom/beslut
2016-12-13

Efternamn
Hansson

Förnamn
ROBERT Sebastian

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

2016-10-28
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 1143
621 22 Visby

Besöksadress
Artillerigatan 2 A

Telefon
Telefax
0498-28 14 00
0498-27 97 59
E-post: gotlands.tingsratt@dom.se
www.gotlandstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-12:00
12:30-16:00

Bilaga 1

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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