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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM B 5575-13
2013-10-18

Rotel 2:2

Utvisning

Skadestånd

Förverkande och beslag

Häktning m.m.

Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning

Beslaget av säng- och underkläder ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit 
laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr 2013-0201-BG17596 p 
2-8).
Beslaget av målsägandens kläder ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit 
laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr 2013-0201-BG17570 p 1
och 2013-0201-BG17575 p 1).

Pehr Amrén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 86 327 kr. Av beloppet 
avser 17 265 kr mervärdesskatt.
Björn Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 90 760 kr. Av beloppet avser 18 152 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2023-10-18. 
Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Yasiin Abdu ska solidariskt med Adan Hillow utge skadestånd till Sekretess A med
170 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 juli 2013 
till dess betalning sker.

Yasiin Abdu ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.

Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 
fortsätta vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid häktnings- och 
huvudförhandling inom stängda dörrar och som kan röja Sekretess A:s och Sekretess 
B:s identiteter. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till 
att identiteterna går att klarlägga.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM B 5575-13
2013-10-18

Rotel 2:2

Utvisning

Skadestånd

Förverkande och beslag

Häktning m.m.

Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning

Beslaget av säng- och underkläder ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit 
laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr 2013-0201-BG17596 p 
2-8).
Beslaget av målsägandens kläder ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit 
laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr 2013-0201-BG17570 p 1
och 2013-0201-BG17575 p 1).

Rolf Klintfors tillerkänns ersättning av allmänna medel med 188 166 kr. Av 
beloppet avser 37 633 kr mervärdesskatt.
Angående ersättning till målsägandebiträdet se domslutet för Yasiin Abdu.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

1. 

2. 
3. 

Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2023-10-18. 
Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Adan Hillow ska solidariskt med Yasiin Abdu utge skadestånd till Sekretess A med
170 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 juli 2013 
till dess betalning sker.

Adan Hillow ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.

Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 
fortsätta vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid häktnings- och 
huvudförhandling inom stängda dörrar och som kan röja Sekretess A:s och Sekretess 
B:s identiteter. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till 
att identiteterna går att klarlägga.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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YRKANDEN M.M. 

 

Yrkanden m.m. 

 

Åklagare har yrkat ansvar å Yasiin Abdu och Adan Hillow enligt följande gärnings-

beskrivning. 

 
GROV VÅLDTÄKT  

Hillov och Abdu har tillsammans och i samförstånd den 5 juli 2013 i Hässelby 

våldtagit Sekretess A.  

 

Härvid har Hillow och Abdu med uppsåt att våldta Sekretess A bemäktigat sig 

henne genom att då hon, på grund av berusning och sömn befunnit sig i ett hjälplöst 

tillstånd, föra bort henne till en lägenhet i Hässelby och därvid dels genom att 

otillbörligen utnyttja hennes hjälplösa tillstånd, dels genom våld tillvingat sig 

vaginala och orala samlag med henne.  

 

Våldet, som tillfogat målsäganden smärta och rivmärke, har bestått i att Hillow och 

Abdu knuffat ner henne på en madrass, klappat henne i ansiktet, hållit fast hennes 

huvud och kropp, dragit henne i håret, tryckt ner henne och med deras kroppstyngd 

betvingat henne.  

 

Gärningen är att rubricera som grov då flera gärningsmän förgripit sig på offret, 

övergreppens omfattning och att gärningsmännen genom att bemäktiga sig 

målsäganden och föra henne till en för henne okänd plats visat särskilt 

hänsynslöshet och råhet.  

Lagrum: 6 kap 1 § 1, 2 och 4 st. brottsbalken 

 

Sekretess A har förklarat att hon biträder åtalet. 
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Åklagaren har i anslutning till ansvarsyrkandet framställt särskilda yrkanden om 

- att beslaget av säng- och underkläder ska bestå till dess domen i 

ansvarsdelen har vunnit laga kraft, 

- att beslaget av Sekretess A:s kläder ska bestå till dess domen i ansvarsdelen 

har vunnit laga kraft, 

- och att Yasiin Abdu och Adan Hillow ska utvisas ur riket jämlikt 8 kap. 8 § 

p 1-2 utlänningslagen (2005:716) med förbud att återvända till riket.     

   

Skadestånd m.m.  

Sekretess A har yrkat att Yasiin Abdu och Adan Hillow ska förpliktas utge 

skadestånd till henne med 230 000 kr jämte ersättning enligt 6 § räntelagen från den 

5 juli 2013 till dess full betalning sker. Av det yrkade beloppet avser 200 000 kr 

ersättning för kränkning och 30 000 kr ersättning för sveda och värk.    

 

Inställningar 

Yasiin Abdu 

Yasiin Abdu har förnekat gärningen och har bestritt åklagarens särskilda yrkanden.     

 

Yasiin Abdu har bestritt Sekretess A:s skadeståndsanspråk. Han har som skäliga 

belopp i sig vitsordat 100 000 kr för kränkning och 15 000 kr för sveda och värk. 

Även ränteyrkandet har vitsordats som skäligt i sig.  

 

Adan Hillow 

Adan Hillow har förnekat gärningen och har bestritt åklagarens utvisningsyrkande. 

Han har förklarat att han inte har något att erinra mot åklagarens yrkanden om att i 

beslag tagen egendom ska bestå till dess domen har vunnit laga kraft.  

 

Adan Hillow har bestritt Sekretess A:s skadeståndsanspråk. Han har som skäliga 

belopp i sig vitsordat 100 000 kr för kränkning och 15 000 kr för sveda och värk. 

Även ränteyrkandet har vitsordats som skäligt i sig.  
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Frihetsberövanden 

Yasiin Abdu har för brott som prövats genom denna dom varit berövad friheten 

såsom anhållen eller häktad från den 9 juli 2013.       

 

Adan Hillow har för brott som prövats genom denna dom varit berövad friheten 

såsom anhållen eller häktad från den 18 juli 2013. 

 

UTREDNING 

 

Åklagaren har åberopat målsägandeförhör med Sekretess A. Yasiin Abdu och Adan 

Hillow har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Sekretess A:s 

man Sekretess B, Betlehem Gebreselase och Anas Ibrahim.  

 

På Yasiin Abdus begäran har vittnesförhör hållits med Camilla Nyholm. 

   

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat skiss över lägenheten som Sekretess 

A ritat i samband med brottsanmälan, fotografier från lägenheten och dess 

omgivning, fotografier på Yasiin Abdus höft, fotografier på Sekretess A:s händer, 

rättsintyg avseende Sekretess A, uppgifter från fotokonfrontationer, PM angående 

sammanställning av positioner från masttömning, underlag från masttömning i 

förundersökningsprotokollet och sakkunnigutlåtande från SKL. 

 

Sekretess A har som skriftlig bevisning åberopat läkarintyg. 

 

Yasiin Abdu har som skriftlig bevisning åberopat utdrag ur FASS. 

 

Parterna har lagt fram vad hörda personer har uppgett under förundersökningen. 
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Åklagaren har till utveckling av sin talan anfört bl.a. följande. Sekretess A är gift 

med Sekretess B. Den 4 juli 2013 firade de Sekretess B:s födelsedag tillsammans 

med två vänner. Under kvällen drack de en hel del alkohol och blev berusade. Vid 

03.20-tiden den 5 juli 2013 tog de nattbussen hem från Stockholms innerstad. De 

råkade åka en hållplats för långt med bussen och fick därför lite längre gångväg 

hem. Då de promenerade till lägenheten från busshållplatsen gick Sekretess B i 

förväg. Han kom därför något före Sekretess A till portuppgången. När Sekretess A 

kom fram hade portdörren gått i lås. Hon kunde inte låsa upp dörren eftersom hon 

saknade egen nyckel på grund av ett pågående låsbyte i fastigheten. Sekretess A 

somnade till utanför porten och vaknade sedan i en okänd lägenhet av att två 

mörkhyade män höll fast henne och tryckte ned henne. Männen tog av henne 

trosorna och våldtog henne växelvis i flera omgångar, både vaginalt och oralt. 

Under tiden övergreppet pågick sade de på engelska och bristfällig svenska till 

Sekretess A att hon gillade det som hände och sa åt henne att vara tyst. Sekretess A 

gjorde en brottsanmälan den 8 juli 2013.     

  

Tingsrätten har sammanfattat de hörda personernas berättelser enligt följande.  

 

Sekretess A 

Den 4 juli 2013 var hon och hennes man Sekretess B ute med vänner och firade 

hennes mans födelsedag. Under kvällen drack de en hel del alkohol. Hon kan inte 

säga hur mycket hon drack men de drack öl, tequila och ”shots”. Dessförinnan hade 

hon inte druckit alkohol på 1,5- 2 år förutom lite glögg och lite öl i samband med 

julhelgen. Även hennes man var berusad men inte redlöst. De missade den sista 

tunnelbanan till Hässelby Gård och tog nattbussen hem från Fridhemsplan. På grund 

av att Sekretess B somnade på bussen åkte de en hållplats längre än de skulle. Hon 

hade högklackade skor på sig och det var jobbigt för henne att gå. Det blev därför så 

att hennes man gick lite före henne. Då hon kom fram till portuppgången hade 

dörren gått igen efter hennes man. Hon letade förgäves efter nycklar eftersom de 

bara hade fått en nyckel på grund av pågående låsbyte. Efter att ha konstaterat att 
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hennes mobiltelefon var urladdad satte hon sig ned mot dörren. Hon somnade sedan 

eftersom hon var trött och berusad.  

 

Hennes nästa minnesbild är att hon blev nedryckt mot en madrass av två mörkhyade 

män. Vad som hände från det att hon somnade i porten till dess att hon vaknade upp 

på madrassen minns hon inte. Hon försökte skrika och ta sig upp men blev 

fasthållen. Männen tryckte ned henne med sin kroppstyngd och höll fast hennes 

armar. Såret på hennes hand fick hon troligen när hon försökte kämpa sig upp från 

golvet. Männen höll i hennes axlar och hår. Hon känner inte igen att hon då hon 

senare undersöktes på sjukhus skulle ha sagt att männen hade hållit i hennes fötter. 

Då hon försökte skrika ”Nej, nej” och ropa på sin man sa männen åt henne att vara 

tyst. De höll händerna för hennes mun men hon lyckades trots detta att skrika från 

och till. Ett fönster i lägenheten stod på glänt och någon granne borde ha hört 

henne. Hon såg hur det såg ut i lägenheten och såg bl.a. grönfärgade gardiner, ett 

bord, en soffa, en säng och en tavla föreställande Bob Marley mittemot soffan. 

Männen, som var helt nakna, tog av henne trosorna och våldtog henne. Hon fick 

panik och tänkte att hon skulle dö. Männen var så iskalla, råa och hotfulla. Det 

kändes som att de hade gjort det förr.  

 

Den som hon uppfattade som lite äldre med kortare hår (Adan Hillow) placerade 

hennes ben över sina axlar och våldtog henne vaginalt. Innan våldtäkten spottade 

Adan Hillow i sin hand och placerade spottet i hennes underliv. Det gjorde han för 

att kunna få in sin penis trots att hon inte var fuktig eller upphetsad. När Adan 

Hillow låg över henne kunde hon se hur han såg ut på nära håll. Hon noterade bl.a. 

att han hade kort krulligt hår, böjda ögonfransar, stor överläpp och att han var lite 

mörkare än den andre mannen.  

 

Yasiin Abdu daskade sitt könsorgan i hennes ansikte och lyckades sedan stoppa in 

sin penis i hennes mun genom att hålla för hennes näsa med sin hand så att hon var 

tvungen att öppna munnen för att andas. Yasiin Abdu höll hårt i hennes hår och 
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juckade med sin penis i hennes mun. Yasiin Abdu hade blekorangefärgat hår, långa 

böjda ögonfransar och en leverfläck eller missfärgning på magen/höften.  

 

Hon känner igen både Adan Hillow och Yasiin Abdu och är helt säker på det var de 

som våldtog henne.  

 

Det gjorde ont i vaginan, axlarna, bröstet och halsen. Männen talade engelska med 

henne. De sa åt henne att ta det lugnt och sa bl.a. ”You like to fuck”, ”Suck this 

dick” och ”I know you like it”. Hon var jätterädd och grät. Efter cirka tio minuter 

bytte männen plats med varandra och fortsatte sedan att våldta henne vaginalt och 

oralt. Männen sade inte så mycket till varandra men de uppmanade henne att suga 

av dem. Efter ytterligare cirka tio minuter bytte männen återigen plats med 

varandra. I det avslutande skedet, som också pågick i cirka tio minuter, stod Yasiin 

Abdu mest och runkade mot hennes ansikte. Adan Hillow försökte utföra analt 

samlag på henne men då han inte lyckade med detta fortsatte han med vaginalt 

samlag. Han sade åt henne att det snart skulle vara över, lade sin hand över hennes 

mun och sa att hon skulle vara tyst. Adan Hillow gick sedan och tvättade sig i 

duschen. Hon såg inte att någon av männen hade kondom på sig och vet inte om 

någon av dem fick utlösning. Efter det att Adan Hillow kom ut från duschen med en 

beigerutig handduk gick Yasiin Abdu in i duschen.  

 

Hon hade inte någon aning om var hon befann sig och då hon frågade svarade 

männen att hon var i Vällingby. Yasiin Abdu satte sig i soffan och frågade om hon 

ville röka ”Ganja” men hon svarade nej. Hon kravlade sig upp och försökte knäppa 

sina leopardmönstrade högklackade sandaletter. En av männen kommenterade att 

hon hade sexiga skor. Innan hon lyckades lämna lägenheten ställde sig Adan Hillow 

vid lägenhetsdörren och frågade om hon inte skulle suga av honom en gång till 

innan hon gick. Hon svarade nej. Då hon frågade efter sin väska sa en männen att 

den fanns i porten. Hon sprang ut i trapphuset och såg att det stod Abdu på 
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lägenhetsdörren. Det stod också Abdu på namntavlan nere i entrén. Hon uppskattar 

att hon var i lägenheten i cirka 40 minuter.  

 

När hon kom ut upptäckte hon att hon befann sig i porten bredvid hennes egen. Hon 

såg att hennes väska var inklämd i dörröppningen till hennes port. När hon kom till 

sin lägenhet väckte hon sin make men han var svårväckt. När han vaknade berättade 

hon hade blivit våldtagen i grannhuset av två mörkhyade män. Hon hade svårt att 

prata eftersom hon hade gråtit och skrikit. Hennes man sa att de måste ringa polisen 

och att hon inte fick duscha. Hon var i chocktillstånd och mådde dåligt. På grund av 

detta och då hon frös handlade hon på ren instinkt och gick in i duschen. Hon 

duschade sedan jättelänge. Hennes man ville att hon skulle göra en polisanmälan 

men hon mådde så dåligt. Hon trodde att hon skulle dö och tog därför amfetamin 

och Exanol utöver de mediciner hon regelbundet använder. Hon använder 

mediciner eftersom hon har ADD och tidigare har varit beroende av opiater. Den 

medicin hon tar har inte påverkat hennes minnesbild från händelsen. Först två och 

ett halvt till tre dygn efter händelsen ringde hon polisen. Hon blev skjutsad av 

polisen till sjukhus och i samband med polisanmälan ritade hon en skiss över 

lägenheten som hon inte hade varit inne i före våldtäkten. Under våldtäkten hade 

hon sin svarta klänning på sig hela tiden. Hennes man lade klänningen i en 

plastpåse omedelbart efter händelsen. Hon har mått fruktansvärt dåligt efter 

våldtäkterna.  

 

Adan Hillow 

Vid huvudförhandlingen har Adan Hillow har inte lämnat någon egen 

sammanhängande berättelse och han har besvarat ställda frågor kortfattat. Han har 

många gånger besvarat frågor jakande genom att nicka. Det som tingsrätten har 

uppfattat att Adan Hillow har gett uttryck för är följande. 

 

Han känner Yasiin Abdu sedan flera år. De är inte släkt på något sätt men de är 

ändå som bröder. Han har varit hemma hos Yasiin Abdu flera gånger och brukar 
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sova där cirka fem dagar varje månad. I Hässelby känner han inte någon annan som 

han har sovit hos. Natten mellan den 4 och 5 juli 2013 var han tillsammans med 

Yasiin Abdu. Han har sett Sekretess A tidigare. Natten mellan den 4 och 5 juli 2013 

såg han henne vid tunnelbanan i Hässelby och i Yasiin Abdus lägenhet. De som 

fanns i lägenheten vid detta tillfälle var han, Sekretess A och Yasiin Abdu. Det 

fanns inte någon annan person i lägenheten. Vid detta tillfälle hade han använt 

”gräs” men han minns inte om han var påverkad.  

 

På ett sätt verkar det rimligt det som åklagaren har berättat men det stämmer inte 

det som Sekretess A har berättat. Han har inte våldtagit Sekretess A och skulle inte 

kunna tänka sig att våldta någon. Det stämmer att han duschade den här kvällen och 

att han då använde en sådan handduk som Sekretess A har berättat om. Det är också 

riktigt att det fanns en tavla som föreställer Bob Marley i Yasiin Abdus lägenhet 

den här kvällen och att möblerna stod på sådant sätt som Sekretess A har berättat 

om.  

 

Han var med Yasiin Abdu även den 5 juli 2013. De träffade då Betlehem 

Gebreselase. Han minns att han pratade med henne och att det handlade om något 

som inte var så roligt. Han minns att han berättade för Betlehem Gebreselase att de 

hade haft sex med en svensk tjej, att tjejen hade sugit av honom och Yasiin Abdu 

och att tjejen hade lämnat lägenheten gråtande. Den svenska tjejen var Sekretess A. 

Han vill inte kommentera Yasiin Abdus sms till honom den 4 juli 2013 eller hur 

Sekretess A hamnade i Yasiin Abdus lägenhet. Detta gäller också uppgiften om att 

han skulle ha skrattat när han berättade för Betlehem Gebreselase vad de gjort med 

Sekretess A. Han kan inte ge något svar på varför han inte har berättat om 

händelsen med Sekretess A tidigare under utredningen.    

 

Yasiin Abdu 

Han känner Adan Hillow sedan länge. Adan Hillow är som en bror för honom. På 

kvällen den 4 juli 2013 var han ensam i sin lägenhet och tittade på TV. Han var 
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ensam i sin lägenhet hela natten. Det kan ha varit så att också Adan Hillow var i 

lägenheten men Sekretess A var inte där. Varför Sekretess A kan beskriva hans 

lägenhet och hans märke på magen/höften har han inte någon uppfattning om. Hon 

kanske har sett bilder på honom och lägenheten. Han känner inte Sekretess A och 

har aldrig träffat henne. Han har aldrig våldtagit någon kvinna och är inte kapabel 

att ha sex mot någons vilja. Det kan inte stämma att hans sperma finns på Sekretess 

A:s klänning. Han har aldrig haft sex med en blond svensk tjej. Anledningen till att 

Sekretess A pekar ut honom är att hon är förvirrad. Det finns inte någon sådan 

handduk som Sekretess A har berättat om hemma hos honom. Han kan ha skickat 

ett sms om sex till Adan Hillow men han minns inte vad han menade med detta 

sms. Det var länge sedan han träffade Anas Ibrahim men han känner honom. De är 

vänner. Det finns inte någon anledning för Anas Ibrahim att hitta på något. Anas 

Ibrahim kan dock säga saker som är fel på grund av att han är förvirrad. Han kanske 

hade sex med Betlehem Gebreselase en månad innan han greps. Han rökte cannabis 

några dagar före det att han greps och det kan ha varit den 5 juli 2013.  

 

Sekretess B  

Den fjärde juli drack han någon öl hemma innan de åkte till Fridhemsplan. Han, 

Sekretess A och två vänner åt på en restaurang innan de gick vidare till ”Parken” 

där de fortsatte dricka alkohol. De drack bl.a. några tequilas. Han drack ganska 

mycket, mer än vad han brukar. Han blev kraftigt berusad men inte ”dyngrak”. 

Sekretess A drack också. Även om Sekretess A inte drack så mycket så blev hon 

påverkad. Det kan stämma att de tog bussen hem vid 03.20-tiden. Bussfärden har 

han vissa minnesluckor från eftersom han sov och var berusad. Kombinationen 

alkohol, starka mediciner och att han delvis sov kan ha påverkat hans minne från 

bussfärden. Han vet inte riktigt hur lång tid bussen tog men uppskattar att det rörde 

sig om mindre än en timme. Eftersom han somnade åkte de en hållplats för långt. 

De fick därför cirka 10-15 minuters gångväg hem. Han har en förmåga att gå snabbt 

och Sekretess A hamnade därför cirka 30 meter bakom honom. Då han kom till 
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porten gick han omedelbart upp i lägenheten och lade sig i sängen. Han somnade på 

en gång. Sekretess A var inte med upp i lägenheten.  

 

Efter en timme vid 05.00-tiden väckte Sekretess A honom. Hon berättade att hon 

hade blivit våldtagen av två mörkhyade killar. Sekretess A visste inte hur hon hade 

hamnat i den lägenheten där hon blev våldtagen. Killarna måste ha släpat upp henne 

i lägenheten eftersom hon inte skulle ha följt med frivilligt. Sekretess A hade vaknat 

när killarna slängt ned henne på en madrass. Killarna hade sedan tagit av hennes 

trosor och knäppt upp hennes skor, vilka de tyckte var sexiga. Killarna hade stoppat 

in sina könsorgan i Sekretess A:s mun och vagina. Efter tio minuter hade killarna 

bytt plats med varandra. Han såg att Sekretess A var i ett chocktillstånd. Hon var 

skärrad och grät. Sekretess A berättade att lägenheten hade legat på tredje eller 

fjärde våningen och att det hade stått Abdu på dörren.  

 

Han har aldrig sett Sekretess A så upprörd. Hon är vanligtvis en lugn och stark 

person. Det var fruktansvärt. Från början hade han svårt att tro på det Sekretess A 

berättade men när hon grinande berättade allt i detalj förstod han att det var sanning. 

Sekretess A har mått jättedåligt efter händelsen. Efter händelsen gjorde han vissa 

efterforskningar och fick fram vissa uppgifter.   

 

Betlehem Gebreselase  

Hon har gått i samma skola som Yasiin Abdu och känner honom. De var tidigare 

lite som ett par men nu är de kompisar. De har inte något otalt med varandra. Hon 

är kompis med Adan Hillow. Det stämmer att Yasiin Abdu skickade ett sms till 

henne om att hon måste hämta sina grejor torsdagen den 4 juli 2013. Hon kunde 

dock inte komma den dagen och kom därför till Yasiin Abdus lägenhet dagen efter, 

dvs. den 5 juli 2013. Både Yasiin Abdu och Adan Hillow var då i lägenheten. De 

berättade att en svensk tjej hade varit hos dem och Adan Hillow sa att de hade 

druckit, haft kul och haft sex. Tjejen hade inte orkat med deras sex och hade gått 

hem gråtande kl. 05.00. De menade att de var starka eftersom hon hade gråtit när de 
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hade haft sex. Både Yasiin Abdu och Adan Hillow berättade att de hade haft sex 

med tjejen men de förklarade inte närmare vad de hade gjort. De berättade dock att 

tjejen hade sugit av dem båda två. Yasiin Abdu och Adan Hillow pratade och 

skrattade. De berättade för henne som för en kompis. Hon tänkte inte något annat än 

att Sekretess A, som hon aldrig har träffat, ville komma hem till Yasiin Abdu.    

 

Anas Ibrahim   

Han känner Yasiin Abdu och brukar övernatta hos honom. Adan Hillow är vän med 

Yasiin Abdu och brukar också sova över hos Yasiin Abdu ibland. Några dagar före 

det att han greps den 9 juli 2013 träffade han Yasiin Abdu och Adan Hillow i Yasiin 

Abdus lägenhet. Han hade då med sig två kvinnliga vänner. Det var antingen på 

torsdagen eller på fredagen, dvs. den 4 eller 5 juli 2013. Eftersom Yasiin Abdu 

alltid brukar göra närmanden när han ser en tjej sade han åt honom att uppföra sig 

bra. Han ville inte att Yasiin Abdu skulle bete sig på fel sätt mot tjejerna. Yasiin 

Abdu förklarade då att han inte skulle göra något fel och sade ”Vi har knullat igår”. 

Han svarade då ”Bra, uppför dig i så fall” och frågade inte något mer. Adan Hillow 

sade ingenting vid detta tillfälle. Eftersom Yasiin Abdu var med sin kompis Adan 

Hillow när han berättade att de hade knullat utgick han från att Yasiin Abdu menade 

honom. Yasiin Abdu berättade att de hade knullat med en blond tjej. Han minns inte 

att Yasiin Abdu skulle ha sagt att det varit en svensk tjej men har han sagt så vid 

polisförhör så kan det ha varit så. Av det sätt Yasiin Abdu berättade om den blonda 

tjejen fick han intrycket att det hade varit en rolig händelse. Det är dock svårt att 

bedöma detta på det sätt som Yasiin Abdu pratade. Det är något som inte stämmer 

med Yasiin Abdu. Han beter sig ibland som en 15-åring och vill alltid göra 

närmanden när han ser en tjej.      

 

Camilla Nyholm 

Den 5 juli 2013 ringde Sekretess B och berättade att Sekretess A hade blivit 

våldtagen och att hon var helt förstörd. Hon åkte då över till Sekretess A. I samband 

med hennes besök gick hon och Sekretess B in och ställde frågor i en jourlivsbutik. 
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Det är många personer som arbetar i denna butik och Sekretess A hade en känsla av 

att gärningsmännen kunde ha en anknytning till butiken. Det kan ha varit så att hon 

gick in i jourlivsbutiken före Sekretess B. Inte vid något tillfälle har Sekretess A 

berättat om några detaljer angående händelsen för henne. Hon vet därför i princip 

inte något om hur det gick till. Sekretess A berättade dock att hon skrek, slogs, 

försökte ta sig loss och grät under våldtäkten. Vidare berättade Sekretess A att hon 

hade blivit av med något klädesplagg, pengar och sin telefon. 

 

Efter våldtäkten har de mest pratat om Sekretess A:s mående med varandra. 

Sekretess A har inte vid något tillfälle berättat för henne hur hon kom till lägenheten 

där hon blev våldtagen. Hon vet därför inte något om detta. Det blev fel angående 

detta när hon förhördes av polisen per telefon vid det första tillfället. Hon är säker 

på att hon nämnde för polisen att det hade varit fråga om två gärningsmän. Hon sa 

inte något till polisen om att Sekretess A skulle gå på fest. Det var Sekretess A:s 

make de hade firat och det var det som var festen. Hon kan dock tänka sig att 

männen kan ha sagt ”Kom med på fest” till Sekretess A men att Sekretess A sedan 

sagt nej och hade blivit tvingad. Hon är helt säker på att Sekretess A inte skulle 

följa med okända män hem. Sekretess har inte heller berättat något om att hon hade 

blivit jagad. Det var ett påstående från den polis som förhörde henne. Vid det första 

förhörstillfället lade polisen upp olika teorier och hon svarade att det eventuellt kan 

ha gått till på det sättet. Hon rättade vid det andra förhörstillfället det som hade 

blivit felaktigt antecknat och detta berättade hon för Sekretess A. Efter händelsen är 

Sekretess A rädd för att gå ut och hon har inte mått särskilt bra.       

 

DOMSKÄL 

 

S k u l d f r å g a n 

 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
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handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms 

för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.  

 

Detsamma gäller enligt lagrummets andra stycke den som med en person genomför 

ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med 

samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, 

sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i 

en särskilt utsatt situation. 

 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna 

vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.  

 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller 

om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet.  

 

Vad krävs för en fällande dom? 

 

För en fällande dom i brottmål krävs att domstolen genom den utredning som har 

lagts fram finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig 

till det som lagts honom eller henne till last. Vid bevisvärderingen är 

utgångspunkten att man ska utgå från den tilltalades uppgifter om dessa inte 

motbevisas av utredningen i målet eller är så osannolika att de kan lämnas utan 

avseende.  
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När det gäller sexualbrott är det inte ovanligt att det saknas oberoende 

vittnesiakttagelser till stöd för åtalet. Bevisningen utgörs då som regel främst av 

förhör med målsäganden. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat 

sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot 

varandra och målsägandens utsaga därvid bedöms väga tyngre. Det hindrar inte att 

bevisningen ändå kan anses tillräcklig för en fällande dom. Om målsäganden 

bedöms trovärdig och hans eller hennes uppgifter tillförlitliga kan målsägandens 

utsaga i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, t.ex. om 

målsägandens beteende efter händelsen, vara tillräckligt för en fällande dom.  

 

Målsägandens berättelse ska läggas till grund för tingsrättens prövning 

 

Sekretess A har lämnat en klar, levande, detaljrik och självutlämnande berättelse 

såvitt avser det sexuella övergrepp hon påstår sig ha blivit utsatt för. I hennes 

berättelse finns många detaljer som talar för att händelsen är självupplevd. Det 

gäller inte minst hennes beskrivning av hur Yasiin Abdu fått upp hennes mun 

genom att hålla för hennes näsa, uppgiften om att Adan Hillow frågat henne om hon 

inte skulle suga av honom en gång till innan hon lämnade lägenheten och uppgiften 

att någon av gärningsmännen hade tyckt att hennes skor var sexiga. Till detta 

kommer att Sekretess A i detalj har kunnat beskriva hur det sett ut i lägenheten, 

lämnat uppgifter om att det funnits en beigerutig handduk och en tavla föreställande 

Bob Marley i lägenheten och kunnat beskriva det märke eller den missfärgning som 

Yasiin Abdu har på sin mage/höft. Sekretess A har i allt väsentligt lämnat samma 

berättelse genom hela utredningen. Hennes berättelse saknar i avgörande delar i allt 

väsentligt svårförklarliga moment eller motsägelser. Tingsrätten bedömer Sekretess 

A som trovärdig. 

 

Av utredningen framgår att Sekretess A intagit mediciner och druckit mycket 

alkohol vid händelsen. Ett tydligt tecken på att det har varit fråga om en kraftig 

berusning är att hon saknar minne från det att hon somnat utanför porten till dess att 
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hon vaknat upp i lägenheten. Mot bakgrund av Sekretess A:s detaljerade 

beskrivning av det som hänt efter uppvaknandet i lägenheten, och hennes då gjorda 

iakttagelser, finns det dock inte något som tyder på att hennes berusning och 

medicinering påverkat hennes uppfattningsförmåga i någon större omfattning efter 

hennes uppvaknande. Det har inte heller framkommit någon anledning till att 

Sekretess A oriktigt skulle vilja beskylla Yasiin Abdu eller Adan Hillow för 

allvarligt brott.   

 

Tingsrätten anser dock att A:s minneslucka och berusningsgrad medför att det för 

en fällande dom bör ställas stora krav på att A:s uppgifter om sexuellt övergrepp 

stöds av annan bevisning. Fråga är om den stödbevisning som finns för A:s 

uppgifter är tillräcklig.        

 

Yasiin Abdus berättelse är kortfattad, svävande och detaljfattig. Han har inte kunnat 

förklara hur det kan komma sig att hans sperma finns på den klänning som tillhör 

den för honom helt okända Sekretess A.    

   

Även Adan Hillows berättelse är kortfattad, svävande och detaljfattig. Han har dock 

vid huvudförhandlingen vidgått ett flertal omständigheter. Det gäller bl.a. att han 

och Yasiin Abdu varit tillsammans med Sekretess A i Yasiin Abdus lägenhet vid 

det tillfälle som avses i åklagarens gärningsbeskrivning samt att han duschat vid det 

tillfället och då använt den handduk som Sekretess A har berättat. Vidare har han 

vidgått att han frågat Sekretess A om hon inte skulle suga av honom. Tingsrätten 

anser inte att det finns något som tyder på att Adan Hillow inte skulle ha förstått 

eller menat vad han har gett uttryck för vid huvudförhandlingen.  

 

Av den rapport avseende sammanställning av positioner från masttömning framgår 

att Yasiin Abdus och Adan Hillows mobiltelefoner har kopplat upp på samma plats 

strax efter kl. 01.00 den 5 juli 2013.    
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Sekretess A har som ovan berörts kunnat beskriva flera föremål i i den för henne 

okände Yasiin Abdus lägenhet. Dessa föremål har senare också påträffats i 

lägenheten efter händelsen. Hon har också i detalj kunnat beskriva hur det såg ut i 

lägenheten. Yasiin Abdu har själv uppgett att han inte har träffat Sekretess A och 

har förnekat att hon varit i hans lägenhet.  

 

Vidare har Sekretess A omedelbart efter händelsen berättat för sin man Sekretess B 

om vad hon anser sig ha blivit utsatt för. Det har hon också gjort några dagar senare 

för polisen och i samband med besök på sjukhus. Det Sekretess B har berättat 

stämmer väl överens med det Sekretess A har berättat. Det finns i allt väsentligt inte 

några avvikelser mellan vad Sekretess A har berättat och det som antecknats i 

samband med sjukhusbesöket.     

 

Både Sekretess B och Camilla Nyholm har berättat att Sekretess A förändrats och 

mått mycket dåligt efter händelsen. 

 

Statens kriminaltekniska laboratorium har påvisat sperma i tre undersökta 

besudlingar på en klänning som tillhör Sekretess A. Resultaten talar extremt starkt 

för att sperman kommer från Yasiin Abdu (Grad +4) om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting.  

 

Sekretess A har vid fotokonfrontation pekat ut Yasiin Abdu som en av 

gärningsmännen. Hon har däremot inte vid fotokonfrontation direkt kunnat peka ut 

Adan Hillow som en av gärningsmännen. Vid fotokonfrontationen har dock 

Sekretess A lämnat uppgifter om att fotot på Adan Hillow liknar en av 

gärningsmannen i vissa avseenden. Vid huvudförhandlingen har också Sekretess A 

pekat ut både Yasiin Abdu och Adan Hilow som gärningsmän och uppgett att hon 

är helt säker på detta.  
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Vittnet Betlehem Gebreselase har uppgett att Både Yasiin Abdu och Adan Hillow 

den 5 juli 2013 berättat att de haft sex med en svensk tjej och att tjejen gått hem 

gråtande eftersom hon inte orkat med deras sex. Adan Hillow har vidgått att han 

berättat detta för Betlehem Gebreselase. Även Anas Ibrahim har berättat att Yasiin 

Abdu efter händelsen sagt att han haft sex med en svensk blond tjej och att han då 

uppfattat Yasiin Abdu på det sättet att också Adan Hillow haft sex med denna tjej.  

 

Det utlåtande som utfärdats med anledning av Sekretess A:s undersökning på 

Södersjukhuset några dagar efter den påstådda händelsen ger inte stöd för att det 

skett någon våldtäkt. Som anges i utlåtandet har det dock inte vid undersökningen 

framkommit något som talar mot att händelseförloppet gått till på det som Sekretess 

A har berättat. Frånvaron av skador i underlivet innebär således inte att sexuella 

handlingar av den art som beskrivits inte kan ha förekommit vid det aktuella 

tillfället.  

 

Sekretess A har uppgett att hon skrikit under våldtäkten och att någon granne borde 

ha hört det. Hon har dock uppgett att hon hållits fast och att gärningsmännen hållit 

händerna för hennes mun. Med hänsyn till omständigheterna anser tingsrätten att 

det förhållandet att grannarna inte uppmärksammat Sekretess A skrik inte utesluter 

eller ger någon större anledning att ifrågasätta att det kan ha skett en våldtäkt på det 

sätt som Sekretess A har beskrivit. 

 

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att bevisläget är sådant att det är 

praktiskt taget uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än åklagaren har 

hävdat. Tingsrätten anser således att Sekretess A:s uppgifter ska läggas till grund 

för tingsrättens prövning. Med hänsyn till att Sekretess A inte kommer ihåg hur hon 

hamnat i Yasiin Abdus lägenhet är dock den inledande fasen i åklagarens 

gärningsbeskrivning inte styrkt. Även om det är mycket som talar för att det gått till 

på det sätt åklagaren påstått kan det i brist på annan utredning inte anses 

tillfredsställande utrett att Yasiin Abdu och Adan Hillow bemäktigat sig Sekretess 
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A då hon på grund av berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och fört henne 

till Yasiin Abdus lägenhet. Med undantag från detta anser tingsrätten att gärningen 

enligt åklagarens gärningsbeskrivning är styrkt.  

 

Gärningen ska rubriceras som grov våldtäkt 

 

Vid bedömningen ska beaktas att Sekretess A i mycket berusat tillstånd utsatts för 

en våldtäkt av två personer samtidigt. Våldtäkten har ägt rum i en för Sekretess A 

okänd lägenhet av för henne okända gärningsmän. Yasiin Abdu och Adan Hillow, 

som inte kan ha varit omedvetna om Sekretess A berusning och utsatthet, har 

genom sitt agerande visat särskild hänsynslöshet. På grund av nu anförda 

omständigheter ska våldtäkten bedömas som grov. Tingsrätten anser att straffvärdet 

motsvarar ett fängelsestraff om fem år.       

 

P å f ö l j d s f r å g a n 

 

Yasiin Abdu  

Yasiin Abdu förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret men detta saknar 

betydelse för detta mål.  

 

I målet har yttrande och läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild 

personutredning i brottmål samt yttrande enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare redovisats till tingsrätten. Av läkarintyget 

framgår bl.a. att Yasiin Abdu inte har haft en allvarlig störning vid gärningen eller 

undersökningstillfället.    

 

Grov våldtäkt har ett minimistraff om fängelse fyra år. Annan påföljd än fängelse 

kan inte komma ifråga. 
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Det finns inte något i utredningen som tyder på att Yasiin Abdu har en allvarlig 

psykisk störning, eller hade detta vid gärningstillfället. 

  

Av utredningen framgår att det finns tecken på att Yasiin Abdu har vissa problem 

och inlärningssvårigheter. Det finns dock enligt tingsrättens mening inte något som 

tyder på att Yasiin Abdu bristande utveckling påverkat hans handlande vid 

gärningstillfället eller att det medfört att han haft nedsatt förmåga att inse 

gärningens innebörd eller kontrollera sitt handlande. Det föreligger därför inte några 

beaktansvärda förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 3 § brottsbalken. Vid 

straffmätningen ska dock beaktas att Yasiin Abdu var 18 år vid brottstillfället. 

Yasiin Abdu ska som tingsrätten återkommer till utvisas från Sverige. Med hänsyn 

till att Yasiin Abdu saknar anknytning till Sverige saknas anledning att reducera 

hans fängelsestraff på grund av utvisningen. Yasiin Abdu ska dömas till fängelse 

två år och sex månader.        

   

Adan Hillow 

Adan Hillow förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret men dessa saknar 

betydelse för detta mål. I målet har yttranden enligt lagen (1991:2041) om särskild 

personutredning i brottmål och enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare redovisats till tingsrätten. 

 

Det saknas även för Adan Hillows vidkommande beaktansvärda förmildrande 

omständigheter. Vid straffmätningen ska dock beaktas att Adan Hillow var 20 år 

vid gärningstillfället. Adan Hillow ska som tingsrätten återkommer till utvisas från 

Sverige. Med hänsyn till att Adan Hillow saknar anknytning till Sverige saknas 

anledning att reducera hans fängelsestraff på grund av utvisningen. Adan Hillow 

ska dömas till fängelse tre år och nio månader.        

 

 

 

23



   

SOLNA TINGSRÄTT 

Avdelning 2 

Rotel 2:2 

DOM 

2013-10-18 

B 5575-13 

 

 

 

 

 

Ö v r i g a f r å g o r 

 

Häktning 

Minimistraffet för grov våldtäkt är fängelse i fyra år. Med hänsyn till detta och då 

det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas ska Yasiin Abdu och Adan Hillow 

kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot dem. 

     

Sekretess 

Sekretess för uppgifter som kan röja Sekretessen för Sekretess A:s och Sekretess 

B:s personuppgifter ska bestå.  

 

Särskilda yrkanden 

Åklagarens yrkanden är lagligen grundade. Den i beslag tagna egendomen ska bestå 

till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.  

 

Utvisning 

Yasiin Abdu och Adan Hillow har gjort sig skyldiga till så allvarlig brottslighet att 

de enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) får utvisas ur Sverige utan krav på 

att det ska föreligga en återfallsrisk. När en domstol överväger om en utlänning ska 

utvisas ska enligt 8 kap. 11 § utlänningslagen hänsyn tas till utlänningens 

anknytning till det svenska samhället.  

 

Yasiin Abdu har uppgett att han kom till Sverige i juli 2010 och att hans familj bor i 

Turkiet. Av yttrande från Migrationsverket framgår att Yasiin Abdu beviljats 

permanent uppehållstillstånd i Sverige den 18 februari 2011, att Migrationsverket 

då bedömt att det inte finns någon individuell hotbild mot Yasiin Abdu i Somalia 

och att han därmed inte riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande 

dit. Migrationsverket har bedömt att det inte föreligger något hinder mot att 

genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut enligt 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen.  
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Adan Hillow har uppgett att han kom till Sverige under 2008, dvs. då han var 15 år 

och några månader, att hans föräldrar och syskon bor i Storbritannien och att han 

har en syster i Sverige, som han bor hos. Migrationsverket har i yttrande anfört att 

Adan Hillow beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige den 21 januari 2008 

på grund av anknytning till sin far, att han vid ansökan om uppehållstillstånd inte 

åberopat något skyddsbehov gentemot Somalia och att han är född i staden 

Kismayo. Migrationsverket har bedömt att situationen i Kismayo inte är sådan att 

det föreligger generella verkställighetshinder.   

 

Mot ovanstående bakgrund gör tingsrätten bedömningen att varken Yasiin Abdu 

eller Adan Hillow har sådan anknytning till Sverige som utgör hinder för utvisning.  

 

Enligt 8 kap. 12 § utlänningslagen får en utlänning utvisas enligt 8 § endast när det 

finns synnerliga skäl, om han eller hon hade vistats i Sverige med permanent 

uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller om han eller hon då hade 

varit bosatt i Sverige i fem år. Adan Hillow, som har vistats i Sverige med 

permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år när åtal väcktes, omfattas av denna 

bestämmelse. Det brott som Adan Hillow har gjort sig skyldig till är dock enligt 

tingsrättens mening så allvarligt att det föreligger synnerliga skäl för utvisning.  

 

Tingsrätten anser sammanfattningsvis att både Yasiin Abdu och Adan Hillow ska 

utvisas. Med hänsyn till brottets straffvärde ska återreseförbudet tidsbegränsas till 

tio år. 

 

Skadestånd 

Yasiin Abdu och Adan Hillow har genom brottslig gärning allvarligt kränkt 

Sekretess A:s personliga integritet. De är därför skyldiga att utge skadestånd till 

henne. Av de uppgifter som målsäganden har lämnat om sitt psykiska mående är det 

uppenbart att hon har behov av behandling under en relativt lång tid framöver. Den 
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schabloniserade ersättningsnivån för kränkning vid våldtäkt för vuxna uppgår till 

100 000 kr och den schabloniserade ersättningen för sveda och värk till 15 000 kr.  

 

Det har varit fråga om en grov våldtäkt med olika typer av samtidiga övergrepp. 

Våldtäkten har utförts av två för Sekretess A okända gärningsmän i en lägenhet där 

hon varit helt utlämnad åt gärningsmännen. Omständigheterna är sådana att det är 

motiverat med högre ersättningsbelopp än vad som följer av de schabloniserade 

ersättningsnivåerna. Tingsrätten anser dock att de belopp som Sekretess A har yrkat 

är något för höga och bestämmer ersättningen för kränkning till 150 000 kr och 

ersättningen för sveda och värk till 20 000 kr. Det sammanlagda skadestånd som 

Yasiin Abdu och Adan Hillow solidariskt ska betala till Sekretess A uppgår således 

till 170 000 kr. På beloppet ska ränta utgå.  

 

Ersättningsfrågor 

De ersättningsanspråk som de offentliga försvararna och målsägandebiträdet har 

framställt är höga. Tingsrätten finner dock inte anledning att ifrågasätta yrkade 

belopp mot bakgrund av målets omfattning och karaktär. De offentliga försvararna 

och målsägandebiträdet ska därför tillerkännas yrkade belopp. Med hänsyn till 

Yasiin Abdus och Adan Hillows ekonomiska förhållanden ska kostnaderna för de 

offentliga försvararna och målsägandebiträdet stanna på staten.     

 

Eftersom det finns fängelse i straffskalan för den gärning som Yasiin Abdu och 

Adan Hillow döms för ska de åläggas att betala avgift enligt lagen (1994:419) om 

brottsofferfond.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400) 

Överklagande senast den 8 november 2013 ställs till Svea hovrätt 

 

 

Ulf Wredlert 

26



   

SOLNA TINGSRÄTT 

Avdelning 2 

Rotel 2:2 

DOM 

2013-10-18 

B 5575-13 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit rådmannen Ulf Wredlert samt nämndemännen Tommie 

Wäppling, Kerstin Thufvesson och Bappe Bjuggren. Tingsrätten är enig. 

 

Avräkningsunderlag, se tingsrättens akt. 
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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 skrift-
ligen. 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 da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-

slutningsöverklagande) även om den vanliga 

tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet 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 an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

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

3. det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen 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 prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet 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 skadeståndstal-
an 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, el-
ler 

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 angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens dom-
skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,  

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

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden 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 målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det an-
ges.  

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 klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av 
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns 
på första sidan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

 


