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LUNDS TINGSRÄTT ANTECKNINGAR 

2019-01-28 

2019-02-01 

vid huvudförhandling i  

Lund 

Aktbilaga 67 

Mål nr  

B 5098-18  

 

 

Dok.Id 683906     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 75 

221 00 Lund 

Tingsrättsplatsen 2 046-16 03 05  
 

måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: b.lunds.tingsratt@dom.se 

www.lundstingsratt.domstol.se 

 

    

RÄTTEN 

Rådmannen Ingegärd Lind (ordförande) samt nämndemännen Christer Andersson, 

Ulrica Branning och Jonas Ekelund 

 

ANSVARIG FÖR ANTECKNINGARNA 

Tingsnotarien Mathilda Tarandi 

 

DAG 1 2019-01-28 

 

Tid: 09.00 – 15.10 

Paus: 10.25 – 10.40, 12.20 – 14.00  

 

PARTER jämte försvarare/ombud/biträde 

Se dom (närvarande om inte annat anges) 

 

Målsäganden Türkan Erdogan jämte målsägandebiträde var närvarande 

 

BEVISNING 

 

Förhör (digitalt upptaget i Vera): 

 

Målsägandeförhör hålls med Türkan Erdogan.  

 

Den tilltalade Emrullah Gülüsken hörs över åtalet. 

 

Vittnesförhör via videolänk hålls med Tugba Ak på åklagarens begäran. Hon avlägger 

ed och erinras om dess vikt. Hon förklarar att hon inte begär någon ersättning för sin 

inställelse. 

 

Vittnesförhör hålls med Anne Månsson på åklagarens begäran. Hon avlägger ed och 

erinras om dess vikt. 

 

Vittnesförhör hålls med Allis Nilsson på åklagarens begäran. Hon avlägger ed och 

erinras om dess vikt. 

  

Vittnesförhör per telefon hålls med Emina Mujakovic på åklagarens begäran. Hon 

avlägger ed och erinras om dess vikt. 

 

Vittnesförhör per telefon hålls med Tommy Blomkvist på åklagarens begäran. Han 

avlägger ed och erinras om dess vikt. 

 

Annan bevisning/utredning som lagts fram: 

Åberopad av åklagaren; se stämningsansökan, aktbil. 40. 
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ÖVRIGA (närvarande om inte annat anges) 

Transportpersonal från häktet 

 

Tolk 

Suzan Pehlivanöglu 

Latife Sürer 

 

YRKANDEN M.M. 

Se dom 

 

BESLUT OCH ÖVRIGA ANTECKNINGAR 

 

Det antecknas att det inte föreligger hinder mot huvudförhandling. 

 

Tolken Suzan Pehlivanöglu uppger att hon har avlagt generell tolked och erinras om 

dess vikt. Hon förordnas till tolk vid dagens förhandling. 

 

Tolken Latife Sürer uppger att hon har avlagt generell tolked och erinras om dess vikt. 

Hon förordnas till tolk vid dagens förhandling. 

 

Försvararen uppger att Emrullah Gülüsken inte har något att erinra mot att vittnet Tugba 

Ak hörs via videolänk och att vittnet Tommy Blomkvist hörs via telefon. 

 

Suzan Pehlivanöglu och Latife Sürer uppger att de kommer att inkomma med 

respektive tolkräkning vid ett senare tillfälle. 

 

Förhandlingsdagen förklaras avslutad. 

 

 

DAG 2 2019-02-01  

 

Tid: 09.05 – 11.55 

Paus: 10.30 – 10.50 

 

PARTER jämte försvarare/ombud/biträde 

Se dom (närvarande om inte annat anges) 

 

Målsäganden Türkan Erdogan jämte målsägandebiträde var närvarande även dag 2 

 

BEVISNING 

 

Förhör (digitalt upptaget i Vera): 

 

Vittnesförhör hålls med Leyla Gülüsken på försvarets begäran sedan hon upplysts om 

att hon såsom närstående till den tilltalade inte, enligt 36 kap. 3 § rättegångsbalken, är 
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skyldig att avlägga vittnesmål och därefter förklarat sig villig att vittna. Hon erinras om 

innehållet i 36 kap. 6 § rättegångsbalken. Hon vittnar utan att avlägga ed. Hon förklarar 

att hon inte begär någon ersättning för sin inställelse. 

 

Vittnesförhör hålls med Ibrahim Erkan på försvarets begäran. Han avlägger ed och 

erinras om dess vikt. Han förklarar att han inte begär någon ersättning för sin inställelse. 

 

Vittnesförhör hålls med Peyruze Gültekin på försvarets begäran. Hon avlägger ed och 

erinras om dess vikt. Hon förklarar att hon inte begär någon ersättning för sin inställelse. 

 

Personutredning som föredragits: 

Belastningsregisterutdrag, aktbil. 6. 

 

Yttrande från Frivården Malmö, aktbil. 33. 

 

Närmare hörd över sina personliga och ekonomiska förhållanden uppger Emrullah 

Gülüsken i korthet följande. Han bor tidvis i Turkiet och tidvis i Sverige. Han arbetar 

som chaufför i Turkiet under de perioder han vistas där och tjänar i det arbetet cirka 

10 000 svenska kronor i månaden. Därutöver erhåller han bostadsbidrag om cirka 

2 900 kr i månaden. När han är i Sverige erhåller han a-kassa om cirka 10 000 kr per 

månad. Därutöver försörjs han av sina vuxna barn som arbetar. Vad gäller 

frihetsberövandet utomlands i samband med det aktuella åtalet häktades han en vecka 

efter den 26 november 2018, dvs den 3 december 2018. Han var ålagd 

anmälningsskyldighet perioden mellan den 26 november 2018 och den 3 december 

2018. Han har fått besked om att han eventuellt kommer att bli återbetalningsskyldig 

till a-kassa avseende ett belopp om cirka 81 000 kr. Återkravet avser tidsperioden 

2 april 2018–26 oktober 2018. 

 

ÖVRIGA (närvarande om inte annat anges) 

Transportpersonal från häktet 

 

Tolk 

Fatma Hergül 

 

YRKANDEN M.M. 

Se dom 

 

BESLUT OCH ÖVRIGA ANTECKNINGAR 

 

Det antecknas att det inte föreligger hinder mot huvudförhandling. 

 

Tolken Fatma Hergül uppger att hon har avlagt generell tolked och erinras om dess vikt. 

Hon förordnas till tolk vid dagens förhandling. 

 

Leif Persson ger in utredning om eventuell återbetalningsskyldighet, aktbil. 72. 
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Leif Persson ger in kostnadsräkning, aktbil. 73. 

 

Maria Adielsson ger in kostnadsräkning, aktbil. 74. 

 

Åklagaren slutför sin talan varvid hon yrkar att Emrullah Gülüsken ska vara fortsatt 

häktad. 

 

Leif Persson slutför Emrullah Gülüskens talan varvid han uppger att Emrullah 

Gülüsken bestrider åklagarens häktningsyrkande och yrkar för egen del att han ska 

försättas på fri fot. 

 

Förhandlingen förklaras avslutad med besked om att beslut i häktningsfrågan samt tid 

för doms meddelande kommer att avkunnas efter enskild överläggning. 

 

Efter enskild överläggning avkunnar tingsrätten följande  

 

BESLUT 

 

1. Dom i målet kommer att meddelas den 11 februari 2019 genom att hållas 

tillgänglig på tingsrättens kansli från kl. 11.00 

2. Häktningsbeslutet beträffande Emrullah Gülüsken hävs. 

___________________ 

 

Beslutet under punkten 2 får överklagas senast den 22 februari 2019. 

 

Beslut om att häktning hävs upprättas, aktbil. 75, och överlämnas till häktespersonalen. 

 

Fatma Hergül ger in tolkfaktura, aktbil. 76. 

 

Rättens ordförande uppger att aktbil. 73 senare under dagen kommer att översändas till 

åklagaren för yttrande. 

______________ 

 

Som ovan 

 

 

 

Mathilda Tarandi 

Anteckningar uppvisade/ 

 

   

  


