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Sluten ungdomsvård 4 månader

1
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Enhet 2

DOM
2018-01-15

Mål nr: B 4591-17

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd
Zabi Zoltani ska utge skadestånd till Sekretess A med 100 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 augusti 2017 till dess betalning sker.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta
vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar och
som kan röja målsäganden Sekretess A:s och vittnet Sekretess NN2:s identitet. Detta
innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteterna går att
klarlägga. Detsamma ska gälla Sekretess A:s identitetsuppgifter i sekretessbilagan till denna
dom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Kristina Lundeberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 83 089 kr. Av

beloppet avser 34 654 kr 50 öre arbete, 26 145 kr tidsspillan, 5 672 kr utlägg och 16 617
kr 50 öre mervärdesskatt.

2. Eva Kornhall tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 14 382 kr. Av beloppet avser 10 261 kr arbete, 1 245 kr
tidsspillan och 2 876 kr mervärdesskatt.

3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har begärt att Zabi Zoltani ska dömas för våldtäkt mot barn enligt  

bilaga 1. Åklagaren har även begärt att Zabi Zoltani ska utvisas från Sverige. 

 

Målsäganden Sekretess A har begärt att Zabi Zoltani ska betala skadestånd till 

henne med 100 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 augusti 2017 till 

dess betalning sker. 

 

Zabi Zoltani har förnekat brott och bestritt åklagarens yrkande om utvisning. Zabi 

Zoltani har bestritt yrkandet om skadestånd. Han har vitsordat sättet att beräkna 

ränta som skäligt i och för sig. 

 

DOMSKÄL 

 

Utredningen 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling, vid vilken Zabi Zoltani har hörts. På 

åklagarens begäran har uppspelning skett av videoförhör med målsäganden 

Sekretess A och vittnet Sekretess NN2. 

 

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat protokoll över 

brottsplatsundersökning och klädundersökning, fotografier och sakkunnigutlåtande. 

 

Sekretess A har berättat sammanfattningsvis följande. Hon och hennes kompis 

Sekretess NN2 träffade Zabi Zoltani och dennes kompisar på Resecentrum i 

Uppsala ungefär en vecka innan händelsen. De började prata och bytte nummer och 

Snapchat. Något av det första som de frågade var hur gamla hon och Sekretess NN2 

var. Sekretess NN2 svarade 13. Zabi Zoltani sa att han var 16. Efter det höll de 

kontakten. 
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Den aktuella dagen skrev Zabi Zoltani till henne på Snapchat och frågade om hon 

kunde komma till Gottsunda, vilket hon gjorde. De gick runt och träffade upp hans 

kompis. Själva händelsen skedde vid kullaarna, nära Bäcklösaskolan. Hon, Zabi 

Zoltani och hans kompis var där. Zabi Zoltani sa att han ville gå upp i solen och 

drog med sig henne in i skogen. Han satte sig ned där och tog tag i hennes hand och 

visade att hon också kunde sätta sig ned. Sedan började han klä av henne tightsen 

och underkläderna. Han sa ingenting då men han log. Sedan tog han av sig sina 

byxor så långt det gick eftersom han satt på knä. Han tog tag runt hennes handleder 

så att hon lade sig ned och höll fast hennes armar ovanför hennes huvud. Han höll 

hårt men inte så hårt att det skulle kännas. Det var inte svårt att få henne att ligga 

ned eftersom det sluttade där de satt. Därefter hade han sex med henne genom att 

han hade sin kuk i hennes vagina några minuter. När han gjorde det höll han 

fortfarande händerna runt hennes handleder. Hon blev rädd och kände att hon inte 

visste vad hon skulle göra. Det kändes jobbigt eftersom hon inte ville. Hon tror att 

han fick utlösning eftersom det kändes kladdigt efteråt. Hon vet att han inte använde 

någon kondom. Sedan klädde han på sig och ställde sig upp. Han väntade på att hon 

skulle klä på sig och sedan tog han tag i hennes hand för att hjälpa henne upp. 

Därefter gick de tillbaka till hans kompis.    

 

Dagen efter sågs de lite snabbt. Han har även skrivit till henne några gånger och 

frågat var hon är och hur hon mår men hon inte svarat. Senare insåg hon vad det var 

som hade hänt och ringde sin kompis som sa åt henne att berätta för sin pappa. Det 

var hennes kompis som fick berätta det för hennes pappa via Skype för hon kunde 

inte göra det själv.   

 

Några dagar senare svalde hon sömntabletter för att hon ville dö. Det var väldigt 

mycket problem just då och det kändes jobbigt efter det som Zabi Zoltani gjorde. 

Direkt efter ringde hon sin pappa och frågade vad som kunde hända om man svalde 

sömntabletter och sedan kräktes hon med flit för att få dem ur sitt system. Hon blev 

då intagen på sjukhus och fick stanna över natten.  
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Zabi Zoltani har berättat att han träffade Sekretess A:s kompis i centrum. Han 

minns inte kompisens namn men hans kompisar pratade med henne. Hans kompis 

bytte Snapchat med henne och senare addade de honom också. Han skrev först med 

hennes kompis, inte med Sekretess A. Det stämmer att han även har skrivit med 

Sekretess A på Snapchat. Han träffade henne ibland i centrum när han hängde där. 

Han brukade träffa Sekretess A på centralstationen men han minns inte om han har 

träffat hennes vid kullarna. Han vet inte om han har träffat Sekretess A någon 

annanstans än vid centralstationen. Han känner inte till Gottsunda och brukar inte 

vara där så mycket. Han har inte umgåtts så mycket med Sekretess A och han gillar 

henne inte så mycket heller, han gillade egentligen hennes kompis. Han kan inte 

förklara hur hans sperma har hittats på platsen och på Sekretess A. På fråga om Zabi 

Zoltani har haft sexuellt umgänge med Sekretess A har han svarat att ”han inte har 

skojat med henne”. 

 

Zabi Zoltani har vidare berättat att han inte har frågat Sekretess A eller hennes 

kompis om hur gamla de är. Hans kompisar har frågat dem hur gamla de är men han 

har inte fått veta av sina kompisar hur gamla Sekretess A och hennes kompis är. 

Han vet inte vilken skola Sekretess A går inte eller någonting annat om henne. Han 

trodde hon var 18-19 år eftersom hon ser vuxen ut.  

 

Vittnet Sekretess NN2 har berättat att ungefär en halvdag efter att det hade hänt fick 

hon ett sms av Sekretess A om att hon var hos läkaren och tittade om hon var 

gravid. Sedan ringde Sekretess A och berättade att Zabi Zoltani hade våldtagit 

henne i skogen i Gottsunda. Sekretess A sa att det inte var någon idé att kämpa 

emot för att han var för stark eller liknande. Hon själv träffade Zabi Zoltani dagen 

efter det hände och då sa han ingenting. Hon och Sekretess A berättade för Zabi 

Zoltani hur gamla de var första gången de träffades. Hon tror att han kom fram till 

dem på stationen och frågade om deras Snapchat. Någon av dem frågade om ålder 
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och de sa 13 och han sa 15 eller 16. Efter händelsen berättade Sekretess A att hon 

inte mådde bra och att hon har varit deprimerad. 

 

Tingsrättens bedömning 

Genom den skriftliga bevisningen är följande utrett. Av protokollet från 

klädundersökningen framgår att indikation för spermaförekomst har påträffats på 

målsägandens kjol och tights. Av sakkunnigutlåtandet framgår att sperma har 

påvisats på växtmaterial från brottsplatsen och på ett vaginalprov från målsäganden, 

samt att resultatet talar extremt starkt för att sperman kommer från Zabi Zoltani 

(Grad +4) om man bortser från möjligheten att den kommer från en nära släktning 

till honom.  

 

Målsäganden har på ett detaljerat sätt berättat om händelsen. Hennes berättelse 

vinner stöd av sakkunnigutlåtandet och vittnets uppgifter samt framstår som 

självupplevd. Zabi Zoltani har inte lämnat någon förklaring till DNA-spåren och 

hans invändning om att han aldrig har varit med Sekretess A på platsen och, som 

det får förstås, att han inte har haft sexuellt umgänge med henne kan därför lämnas 

utan avseende. Tingsrätten finner det således utrett att Zabi Zoltani har haft samlag 

med Sekretess A på av åklagaren angiven tid och plats.  

 

För att åtalet för våldtäkt mot barn ska vara styrkt krävs även att Zabi Zoltani har 

insett att Sekretess A var under 15 år, eller att han hade skälig anledning att anta att 

hon var under 15 år (6 kap. 4 och 13 §§ brottsbalken). Genom Sekretess A:s och 

Sekretess NN2:s uppgifter är det utrett att när de träffade Zabi Zoltani och dennes 

kompisar på Resecentrum frågade någon av de närvarande om ålder samt att 

Sekretess NN2 då uppgav 13 år. Det är visserligen inte klarlagt vem som frågade 

om ålder eller om Sekretess NN2 uttryckligen angav att även Sekretess A är 13 år, 

men utifrån vad Sekretess A och Sekretess NN2 har berättat om situationen när de 

träffades första gången framstår det som uteslutet att Zabi Zoltani inte skulle ha 
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uppfattat att Sekretess A är 13 år. Åtalet för våldtäkt mot barn är därför styrkt och 

Zabi Zoltani ska dömas för det. 

 

Påföljd 

Under målets handläggning framgick inledningsvis att Zabi Zoltani är född i 

november år 2000 och således var 17 år när åtal väcktes i målet. Tingsrätten har 

inhämtat ett yttrande från socialnämnden i Uppsala kommun enligt 11 § lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare enligt vilket Zabi 

Zoltani bedöms ha ett särskilt vårdbehov. Socialnämnden har sedan kompletterat 

sitt yttrande och uppgett att Migrationsverket har bedömt att Zabi Zoltani är över 18 

år samt att detta medför att ansvaret för honom övergår från socialtjänsten till 

Migrationsverket.  

 

Det är tingsrättens uppgift att bedöma vilken ålder som är mest sannolik, dvs. om 

Zabi Zoltani var 16 år eller 17 år vid tiden för brottet. Om utredningen tillåter olika 

slutsatser får den bedömning som är förmånligast för den tilltalade väljas (jfr NJA 

2016 s. 719). Det har i målet inte lagts fram någon utredning om Zabi Zoltanis ålder 

och tingsrätten har inte fått del av de uppgifter som föranlett att Migrationsverket 

bedömt Zabi Zoltanis ålder som ett år äldre än vad han själv uppgivit. Tingsrätten 

utgår därför från vad som är förmånligast för Zabi Zoltani, dvs. hans egna uppgifter 

om att han är född år 2000.  

 

Mot bakgrund av ovanstående ska Zabi Zoltani anses ha varit 16 år vid tiden för 

brottet. Han är ostraffad sedan tidigare. Straffmätningsvärdet för den gärning som 

Zabi Zoltani nu döms för motsvarar, med beaktande av hans ålder, ett fängelsestraff 

om sex månader. Brottet är av sådan art att det föreligger en presumtion för 

fängelse. Eftersom Zabi Zoltani var under 18 år när han begick gärningen ska han 

istället för fängelse dömas till sluten ungdomsvård. Tiden för den slutna 

ungdomsvården ska motsvara den tid som Zabi Zoltani skulle ha varit 
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frihetsberövad med beaktande av reglerna om villkorlig frigivning om han dömts 

till fängelse, varför tiden för den slutna ungdomsvården bestäms till fyra månader. 

 

Skadestånd 

Eftersom Zabi Zoltani har gjort sig skyldig till brott mot Sekretess A är han även 

skadeståndsskyldig gentemot henne. Det begärda beloppet om 100 000 kr är 

förenligt med praxis för skadestånd vid brott av detta slag. Skadeståndsyrkandet ska 

därför bifallas. 

 

Utvisning 

Tingsrätten har inhämtat ett yttrande enligt 7 kap. 10 § utlänningsförordningen 

(2006:97) från Migrationsverket. Av yttrandet framgår att Migrationsverket den 16 

november 2017 avslog Zabi Zoltanis asylansökan och beslutade att utvisa honom 

till Afghanistan. Beslutet har överklagats till Migrationsdomstolen som ännu inte 

har prövat beslutet. Migrationsverket bedömer dock att det i nuläget inte finns något 

hinder mot att verkställa ett eventuellt utvisningsbeslut. 

 

Enligt 8 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) får en utlänning utvisas ur Sverige 

om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. En utlänning får dock 

utvisas endast om han eller hon döms till svårare påföljd än böter och om gärningen 

är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att 

utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet eller om 

brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för 

enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att utlänningen inte bör få stanna 

kvar. 

 

I målet finns det ingen utredning, vid sidan av den som angår själva brottet, som 

talar för att Zabi Zoltani kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i 

landet. Den brottslighet han nu döms för är allvarlig och har innefattat en svår 

integritetskränkning mot ett barn, men straffmätningsvärdet är inte tillräckligt högt 
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för att föranleda utvisning (jfr Svea hovrätts dom den 11 september 2017 i mål B 

7073-17). Yrkandet om utvisning ska därför ogillas.  

 

Övriga frågor 

Zabi Zoltani döms för brott med fängelse i straffskalan och han ska därför betala 

lagstadgad avgift till brottsofferfonden. 

 

Den av försvaret och målsägandebiträdet begärda ersättningen är skälig och ska 

betalas ut. På grund av Zabi Zoltanis personliga och ekonomiska förhållanden ska 

kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet stanna på staten. 

 

Det finns skäl att låta sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) bestå i målet för uppgifterna om målsägandens och 

vittnets identitet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) 

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 5 februari 

2018.  

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Nils Pålbrant 
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Uppsala tingsrätt
B 4591-17

Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Zabi Zoltani
Tolkbehov dari.
Företräds av Kristina Lundeberg.

Ansvarsyrkanden m.m.

VÅLDTÄKT MOT BARN
5000-K982015-17

Zabi Zoltani har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Det
skedde den 8 augusti 2017 vid Stavkärnsvägen, Uppsala, Uppsala kommun.

Zabi Zoltani begick gärningen med uppsåt.  Zabi Zoltani hade åtminstone
skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

Lagrum: 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

Målsägande
Sekretess Sekretess A
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Eva Kornhall.

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Sekretess A. Videoförhör ca 1 timme, medtas

av åklagaren till huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade Zabi Zoltani (tolkbehov dari) som förnekar
brott.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1424 Svartbäcksgatan 49 010-562 67 60 registrator.ak-uppsala@aklagare.se
75144  UPPSALA

Telefax

010-562 67 70

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Mitt Handling 32
Åklagarkammaren i Uppsala Ärende AM-101456-17
Kammaråklagare Johan Strömbäck 2017-12-04 Handläggare 501A-2

1(2)
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3. Förhör med vittnet NN 2 angående hennes kännedom om händelsen och
hennes kontkter med misstänkt till styrkande av gärningen. Videoförhör,
25 min, medtas av åklagaren till huvudförhandlingen.

Övrig bevisning
1. Protokoll brottsplatsundersökning, sid. 6-13 i fup

2. Protokoll klädundersökning, sid. 14-15 i fup

3. Foton, sid. 17-29 i fup

4. Sakkunnigutlåtande, sid. 37-44 i fup

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Mitt Handling 32
Åklagarkammaren i Uppsala Ärende AM-101456-17
Kammaråklagare Johan Strömbäck 2017-12-04 Handläggare 501A-2
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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 rättstill-
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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 2
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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 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

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 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan 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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

 

http://www.domstol.se/

