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VÄXJÖ TINGSRÄTT
Enhet 2

DOM
2018-04-16

Mål nr: B 249-18

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 3 månader

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2028-04-16. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Skadestånd
Anwar Hassani ska betala skadestånd till Sekretess A med 134 990 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 december 2017 till dess betalning
sker, varav 3 990 kr solidariskt med Fardin Hesari.

Häktning m.m.
Anwar Hassani ska vara kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft mot honom i fråga
om påföljd och utvisning.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara fortsatt
tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar, förekommer i
ljud- och bildupptagningar som skett inom stängda dörrar samt tingsrättens akt och som kan
röja målsägandens identitet. Detsamma ska gälla identitetsuppgifter i sekretessbilagan till
domen.

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

Ersättning
1. Sven Bünger tillerkänns ersättning av allmänna medel med 65 426 kr. Av beloppet

avser 40 770 kr arbete, 8 093 kr tidsspillan, 3 478 kr utlägg och 13 085 kr
mervärdesskatt.

2. Anders Funcke tillerkänns – efter rättelse för felräkning – ersättning av allmänna medel
för arbete som målsägandebiträde med 38 250 kr. Av beloppet avser 27 180 kr arbete, 2
490 kr tidsspillan, 930 kr utlägg och 7 650 kr mervärdesskatt.

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

___________________________________
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VÄXJÖ TINGSRÄTT
Enhet 2

DOM
2018-04-16

Mål nr: B 249-18

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
Fardin Hesari ska betala skadestånd till Sekretess A med 23 990 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 december 2017 till dess betalning sker, varav 3
990 kr solidariskt med Anwar Hassani.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara fortsatt
tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar, förekommer i
ljud- och bildupptagningar som skett inom stängda dörrar samt tingsrättens akt och som kan
röja målsägandens identitet. Detsamma ska gälla identitetsuppgifter i sekretessbilagan till
domen.

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

Ersättning
1. Beträffande ersättning till målsägandebiträdet Anders Funcke, se medtilltalade Anwar

Hassani.
2. Johan Bäckström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 75 806 kr. Av beloppet

avser 48 584 kr arbete, 6 225 kr tidsspillan, 5 836 kr utlägg och 15 161 kr
mervärdesskatt.

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

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat enligt följande.  

 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 
1 VÅLDTÄKT (Anwar Hassani) 
5000-K1614481-17 

 

Anwar Hassani har med våld tvingat NN 1 till vaginalt och analt samlag genom att 

lägga sig över henne, dra ner hennes jeans samt hålla fast ena armen varvid smärta 

och ett blåmärke uppkommit. Det hände den 26 december 2017 på Skånegatan 

Ljungby, Ljungby kommun. 

 

Anwar Hassani begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum: 6 kap. 1 § 1 st brottsbalken 

 

Målsägande 
Sekretess NN 1 

Åklagaren för ej talan 

 
Muntlig bevisning 
1. Förhör med den tilltalade Anwar Hassani (tolkbehov dari) som förnekar brott. 

2. Förhör med målsäganden NN 1 angående händelseförloppet till styrkande av åta-

let. 

3. Förhör med vittnet Michael Hansen angående vad NN 1 berättat för honom om 

händelsen till styrkande av åtalet. 

4. Förhör med vittnet John Mårten Anders Mårtensson angående hans iakttagel-

ser vid undersökningen av NN 1 samt vad hon berättat för honom om händelsen till 

styrkande av åtalet. 

5. Förhör med medtilltalad Fardin Hesari (tolkbehov farzi) angående händelseför-

loppet till styrkande av åtalet. 

 
Övrig bevisning 
1. Journalanteckningar och rättsintyg (förundersökningsprotokoll s.65-74) till styr-

kande av åtalet. 

2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 61-64 samt 150 och s 2-43 i proto-

kollsbilagan) till styrkande av åtalet. 

3. Uppspelning av SOS samtal (ca 8 min) 
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4. Sakkunnigutlåtande (s 75-78 i fup) till styrkande av åtalet 5. Passerlogg till ytter-

dörren på boendet (s 92 i förundersökningsprotokollet) till styrkande av åtalet 

 
2 SEXUELLT OFREDANDE (Fardin Hesari) 
5000-K1614481-17 

 

Fardin Hesari har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sex-

uella integritet, genom att medan händelsen under åtalspunkt 1 pågick sätta 

sig/lägga sig vid sidan av henne och med ena handen ta på NN 1:s ena bröst samt 

onanera. Det hände någon gång den 26 december 2017 på Skånegatan, Ljungby, 

Ljungby kommun. 

 

Fardin Hesari begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum: 6 kap. 10 § 2 st brottsbalken 

 

Målsägande 
Sekretess NN 1 

Åklagaren för ej talan 

 
Muntlig bevisning 
1. Förhör med den tilltalade Fardin Hesari (tolkbehov farzi) som varken erkänner 

eller förnekar brott. 

2. Förhör med målsäganden NN 1 angående händelseförloppet till styrkande av åta-

let. 

3. Förhör med vittnet Michael Hansen angående vad NN 1 berättat för honom om 

händelsen till styrkande av åtalet. 

4. Förhör med vittnet John Mårtensson angående hans iakttagelser vid undersök-

ningen av NN 1 samt vad hon berättat för honom om händelsen till styrkande av 

åtalet. 

 
Övrig bevisning 
1. Journalanteckningar och rättsintyg (förundersökningsprotokoll s. 65-74) till styr-

kande av åtalet. 

2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 61-64, 147 samt 2-43 i protokollsbila-

gan) till styrkande av åtalet. 

3. Uppspelning av SOS samtal (ca 8 min) 

4. Sakkunnigutlåtande (s 75-78 i fup) till styrkande av åtalet 5. Passerlogg till ytter-

dörren på boendet (s 92 i förundersökningsprotokollet) till styrkande av åtalet 

 
3 TALAN OM UTVISNING (Anwar Hassani) 
Det yrkas att Anwar Hassani utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit en-

ligt 8 a kap. 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716). 
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MÅLSÄGANDENS YRKANDEN 

 

Målsäganden har genom sitt målsägandebiträde framställt följande yrkanden.  

 

 

 

Målsäganden har ändrat ränteyrkandet till att avse från den 26 december 2017.  
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DE TILLTALADES INSTÄLLNING 

 

Anwar Hassani har förnekat brott och bestritt utvisningsyrkandet. Han har som en 

följd av sin inställning även bestritt skadeståndsanspråket. Han har vitsordat att utge 

100 000 kr för kränkning och i övrigt vitsordat yrkade belopp liksom sättet att be-

räkna ränta.   

 

Fardin Hesari har erkänt gärningen. Han har medgett att utge ersättning för kränk-

ning med 10 000 kr. Han har bestritt att han är solidariskt skadeståndsskyldig till-

sammans med Anwar Hassani då det saknas grund för solidariskt ansvar. Han har 

när det gäller sveda och värk medgett att utge 1 200 kr, motsvarande två veckors 

sjukskrivning. Han har bestritt skyldighet att utge ersättning för insomningstabletter 

då det inte finns adekvat kausalitet mellan hans gärning och målsägandens sömn-

problem. Han har medgett att utge yrkat skadestånd för förstörda kläder. Han har 

vitsordat sättet att beräkna ränta.  

 

ÅKLAGARENS SAKFRAMSTÄLLNING 

 

Det var den 26 december 2017 och målsäganden har berättat för polisen att hon den 

kvällen hade varit på Harrys och på Terraza. Hon befann sig utanför Terraza när de 

skulle stänga och träffade där två killar som visade sig vara de två tilltalade. Hon 

pratade med dem och målsäganden har berättat att de frågade om hon ville följa 

med dem hem för att de skulle kunna fortsätta att dricka. Hon hade själv druckit lite 

samma kväll. De lämnade Terraza runt kl. 02.30 den natten och fick hem till Fardin 

Hesaris bostad på Skånegatan i Ljungby. De kom dit och för att komma in i huset 

måste man använda en ”dörrblipp” och den använde Fardin Hesari och det finns 

loggat att han kl. 03.25 låst upp låset från framsidan. Fardin Hesari hade inte en hel 

lägenhet utan endast ett rum som han förfogade över och det rummet gick de in i 

och där vistades de sedan. Rummet var sparsamt möblerat med en säng, en madrass 

på golvet, en stol och ett skrivbord. När de kom in har målsäganden berättat att Far-
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din Hesari la sig i sängen som stod till höger i rummet medan hon och Anwar Has-

sani satte sig på madrassen som låg till vänster från dörren sett. Hon fick uppfatt-

ningen att Fardin Hesari gick och la sig och drog ett täcke över sig. Han gick vid 

något tillfälle upp och tog en banan och kastade ut skalet genom fönstret. Efter ett 

tag behövde målsäganden kissa och ville gå på toaletten men hon fick inte lov att 

lämna rummet. Grabbarna ville att hon skulle kissa i en hink och inte lämna rum-

met. Det finns uppgifter om att det inte var tillåtet att ta emot besök på boendet på 

nätterna. Det kan ha varit orsaken till att hon inte fick gå ut i korridoren. Hon kis-

sade i en hink som en av de tilltalade hade tagit fram och när hon gick tillbaka till 

madrassen snubblade hon och ramlade in i väggen och fick ont. Hon la sig ner på 

madrassen och Anwar Hassani gav henne en kudde. Ganska omgående visade An-

war Hassani intresse för henne och började ta på hennes kropp. Hon sa att hon inte 

var intresserad. Hon försökte putta bort honom och sa ”jag vill inte, jag vill inte”. 

Han la sig över henne och lyckades få ner hennes jeans en bit och höll tag i en av 

hennes armar. Allt gick snabbt och Anwar Hassani fick in sin penis i hennes slida 

och hon skrek att hon inte ville. Han upphörde och sa att hon skulle vara tyst och 

det sa han flera gånger. Fardin Hesari kom sedan ner från sängen och satte sig eller 

lade sig ner vid sidan om målsäganden. Han fick in en hand under hennes tröja och 

tog på ett av brösten. Övergreppet pågick när Fardin Hesari befann sig vid sidan om 

målsäganden. Han onanerade och sperman hamnade på målsägandens kropp och 

kläder. Målsäganden protesterade när hon fick Anwar Hassanis penis i slidan och 

han slutade då men en stund senare förde han in sin penis i hennes anus. Hon skrek 

då rakt ut för att det gjorde ont. Anwar slutade sedan och efter en kort stund kunde 

målsäganden ta på sig kläderna och gå ut på Skånegatan. Anwar Hassani lämnade 

samtidigt lägenheten. När målsäganden kom ut utanför var hon upprörd och kontak-

tade omgående 112. Samtalet finns inspelat och det samtalet åberopas av åklagaren. 

Ambulans och polis kom till platsen och innan målsäganden kördes till sjukhuset 

fick hon åka en runda med polisen för att peka ut i vilken lägenhet hon hade varit. 

Husen ser likadana ut och det var därför svårt att beskriva. Målsäganden kom till 
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sjukhuset och fick lämna en berättelse till läkarna. Den har noterats ner i journalan-

teckningarna, vilka åberopas av åklagaren.  

 

 

  

Åklagaren åberopar även rättsintyget daterat den 8 februari 2018. 
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Blåmärket på ena armen uppkom eftersom Anwar Hassani höll hårt i hennes arm 

under övergreppet. Analys och svar på DNA-undersökning beträffande sperma som 

man funnit i målsägandens trosor visar följande.  

  
 

Analys av sperma som man funnit i mynningen av ändtarmen på målsäganden visar 

följande. 
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Man hittade inga DNA-spår från Anwar Hassani. Målsägandens uppfattning är att 

Anwar Hassani inte fick utlösning och det kan vara förklaringen till varför det inte 

finns några DNA-spår från honom.  

 

Åklagaren åberopar fotografier från Fardin Hesaris bostad. Det tog ett drygt dygn 

innan Fardin Hesaris bostad hittades. När polisen kom dit var den grovstädad ef-

tersom Fardin Hesari hade flyttat därifrån. Därför gjordes ingen brottsplatsunder-

sökning.  

 

Av fotografier av fastighetens utsida framgår att det ligger bananskal på fönster-

karmen till det fönster som hör till Fardin Hesaris bostad.  Av bilderna från rummet 

framgår att sängen står till höger i rummet sett från dörren som målsäganden har 

beskrivit. I sängen ligger en dubbelmadrass som inte är normalt eller brukligt i såd-

ana lägenheter. Oftast finns bara en madrass. Den madrass som finns i sängen kan 

vara den som låg på golvet. Det fanns en röd hink i lägenheten som målsäganden 

har beskrivit och som togs fram för att hon skulle kunna kissa i den. Det finns två 

ingångar till fastigheten, en på framsidan och en på baksidan, varav en öppnas med 

”blipp”. Fardin Hesari har loggat in kl. 03.25. Inringningen till SOS påbörjades kl. 

04.44. Brotten har inträffat däremellan.  

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDET HAR ANFÖRT 

 

Målsäganden har upplevt gärningarna som allvarliga kränkningar av sin sexuella 

integritet. Hon har haft sömnsvårigheter sedan händelserna och mått mycket dåligt. 

Målsäganden har sjukbidrag men om hon hade haft ett arbete hade hon inte kunnat 

arbeta under minst 14 veckor.  
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ANWAR HASSANIS FÖRSVARARE HAR ANFÖRT 

 

Det målsäganden berättar är inte sant. Det är riktigt att Anwar Hassani har varit i 

lägenheten men han har inte våldtagit målsäganden.   

 

FARDIN HESARIS FÖRSVARARE HAR ANFÖRT 

 

Fardin Hesari bodde på det HVB-hem som förekommer i förundersökningsproto-

kollet. På boendet finns det alltid nattpersonal som är vaken. Nattpersonalen har 

hörts men inte kunnat lämna några uppgifter av vikt. Anledningen till att rummet 

var städat var att verksamheten på boendet stängdes ner under december varför 

samtliga fick flytta därifrån.   

 

FÖRHÖRET MED MÅLSÄGANDEN 

 

Hon hade inte varit ute och festat på tio år men hon kände för att gå ut den kvällen. 

Hon försökte få tag på någon att gå ut med men hon lyckades inte varför hon gick ut 

själv. Hon gick ut sent, klockan var nästan ett. Innan hon gick ut hade hon druckit 

nästan en flaska vin som hon påbörjade omkring kl. 19. Hon var på Harrys och på 

Terraza. Hon pratade med någon hon kände där och köpte och drack två öl. Hon 

kommer ihåg allting men hon kände av att hon hade druckit. Tiden gick ganska 

snabbt och de stängde omkring en timma efter att hon hade kommit dit. Efter att de 

hade stängt träffade hon de båda killarna utanför. Hon började prata med dem. De 

berättade att de var från Afghanistan. Hon började fråga lite omkring det. Hon var 

med i en grupp på Facebook, hon minns inte vad den hette men det var något om att 

Sverige inte skulle skicka hem de som kommer hit. Hon har alltid tyckt synd om 

dem som flytt på grund av kriget. Andra har däremot tyckt att de ska åka hem igen 

och det har hon opponerat sig emot. Hon tyckte det var ganska intressant att prata 

med dem. Det var många som hade sagt till henne innan att man skulle akta sig för 
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de killar som kommer som flyktingar. När hon gick med i gruppen fick hon flera 

vänförfrågningar så hon gick ur gruppen.  

 

De två killarna verkade trevliga. De pratade men den ena killen sa inte så mycket. 

De frågade om hon ville följa med dem hem. Det var Anwar Hassani som frågade. 

De sade att de bodde vid Willys. De sa att de hade sprit hemma och att de kunde ta 

något att dricka. Hon tvekade lite för hon hade lovat sina tjejer där hemma att hon 

inte skulle komma hem för sent. Det var samtidigt skönt att komma hemifrån. Hon 

kände att hon inte ville gå hem riktigt än. Hon följde därför med dem hem. För 

henne var det okej att följa med dem eftersom hon aldrig känt sig rädd eller otrygg 

med människor från andra länder. Många säger att hon är för godtrogen och för 

snäll. Hon har alltid varit sådan att när man inte märkt något annat så har hon litat 

på folk.  

 

De kom till huset och gick in. Det måste ha varit på framsidan som de gick in. När 

hon efter händelsen visade polisen kom de från det hållet. Det var den ingången 

men sedan fanns det en ingång bredvid. Det gör att hon inte är riktigt säker på vil-

ken dörr de gick in i.  

 

När de kom in i rummet satte hon och Anwar Hassani sig på golvet på en madrass 

och rökte och pratade. Det var en tunn madrass. Den andre killen gick runt en stund 

och letade efter sprit. Sedan tog han en banan och åt den och öppnade fönstret och 

slängde ut bananskalet. Hon frågade varför han slängde ut det. Han bara tittade på 

henne. Hon såg att det var samlat bananskal utanför fönstret sedan några dagar. 

Därefter gick Fardin Hesari och la sig i sängen med täcket på sig. Hon satt på golvet 

omkring en kvart och sedan blev hon kissnödig. Hon frågade om de hade en toalett. 

De sa att hon inte fick gå ut till toaletten. Hon sa att hon måste få gå på toaletten 

eftersom det var akut. Fardin Hesari tog fram hinken åt henne så att hon kunde kissa 

i den. Den stod till vänster om ingången. När hon hade kissat och skulle gå tillbaka 

för att sätta sig igen satte hon sig för hastigt ner och tippade bakåt och slog huvudet 

14



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT 

 

Enhet 2 

DOM 

2018-04-13 

B 249-18 

 

 

 

 

 

i väggen. Hon kan inte namnen på dem och har därför sagt killen på vänster och 

killen till höger. Killen till vänster, som var Anwar Hassani, tog en kudde och la 

bakom huvudet på henne så att hon sittande kunde luta sig mot väggen. Hon satt på 

tvären på madrassen med ryggen mot väggen mitt emot sängen med fötterna utanför 

madrassen.  

 

Hon kände sig inte berusad men det började bli lite suddigt när hon var hemma hos 

killarna efter det att hon slog i huvudet. Hon var påverkad men inte så pass berusad 

att hon har minnesluckor. Det var Anwar Hassani som pratade mer än Fardin 

Hesari. De pratade svenska. Hon förstod honom ganska bra.  

 

När hon lutade sig mot väggen tog Anwar Hassani henne och la henne ner i sängen 

med kudden bakom huvudet och då kände hon att hon var snurrig och yr. Hon 

kommer inte ihåg hur länge hon låg så. Helt plötsligt var Anwar Hassani över henne 

och hon försökte putta bort honom. Hon sa ”nej jag vill inte” och ”sluta vad gör 

du”. Han tog på henne, han ”småtafsade” på brösten. Hon hade ett par svarta jeans 

och en svart kortarmad spetströja på sig. Han tafsade utanpå tröjan. Han var över 

henne men inte så att hon kände hela hans tyngd. Hans överkropp befann sig en bit 

från henne. Hon rev honom på kinden för att få honom att sluta. Hon rev ganska 

hårt men hon vet inte om det blev någon skada, det såg hon inte. Det fick honom att 

rygga tillbaka men han slutade inte. Hon uppfattade att han satt på knä, han låg i 

alla fall inte ner. Helt plötsligt kände hon hur han hade fört in sin penis i hennes 

vagina. Han tog ut och in med den. Hon försökte putta bort honom även efter att 

hon rivit honom på kinden. Hon puttade honom med ena handen, om det var innan 

eller efter hon rev honom på kinden, minns hon inte. Hon vet inte hur långt ner han 

fick hennes jeans. Det gick väldigt snabbt. Hon tänkte efteråt att hon var förundrad 

över hur snabbt allt gick. Plötsligt hade han fått in sin penis i hennes vagina.  

 

När hon låg där kände hon att allt snurrade. Hon fick känslan av att vara drogad. 

Hon frågade sig själv om det var den känslan tjejer får när de blivit drogade. Han 

15



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT 

 

Enhet 2 

DOM 

2018-04-13 

B 249-18 

 

 

 

 

 

slutade lika fort som det hade börjat, det gick snabbt. När hon skrek nej sa han att 

hon skulle vara tyst. Han slutade med det han höll på med. Hon vet inte hur han fick 

ner hennes jeans. Hon minns inte något av det. Hon tror att han fick ner dem halv-

vägs för hon vet att hon fortfarande hade dem på sig. Hennes uppfattning är att hon 

hade trosorna på sig. Hon minns att hon saknade en strumpa. Hon la inte märke till 

att han knäppte upp byxorna. Därför blev hon så paff. Han körde in sin penis efter 

att hon sagt ”nej jag vill inte”. Penisen var inne i vaginan en kort tid. När han hade 

slutat satte han sig upp en stund. Hon vet att hon fortfarande låg ner. Hon kände det 

som om hon bara kunde ligga där, allt bara snurrade.  

 

När Anwar Hassani kom in i hennes slida höll han fast armen på henne. Hon tror att 

hon hade armen bakåt och att han höll om överarmen. Hon vet att Anwar Hassani 

pussade henne på munnen en gång precis i början.  

 

Efter att Anwar Hassani hade suttit upp en stund minns hon att han la sig över 

henne igen. Det gjorde han precis innan den andre killen kom ner från sängen och 

det var efter att hon hade skrikit att hon inte ville. Vid det andra tillfället skrek hon 

nej betydligt högre. Anwar Hassani sa till henne att vara tyst. Hon vet att plötsligt 

kom killen från sängen, alltså Fardin Hesari, och satte sig vid sidan om henne och 

det skedde samtidigt som Anwar Hassani kom över henne igen. Fardin Hesari satt 

först ner på rumpan men sedan uppfattade hon att han satte sig på knä. Fardin 

Hesari stack ner sin hand innanför hennes tröja och behå och tog på hennes ena 

bröst.  

 

Anwar Hassani frågade varför hon följde med dem hem om hon inte ville ha sex 

med dem. Hon svarade att hon inte följde med dem hem på grund av det. Först för-

stod hon inte vad killen vid sidan om henne gjorde men sedan förstod hon att han 

onanerade. Samtidigt hade hon fortfarande Anwar Hassani över sig. Hon kände 

plötsligt smärta i ändtarmen och då skrek hon. Lika snabbt som Anwar Hassani 

förde in sin penis i ändtarmen lika snabbt tog han ut den när hon hade skrikit. Hon 
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kommer ihåg att hon skrek när han fick in penisen i ändtarmen och hon sa ”snälla 

sluta” och ”nej”. Det gjorde fruktansvärt ont och var ingenting hon var beredd på. 

 

Den andre killen satt kvar hela tiden. Hon vet att han fick utlösning när han satt vid 

sidan om henne för hon kände att det blev lite varmare vid något tillfälle. Då tog 

hon för givet att han fick utlösning. Utlösningen hamnade över henne, det blev 

varmt mot tröjan.  

 

Samtidigt som allt hände började de prata på sitt språk och hon förstod ingenting. 

De pratade ganska länge, minst tio minuter. Hon vet inte alls vad de pratade om, 

hon bara lyssnade.  

 

Vid ett tillfälle höll Anwar Hassani fast i hennes arm. Hon vet att när Fardin Hesari 

satt bredvid henne kände hon sig helt inträngd. Hon kände panik av att inte kunna 

komma därifrån.  

 

Hon reste sig för att gå därifrån. Hon vet att Anwar Hassani satte på henne strumpan 

som låg på golvet. Hon vet inte hur hon fick upp jeansen. Vad hon minns tog hon 

sina stövlar och sin jacka och sprang därifrån. Anwar Hassani kom springande efter. 

Hon satte sig på en stor sten och han satte sig också där. Hon rökte. Han frågade om 

han fick bjuda henne på middag och sedan tog han tag i hennes arm när hon reste 

sig. Hon ryckte bort armen och gick därifrån. Hon satt på stenen högst fem minuter. 

Hon gick till Jem & Fix och ringde 112. Hon mådde inget vidare utan hon var hy-

sterisk. Hon fick inte fram vad hon hade råkat ut för. Hon förstod inte att det hade 

hänt. Hon skämdes. Hon frågade sig själv vad hon gjorde hemma hos killarna. Hon 

bara grät och grät. När polisen hade kommit gick hon med de två poliserna och vi-

sade trappuppgången till den aktuella lägenheten. Ambulanspersonalen ville sedan 

att de skulle åka iväg för hon mådde väldigt dåligt.  
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Från det att han började till det tog slut uppskattar hon att hon protesterade fem eller 

sex gånger. Det var som om han tog ”nejet” för en stund men samtidigt fortsatte han 

ändå. De var väldigt noga med att hon skulle vara tyst. Hon visste inte att det fanns 

personal i huset. De sade bara att hon skulle vara tyst och att de inte fick ha någon i 

rummet eller liknande.  

 

Hon känner igen de tilltalade här idag. Killen till vänster är han i grön tröja som 

sitter längst bak, dvs. Anwar Hassani. Killen till höger är den i vit tröja, alltså Far-

din Hesari.  

 

Att Anwar Hassani har sagt att han inte har varit med om detta gör henne väldigt 

upprörd. Hon vet ju vad som har hänt. Det har varit väldigt jobbigt att gå igenom 

allt detta. Först ville hon inte åka hem från kvinnokliniken. Men hon var ju tvungen. 

Videoförhöret hos polisen då hon måste berätta om allt var jobbigt. När det efteråt 

dök upp i huvudet försökte hon förtränga det. Då började hon drömma om det istäl-

let. Hon kunde inte somna alls på kvällarna och därför fick hon ordinerat insom-

ningstabletter för att kunna somna. En kurator som hon har pratat med har ringt hem 

varje vecka. Ju mer hon tänker på händelsen desto sämre mår hon. Varje gång hon 

varit ute har hon varit rädd för att stöta på Fardin Hesari, som är på fri fot. Hon 

kände skam eftersom det dyker upp känslor att hon själv har satt sig i situationen, 

men innerst inne vet hon ju att hon inte har gjort något fel. Och det har hon också 

hört från alla hon känner.  

 

Hon kände sig väldigt dåsig hela veckan efter händelsen med huvudvärk och trött-

het. Det sprängde i öronen på henne. Först då förstod hon att det måste ha varit en 

ganska hård smäll som hon fick i huvudet.  

 

Det var en väldigt stor sak för henne allt det de gjorde. Det var hemskt och kändes 

som om de kunde göra precis vad de ville med henne. Det var ingenting hon vän-

tade sig när hon följde med dem hem. Efteråt har det varit jobbigt på grund av 
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chocken och väntan på polisförhör och på vad som sedan skulle hända. Det var job-

bigt att ärendet tog så lång tid hos polisen. Hon förstod att polisen jobbade mycket 

med det men samtidigt kände hon att det var kanske ingen som trodde på henne. 

Hon trodde till och med att allt var nerlagt när hon fick hem ett brev om att viss del 

av misstanken hade avskrivits mot Fardin Hesari. Då grät hon hela kvällen. Först 

dagen efter fick hon veta att det inte var som hon trodde. Det som har hänt påverkar 

henne i vardagen mer och mer. Hon har inte varit sjukskriven eftersom hon går 

hemma med sjukersättning. Hade hon arbetat hade hon inte klarat av att jobba. 

Veckan efter händelsen kunde hon knappt göra någonting. Efter allt det som hände 

har hon knappt klarat att gå ut. När rättegången närmade sig kändes det hemskt. 

Hon satt hemma igår och kunde knappt andas. Hon har haft sjukhusersättningen i 15 

år på grund av en psykisk åkomma. Insomningstabletterna fick hon ordinerade en 

månad efter händelsen.  

 

Utanför restaurangen blev hon bjuden på sprit och tog en klunk av en flaska. Det 

var inte de tilltalade som bjöd. Det gjorde inte att hon kände sig mer påverkad.  

 

Hon såg Anwar Hassanis ansikte framför sig när han trängde in i henne. Fardin 

Hesari var då i sängen.  

 

Fardin Hesari sa inte så mycket under hela händelseförloppet utom när de båda kil-

larna pratade med varandra.  

 

Hon hade samma byxor och trosor på sig fram till dess att hon kom till sjukhuset i 

Växjö.  
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FÖRHÖREN MED DE TILLTALADE  

 

Fardin Hesari 

 

När han den kvällen lämnade boendet och hade han en flaska med sig. Det var en 

flaska med 1,5 liter Absolut vodka. Han hade köpt den av några grabbar. Han drack 

ur flaskan och då sprang han på Anwar och de gick sedan tillsammans till Harrys. 

Sammanlagt drack han nog mer än hälften av flaskan själv. Han mådde både bra 

och dåligt av spriten. Han kommer ihåg vad han höll på med under kvällen men han 

har svårt att komma ihåg vad som hände mot slutet. Han brukar dricka alkohol men 

inte så mycket som den kvällen men det var festkväll och då kände han för att 

dricka.  

 

Han och Anwar har bott på samma boende. De känner inte varandra från hemlandet. 

De hamnade på samma provisoriska boende när de kom hit och sedan förflyttades 

de till ett boende i Ljungby. De har känt varandra i ett och ett halvt år. De är vänner 

och har aldrig bråkat med varandra. 

 

De var ett par timmar på Harrys och vid stängning gick de ut. De hade inga cigaret-

ter så Anwar gick fram till en kvinna och fick en cigarett. Det var målsäganden. De 

stod där och pratade tillsammans. Han stod bredvid och målsäganden och Anwar 

pratade med varandra på svenska. Han pratade väldigt lite med målsäganden. Han 

förstår de flesta orden på svenska och vet inte om Anwar förstår mer än han.  

 

Han vet inte hur det gick till men efter en stund var de på väg hem till honom. Han 

vet fortfarande inte varför målsäganden följde med dem hem. Det var Anwar som 

pratade med henne. Han hade druckit och hade inte full koll på vad som hände. 

Anwar bodde då i samma område som han. Det var Anwar som sa att de skulle gå 

hem till Fardin. 
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De kom fram till boendet och gick in genom bakdörren. Alla gick in genom samma 

dörr. Han kommer inte ihåg vad klockan var. Han ringde inte till Anwar i samband 

med att de gick in. Men om sammanställningen över telefonsamtal visar ett samtal 

från honom till Anwar kl. 03.27 så kan det vara så att han hade ett samtal med An-

war. Han var berusad och minns inte allt som hände. Han kommer inte ihåg varför 

han skulle ringa Anwar om de det var så att de gick tillsammans.  

 

Hans rum var möblerat som bilderna i förundersökningsprotokollet visar. Madras-

sen låg till vänster mot väggen sett från ingången. Det var en extramadrass som han 

lånade från boendet för gäster. Därinne satte de sig på golvet. Han satt bredvid dör-

ren intill sängen. Kvinnan satt bredvid madrassen och Anwar satt på madrassen.  

 

Efter ett tag sa kvinnan att hon behövde kissa. Hon kunde inte gå ut ur rummet för 

att uträtta sitt behov eftersom de inte får ta med några gäster till boendet. Anwar tog 

därför fram en hink som kvinnan kunde uträtta sitt behov i. Kvinnan kom därefter 

och satte sig på madrassen igen. Han såg att målsäganden slog sig. Då var lampan 

fortfarande tänd. Anwar sa några minuter senare att ljuset skulle släckas eftersom de 

skulle sova. Han släckte därför lampan och la sig i sängen och tog filten över sig. 

Förmodligen satt Anwar bredvid kvinnan men det var mörkt i rummet så han såg 

inte. När han släckte ljuset befann sig båda på madrassen. Han vet inte vad som 

hände efter det men efter ett tag var det ljud från kvinnan och Anwar. Med ljud me-

nar han att kvinnan sa ”det räcker, det räcker, jag vill inte mer”. Han tror att de låg 

med varandra, han hörde lite ljud och sedan lite högre ljud och sedan sa kvinnan 

”det räcker, det räcker”. De höll på med varandra. Han var rädd och osäker och 

tänkte mest på att ljudet kunde göra att personalen skulle upptäcka att han hade be-

sök. Han tänkte annars inget speciellt, han var mest orolig för att personalen skulle 

få veta något. Först blev han skrämd av oljudet och sedan flyttade han sig ner från 

sängen och satte sig nära dem. Han sa ”vad håller ni på med” och sedan sa han till 

dem att vara tysta. När han satt där började han onanera och sedan fick han utlös-

ning. Han vet inte varför han gjorde så. Hans utlösning hamnade på målsägandens 
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byxor och på hans eget ben. Det kan ha hamnat på hennes skinkor också. Han tog 

på hennes bröst med handen. Han tror inte att han rörde vid henne med sin penis. 

Han var berusad och vet inte exakt vad som hände. Målsägandens byxor var ner-

dragna till knäna. Under tiden var Anwar bredvid nålsäganden. Han vet inte om 

Anwar låg bredvid henne eller om han satt. Kvinnan sa att hon skulle därifrån. Hon 

verkade rädd. Sannolikt var hon rädd på grund av det de gjorde med henne. Han 

ångrar det.  

 

Anwar hade sex med målsäganden. Han vet inte om målsäganden var med på det. 

Även om hon sa att det räckte och att hon inte ville mer förstod han inte på platsen 

vad det innebar men nu förstår han.  

 

När han låg i sängen frågade Anwar om han ville ha sex med målsäganden. Anwar 

sa på farsi ”ska inte du våldta”. Han hade hört att målsäganden på svenska sa ”sluta, 

sluta” när Anwar och hon befann sig på golvet. Anwar hade kläderna på sig men 

byxorna var halvt nerdragna. Han vet inte riktigt varför han flyttade ner till dem på 

golvet men ett skäl var att han ville att de skulle vara tysta så personalen inte upp-

täckte dem.  

 

När kvinnan låg på golvet pratade han och Anwar med varandra på farsi. Farsi är 

inte hans modersmål men han är uppvuxen i Iran där de talar det språket. Han pratar 

bättre farsi än dari. På dari förstår han inte innebörden av fula ord. Han och Anwar 

använder farsi med varandra och han har lärt sig lite dari sedan han kom till Sve-

rige. De kan blanda dari och farsi när de pratar. Anwar talar farsi med hazaragidia-

lekten. Anwar använde ordet ”våldta” på farsi. De pratade också om att Anwar 

skulle visa målsäganden ut och gå hem. Han vet inte vad de mer pratade om. Det 

kan ha varit så att de pratade i tio minuter.  

 

Efter att han hade fått utlösning sa kvinnan att hon skulle därifrån. Kvinnan tog där-

efter sina saker och lämnade bostaden tillsammans med Anwar.  
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Det kan ha varit en telefonkontakt mellan honom och Anwar efter att Anwar hade 

lämnat bostaden. Han vet inte vad de i så fall pratade om. När de andra gick därifrån 

mådde han dåligt och gick och duschade. Sedan somnade han. Han mådde dåligt för 

att han hade druckit och sedan på grund av allt som hade hänt. Det de hade gjort 

mot målsäganden kändes fel.  

 

Även om han var berusad kommer han ihåg händelser från kvällen. Det han har 

berättat är vad han kommer ihåg.  

 

Han såg att målsäganden låg på madrassen. Anwar låg på henne. När han flyttade 

sig från sängen ner på golvet var det mörkt i rummet. Han såg inte exakt vad som 

hände men han uppfattade att Anwar och målsäganden höll på med varandra och 

hade sex. Han förstod det därför att målsäganden sa ”det räcker, det räcker” och 

sådana saker.  

 

Anwar Hassani 

 

Fardin och han har bott i samma boende och de har känt varandra i ungefär ett och 

ett halvt år. Först bodde de på ett transitboende. Fardin är hans kompis.  

 

Den kvällen var han hemma när Fardin ringde och sa att han hade sprit. De träffades 

och drack och gick sedan på disco. De drack sprit från en flaska som Fardin hade. 

Han vet inte hur stor den var. Fardin drack mer än han. Fardin blev berusad.  

 

De var länge på discot och när det var stängningsdags gick de ut. De mådde inte 

riktigt bra och gick och satte sig på en bänk utanför. De satt och pratade och målsä-

ganden kom då gående tillsammans med en man. Bredvid dem fanns en ledig bänk 

och målsäganden och mannen satte sig på den bänken. Målsäganden pratade med 

dem. Mannen som satt med där och målsäganden frågade om de kom från Afgha-
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nistan och de sa ja. Han och målsäganden pratade länge med varandra. Han såg tå-

rar i målsägandens ögon. Han trodde att Fardin hade sprit hemma och därför frå-

gade han målsäganden om hon ville gå med och dricka. De gick tillsammans och på 

vägen mot Fardins bostad föll målsäganden omkull. Han tog henne i handen och 

hjälpte henne upp och frågade om hon mådde bra. Hon bjöd honom på en cigarett 

och de rökte båda två. De gick vidare mot Fardins bostad. De gick in via bakdörren. 

De gick in och var tysta så att personalen inte skulle upptäcka dem.  

 

Målsäganden sa till Fardin att hon behövde gå på toa men personalen satt där ute 

och Fardin blev rädd för att de skulle upptäcka henne. Det var Fardin som hämtade 

hinken. Målsäganden blev klar med det hon skulle. Hon satte sig sedan på mattan på 

golvet. Målsäganden sa att de skulle hämta spriten. När hon förstod att det inte 

fanns någon alkohol blev hon ledsen. De satt alla tre på mattan och tog en cigarett. 

När målsäganden var klar med rökningen lutade hon sig mot väggen. Han frågade 

om hon mådde bra och sedan satt hon bara stilla. Fardin hämtade cigaretter som 

man själv ska fylla. Sedan rullade de några cigaretter och fortsatte att prata med 

varandra. Han tror att Fardin var trött och ville sova. Fardin släckte därför lampan 

och la sig i sängen för att sova.  

 

Han satt på mattan och målsäganden satt på madrassen men det var ett avstånd mel-

lan honom och målsäganden. Han och målsäganden pratade med varandra. Målsä-

ganden berättade att hon inte hade någon man men två döttrar och hon berättade hur 

gamla de var. När de var på väg hem till Fardin sa målsäganden till honom att han 

var väldigt snygg. Det sa hon igen när de befann sig hos Fardin. När hon sa så 

brydde sig inte direkt. Hon är inte den första personen som sagt det till honom. Han 

vet inte vad målsäganden ville göra men hon drog hans armar till sig och det hände 

flera gånger. Han tittade på henne och svär vid gud att han tänkte att hon var galen. 

Sedan såg han på henne och hon tog på nytt hans armar och drog i honom. Han blev 

rädd och försökte ta avstånd från henne. Han sade till Fardin att hon var galen. Det 
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var då han sade till Fardin att hämta alkohol och Fardin sa att alkoholen var slut. 

Han berättade för målsäganden att alkoholen var slut och då blev hon ledsen.  

 

Han mådde dåligt för att han hade druckit alkohol. Han gick på toaletten och kräk-

tes. Han tog en av cigaretterna för att röka. Han gick ut för att röka och för att få 

luft. Han kom tillbaka in och sa till Fardin att han var trött och tänkte gå. Fardin gav 

honom en banan men han klarade inte av att äta upp den och försökte därför bara 

hålla den i handen. När han sa att han skulle gå hem sa Fardin att alla skulle gå till-

sammans. Fardin frågade målsäganden två eller tre gånger om hon inte ville gå 

hem. Målsäganden satt stilla och bara la sig ner. Den tredje gången Fardin frågade 

steg hon upp. Fardin, han och målsäganden gick ut tillsammans. Fardin tände sin 

cigarett och rökte. Målsäganden och han gick och både Fardin och målsäganden 

kunde se att Anwar gick mot sitt eget hem. Han har inte bjudit målsäganden på 

middag. Han har inte ens ett eget hem så hur skulle han då kunna bjuda någon på 

middag. 

 

Under tiden som de var på väg till Fardin och när de var i rummet fick målsäganden 

flera telefonsamtal.  

 

Han vet inte om någon hade sex den kvällen. Han såg inget för han var ute en stund. 

Fardin och målsäganden satt bredvid varandra när han gick ut. Han har inte sett nå-

got sex eller utfört något själv.  

 

Fardin och han drack sprit men han kan inte säga exakt hur mycket. Han var beru-

sad. Han kommer ihåg vad som hände under kvällen. Han har inte tidigare träffat 

målsäganden. Det var målsäganden som först kom fram och frågade om tändare. De 

pratade svenska med varandra.  Han förstår svenska men inte allt som sägs. De pra-

tade en stund innan de gick hem till Fardin och alla tre pratade med varandra. Det 

var han som bjöd hem målsäganden. Han upplevde att hon hade gråtit när han tit-
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tade på henne. Hon pratade och pratade och sa att de skulle dricka alkohol. Det var 

Fardin som skulle hämta alkohol och som sa att det inte fanns någon alkohol.  

 

Han har bott i samma boende som Fardin då bodde. Han visste att man inte fick ta 

in gäster till boendet. Varken han eller målsäganden fick egentligen gå dit. Ändå 

bjöd han hem målsäganden dit. Det berodde på att han var berusad och inte visste 

vad han gjorde.  

 

Anwar Hassani har under förhöret konfronterats med följande som noterats i förun-

dersökningsprotokollet från ett förhör med honom den 30 januari 2018. 

 

Anwar informeras om att målsäganden uppgav i förhör att hon slog huvudet i väggen 

när hon skulle sätta sig. 

Anwar svarar Okej. Vad hände sen då? 

Han tillägger att hon bara stod upp och gick på toa. 

 

Anwar tillfrågas om vad som hände när hon slog i huvudet? 

Anwar visar med sitt huvud att hon slog med bakhuvudet i väggen. Hon stod upp 

själv, gick på toa och satt sig igen. Hon sa själv att hon mådde bra. 

 

Anwar Informeras om att målsäganden sa att hon ramlade först efter att hon skulle 

på toa. Att hon inte fick gå ut, utan i stället skulle hon kissa i en spann och att det var 

då hon ramlade baklänges. 

Anwar svarar att det inte stämmer. Hon gick på toa. Det stämmer inte att hon fick en 

plasthink. 

Han tillägger att det var Fardin som pratade med henne. Toaletten är inte så långt 

därifrån. 

Toaletterna ligger mittemot rummet. Anwar vet inte vad Fardin och M pratade om. 

Anwar hade huvudvärk och han mådde inte bra. Anwar hade fått alkohol av Fardin 

under kvällen. 

 

Anwar informeras om att målsäganden uppgav att Anwar hjälpte henne och la en 

kudde under huvudet. 

Anwar svara nej. Det hände inget sådant. 

 

Anwar Hassani har fortsättningsvis uppgett bl.a. följande. 
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Det var Fardin som öppnade dörren till rummet och han trodde då att målsäganden 

hade gått på toa ute i korridoren. Det var inte han som gav hinken till henne. Det var 

därför han inte kom ihåg det vid polisförhöret.  

 

Han satt ner hela tiden. Han hade huvudet på madrassen och fötterna mot Fardins 

säng. Han hade alltså bara huvudet på madrassen. Fardin satt också på madrassen. 

Målsäganden kom och satte sig på madrassen. De satt inte stilla hela tiden. De rörde 

sig i rummet. Fardin gick och öppnade fönstret och de fick frisk luft i rummet när 

de rökte. De hade en mugg som de släckte cigaretten i.  

 

Det hände inget mellan honom och målsäganden. De bara satt och pratade med 

varandra. Målsäganden tog hans armar och drog honom till sig. Hon sa hela tiden 

att han var snygg. Han svär på gud att när han tittade på henne fick han tanken att 

hon var galen. Han blev rädd och försökte ta avstånd från henne. Målsäganden lju-

ger när hon säger att han hade sex med henne för det hade han inte. Han vet inte vad 

hon har för skäl att ljuga om detta. Fardin och han är kompisar men det som Fardin 

säger om att Anwar har haft sex med målsäganden har Fardin aldrig sett med egna 

ögon. Anwar och målsäganden satt intill varandra men de hade inte sex. Fardin lju-

ger. När Fardin satte sig på golvet sa Anwar på dari att målsäganden är galen.  

 

Han har inte hört att målsäganden har sagt att hon inte vill. Fardin ljuger när han 

säger att Anwar frågade Fardin om han ville våldta. 

 

Han har inte ändrat sin berättelse under förundersökningens gång. Men vissa detal-

jer hade han glömt då. När han fick veta att han skulle till tingsrätten tänkte han 

mycket på vad som hände den kvällen och försökte komma ihåg så mycket som 

möjligt. T.ex. att målsäganden blev uppringd av någon hela kvällen och att målsä-

ganden först kom tillsammans med en man.  
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I förhör den 18 januari 2018 sa han att han inte hade någon kroppskontakt eller tog i 

målsäganden. Han blev anklagad av målsäganden och kom inte ihåg då att hon drog 

i honom men nu kommer han ihåg det. I samma förhör sa han att målsäganden satte 

sig på sängen och att ingen sedan ändrade position. Han hade glömt då att de flyt-

tade sig runt och bytte positioner. Han kommer ihåg händelserna bättre idag.  

 

Han har ingen förklaring till att sperma från Fardin har påträffats på målsäganden. 

Han såg inget av det. Han var ute.  

 

Det är fel som det står i ett polisförhör att han har legat på madrassen. Han hade 

bara huvudet på madrassen. Det är fel som Fardin säger att han låg på målsäganden. 

 

 

Efter att målsäganden hade kissat kom hon till honom och frågade om alkohol och 

då frågade han Fardin om alkohol och Fardin letade. Målsäganden slog i huvudet 

när de satt där och målsäganden tände en cigarett. Målsäganden lutade sig bakåt och 

slog i huvudet och då frågade han om målsäganden mådde bra. Då sa hon att hon 

mådde bra. Hon verkade inte må illa av att hon slog sig. De rökte fler cigaretter. De 

satt där länge.  

 

Han vet inte vad målsäganden och Fardin Hesari gjorde när han var på toaletten och 

kräktes och sedan var ute för att ta frisk luft och röka.  

 

VITTNESFÖRHÖREN 

 

Michael Hansen 

 

Den del av vittnesförhöret som beskriver hur relationen mellan målsäganden och 

vittnet ser ut finns i en hemlig bilaga, se bilaga 1.  
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Klockan 9 fick han ett samtal från Växjö sjukhus och de sa att målsäganden hade 

råkat ut för ett överfall. Han frågade om han fick köra dit men han fick vänta tills 

målsäganden själv ville att han skulle komma. Han körde dit ändå. När han kom dit 

träffade han på målsäganden som var chockad och låg i fosterställning. Hon sa 

ingenting. Han avvaktade och satt endast där med henne. Hon började sedan berätta 

för honom om överfallet. Hon berättade inte så mycket. Det var några utländska 

killar som hon följt med hem som hade överfallit henne. Hon följde med honom 

hem. Sjukhuset verkade inte vilja ha kvar henne där för det var under julen. Han 

uppfattade målsäganden som chockad och förvirrad.  

 

Senare berättade hon mera. Det var kanske på kvällen eller dagen efter som det kom 

ett sms om att hon tyckte det var jobbigt att prata om att hon blivit penetrerad i ba-

ken. Dagen efter åkte han till henne och då berättade hon mer och mer. Hon hade 

huvudvärk och var förvirrad första veckan. Hon berättade att hon ville gå ut på 

kvällen. Han hade skrivit på natten till henne. Han hade sett på Facebook att hon 

försökte få med sig tjejkompisar till Harrys den kvällen. Han visste inte mer sedan. 

Målsäganden berättade att hon hade druckit ett par öl på kvällen och att killarna 

kommit fram till henne. Målsäganden är mycket mån om ungdomar som kommit hit 

från andra länder. Så han förstår att hon ville prata med dem. Sedan följde hon med 

dem hem. Hon hade blivit kissnödig och fått kissa i en hink. Det fanns bara en liten 

säng där. Hon hade slagit i huvudet i väggen. Hon hade känt att någon hade legat på 

henne och penetrerat henne på båda ställena. Hon hade lyckats putta bort killen. 

Den andre hade varit bredvid och tillfredsställt sig själv.  

 

Hon sa att det var hemskt och att hon hade känt att hon inte kunde komma därifrån. 

Hon hade lyckats ta sig därifrån och ringt till SOS. Han fick dra ur henne all in-

formation. Hon verkade skamsen för att det hade gått så illa som det hade gjort.  

 

De första veckorna när han pratade med henne var hon inte riktigt där, hon tappade 

fokus. Det har blivit bättre och bättre och han har stöttat henne och det har blivit 
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lättare för henne att berätta. Hon har varit deprimerad och suttit och stirrat in i väg-

gen. Det har blivit bättre på det sättet att hon kan prata om det. Det är fruktansvärt 

det som hänt men hon måste gå vidare. Hon har barn att ta hand om. Ibland kan hon 

fortfarande sitta och vara ledsen men han känner att det går åt rätt håll.  

 

John Mårtensson  

 

Han arbetar som gynekolog. När de får in ett våldtäktsoffer har de rutiner som de 

följer. Rutinerna är utarbetade av Nationellt center för kvinnofrid i Uppsala. Det 

finns ett protokoll som centret rekommenderar. De flesta kliniker använder det. Pro-

tokollet är till för att alla ska bemötas lika och få samma frågor. Det ger också hjälp 

för personalen om vilka frågor de ska ställa. Det är ett frågeformulär som de följer. 

Del för del gås igenom, även en del saker som kan vara ovidkommande. Det kan 

vara irrelevanta saker men det är för att inte missa någonting. När de träffar kvinnan 

i den aktuella situationen vet de inte om det går vidare till en rättegång. I det här 

fallet följde de formuläret.  

 

Han träffade målsäganden på morgonen efter den inträffade händelsen. Han tog en 

rapport om vad som hade inträffat. De hade ett kort samtal med målsäganden. Hon 

berättade vad som hänt. Han förstod att det var ett fall där de skulle följa det aktu-

ella protokollet.  

 

Han upplevde målsäganden som mycket chockad. Han uppfattade det som ett akut 

kristillstånd. Hon berättade vad som hade hänt. Det har han upptecknat i journalen. 

Utöver det finns ingen information. De tittade på slemhinnor och hela kroppen och 

gjorde även en undersökning av ändtarmen. Ändtarmsundersökningen, s.k. prokto-

skopi, görs med ett plastinstrument som är genomskinligt och förs upp i ändtarmen. 

Undersökningen görs en bit in i ändtarmen. Man inspekterar lite utanför också med 

stark belysning. Det kunde ses en liten rodnad baktill som beskrivs i journalen. Det 

är svårt att säga vad rodnaden kommer ifrån. Han kan bara redogöra för det han sett. 
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Det som försvårar undersökningen är att man inte får använda gel. Det kan inte ute-

slutas att rodnaden uppkommit från själva undersökningen. Prov togs också och de 

följde även där protokollet, från ändtarmöppningen och slidöppningen, både ytligt 

och längre in. Det är flera prov och på flera ställen. Man kan hitta fynd utan att det 

skett penetration. Vid ejakulationen är sädesvätskan geléartad men den omvandlas 

snabbt till en lätt rinnande vätska. Vätskan blir lätt förflyttbar efter en stund.  

 

Han är väldigt noga med vad han skriver i journalen. Det skriver han med färskt 

minne och han är väldigt detaljerad. I det här fallet kände han sig berörd av det mål-

säganden berättade och det var en väldigt sammanhängande berättelse som han upp-

fattade som självupplevd. Han uppfattade inga oegentligheter i berättelsen. 

 

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING I ANSVARSFRÅGAN 

 

Allmänna utgångspunkter  

  

Ansvarspåståendena mot Anwar Hassani grundar sig i första hand på målsägandens 

uppgifter. Men i det här fallet finns även uppgifter från en annan i rummet närva-

rande person. Det är Fardin Hesari som inte har ställning som vittne utan som med-

tilltalad. Detta gör att hans uppgifter måste bedöms med försiktighet.  

 

För en fällande dom förutsätts att domstolen genom den utredning som lagts fram i 

målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig skyl-

dig till vad som lagts honom till last. Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 316 I och 

II uttalat bl.a. följande. 

 

Allmänna utgångspunkter för bevisvärderingen 

5. Liksom i brottmål i allmänhet krävs för fällande dom i mål om sexualbrott att 

domstolen genom den utredning som har lagts fram finner det ställt utom rimligt tvi-

vel att den åtalade har begått den gärning som åklagaren påstår. 

6. Utgångspunkten är att det råder fri bevisprövning. HD har i rättsfallet NJA 2015 s. 

702 framhållit att bevisbedömningar ska vara grundade på rationella skäl samt att 
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analysen ska vara objektiv och ske strukturerat så att en omsorgsfull värdering av be-

visningen säkerställs. 

7. I det nämnda rättsfallet uttalas att det inte är möjligt att ange en modell för bevis-

bedömningen som kan tillämpas i alla olika typer av mål (se a. rättsfall p. 21). I ett 

fall som detta bör bedömningen till en början ta sikte på den bevisning som har åbe-

ropats till stöd för gärningspåståendet. Det förhållandet att den tilltalade kan konsta-

teras i något avseende ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter kan i princip inte till-

mätas värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt. Först om 

åklagarens bevisning är tillräcklig ska den tilltalades berättelse och bevisningen som 

stöder denna värderas som motbevisning till det som lagts henne eller honom till last. 

8. HD har i flera rättsfall uttalat sig om bevisvärdering i mål om sexualbrott (se t.ex. 

NJA 2010 s. 671 och även NJA 2009 s. 447 I och II). I rättsfallen uttalas att en tro-

värdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt har framkommit i 

målet kan vara tillräckligt för en fällande dom. 

9. Bevisning om själva händelsen består i ett våldtäktsmål ofta främst av parternas 

berättelser. Det är svårt att bedöma en utsaga med ledning av det allmänna intryck 

som förhörspersonen ger eller av icke verbala faktorer i övrigt. I första hand finns det 

därför anledning att lägga vikt vid faktorer som avser innehållet i berättelsen som så-

dan. 

10. HD har angett ett antal kriterier som kan vara behjälpliga vid bedömningen av ut-

sagorna (se NJA 2010 s. 671 p. 8). Kriterierna har varit föremål för sakkunnig analys, 

som tagit sin utgångspunkt i tillgänglig forskning på området. Slutsatserna i analysen 

är bl.a. att det förhållandet att en utsaga är klar, lång och detaljrik ofta kan vara teck-

en på att den är sann, medan det saknas egentligt stöd för att anse att konstansbrister 

(i bemärkelsen att lägga till eller ta bort information) är ett kriterium på bristande till-

förlitlighet. Det finns dock anledning att vara observant på att kriterierna kan vara 

svåra att använda vid bedömning av utsagor från personer som av olika skäl har en 

bristande förmåga att uttrycka sig muntligen. (Se Per Anders Granhag m.fl. i SOU 

2017:7 bilaga 7, s. 209 ff., jfr även t.ex. Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i 

brottmål, 2006, s. 403 ff.) 

11. I våldtäktsmål bygger bevisningen, utöver parternas berättelser, inte sällan på att 

målsäganden efter händelsen berättat om den för andra personer som hörs som vitt-

nen. Det är då inte i egentlig mening fråga om utredning som tar sikte på den på-

stådda gärningen, eftersom vittnena inte har gjort några egna iakttagelser av själva 

händelsen. Sådana uppgifter kan emellertid tillsammans med vittnenas egna iaktta-

gelser av exempelvis målsägandens beteende och reaktioner efter händelsen i vissa 

fall utgöra ett indirekt stöd för målsägandens berättelse. (Jfr Helena Sutorius, Bevis-

prövning vid sexualbrott, 2 uppl. 2014 omarbetad och uppdaterad av Christian Die-

sen, s. 111.) 

 

Vid en analys av målsägandens uppgifter i detta fall måste först konstateras att de i 

sina detaljer framstår som helt konsekventa genom förundersökning och huvudför-

handling. Hon har vid huvudförhandlingen berättat på ett synnerligen detaljerat och 

återhållsamt sätt och förefallit mycket mån om att inte säga mera än hon kunnat stå 

för. Hon har inledningsvis berättat i ett sammanhang om hela händelseförloppet 
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utan stöd av frågor. Hon har i sin berättelse gett flera tydliga exempel på upplevel-

ser som med sin detaljrikedom framstår som självupplevda. I flera delar har hennes 

berättelse kunnat bekräftas av den övriga utredningen. Hennes uppgifter har sålunda 

stöd av journalanteckningar och rättsintyg. Uppspelningen av SOS-samtalet ger en 

mycket tydlig bild av en person i chock som just upplevt något mycket omska-

kande. Vittnet Michael Hansens uppgifter stödjer bilden av en person som upplevt 

något mycket chockartat och som steg för steg bearbetat detta trauma.  

 

Målsäganden framstår allmänt sett som en mycket trovärdig person. Till detta 

kommer att målsägandens uppgifter om vad som förekommit i rummet har stöd av 

vad Fardin Hesari har berättat. Fardin Hesaris uppgifter har tillkommit utan att han 

haft tillgång till målsägandens berättelse och han har alltså inte kunnat anpassa sin 

version efter hennes. Även om han inledningsvis själv varit misstänkt för våldtäkt 

får hans berättelse därför stor betydelse som stödbevisning åt målsägandens uppgif-

ter. 

 

Fardin Hesari har berättat att han uppfattade det som att Anwar Hassani och målsä-

ganden hade sex med varandra. Han har uppgett att Anwar Hassani låg ovanpå mål-

säganden och att han hörde målsäganden säga något om ”sluta” och ”det räcker nu”. 

Han hörde henne säga dessa saker så högt att han blev orolig för att personalen på 

boendet skulle bli varse att han hade gäster på rummet i strid med boendets regler. 

Han har berättat om sin egen inblandning i det som hände målsäganden på ett sätt 

som helt stämmer överens med vad hon själv har berättat. Han har vidhållit – trots 

upprepade och starkt ifrågasättande frågor – att Anwar Hassani frågade honom om 

han inte ville vara med och ”våldta”. Det kan noteras att Anwar Hassani och Fardin 

Hesari, enligt vad båda har uppgett, är vänner. Något rimligt skäl till varför Fardin 

Hesari skulle ljuga på Anwar Hassani har inte framkommit.  
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Tillförlitligheten av målsägandens uppgifter framstår mot bakgrund av det ovan 

sagda som mycket hög.  Tingsrätten anser att de tillsammans med den övriga utred-

ningen ska ligga till grund för bedömningen.  

 

Tingsrätten anser mot den angivna bakgrunden att det är ställt utom rimligt tvivel 

att Anwar Hassani med våld har tvingat målsäganden till vaginalt och analt samlag 

genom att lägga sig över henne, dra ner hennes jeans samt hålla fast ena armen med 

de konsekvenser av handlingarna som åklagaren påstått. Med hänsyn till vad som 

framkommit om målsägandens relativt högljudda protester är det uppenbart att han 

måste ha uppfattat att hon inte ville ha sex med honom. Han har därmed haft uppsåt 

till gärningen. Med hänsyn till det nära tidssambandet ska handlingarna bedömas 

som en gärning. Den ska bedömas som våldtäkt.  

 

Fardin Hesari har erkänt att han medan händelsen under åtalspunkt 1 pågick satte 

sig vid sidan av målsäganden och att han med ena handen tog på hennes ena bröst 

samtidigt som han onanerade. Han har bekräftat målsägandens uppgifter om att 

hans utlösning hamnade på henne. Fardin Hesaris erkännande har alltså stöd av an-

nan utredning. Gärningen är därmed styrkt.  

 

Enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken gäller att den som blottar sig för någon 

annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller hand-

lande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella in-

tegritet ska dömas för sexuellt ofredande. Det är uppenbart att Fardin Hesaris hand-

lande har kränkt målsägandens sexuella integritet. Han ska därför dömas för sexu-

ellt ofredande. 
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PÅFÖLJD 

 

Anwar Hassani 

 

Anwar Hassani har inte något svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

Av detta skäl kan han inte förekomma i belastningsregistret.  

 

Frivården har i yttrande den 2 februari 2018 anfört bl.a. följande.  

 

 

 

Anwar Hassani har uppgett att han är född den 10 november 1999. Av yttrande från 

Migrationsverket, se nedan, framgår att verket inte funnit att Anwar Hassani har 

gjort sin påstådda underårighet ålder sannolik. Migrationsverket har ansett att han är 

född den 20 oktober 1999. Det betyder att oavsett om man går på hans egen uppgift 

eller på den ålder som Migrationsverket bestämt hade han den 26 december 2017 

fyllt 18 år.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

För våldtäkt är minimistraffet två års fängelse. I detta fall anser tingsrätten att det 

finns ett antal försvårande omständigheter som gör att straffvärdet inte kan hamna 
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på minimum. Anwar Hassani har vid två olika tillfällen haft samlag med målsägan-

den mot hennes vilja, vilket han med hänsyn till vad som framkommit måste ha 

förstått. Han har haft både vaginalt och analt samlag med henne. Till bilden hör att 

målsäganden under det att Anwar Hassani utsatte henne för övergreppet också ut-

sattes för ett övergrepp från Fardin Hesari, något som Anwar Hassani var medveten 

om och uppmuntrade. Detta gör att målsägandens situation sammantaget framstår 

som extra utsatt. Tingsrätten anser att straffvärdet för våldtäkten därmed uppgår till 

minst två och ett halvt års fängelse. 

 

Anwar Hassani var när gärningen begicks 18 år gammal. Det betyder att han är be-

rättigad till s.k. ungdomsrabatt.  

 

Som framgår nedan anser tingsrätten att Anwar Hassani ska utvisas. Vid straffmät-

ningen ska rätten enligt 29 kap. 5 § 6 p brottsbalken i skälig omfattning beakta det 

men som den tilltalade förorsakas genom att han utvisas ur riket. Med hänsyn till att 

Anwar Hassani redan har ett utvisningsbeslut – om än inte lagakraftvunnet – anser 

tingsrätten att det men han lider är så ringa att det inte behöver beaktas vid bestäm-

mandet av fängelsestraffets längd. 

 

Tingsrätten anser att straffet med beaktande av samtliga omständigheter ska be-

stämmas till fängelse i ett år och tre månader.   

 

Fardin Hesari 

 

Fardin Hesari förekommer inte tidigare i belastningsregistret.  

 

Enligt av polisen inhämtade uppgifter från Migrationsverket kom Fardin Hesari till 

Sverige den 10 december 2015. Fardin Hesari fick ett tidsbegränsat uppehållstill-

stånd den 2 oktober 2017 som varar fram till 2 november 2018. Fardin Hesari har 

inte överklagat det beslutet.  
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Fardin Hesari har uppgett bl.a. följande. Han studerar på högskolenivå i Sverige. 

Han får studiebidrag. Han har inga problem med alkohol eller andra droger. Om 

man bortser från det åtalade tillfället dricker han alkohol i måttlig mängd. Han är 

fysiskt och psykiskt frisk. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

För sexuellt ofredande är straffet böter eller fängelse i högst två år. Enligt den rätts-

praxis som finns anses brottet inte vara ett s.k. artbrott.  

 

Fardin Hesari har utsatt målsäganden för den kränkande handlingen samtidigt som 

hon utsattes för ett övergrepp av Anwar Hassani, något som Fardin Hesari var med-

veten om. Gärningen har även andra försvårande inslag som gör att brottet straff-

värdemässigt klart hamnar på fängelsenivå. Tingsrätten anser att straffvärdet i sig 

motsvarar fängelse tre månader.  

 

Fardin Hesari var vid gärningen endast 18 år gammal. Han har inte tidigare gjort sig 

skyldig till brott. Enligt 30 kap. 4 § brottsbalken ska rätten vid val av påföljd fästa 

särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. 

Enligt 30 kap. 7 § brottsbalken ska rätten vid val av påföljd som skäl för villkorlig 

dom beakta om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att 

göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.  

 

Tingsrätten anser att det finns skäl att anta att Fardin Hesari inte kommer att kom-

mer att fortsätta att begå brott. Han bör därför dömas till villkorlig dom. Villkorlig 

dom ska normalt förenas med dagsböter. Om ett bötesstraff med hänsyn till skyl-

dighet att fullgöra samhällstjänst eller andra följder av brottet skulle drabba den 

tilltalade alltför hårt eller det finns andra särskilda skäl mot att döma till böter kan 

böter underlåtas. 
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Fardin Hesari har varit anhållen i två olika omgångar på grund av att han var miss-

tänkt för våldtäkt. Även om det inte hade funnits någon möjlighet att avräkna an-

hållningstiden mot ett fängelsestraff anser tingsrätten att det finns skäl att beakta 

den i frågan om den villkorliga domen ska förenas med böter eller inte. Fardin 

Hesari har suttit anhållen från den 16 till den 19 januari liksom från den 7 till den 9 

mars, allt under år 2018. Tingsrätten anser att den sammanlagda anhållningstiden 

utgör sådana särskilda skäl som gör att han nu inte ska ådömas böter. 

 

SKADESTÅND 

 

Kränkning 

 

Yrkandet mot Anwar Hassani  

 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är Anwar Hassani skadeståndsskyldig mot 

målsäganden.  

 

Målsäganden har yrkat att hon ska tillerkännas 125 000 kr i skadestånd medan An-

war Hassani har vitsordat 100 000 kr.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt mot vuxna uppgår sedan år 2013 

till 100 000 kr. Högre ersättning kan komma ifråga om det finns försvårande om-

ständigheter, t.ex. om brottet har begåtts av flera personer, om det varit ett mycket 

utdraget förlopp eller innefattat särskilt kränkande inslag eller omfattande våld.  

 

För att i detta fall få ett begrepp om ersättningsnivån har tingsrätten jämfört med 

följande fall från Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling. 
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1. 100 000 kr 

En kvinna tvingades till samlag av en man i ett skogsområde. Mannen utnyttjade att 

kvinnan befann sig i en särskilt utsatt situation och genomförde ett vaginalt samlag 

med henne mot hennes vilja. Hovrätten dömde mannen för våldtäkt och att betala 

skadestånd till kvinnan för kränkning med 100 000 kr. Kvinnan fick brottsskadeer-

sättning för kränkning med samma belopp. 

 

2. 125 000 kr 

En kvinna våldtogs av två män som båda förde in sina fingrar i hennes underliv. 

Hovrätten dömde männen för våldtäkt och att solidariskt betala skadestånd med 125 

000 kr för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. 

 

3. 125 000 kr 

En kvinna utsattes för våldtäkt i bostaden av sin sambo. Mannen greppade tag om 

kvinnan, kastade ned henne på golvet och drog henne över golvet. Han satte sig där-

efter grensle över kvinnans hals och bröstkorg, drog henne i håret, vred om hennes 

arm samt tryckte med sin tumme mot hennes hals och hotade att skada eller döda 

henne. Detta skeende pågick i ca 30 minuter. Därefter tog mannen flera stryptag på 

kvinnan, drog henne i håret, tryckte ned hennes bröstkorg mot sitt knä och hotade på 

nytt att hon skulle skadas eller dödas. Han drog av hennes trosor 23 och tryckte upp-

repade gånger in sina fingrar i hennes slida. Hovrätten dömde mannen för brottet och 

att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med 125 000 kr. Domstolen tog hän-

syn till att angreppet skett i kvinnans hem, att händelseförloppet varit tämligen utdra-

get samt att mannen utsatt kvinnan för ett flertal strypgrepp trots kännedom om hen-

nes astmabesvär. Hon fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. 

 

Tingsrätten anser att de beskrivna fallen motsvarar den rättspraxis som nu finns i 

Sverige.  

 

Försvårande i detta fall är att Anwar Hassani har utsatt målsäganden för två fall av 

påtvingade samlag, både vaginalt och analt. Samtidigt som han utsatte målsäganden 

för övergreppet utsattes hon också för det övergrepp som Fardin Hesari gjorde sig 

skyldig till, vilket Anwar Hassani var medveten om och även hade uppmuntrat. 

Målsägandens utsatthet ökade genom att hon utsattes av två män samtidigt. Mot den 

angivna bakgrunden anser tingsrätten att det yrkade beloppet framstår som skäligt.  
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Yrkandet mot Fardin Hesari 

 

Fardin Hesari har medgett att utge skadestånd med 10 000 kr. Målsäganden har yr-

kat att erhålla 20 000 kr. 

 

Även detta fall har tingsrätten jämfört med ett antal fall från Brottsoffermyndighet-

ens referatsamling.  

 

16. 7 000 kr 

En kvinna ofredades sexuellt av en man som tog på hennes stjärt, bröst och kön ut-

anpå kläderna. Han tog sedan fram sin penis och började onanera i hennes närvaro. 

Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 

7 000 kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav henne brottsskadeersättning med 

samma belopp. 

 

17. 7 000 kr 

En kvinna ofredades sexuellt av en man vid flera tillfällen under en månads tid. Han 

befann sig på sin balkong där han blottade sig och onanerade inför henne. Tingsrätten 

dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kr för 

kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med det beloppet. 

 

18. 10 000 kr 

En man var på väg till sitt arbete då han mötte en annan man som blottade sig för ho-

nom. Blottaren kom sedan fram till mannen och drog sin ena hand över hans ansikte 

så att sperma hamnade i ansiktet. Ingen har kunnat bindas till brottet. Den drabbade 

mannen fick brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kr. 

 

19. 10 000 kr 

En kvinna ofredades sexuellt av en taxichaufför när hon satt bredvid honom i bilen. 

Han rörde vid hennes lår utanpå byxorna och onanerade. Tingsrätten dömde mannen 

för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kr för kränkning. Hon 

beviljades brottsskadeersättning med samma belopp. 

 

21. 15 000 kr 

En kvinna utsattes för sexuellt ofredande av en man. Mannen fällde ned henne på 

marken, satte sig på henne och höll fast henne varefter han rörde sitt underliv mot 

hennes ansikte. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till 

kvinnan med 15 000 kr för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med det belop-

pet. 

 

22. 20 000 kr 

En kvinna ofredades sexuellt av en massör som under en massagebehandling uppre-

pade gånger vidrörde hennes underliv samt smekte hennes bröst. Hovrätten dömde 
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mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kr för kränk-

ning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. 

 

Även dessa fall anser tingsrätten väl svara mot den praxis som idag föreligger. 

 

Med hänsyn till den utsatta situation som målsäganden befann sig i under Fardin 

Hesaris övergrepp genom att hon samtidigt var utsatt för en våldtäkt av Anwar Has-

sani, något som Fardin Hesari var väl medveten m, och som starkt ökat hennes ut-

satthet, anser tingsrätten att det yrkade beloppet framstår som skäligt. 

 

Sveda och värk inklusive psykiskt lidande 

 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är både Anwar Hassani och Fardin Hesari 

skyldiga att utge skadestånd till målsäganden.  

 

Fardin Hesari har generellt hävdat att det saknas förutsättningar för att ålägga ho-

nom solidariskt skadeståndsansvar tillsammans med Anwar Hassani.  

 

Han har medgett att för egen del ersätta målsäganden med 1 200 kr motsvarande två 

veckors sjukskrivning.  

 

Anwar Hassani har vitsordat det yrkade beloppet, vilket alltså därför ska dömas ut. 

 

När det gäller Fardin Hesari har han medverkat till övergreppet mot målsäganden. 

Utifrån målsägandens perspektiv föreligger det därför s.k. samverkande skadeorsa-

ker. Fardin Hesari har bidragit till hennes skada genom att utföra den handling som 

han har gjort. Det skedde samtidigt som Anwar Hassani utförde våldtäkten. Tings-

rätten anser att Fardin Hesaris gärning, sedd för sig, kan anses ha föranlett en sjuk-

skrivning motsvarande fyra veckor. Han ska därför betala skadestånd med 2 400 kr 

för sveda och värk. Eftersom han har utfört sitt övergrepp samtidigt som Anwar 

Hassani och på grund av att det därmed finns samverkande skadeorsaker i förhål-
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lande till den uppkomna skadan ska han betala sin andel solidariskt med Anwar 

Hassani.  

 

Medicin 

 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är Anwar Hassani och Fardin Hesari ska-

deståndsskyliga i och för sig. 

 

Tingsrätten anser att det beträffande Anwar Hassani är uppenbart att det finns ade-

kvat kausalitet i förhållande till skadan bestående i att målsäganden inte kunde 

somna på grund av sina psykiska besvär efter gärningen. Han ska därmed betala det 

yrkade beloppet. 

 

Tingsrätten anser att Fardin Hesari har medverkat till den uppkomna skadan genom 

att genom att utföra sin gärning samtidigt som Anwar Hassani utförde våldtäkten. 

Han ska därför utge ersättning till målsäganden med yrkat belopp. Eftersom han har 

utfört sitt övergrepp samtidigt som Anwar Hassani och på grund av att det därmed 

finns samverkande skadeorsaker i förhållande till den uppkomna skadan ska han 

betala sin andel solidariskt med Anwar Hassani. 

 

Förstörda kläder 

 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är både Anwar Hassani och Fardin Hesari 

skadeståndsskyliga i och för sig. 

 

Fardin Hesari har medgett att utge det yrkade beloppet och beträffande Anwar Has-

sani föreligger ingen tvist om beloppets storlek. Det yrkade beloppet ska alltså dö-

mas ut. På tidigare redovisade skäl ska Fardin Hesari betala sin andel solidariskt 

med Anwar Hassani. 
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UTVISNING 

 

Åklagaren har yrkat att Anwar Hassani ska utvisas från riket, vilket yrkande Anwar 

Hassani har bestritt. 

 

Migrationsverket har i yttrande den 26 mars 2018 anfört bl.a. följande. 

 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Den tilltalade är medborgare i Afghanistan. Enligt de allmänna förutsättningarna för 

utvisning på grund av brott i 8a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) får en utlän-

ning som inte är EES-medborgare utvisas ur Sverige om han eller hon döms för 

brott som kan leda till fängelse och om det finns risk för fortsatt brottslighet eller 

om brottet är så allvarligt att den dömde inte bör få stanna kvar i landet. Vad gäller 

utvisning på grund av brottets allvar anses som en allmän riktlinje gälla att brottet 

bör ha ett straffvärde om minst ett år för att kunna föranleda utvisning (prop. 

1993/94 s.13). Vid bedömningen av om utvisning ska ske ska domstolen enligt 8a 

kap. 2 § utlänningslagen ta hänsyn till utlänningens anknytning till Sverige och sär-

skilt beakta bl.a. utlänningens levnadsomständigheter. 
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Enligt 8a kap. 4 § nämnda lag ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av be-

stämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns 

särskilda hinder mot att beslutet verkställs. I denna bedömning har i praxis ansetts 

att det finns utrymme för att ta hänsyn till humanitära skäl mot att utvisa en person 

till ett visst land (jfr NJA 1998 s. 501). 

 

Anwar Hassani har gjort sig skyldig till ett mycket allvarligt brott, som innefattat en 

mycket allvarlig kränkning av målsägandens integritet. Brottet har ansetts ha ett 

straffvärde motsvarande två och ett halvt års fängelse. Även med beaktande av den 

reducering som skett vid bedömning av påföljden med hänsyn till den tilltalades 

ungdom är brottet så allvarligt att utvisning enbart med hänvisning till brottets all-

var kan komma i fråga. 

 

Till detta kommer risken för att Anwar Hassani skulle kunna antas göra sig skyldig 

till fortsatt brottslighet här i landet. Han döms nu för allvarlig brottslighet och han 

har haft en bortförklarande inställning till brottet. Med de förutsättningar som anges 

i lagstiftningen kan därför konstateras att risk för fortsatt brottslighet är ytterligare 

ett skäl för utvisning av Anwar Hassani. 

 

Anwar Hassani saknar i stort sett anknytning till Sverige och hans närmaste anhö-

riga finns kvar i hemlandet. Migrationsverket har vägrat honom uppehållstillstånd i 

Sverige. Frågan om uppehållstillstånd är nu föremål för Migrationsdomstolens 

prövning. 

 

Något generellt hinder mot verkställighet av en utvisning till Afghanistan finns inte. 

Frågan är då om den tilltalades ålder eller personliga förhållanden i övrigt utgör 

hinder mot utvisning. Som redan har anförts finns Anwar Hassanis närmaste anhö-

riga kvar i hemlandet. Med hänsyn till omständigheterna i detta fall gör tingsrätten 
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bedömningen att det inte föreligger sådant hinder mot verkställighet som avses i 8a 

kap. 4 § utlänningslagen.  

 

Lagstiftningen måste dock därutöver anses ge ett visst utrymme för att vägra utvis-

ning av humanitära skäl om ett sådant beslut skulle drabba den enskilde särskilt 

hårt. I denna bedömning måste den tilltalades ålder vägas in. Anwar Hassani är 18 

år gammal men kommer att vara äldre då en verkställighet av ett utvisningsbeslut 

kan aktualiseras. Något hinder mot utvisning med hänvisning till Anwar Hassanis 

ålder finns därför inte. Inte heller i övrigt kan hans personliga omständigheter anses 

utgöra hinder mot utvisning. 

 

Med hänvisning till det anförda bör Anwar Hassani utvisas ur riket. Även om det 

brott han gjort sig skyldig till är mycket allvarligt bör förbudet att återvända till 

Sverige med hänsyn till hans ungdom begränsas till 10 år. 

 

HÄKTNING  

  

Anwar Hassani döms för våldtäkt, för vilket brott s.k. obligatorisk häktning gäller. 

Det finns risk för att Anwar Hassani på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

Det finns även risk för att han undandrar sig beslutet om utvisning. Det är inte up-

penbart att skäl till häktning saknas. Han ska därför kvarbli i häkte.   

  

ERSÄTTNING TILL MÅLSÄGANDEBITRÄDE OCH FÖRSVARARE  

  

Målsägandebiträde och försvarare har utfört sina uppdrag med engagemang och 

skicklighet. De yrkade beloppen är skäliga. Med hänsyn till de tilltalades inkomst-

förhållanden ska kostnaderna stanna på staten.  
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AVGIFT TILL BROTTSOFFERFONDEN  

  

Eftersom både Anwar Hassani och Fardin Hesari döms för brott för vilket fängelse 

ingår i straffskalan ska de betala avgift till brottsofferfonden.  

  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ges in till tings-

rätten senast den 7 maj 2018 och ställs till Göta hovrätt.     

   

 

Conny Jörneklint  

 

Avräkningsunderlag, se bilaga 
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Avräkningsunderlag
2018-04-16
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Mål nr: B 249-18

Postadress
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Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
0470-560 100
E-post: vaxjo.tingsratt@dom.se
www.vaxjotingsratt.domstol.se

Telefax Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19991020

  Datum för dom/beslut
  2018-04-16

  Efternamn
  Hassani

  Förnamn
  Anwar

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
  2018-01-18

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.).
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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

http://www.domstol.se/


 
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 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. 
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