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___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2016-11-18
2. Grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken

2016-11-18
3. Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st brottsbalken

2016-05-28 -- 2016-11-18 (2 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2016-11-18
2. Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken

2016-11-18
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Mål nr: B 8469-16

Påföljd m.m.
Fängelse 2 år 6 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 2027-01-30. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Skadestånd
1. Fayed Mwangi ska solidariskt med Richelieu Jarara utge skadestånd till Abel Rezene

med 64 075 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
november 2016 till dess betalning sker.

2. Fayed Mwangi ska utge skadestånd till Denisé Widahl med 115 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 november 2016 till dess betalning
sker.

3. Fayed Mwangi ska utge skadestånd till Elin Bergström med 8 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 november 2016 till dess betalning
sker.

4. Fayed Mwangi ska utge skadestånd till Sekretess A med 100 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 maj 2016 till dess betalning sker.

5. Casey Peschels skadeståndsyrkande ogillas.

Häktning m.m.
Fayed Mwangi ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.

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

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

Ersättning
1. Peter Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 171 421 kr. Av beloppet

avser 100 650 kr arbete, 30 750 kr tidsspillan, 5 737 kr utlägg och 34 284 kr
mervärdesskatt.

2. Peter Lindblom tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 93 403 kr. Av beloppet avser 67 100 kr arbete, 7 380 kr
tidsspillan, 242 kr utlägg och 18 681 kr mervärdesskatt.
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3. Anders Gyllang tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 62 086 kr. Av beloppet avser 42 369 kr arbete, 6 150 kr
tidsspillan, 1 150 kr utlägg och 12 417 kr mervärdesskatt.

4. Agneta Friberger tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 66 819 kr. Av beloppet avser 47 305 kr arbete, 6 150 kr
tidsspillan och 13 364 kr mervärdesskatt.

5. Charlotte Frisack Brodin tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 53 495 kr. Av beloppet avser 38 918 kr arbete, 3 075 kr
tidsspillan, 803 kr utlägg och 10 699 kr mervärdesskatt.

6. Björn Sondell tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 51 464 kr. Av beloppet avser 33 550 kr arbete, 6 765 kr
tidsspillan, 856 kr utlägg och 10 293 kr mervärdesskatt.

7. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

___________________________________
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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2017-01-30
meddelad i
Solna

Mål nr: B 8469-16

Tilltalad
Richelieu Jarara, 19950729-4198
Frihetsberövande: Häktad
fn häktet Sollentuna
Medborgare i Liberia

Offentlig försvarare:
Advokat Dennis Harding
Advokaterna Harding & Partner HB
Polhemsgatan 29, 2 tr
112 30 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagare Ulrika Rosén
Åklagarmyndigheten
Västerorts åklagarkammare i Stockholm
Box 1250
171 24 Solna

Målsägande
Abel Rezene
Gulddragargränd 18 Lgh 1101
162 58 Vällingby

Målsägandebiträde:
Advokat Peter Lindblom
Advokatfirman Peter Lindblom AB
Box 2282
103 17 Stockholm

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken

2016-11-18

Åtal som den tilltalade frikänns från
Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2016-03-26
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Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

Skadestånd
Richelieu Jarara ska solidariskt med Fayed Mwangi  utge skadestånd till Abel Rezene med
64 075 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 november
2016 till dess betalning sker.

Häktning m.m.
Richelieu Jarara ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.

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

Ersättning
1. Dennis Harding tillerkänns ersättning av allmänna medel med 138 278 kr. Av beloppet

avser 80 520 kr arbete, 27 060 kr tidsspillan, 3 042 kr utlägg och 27 656 kr
mervärdesskatt.

2. För beslut om ersättning till Peter Lindblom, se domslutet för Fayed Mwangi.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat enligt domsbilaga 1−3. 

 

Målsägandena har yrkat enligt domsbilaga 4−8. Abel Rezene, Elin Bergström 

Bergström, Casey Peschel, Denisé Widahl och Sekretess A har biträtt åtalet.  

 

De tilltalades inställningar redovisas under respektive åtal. 

 

DOMSKÄL 

 

Händelsen i Kista den 18 november 2016 (Fayed Mwangi och Richelieu 

Jararaelieu Jarara) 

 

De tilltalades inställningar 

 

Fayed Mwangi har förnekat brott och bestridit att han ska utvisas för det fall han 

döms. Han har bestridit de enskilda anspråken men vitsordat följande belopp som 

skäliga i och för sig. 

 Abel Rezene: 30 000 kr avseende kränkningsersättning, 8 400 kr avseende 

sveda och värk samt samtliga övriga kostnader. 

 Denisé Widahl: 100 000 kr avseende kränkningsersättning respektive 15 000 

kr avseende sveda och värk. 

 

Richelieu Jarara har varken kunnat erkänna eller förneka gärningen. Avseende Abel 

Rezene har han vitsordat 30 000 kr avseende kränkningsersättning, 8 400 kr 

avseende sveda och värk samt samtliga övriga kostnader som skäliga i och för sig. 
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Bakgrund 

 

Elin Bergström, Casey Peschel och Abel Rezene var goda vänner sedan tidigare. 

Denisé Widahl och Elin Bergström kände också varandra mycket väl medan Denisé 

Widahl bara har träffat Casey Peschel och Abel Rezene ett par gånger. Fredagen 

den 18 november 2016 kom Casey Peschel hem till Elin Bergström runt kl. 15. 

Casey Peschel och Elin Bergström lagade mat och drack en varsin cider till. Någon 

timme senare kom också Abel Rezene dit och Denisé Widahl anslöt vid fem-

halvsextiden. De fyra spelade kort, dansade och drack lite cider. De ville dock att 

två, tre personer till skulle komma dit för att få lite mer feststämning. Denisé 

Widahl var sedan tidigare bekant med Richelieu Jarara på Snapchat där de haft en 

flörtig kontakt under en tid. Richelieu Jarara ville ta med sig fem kompisar men det 

ville inte Elin Bergström att han skulle göra. Efter vissa diskussioner mellan Elin 

Bergström och Denisé Widahl fick Richelieu Jarara ta med sig en kompis. Vid 

åttatiden kom Richelieu Jarara och hans kompis Fayed Mwangi till Elin Bergströms 

lägenhet. Richelieu Jarara och Fayed Mwangi var inte nära vänner, men hade festat 

ihop vid åtminstone ett tillfälle tidigare. Innan de kom till lägenheten hade de 

druckit lite ihop med några andra. När de kom fram med sin taxi till huset som Elin 

Bergström bodde i kom Elin Bergström och Denisé Widahl ner och mötte dem 

utanför porten. De kom sedan upp till lägenheten. Denisé Widahl och Richelieu 

Jarara var inledningsvis mest med varandra i soffan i vardagsrummet medan de 

andra dansade och umgicks.  

 

Övergripande händelseförlopp 

 

De målsägande Abel Rezene, Denisé Widahl, Elin Bergström och Casey Peschel, de 

tilltalade Fayed Mwangi och Richelieu Jarara samt vittnena Stamatis Aslanis, 

Konstaninos, Athanasia Skriapa-Manta, Dario Mejia Nieckula och Christoffer 

Schoeneck har hörts. Åklagaren har vidare åberopat skriftlig bevisning i form av 

bl.a. journalutdrag, rättsintyg samt fotografier av Abel Rezene och Denisé Widahl. 
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Tingsrätten har även fått ta del av SOS-samtal och en film som Richelieu Jarara 

tagit av sig själv efter den aktuella kvällen. Fayed Mwangi har åberopat utdrag från 

tömning av Elin Bergströms telefon samt fotografier på Fayed Mwangi efter 

händelsen.  

 

Planlösningen i lägenheten ser ut som följer. 

 

Sovrum 1 var låst under hela kvällen. Sovrum 2 är Elin Bergströms sovrum där hennes säng är 

placerad längs med väggen mot vardagsrummet. I vardagsrummet stod en hörnsoffa i det övre högra 

hörnet. 

 

Gällande vad som har hänt efter det som beskrivits ovan går de tilltalades och 

målsägandenas berättelser isär. 

 

Fayed Mwangi har uppgett i huvudsak följande om händelseförloppet under 

kvällen. Innan han och Richelieu Jarara kom till lägenheten hade de druckit lite 

vodka. När de kom upp till lägenheten hälsade han på Abel Rezene och Casey 

Peschel. Han frågade Abel Rezene om denne var Casey Peschels kille. Abel Rezene 

sa sig inte vara det. Efter ungefär 20 minuter började han och Casey Peschel strula 

och dansa. Efteråt sa hon att hon skulle ringa någon och gick till balkongen. Då 

började han strula med Denisé Widahl. De dansade lite och gick sedan till 

sovrummet där de fortsatte att strula. Hon tog av sig kläderna och sa till honom att 

han skulle göra henne kåt och därefter pullade han henne. Hon gav honom oralsex. 
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När de skulle ha sex hörde han tjafs och gick ut från sovrummet i shorts. Abel 

Rezene och Richelieu Jarara var där och tjafsade om pepparspray eller något sådant. 

En av tjejerna hittade pepparsprayen. Richelieu Jarara fick den och det blev bråk. 

Richelieu Jarara sprayade Abel Rezene i ansiktet och började slå Abel Rezene tre, 

fyra gånger. Han försökte stoppa Richelieu Jarara genom att gå emellan, men det 

gick inte och Abel Rezene blev knockad. Efter att Abel Rezene blivit knockad gick 

han tillbaka till sovrummet och hämtade sina byxor. Då hade grannarna kommit. En 

av grannarna sa att han skulle gå ut. Han såg Abel Rezene ligga på golvet helt 

knockad. Han försökte lyfta upp honom men de andra sa att han skulle gå. Han tog 

sin telefon och Elin Bergström gav honom hans jacka.  

 

Richelieu Jarara har uppgett i huvudsak följande om händelseförloppet under 

kvällen. Han minns inte så mycket eftersom han var lite berusad. Han umgicks först 

med Denisé Widahl och de satt i soffan. De gick fram och tillbaka mellan soffan 

och balkongen där de rökte. De shottade och han minns inte om de gjorde något 

mer. Han minns inte vad som hände sen eftersom han blev för full. Han tog sig från 

lägenheten och kom till Sollentuna station. Där stod han på perrongen och blev 

överfallen av en massa grabbar. De började slå honom men sprang sedan därifrån. 

Han tog tåget in till centralen där han blev gripen och tagen till arresten. Det var då 

han gjorde filmen på Snapchat. Han sa att han dödat en kille för att verka lite cool.  

 

De tilltalades, och då i synnerhet Fayed Mwangis, uppgifter om hur kvällen förlöpte 

motsägs i stora delar av målsägandena. Elin Bergström har berättat att Fayed 

Mwangi tidigt under kvällen gjorde närmanden mot henne och Casey Peschel. Detta 

har också Casey Peschel bekräftat. De har uppgett att de därför ville att Fayed 

Mwangi och Richelieu Jarara skulle lämna festen vilket de diskuterade med Abel 

Rezene som höll med. Denisé Widahl ville dock att Fayed Mwangi och Richelieu 

Jarara skulle stanna ett tag till, en uppgift som Denisé Widahl också har lämnat. 

Elin Bergström, Casey Peschel och Denisé Widahl har berättat att det kort efter 

detta uppstod någon form av tumult i Elin Bergströms sovrum och att en diskussion 
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om Richelieu Jararas pepparspray inleddes. Casey Peschel har berättat (se vidare 

nedan) att det var under detta tumult som Abel Rezene fick motta ett första flertal 

slag från Fayed Mwangi och Richelieu Jarara och att Fayed Mwangi tog ett 

strypgrepp på henne samt örfilade henne. Elin Bergström har berättat att efter 

tumultet började främst Richelieu Jarara och Denisé Widahl att leta efter 

pepparsprayen. Hon har därtill uppgett (se vidare nedan) att efter detta har Fayed 

Mwangi tagit ett strypgrepp på henne i hallen när han försökt ta hennes pappas 

jacka. Abel Rezene har bekräftat att han såg detta från balkongen och att han sedan 

försökt bryta in. Därefter har Elin Bergström, Casey Peschel, Denisé Widahl och 

Abel Rezene uppgett (se vidare nedan) att Abel Rezene blev utsatt för en 

misshandel av både Fayed Mwangi och Richelieu Jarara. Elin Bergström har 

berättat att hon efter detta gick ut i trapphuset för att ringa på hos grannarna och att 

hon släpptes in hos Stamatis Aslanis och Athanasia Skriapa-Manta där även 

Konstantinos Lenis befann sig. Enligt Stamatis Aslanis och Athanasia Skriapa-

Manta har sedan Casey Peschel kommit in i deras lägenhet där hon befunnit sig till 

dess att polisen kommit och under denna tid också ringt till SOS-alarm. Stamatis 

Aslanis har berättat att han kom in i lägenheten och sett Abel Rezene ligga blodig 

på golvet och att Richelieu Jarara stod och kastade glas mot golvet. Denisé Widahl 

har berättat (se vidare nedan) att hon gick och satte sig i soffan när misshandeln av 

Abel Rezene inleddes. Fayed Mwangi kom då och tog tag i hennes hår och drog in 

henne i Elin Bergströms sovrum där han våldtog henne. Elin Bergström har berättat 

att hon efter att ha hämtat grannarna gick till sitt sovrum och såg Fayed Mwangi 

och Denisé Widahl vara nakna därinne, att hon försökt avbryta det som verkade 

pågå, men då fått ett slag över ansiktet av Fayed Mwangi. Hon har sedan berättat att 

hon gått och hämtat Stamatis Aslanis. Även Stamatis Aslanis har berättat att han såg 

att Fayed Mwangi och Denisé Widahl var nakna. Han öppnade dörren till 

sovrummet två eller tre gånger. Den sista gången sprang Denisé Widahl ut från Elin 

Bergströms sovrum invirad i ett badlakan eller en filt. Athanasia Skriapa-Manta och 

Casey Peschel har berättat att Denisé Widahl kom in till grannarnas lägenhet. 

Stamatis Aslanis har berättat att Fayed Mwangi klädde på sig inne i Elin 
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Bergströms sovrum. Han har berättat att det sedan uppstod en diskussion om en 

mobiltelefon och att Fayed Mwangi påstått att en mobiltelefon var hans vilket han 

fått besked om att det var och sedan gått. I hallen lyfte sedan Fayed Mwangi upp 

Abel Rezene och la honom i trapphuset. Fayed Mwangi avvek sedan. Polisen 

Christoffer Schoeneck har uppgett att han efter vissa påtryckningar blev insläppt av, 

den som senare visade sig vara, Fayed Mwangi vid porten. 

 

Tingsrätten gör bedömningen att målsägandenas berättelser får så starkt stöd av 

varandras och vittnens uppgifter att det är på det vis som beskrivits ovan som 

händelseförloppet i huvudsak har gått till. Härefter prövar tingsrätten om åklagaren 

styrkt respektive åtal. 

 

Misshandel av Casey Peschel (Fayed Mwangi) 

 

Casey Peschel har, som angetts ovan, uppgett att hon i samband med tumultet i Elin 

Bergströms sovrum har fått en örfil av Fayed Mwangi och att han därefter tagit 

stryptag om hennes hals. Hon har om denna händelse berättat i huvudsak följande. 

Denisé Widahl, Richelieu Jarara och Abel Rezene stod i sovrummet. Denisé Widahl 

sa till Richelieu Jarara att hon inte tagit pepparsprayen och att han och Fayed 

Mwangi måste åka. Richelieu Jarara puttade Denisé Widahl ner på sängen och hon 

skrek på honom. Fayed Mwangi kom då in i rummet och sa med en aggressiv ton 

något om att hon inte hade någon talan. Hon vet inte varför de började slå Abel 

Rezene, men plötsligt stod de över Abel Rezene i sängen och slog honom. Denisé 

Widahl stod vid sängkanten. Hon tog tag i Fayed Mwangis knytnäve och fick bort 

honom. Han tog då tag i henne och tog stryptag på henne mot väggen. Hon tappade 

andan i ungefär fem sekunder. Hon ställde sig sedan med ryggen mot sängen och då 

gav han henne en örfil så hon föll ner mot sängen. När hon låg i sängen lutade han 

sig över henne och sa att han kommer knulla henne. Samtidigt låg Richelieu Jarara 

och slog Abel Rezene. Hon vet inte var Richelieu Jarara och Denisé Widahl tog 
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vägen sedan. Hon gick därefter in på toaletten för att ringa polisen. Efter händelsen 

hade hon ont i svalget och på kinden. 

 

Fayed Mwangi har förnekat att denna händelse har ägt rum.  

 

Tingsrätten gör följande bedömning. Casey Peschel, som såvitt framkommit inte har 

haft någon anledning att hitta på att Fayed Mwangi utsatt henne för en misshandel, 

har lämnat en sammanhängande och självupplevd berättelse kring händelseförloppet 

i sovrummet. Hon har på ett relativt detaljerat vis beskrivit hur Fayed Mwangi har 

tagit ett stryptag om hennes hals och gett henne en örfil. Det finns dock ingen annan 

som har berättat om några iakttagelser kring detta. Vidare finns inga fotografier 

eller annan utredning kring skadorna. Den stödbevisning som finns i övrigt är att 

Casey Peschel i samtal med SOS-alarm har uppgett att hon blivit slagen. 

Tingsrätten anser sammantaget att bevisningen inte är så stark att det är visat att 

Fayed Mwangi har utsatt Casey Peschel för den misshandel som åklagaren har gjort 

gällande. Fayed Mwangi ska därför frikännas från misshandeln mot Casey Peschel. 

 

Misshandel av Elin Bergström (Fayed Mwangi) 

 

Elin Bergström har, som angetts ovan, uppgett att Fayed Mwangi tog ett stryptag 

om hennes hals i hallen och att han senare gav henne ett slag i ansiktet inne i hennes 

sovrum. Hon har om händelsen i hallen berättat i huvudsak följande. Efter tumultet i 

hennes rum skulle Fayed Mwangi och Richelieu Jarara gå. Abel Rezene var på 

balkongen och skulle ta en cigg medan Denisé Widahl och Richelieu Jarara letade 

efter pepparsprayen. Hon var i hallen och sa till Fayed Mwangi att han skulle ta av 

sig hennes pappas jacka. Han gick då emot henne med en ”dödarblick”. Han lyfte 

upp henne och höll med en hand på halsen och en hand på bröstet. Hon lyftes från 

golvet. Hon vet inte hur lång tid det höll på, men någonstans kring tio till tjugo 

sekunder. Fayed Mwangi sa ingenting utan kollade henne bara i ögonen. Därefter 

kom Abel Rezene och puttade bort Fayed Mwangi.  
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Om händelsen i sovrummet har hon i huvudsak berättat följande. När hon kom in i 

sovrummet låg Denisé Widahl på rygg naken. Fayed Mwangi stod på sina knän 

över Denisé Widahl. Hon knuffade bort honom och han gav henne ett knytnävsslag. 

Knytnävsslaget träffade på kinden och hon hade ett blåmärke i en vecka. När 

polisen var där såg polisen ett märke men de tog ingen bild. 

 

Fayed Mwangi har förnekat att dessa händelser har ägt rum.  

 

Tingsrätten gör följande bedömning. Elin Bergström, som såvitt framkommit inte 

har haft någon anledning att hitta på att Fayed Mwangi utsatt henne för en 

misshandel, har lämnat en sammanhängande och till synes självupplevd berättelse 

kring händelseförloppet i både hallen och sovrummet. Abel Rezene har berättat om 

att han sett Fayed Mwangi ta ett stryptag om Elin Bergström och att han då släppte 

cigaretten han rökte och sprang in för att gå emellan. Han såg att Elin Bergström 

blev lite upptryckt av stryptaget. Han tror att taget var med en hand men han är inte 

säker. Denisé Widahl har berättat att slaget var en sving liknande en örfil men med 

knuten näve. Dario Mejia Nieckula har berättat att han sett att Elin Bergström hade 

blåmärken på både halsen och ansiktet. Tingsrätten anser att det stöd som dessa 

uppgifter ger till Elin Bergströms berättelse är så starka att det är visat att Fayed 

Mwangi utsatt Elin Bergström för en misshandel i enlighet med åklagarens 

gärningspåstående och Fayed Mwangi ska därför dömas för detta. 

 

Grov misshandel av Abel Rezene (Fayed Mwangi och Richelieu Jarara) 

 

Abel Rezene har uppgett i huvudsak följande angående den misshandel som 

åklagaren gör gällande att han utsatts för. Han och de andra var i vardagsrummet 

och letade efter pepparsprayen. Richelieu Jarara och Fayed Mwangi hade hittat 

någon annan fest som de skulle gå på. När de fått på sig skorna ville de ha 

pepparsprayen. Han blev puttad från vardagsrummet in i hallen och fick något som 
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sved i ögonen. Han tror att det var det var Richelieu Jarara som sprayade med 

pepparsprayen. Han såg ingenting utan kände bara att han fick slag i ansiktet och 

sidorna av kroppen. Han försökte torka bort sprayen. Efter ett tag kunde hans ben 

inte bära honom och han tuppade av. Efter händelsen har han haft 

koncentrationssvårigheter och varit väldigt trött. Han får inte heller övningsköra 

eftersom hans syn har blivit nedsatt. 

 

Richelieu Jarara har uppgett att han inte kommer ihåg om han misshandlat Abel 

Rezene eller inte. 

 

Fayed Mwangi har, som nämnts ovan,  uppgett i huvudsak följande. När han och 

Denisé Widahl skulle ha sex hörde han tjafs. Han gick ut i shorts från sovrummet. 

Abel Rezene och Richelieu Jarara var där. De tjafsade om pepparsprayen eller något 

sådant. Sedan hittade en av tjejerna pepparsprayen. Richelieu Jarara fick den och 

det blev bråk. Richelieu Jarara sprayade på Abel Rezene i ansiktet. Richelieu Jarara 

började slå honom tre, fyra gånger. Han försökte stoppa honom men det gick inte. 

Abel Rezene blev knockad. Efter att Abel Rezene blev knockad gick han tillbaka till 

sovrummet och hämtade sina byxor. Då hade grannarna kommit. 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. Av det rättsintyg som åklagaren har åberopat 

framgår att Abel Rezene fått små blödningar på flera ställen i hjärnan, fraktur i 

lillfingret, svullnad kring vänstra ansiktet samt ytliga sår på underläppen och 

högerörat. Rättsläkarens bedömning är att utseendet på skadorna i huvudet och 

ansiktet talar starkt för att de uppkommit genom direktverkande trubbigt våld, t.ex. 

slag, sparkar eller liknande. Frakturen på lillfingrets utseende kan tala för att den 

uppkommit genom knytnävsslag mot hård yta. Vidare är skadornas utseende 

förenligt med att de orsakats av slag och sparkar mot kroppen och huvudet. Det går 

dock inte att uttala sig om antalet gärningsmän och om det var oprovocerat. 

Skadorna stämmer i ålder med angiven tidpunkt och skadorna har inte varit 

livshotande i sig men lett till ett livshotande tillstånd. Av foton tagna den 19 
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november 2016 framgår att Abel Rezene hade kraftiga blåmärken över större delen 

av ansiktet med stora svullnader. Tingsrätten anser att det genom vad Abel Rezene 

berättat, rättsintyget och fotografierna är visat att Abel Rezene utsatts för en 

misshandel. När det gäller hur denna har gått till har Fayed Mwangi uppgett att 

Richelieu Jarara slog Abel Rezene med ett antal slag och att han endast försökte gå 

emellan. Elin Bergström har berättat att Fayed Mwangi och Richelieu Jarara 

sprayade pepparspray på Abel Rezene och gav honom mer än tio slag och sparkar. 

Abel Rezene kunde inte göra något eftersom han inte såg någonting. Han försökte 

skydda sitt ansikte. Han tuppade sedan av och de fortsatte misshandeln efter att han 

tuppat av. Därefter började de kasta saker mot honom, bl.a. en lampa och ett glasfat 

från byrån respektive skåpet i hallen. Casey Peschel har berättat att Fayed Mwangi 

och Richelieu Jarara sprutade pepparspray på Abel Rezene samt slog, sparkade och 

stampade på honom. Sparkarna och stamparna var riktade mot huvudet och 

överdelen av kroppen. Det var ingen av dem som var mindre aktiv än den andre. 

Även Denisé Widahl har uppgett att både Fayed Mwangi och Richelieu Jarara slog 

Abel Rezene när denne låg ner på golvet. Det finns också en film från Richelieu 

Jararas Snapchat där han säger att han dödat en kille och han är blodig och täckt av 

röd färg. Tingsrätten anser att det genom Elin Bergström, Casey Peschel och Denisé 

Widahl berättelser, som i allt väsentligt är överensstämmande, är visat att både 

Fayed Mwangi och Richelieu Jarara utförde misshandeln mot Abel Rezene samt att 

de gjorde det tillsammans i samförstånd.  Fayed Mwangis uppgifter är därför 

motbevisade. Fayed Mwangi och Richelieu Jarara ska därför dömas för misshandel 

i enlighet med åklagarens gärningspåstående, trots att det inte är utrett vilka 

handlingar som de individuellt har vidtagit. Det är dock inte visat att Richelieu 

Jarara eller Fayed Mwangi har kastat saker på Abel Rezene eftersom de inblandade 

lämnat motstridiga uppgifter om sakerna kastats på eller bredvid Abel Rezene. Det 

är inte heller visat att den spray som använts är en pepparspray. Det kan också ha 

varit en färgspray, vilket överensstämmer med den slutliga versionen av 

gärningspåståendet. 
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När det gäller rubriceringen har Fayed Mwangi och Richelieu Jarara utsatt Abel 

Rezene för upprepat våld mot huvudet som har fortsatt efter det att han tappat 

medvetandet samt att han legat ner under delar av förloppet. Gärningen ska därför 

bedömas som grov. 

 

Våldtäkt mot Denisé Widahl (Fayed Mwangi) 

 

Denisé Widahl har uppgett i huvudsak följande om den våldtäkt som åklagaren gör 

gällande att Fayed Mwangi har utsatt henne för. När Fayed Mwangi och Richelieu 

Jarara misshandlade Abel Rezene gick hon och satte sig i soffan i vardagsrummet. 

Fayed Mwangi kom då och tog tag i hennes hår och drog in henne i Elin Bergströms 

sovrum. Han sa ”om du skriker så slår jag dig”. Han höll henne kring halsen. Han 

började ta av henne kläderna och hon var helt paralyserad efter att hon hade sett vad 

de gjort med Abel Rezene. Hon trodde att Abel Rezene var död. Han tog sin hand 

på hennes bröst och sedan upp mot halsen och tog ett stryptag. Han försökte trycka 

in sina fingrar i hennes underliv men det gick inte för hon var torr. Han gick ner och 

slickade henne i underlivet någon sekund och sedan försökte han trycka in sin kuk i 

hennes underliv. Hon skrek inte men sa nej gång på gång. Han var väldigt hårdhänt. 

Han tryckte ner hennes huvud mot hans kuk och tvingade henne suga av honom. 

Han tryckte in sin kuk igen. Det gjorde ont för hon var inte våt.  Elin Bergström 

kom in i rummet och försökte få bort honom och då slog han denna. Hon försökte 

visa Elin Bergström att hon behövde hjälp. En granne försökte komma in i rummet 

men Fayed Mwangi slog då igen dörren. Hon försökte signalera att hon inte ville 

delta i något sexuellt umgänge. När grannen kom in i rummet en andra gången 

lyckades hon komma loss. Hon tog då en filt och sprang in till grannen. I grannens 

lägenhet mötte hon Casey Peschel.  

 

Fayed Mwangi har som nämnts ovan uppgett att han och Denisé Widahl strulade. 

De dansade lite och gick sedan till sovrummet där de fortsatte att strula. Hon tog av 

sig kläderna och sa till honom att han skulle göra henne kåt. Därefter pullade han 
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henne. Det var Denisé Widahl som tog tag i hans hand och drog in honom i 

sovrummet. Han vet inte var de andra var när detta skedde.  

 

Tingsrätten gör följande bedömning. För fällande dom i mål om sexualbrott krävs, 

liksom i brottmål i övrigt, att domstolen genom den utredning som har lagts fram 

finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som 

läggs honom till last. En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad 

som i övrigt har framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom. I aktuellt 

fall har det dock funnits vittnesiakttagelser från vissa delar av händelsen, närmare 

bestämt Elin Bergström och Stamatis Aslanis. 

 

Denisé Widahl har i lämnat en till synes självupplevd berättelse fri från motsägelser 

och, såvitt känt, felaktigheter. Den uppnår därför de krav på en målsägandes 

berättelse som Högsta domstolen ställt upp i NJA 2010 s. 671. Fayed Mwangi har å 

sin sida lämnat en, i och för sig inte helt osannolik, redogörelse som dock saknat 

detaljer och spontanitet. Den motsägs av vad övriga inblandade, såväl målsäganden 

som vittnen, har berättat om hur de olika händelserna har förhållit sig till varandra. 

Det är dock inte tillräckligt att målsägandens berättelse är klart mer trovärdig än den 

tilltalades. Frågan är därför i vilken utsträckning målsägandens berättelse får stöd av 

övrig utredning.  

 

Denisé Widahl berättelse får starkt stöd av Elin Bergströms uppgifter om att denna 

kommit in i rummet och försökt knuffa bort Fayed Mwangi eftersom Elin 

Bergström upplevde att detta inte var frivilligt från Denisé Widahls sida. Att Denisé 

Widahl inte frivilligt deltagit i ett samlag får också starkt stöd av Stamatis Aslanis 

uppgifter om att han sett att Denisé Widahl mimat och att pekat att hon ville ut ur 

rummet. Stamatis Aslanis har också berättat att Fayed Mwangi tryckte ner Denisé 

Widahl i sängen med ett grepp kring halsen när hon försökte resa sig upp. Av 

rättsintyget framgår också att utseendet på de hudmissfärgningar som Denisé 

Widahl haft på sin hals, arm och lår efter händelsen starkt talar för att de 
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uppkommit genom trubbigt våld, såsom handgrepp, slag, fall eller kontakt med hårt 

föremål. Detta ger stöd för Denisé Widahl uppgifter om att Fayed Mwangi tagit 

stryptag på henne och att Fayed Mwangi har varit hårdhänt. Även Elin Bergström 

och Casey Peschels uppgifter om att Denisé Widahl direkt efter händelsen berättat 

att hon blivit våldtagen ger stöd för att hon utsatts för en våldtäkt.  

 

Tingsrätten anser sammantaget att stödbevisningen är så stark att det är ställt utom 

rimligt tvivel att Fayed Mwangi har utsatt Denisé Widahl för en våldtäkt i enlighet 

med gärningspåståendet. Han ska därför dömas för våldtäkt. 

 

Stöld mot Abel Rezene (Fayed Mwangi) 

 

Abel Rezenes telefon och plånbok påträffades på Fayed Mwangi när han greps av 

polisen. Inget har framkommit som tyder på att Fayed Mwangi hade rätt att ta med 

sig Abel Rezenes telefon och plånbok. De objektiva förutsättningarna i åklagarens 

gärningsbeskrivning är därmed uppfyllda. Det krävs dock att Fayed Mwangi hade 

uppsåt att stjäla mobilen och plånboken. Gällande mobilen har Fayed Mwangi 

uppgett att när han skulle lämna lägenheten tog han en telefon som han trodde var 

hans. Stamatis Aslanis har uppgett att Fayed Mwangi påstod att mobilen han hade i 

handen var hans och de andra närvarande bekräftade att det var hans. När det gäller 

plånboken har Elin Bergström berättat att hon sett en plånbok på hatthyllan i hallen 

som hon tror var Abel Rezenes. Hon la den på bänken i hallen. Tingsrättens 

bedömning är att det inte är uteslutet att Fayed Mwangi trodde att mobilen var hans. 

Vidare finns ingen utredning om hur Fayed Mwangi fick med sig plånboken från 

lägenheten och inte ens någon beskrivning av hur Abel Rezenes plånbok såg ut 

jämfört med Fayed Mwangis egna. Det är därför inte visat att Fayed Mwangi tog 

mobilen och plånboken med uppsåt att stjäla dessa och åtalet gällande denna punkt 

ska därför ogillas. 

18



   

SOLNA TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM B 8469-16 

 

 

 

 

 

 

 

Händelsen i Blåsut den 28 maj 2016 (Fayed Mwangi) 

 

Fayed Mwangis inställning 

 

Fayed Mwangi har förnekat brott. Han har bestridit det enskilda anspråket men har 

vitsordat beloppet som skäligt i och för sig. 

 

Bakgrund 

 

Den 28 maj 2016 var Sekretess A (i fortsättningen ”målsäganden”) med sin kompis 

Josefin Signell. Josefin Signell hade kontakt med en kille som heter Paul via SMS 

och Instagram. Josefin Signell och Paul bestämde träff runt kl. 18 vid Sergels torg 

där Josefin Signell och målsäganden mötte upp Paul och hans kompis Fayed 

Mwangi. Sällskapet om fyra begav sig sedan till Fayed Mwangis bekantes lägenhet 

i Blåsut.  

 

Utredningen 

 

I målet har målsäganden, Fayed Mwangi, vittnena Josefin Signell, Cassandra 

Söderblom och Carolina Ekström hörts. Vidare har åklagaren åberopat skriftlig 

bevisning i form av rättsintyg och fotografier. Fayed Mwangi har åberopat tömning 

av målsägandens telefon som bevisning. 

 

Målsäganden har berättat i huvudsak följande.  Hon trodde att de skulle åka till 

Blåsut och gå runt. Fayed Mwangi och Paul sa att de skulle besöka en lägenhet som 

tillhörde en kusin som var bortrest. Hon sa till de andra att hon inte ville gå in, men 

Josefin Signell sa att det bara skulle ta tio minuter. När de kom in gick hon direkt 

till balkongen och ringde Cassandra Söderblom. Fayed Mwangi kom strax därefter 

ut på balkongen. Han frågade om hon hade kille eller träffade någon. När hon 
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svarade att hon inte hade det gick han fram och kysste henne. Hon var inte beredd 

på det och puttade bort honom. Inne i vardagsrummet låg Paul och Josefin Signell 

och strulade i soffan. Hon la sin mobiltelefon på laddning. Fayed Mwangi ville att 

de skulle gå till köket men hon sa att hon inte ville det. Han drog ändå med henne 

till köket där han började kyssa henne längs benen. Hon sa åt honom att sluta med 

det. Hon gick ut från köket och Fayed Mwangi följde efter och sa att de skulle gå in 

i sovrummet. Hon sa att hon inte ville och Fayed Mwangi drog då in henne i 

sovrummet och tryckte ner henne på sängen. Han tryckte inte hårt, men hon vågade 

inte göra något motstånd. Han tog av sig alla sina kläder. Hon hade kjol på sig och 

han drog av hennes trosor och drog upp kjolen. Hon sa åt honom att lägga av men 

han slutade inte. Han stod mellan hennes ben och såg på henne. Han tryckte ner 

henne med handen mot hennes axel, hon tror att det var hennes högra men hon är 

inte säker. Han la sig på henne och förde in sin snopp i hennes vagina 

uppskattningsvis fem eller sex gånger. Hon hade svårt att röra på sig. Han hade hela 

tiden sin arm på henne. Det var inte skönt. Hon puttade sedan bort honom. Han 

hade inte någon kondom. Han gav henne också ett sugmärke på halsen.  

 

Efter detta gick hon ut och hämtade sin mobiltelefon och sa till Josefin Signell att 

Cassandra Söderblom och Carolina Ekström kommit och att de därför måste gå. 

Hon sa till Fayed Mwangi och Paul att de skulle komma tillbaka. Hon tror inte att 

Josefin Signell märkte att något hade hänt just då. Hon gav sitt telefonnummer till 

Fayed Mwangi för att kunna få hans kontaktuppgifter.  

 

Hon och Josefin Signell gick själva ut ur lägenheten och hon började gråta 

jättemycket. Hon sa till Josefin Signell att Fayed Mwangi hade haft sex med henne 

utan att hon ville. Cassandra Söderblom hade ringt henne flera gånger. Hon träffade 

sedan Cassandra Söderblom och Carolina Ekström i Gubbängen. De ringde till 

Cassandra Söderbloms pappa som sa att hon skulle anmäla. Hon vågade först inte 

berätta för sina föräldrar men dagen efter var hon på ungdomsmottagningen för att 
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få ”dagen efter”-piller. På ungdomsmottagningen sa personalen att de var tvungna 

att rapportera och hon berättade då för sina föräldrar och anmälde händelsen. 

 

Hon drack ingenting i lägenheten och hade inte druckit något innan. Josefin Signell 

hade med sig dricka dit, men hon vet inte om de andra drack av den. 

 

Fayed Mwangi har berättat i huvudsak följande. När han, Paul, målsäganden och 

Josefin Signell kom till lägenheten satte de på musik. De satte sig på soffan. Josefin 

Signell hade dricka med sig så de fick dricka av den. Han hällde upp tre glas 

eftersom Paul inte dricker. Målsäganden gick till balkongen. Han följde efter för de 

skulle röka. Han frågade henne om hon hade kille eller höll på med någon. Hon sa 

att hon inte hade det. Sedan frågade han vart hon bodde och sådana saker. Sedan sa 

han ”om du inte har kille, varför ska vi inte bara kyssas?”. Hon sa ”ja” och han fick 

kyssa henne i ungefär sex minuter. De gick sedan in i vardagsrummet där Paul och 

Josefin Signell var. Han och målsäganden gick till hallen och fortsatte strula. Helt 

plötsligt sa hon till sin kompis att de var tvungna att gå. Han tror att han och Paul 

följde med dem till tunnelbanan, men han minns inte säkert. De följde dem i vart 

fall till utanför porten. Han gav målsäganden ett sugmärke på halsen när de 

hånglade. Dörren till sovrummet hade ett stort, fyrkantigt hål där det skulle sitta ett 

fönster. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. För fällande dom i mål om sexualbrott krävs, 

liksom i brottmål i övrigt, att domstolen genom den utredning som har lagts fram 

finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som 

läggs honom till last. En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad 

som i övrigt har framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom.  
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Målsäganden har i detta fall lämnat en detaljrik, spontan och till synes självupplevd 

berättelse fri från motsägelser och, såvitt känt, felaktigheter. I hennes fria berättelse 

har hon förvisso varit återhållsam, men på frågor från åklagaren, 

målsägandebiträdet och försvararen spontant kunnat utveckla vad hon tidigare har 

berättat. Den uppnår därför de krav på en målsägandes berättelse som Högsta 

domstolen ställt upp i NJA 2010 s. 671. Fayed Mwangi har å sin sida lämnat en, i 

och för sig inte helt osannolik, redogörelse som dock saknat detaljer och 

spontanitet. Det är dock inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig 

än den tilltalades. Frågan är därför i vilken utsträckning målsägandens berättelse får 

stöd av övrig utredning.  

 

Målsägandens berättelse får stöd av Josefin Signells vittnesmål där hon berättat om 

att målsäganden på balkongen puttade undan Fayed Mwangi och blåste rök i hans 

ansikte. Cassandra Söderblom har uppgett att målsäganden ringde henne och att hon 

uppfattade målsäganden som rädd och osäker. Målsäganden ringde sedan Cassandra 

Söderblom igen och sa att Fayed Mwangi hade hånglat och tafsat på henne på 

balkongen. Det som hänt därefter finns det inga direkta vittnen till eller teknisk 

bevisning. Målsägandens beteende direkt efter att hon lämnat ger också starkt stöd 

för att händelseförloppet har varit som hon beskrivit. Josefin Signell har berättat om 

att målsäganden storgrät på vägen till tunnelbanan. Målsäganden berättade också 

för henne om att hon blivit utsatt för en våldtäkt och även beskrivit hur denna har 

gått till. Vad Josefin Signell berättat om att målsäganden sagt till henne om Fayed 

Mwangis tillvägagångssätt stämmer överens om med vad målsäganden berättat för 

rätten. Även Cassandra Söderblom har berättat att målsäganden ringde gråtande till 

henne när de lämnat lägenheten och att målsäganden, när de möttes upp i 

Gubbängen, berättat att hon blivit våldtagen. Denna beskrivning har även Carolina 

Ekström lämnat.  

 

Det framgår också av fotografier att målsäganden fått ett sugmärke på halsen och att 

hon har ett blåmärke på höger axel vilket ger visst stöd för hennes berättelse. Av 
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rättsintyget framgår att inget talar mot att händelseförloppet gått till på det vis som 

målsäganden berättat.  

 

Det faktum att målsäganden lämnade sitt telefonnummer till Fayed Mwangi är inte 

ett skäl att ifrågasätta målsägandens berättelse. Vidare är det inte heller konstigt att 

varken Paul eller Josefin Signell tycks ha märkt av några ljud från sovrummet 

eftersom det enligt både Fayed Mwangi och Josefin Signell spelades musik 

samtidigt. Josefin Signell har dessutom berättat att hon och Paul låg och hånglade i 

soffan varför deras uppmärksamhet kan ha brustit av den anledningen. 

Målsägandens uppgifter får sammantaget så starkt stöd av övrig utredning, som har 

kontrollerat målsägandens uppgifter i den mån det är möjligt, att dessa ska läggas 

till grund för tingsrättens bedömning. Det våld som Fayed Mwangi har utsatt 

målsäganden för i samband med att han genomfört samlaget är tillräckligt allvarligt 

för att gärningen ska bedömas som våldtäkt. Fayed Mwangi ska därför dömas för 

våldtäkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående.  

 

Händelsen i Alvik den 26 mars 2016 (Richelieu Jarara) 

 

Richelieu Jarara inställning  

 

Richelieu Jarara har varken kunnat erkänna eller förneka gärningen. 

 

Bakgrund 

 

Simone Lindberg hade tillsammans med sin kompis hade haft en utekväll  i centrala 

Stockholm och stod och väntade vid Alviks tunnelbanestation på ett anslutande tåg 

mot Hässelby strand. Richelieu Jarara hade varit på fest i Alvik och var också på 

tunnelbanestationen. Nockebybanans perrong ligger emellan de två 

tunnelbanespåren.  
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Utredningen 

 

I målet har Simone Lindberg, Richelieu Jarara och vittnet Mesut Kavur hörts. 

Vidare har åklagaren åberopat skriftlig bevisning i form journalanteckningar och 

rätten har fått ta del av en övervakningsfilm. 

 

Simone Lindberg har berättat i huvudsak följande. Hon stod på perrongen och 

pratade med sin kompis och två trygghetsvärdar. Hon såg en kille springa över 

spåren där Nockebybanan går. Killen sprang runt på perrongen och ville skapa bråk. 

Han verkade påverkad av alkohol och uppiggande droger. Han slet sedan av sig sin 

vita tröja och knuffade henne hårt över båda axlarna så att hon flög bakåt och slog 

huvudet i marken. Hon ”försvann” en liten stund av att huvudet slog i marken. Hon 

blev sjukskriven i tio dagar och äter fortfarande smärtstillande. Vid tillfället var hon 

lite berusad, men inte full. Hon fick sedan peka ut personen när polisen hade 

kommit till platsen. 

 

Richelieu Jarara har berättat i huvudsak följande. Han minns inte vad som hände på 

tunnelbanestationen. Han sprang över spåren men vet inte varför han gjorde det. 

Han har något minne av att han var jagad. Det var något bråk och någon hoppade på 

honom. Han kan därför ha blivit inknuffad i någon annan. Han var påverkad av 

alkohol, som han druckit i stora mängder innan, och av MDMA. Han minns inte hur 

han var klädd.  

 

Mesut Kavur har i sitt vittnesförhör uppgett i huvudsak följande. Han jobbade som 

trygghetsvärd. Han minns att det var något slagsmål på tunnelbanestationen och att 

tre personer var nere på spåren. Det var en tjej som hade ramlat eller blivit knuffad 

så att hon ramlade ner i backen och slog sig i bakhuvudet. Han vet inte om han såg 

hur det hände. Det var mycket folk som rörde sig och det var därför svårt att hålla 

koll på alla människor. Det var sju, åtta personer som var där även om inte alla 
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deltog i bråket. Det stämmer att han i förhör med polisen har sagt att han sett en 

kille som var väldigt uppåt.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Simone Lindberg har lämnat en, med tanke på den tid som gått sen händelsen, 

detaljerad, självupplevd och nyanserad berättelse. Den får dessutom stöd av den 

övervakningsfilm som finns på platsen som visar en vitklädd man springa över 

spåren. Mannen är sedan skymd av en skylt. Efter ett par sekunder ses en kvinna 

ramla hastigt bakåt och slå i huvudet. Av de journalanteckningar som åklagaren har 

åberopat framgår också att Simone Lindberg drabbats av smärta och stelhet i nacke 

och att hon fått en lättare hjärnskakning. Mesut Kavur har i stort bekräftat att 

händelseförloppet gick till, men har inte kunnat berätta hur själva misshandeln gick 

till. Tingsrätten anser ändå att det är visat att Simone Lindberg har utsatts för en 

misshandel såsom åklagaren har påstått. Frågan är då om det är visat att det är 

Richelieu Jarara som har utfört misshandeln. Det är högst sannolikt att Richelieu 

Jarara är den som springer över spåren. Det finns dock, i brist på stödbevisning, 

tveksamheter kring om det är samma person som springer över spåren som utför 

misshandeln. Vidare finns det inte någon utredning om hur Simone Lindberg 

Lindbergs utpekande av Richelieu Jarara gått till. Mesut Kavur har berättat om att 

det var en kaosartad situation. Mot bakgrund av dessa frågetecken i bevisningen 

anser tingsrätten inte att det är visat att Richelieu Jarara har misshandlat Simone 

Lindberg. Åtalet ska därför ogillas. 

 

Påföljd och utvisning 

 

Fayed Mwangi 

 

Den misshandel som Fayed Mwangi utsatt Elin Bergström för har inte bestått i 

något allvarligt våld som gett Elin Bergström ett långt fysiskt lidande. Försvårande 
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är dock att misshandeln har skett i Elin Bergströms hem. Tingsrätten anser att 

straffvärdet för denna gärning är två månader. 

 

För grov misshandel är straffskalan enligt lagtexten fängelse minst ett och högst sex 

år. Eftersom synnerligen grov misshandel har ett minimistraff på fyra år är dock 

straffskalan i praktiken mellan ett och fyra år. Tingsrätten anser inte att det finns 

några förmildrande omständigheter gällande Richelieu Jarara och Fayed Mwangis 

misshandel av Abel Rezene, men det finns däremot ett antal försvårande 

omständigheter. Richelieu Jarara och Fayed Mwangi har varit två personer som 

tillsammans, oprovocerat, utsatt Abel Rezene för ett stort antal slag och sparkar 

även efter det att han förlorat medvetandet och legat ner på golvet. Abel Rezene har 

drabbats av hjärnblödning och nedsatt syn. Omständigheterna är därmed liknande 

de som förelåg i NJA 2011 s. 89, även om gärningsmännen i det fallet dels uttalade 

dödshot under misshandeln, dels gjorde ett avbrott i misshandeln och sedan 

fortsatte. Abel Rezene har dock, till skillnad från ovan angivet fall, drabbats av 

skador som kan ge långvariga men. Tingsrätten anser därför att straffvärdet för 

misshandeln av Abel Rezene är detsamma som i Högsta domstolens avgörande, 

dvs. tre år. 

 

För våldtäkt är minimistraffet fängelse två år. Det straffet är förbehållet våldtäkter 

där gärningsmannen t.ex. har utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning eller 

våldet har varit av lindrig art. Fayed Mwangi har medan han våldtagit Denisé 

Widahl dels tagit stryptag på henne, dels dragit henne i håret, vilket i sig inte är våld 

av lindrig art. Det som tingsrätten anser är särskilt allvarligt är att han utfört 

våldtäkten direkt efter att han tillsammans med Richelieu Jarara misshandlat Abel 

Rezene. Detta är ett hänsynslöst beteende som gör att straffvärdet för våldtäkten har 

ett straffvärde på tre år. 

 

När det gäller våldtäkten i Blåsut har förloppet varit relativt kort och våldet, i 

sammanhanget lindrigt. Straffvärdet för den våldtäkten är därför två år. 
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För Fayed Mwangi har gärningarna tillsammans ett straffvärde om fem år med 

beaktande av asperationsprincipen. Eftersom Fayed Mwangi endast var 18 år vid 

gärningarna är straffmätningsvärdet två år och sex månader. På grund av brottens 

art och det höga straffmätningsvärdet kan inte någon annan påföljd än fängelse 

komma i fråga, även med hänsyn till att Fayed Mwangi var under 21 år vid 

gärningstillfället. Han ska därför dömas till fängelse två år och sex månader. 

 

Avseende åklagarens yrkande om utvisning gör tingsrätten följande bedömning. 

Fayed Mwangi är kenyansk medborgare. Migrationsverket har inte ansett att det 

finns något hinder mot att utvisa honom och att hans tidsbegränsade 

uppehållstillstånd löpte ut den 22 december 2016. 

 

Fayed Mwangi ska dömas för ett flertal allvarliga våldsbrott med ett 

straffmätningsvärde om två år och sex månader. Enligt tingsrätten finns det skäl för 

utvisning. Återreseförbudet ska, mot bakgrund av brottslighetens 

straffmätningsvärde, bestämmas till tio år.  

 

Fayed Mwangi har uppgett att han har varit i Sverige i två år och har sin pappa här i 

landet samt har inte någon familj eller andra personer han känner väl i Kenya. 

Enligt tingsrätten har Fayed Mwangi inte en sådan anknytning till Sverige att 

utvisningen utgör ett men som ska beaktas vid straffmätningen. 

 

Richelieu Jarara 

 

Som nämnts ovan har den grova misshandel som Richelieu Jarara och Fayed 

Mwangi utsatt Abel Rezene för ett straffvärde om tre år. Richelieu Jarara har 

tidigare dömts för våldsbrott, men dessa ligger över två och ett halvt år tillbaka i 

tiden o0ch han räknades som ungdom då. Tingsrätten anser därför inte att Richelieu 

Jararas återfall i brott ska innebära ett skärpt straff. Till skillnad från Fayed Mwangi 
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var Richelieu Jarara 21 år gammal vid gärningen och straffmätningsvärdet är därför 

tre år. Mot bakgrund av straffvärdet och brottets art kan det som för Fayed Mwangi 

inte bli någon annan påföljd än fängelse. Påföljden för Richelieu Jarara ska därför 

bestämmas till fängelse tre år. 

 

Skadestånd 

 

Casey Peschel 

 

Eftersom åtalet mot Fayed Mwangi gällande misshandeln av Casey Peschel har 

ogillats av tingsrätten ska hennes skadeståndsyrkande lämnas utan bifall.  

 

Elin Bergström 

 

När det gäller Elin Bergströms skadeståndsanspråk har tingsrätten bedömt 

misshandeln som en gärning, även om det har varit en viss tid som förflutit mellan 

stryptaget och slaget mot ansiktet. Våldet har varit kortvarigt och utan långvarig 

smärta. Däremot har det skett i Elin Bergströms hem i vilket hon har en rätt att vara 

trygg i. Tingsrätten anser därför att en skälig kränkningsersättning är 8 000 kr. 

Avseende ersättning för sveda och värk ska sådan utgå för akut sjukdomstid, vilket 

innebär att den skadelidande inte ska kunna gå till arbetet eller i det här fallet 

skolan. Elin Bergström har inte visat att hon inte kunnat gå till skolan varför Fayed 

Mwangi inte ska betala något skadestånd avseende sveda och värk. Ersättning för 

kränkning innefattar dock även ersättning för momentan smärta.  

 

Abel Rezene 

 

Såvitt avser Abel Rezenes skadeståndsanspråk mot Fayed Mwangi och Richelieu 

Jarara gör tingsrätten följande bedömning. Kränkningsersättningen för grov 

misshandel är enligt praxis mellan 25 000 kr och 75 000 kr. Tingsrätten anser att 
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den misshandel som Fayed Mwangi och Richelieu Jarara utsatt Abel Rezene för är 

mycket allvarlig, vilket anförts ovan under ”Påföljd och utvisning”. Det är dock inte 

en sådan misshandel som har inneburit direkt livshotande skador av våldet. Skälig 

kränkningsersättning är därför 50 000 kr. Abel Rezene har vidare rätt till ersättning 

för sveda och värk. Han har dock inte visat att hans akuta sjukdomstillstånd är 

längre än vad Fayed Mwangi och Richelieu Jarara vitsordat. Hans rätt till ersättning 

för framtida sveda och värk får prövas när den i så fall inträffat. Den ersättning som 

han har yrkat för sjukvårdskostnader m.m. är vitsordad av Fayed Mwangi och 

Richelieu Jarara och de ska därför betala dessa.  

 

Denisé Widahl 

 

Som anförts ovan finns det försvårande omständigheter gällande Fayed Mwangis 

våldtäkt av Denisé Widahl. Våldtäkt är dock ett mycket allvarligt brott i sig varför 

praxis är en schablon om 100 000 kr för kränkning och 15 000 kr för sveda och 

värk. För att en skadelidande ska ha rätt till ersättning utöver detta krävs att 

våldtäkten antingen har innefattat mycket allvarligt våld eller pågått under en längre 

period, så har dock inte varit fallet. Fayed Mwangi ska därför betala skadestånd till 

Denisé Widahl enligt hans vitsordade 115 000 kr. 

 

Målsägande Sekretess A 

 

Mot bakgrund av utgången i ansvarsdelen gällande händelsen i Blåsut ska Fayed 

Mwangi betala skadestånd till målsäganden med 100 000 kr, vilket Fayed Mwangi 

har vitsordat. 
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Övriga frågor 

 

Ersättning  

 

Peter Lindblom har begärt ersättning med 111 855 kr, varav 81 862 kr avser 61 

timmars arbete. Åklagaren har yttrat sig och anfört att hon inte har några synpunkter 

på de arbetsuppgifter som målsägandebiträdet genomfört ifråga om tid för 

sammanträffande med målsägande, telefonsamtal, närvaro vid förhören eller 

förhandlingarna eller telefonsamtal, förberedelse förhandlingen etc. Däremot är inga 

tider för de åtgärder som vidtagits angivna vilket gör rimligheten av dessa svåra att 

bedöma. Hon har också funnit det något anmärkningsvärt att målsägandebiträdet 

synes arbetat mer än en av försvararna i ärendet även med beaktande av att 

målsäganden drabbats svårt av den åtalade misshandeln. 

 

Tingsrätten instämmer i åklagarens bedömning att Peter Lindblom har lagt ner mer 

arbete än vad ärendet har krävt. Tingsrätten anser att ersättning motsvarande 50 

timmars arbete är skäligt. Begärd ersättning för tidspillan och övriga kostnader är 

skäliga. 

 

Dennis Harding har begärt ersättning med 163 440 kr, varav 100 650 kr avser 75 

timmars arbete. Åklagaren har yttrat sig och anfört att hon inte har några synpunkter 

på de arbetsuppgifter som försvaret genomfört ifråga om tid för sammanträffande 

med klienten på häktet eller andra besök, för närvaro vid förhören eller 

förhandlingarna eller telefonsamtal, förberedelse förhandlingen etc.  Däremot är 

inga tider för arbetsåtgärderna i målet angivna vilket gör rimligheten av dessa svåra 

att bedöma. Något över 50 timmar har ägnats åt diverse arbetsuppgifter i ärendet 
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och hon bedömer det som något högt i ljuset av att målet har varit av förhållandevis 

klar karaktär och inte avsett någon mer komplicerad och svårbegriplig lagstiftning. 

 

Även gällande Dennis Harding instämmer tingsrätten i åklagarens bedömning. 

Tingsrätten anser att ersättning motsvarande 60 timmars arbete är skäligt. 

Ersättningen för tidspillan och övriga kostnader är skäliga. 

 

Peter Nilsson har begärt ersättning med 192 810 kr, varav 117 761 kr avser 87,75 

timmars arbete. Åklagaren har yttrat sig och anfört att hon inte har några synpunkter 

på de arbetsuppgifter som försvaret genomfört ifråga om tid för sammanträffande 

med klienten på häktet eller andra besök, för närvaro vid förhören eller 

förhandlingarna eller telefonsamtal. Däremot anser hon att den tid, ca 36 timmar, 

som lagts ned för inläsning och förberedelse av utredningen är något omfattande för 

att anses vara skäligen motiverad. Målet har varit av förhållandevis klar karaktär 

och avser ingen mer komplicerad och svårbegriplig lagstiftning. Hon anser att 

maximalt 25 timmar för inläsning är rimlig. 

 

Tingsrätten instämmer i åklagarens bedömning att Peter Nilsson lagt ned för mycket 

tid på att löpande läsa in målet och även lagt ned omfattande arbete för 

förberedelser. Tingsrätten anser att ersättning motsvarande 75 timmars arbete är 

skäligt. Ersättningen för tidspillan och övriga kostnader är skäliga. 

 

De ersättningar som Anders Gyllang, Agneta Friberger, Charlotte Frisack Brodin 

och Björn Sondell begärt är skäliga.  

 

Med tanke på att både Fayed Mwangi och Richelieu Jarara ska avtjäna långa 

fängelsestraff ska staten betala kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdena. 

 

Häktning 
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Fayed Mwangi döms för ett flertal våldsbrott. Det finns därför risk för att han 

fortsätter sin brottsliga bana. Vidare är det för våldtäkt inte föreskrivet lindrigare 

straff än två års fängelse och det är inte uppenbart att skäl för häktning finns. Fayed 

Mwangi ska därför vara häktad till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft 

mot honom.  

 

Richelieu Jarara är sedan tidigare dömd för flera våldsbrott. Han döms nu för grov 

misshandel. Det finns en stor risk för att han fortsätter sin brottsliga bana. Richelieu 

Jarara ska därför vara häktad till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot 

honom.  

 

Brottsofferfond 

 

Fayed Mwangi och Richelieu Jarara döms för brott där fängelse finns i straffskalan. 

De ska därför erlägga föreskriven avgift till Brottsofferfonden. 

 

Sekretess 

 

Det finns skäl att förordna om att sekretessen ska bestå gällande uppgifter som kan 

röja Sekretess A:s identitet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 9 (DV 400) 

Överklagande senast den 20 februari 2017 ställs till Svea hovrätt. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Charlotte Scheutz 

 

I tingsrättens avgörande har även tre nämndemän deltagit. Rätten är enig. 
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Avräkningsunderlag finns bifogat domen. 
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Telefax
08-83 50 66

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19971125-0432

  Datum för dom/beslut
  2017-01-30

  Efternamn
  Mwangi

  Förnamn
  Fayed

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2016-09-29   2016-10-13

  2016-11-19

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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Solna tingsrätt

Stämningsansökan
Tilltalade
Fayed Mwangi (19971125-0432)
Medborgare i Kenya.
Företräds av advokat Peter Nilsson.
Anhållande verkställt 2016-09-29, Häktad 2016-09-30, Häktningsbeslutet hävt
2016-10-13.

Ansvarsyrkanden m.m.

VÅLDTÄKT
5000-K651892-16

Fayed Mwangi har med våld tvingat målsäganden till vaginalt samlag. Våldet
har bestått i att Fayed Mwangi föst målsäganden in i ett sovrum, tryckt ned
henne på sängen genom att hålla i hennes axlar och därefter med sin
kroppstyngd hållt nere målsäganden på sängen varpå han genomfört samlaget.
Det hände den 28 maj 2016 på Blåsutvägen 19, Johanneshov, Stockholms
stad. Av våldet fick målsäganden blåmärken.

Fayed Mwangi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 1 § 1 st brottsbalken

Målsägande
sekretess A
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Björn Sondell.

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden sekretess A angående händelsen till styrkande

av gärningspåståendet.

2. Förhör med den tilltalade Fayed Mwangi som förnekar brott.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1194 Björnkullavägen 7 010-562 50 00 registrator.aksoderort-stockholm@aklagare.se
14124  HUDDINGE

Telefax

010-562 57 99

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 119
Söderorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-77003-16
Kammaråklagare Mikael Ström 2016-12-29 Handläggare 105-26
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3. Förhör med vittnet Josefin Signell angående sina iakttagelser från aktuell
lägenhet och målsägandens mående i direkt anslutning till händelsen till
styrkande av gärningspåståendet.(Beräknad förhörstid 45 minuter)

4. Förhör med vittnet Cassandra Söderblom angående sina
telefonkontakter med målsäganden aktuell kväll  och sina iakttagelser av
målsäganden och dennes mående efter händelsen till styrkande av
gärningspåståendet. (Beräknad förhörstid 40 minuter)

5. Förhör med vittnet Carolina Ekström angående sina telefonkontakter med
målsäganden aktuell kväll och sina iakttagelser av målsäganden och
dennes mående efter händelsen till styrkande av gärningspåståendet.
(Beräknad förhörstid 40 minuter)

Övrig bevisning
1. Rättsintyg (förundersökningsprotokoll s. 5-12 i fup) till styrkande av att

målsäganden haft skador hänförliga till våldtäkten.

2. Syn av fotografier (förundersökningsprotokoll s. 14-19) till styrkande av
att målsäganden haft skador hänförliga till våldtäkten.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 dag.

För id-uppgifter till målsäganden se bifogad bilaga
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Solna tingsrätt 

 

 

Stockholm den 10 januari 2017 

 

Mål nr B 8469-16 

Åklagaren ./. Fayed Mwangi och Richelieu Jarara; Grov misshandel m.m. 

 

I egenskap av målsägandebiträde för Abel Rezene ber jag härmed att få yrka att tingsrätten 

förpliktar Fayed Mwangi och Richelieu Jarara solidariskt till Abel Rezene utge skadestånd 

enligt följande 

 

Yrkanden  

 

Jämlikt skadeståndslagen 2 kap 3 § för kränkning av den personliga integriteten omfattande 

åtalspunkten 1 avseende grov misshandel.  

 

Med       75 000 kr  

Eller det belopp som tingsrätten finner skäligt 

 

På ovanstående belopp yrkas ränta enligt räntelagen 6§ från den 18 november 2016 till dess 

att full betalning sker. 

 

Ersättning enligt skadeståndslagen 2 kap 1§ och  5 kap 1§ avseende  

sveda och värk, fysiskt och psykiskt lidande och olägenheter i övrigt till följd av skadorna  

 

med sammanlagt 7 månader tid som sjukriven á kr 2 400 kr     16 800 kr  

per månad. Från den 18 november 2016 till den  

18 juni 2017  

 

eller det belopp som tingsrätten finner skäligt  

 

Det yrkas vidare ersättning för följande kostnader som målsäganden drabbats av på grund av 

den brottlighet som han har utsatts för.  

 

Sjukvårdskostnader/ rehabkostnader 

 

Akutbesök 19 november 2016:     400 kr 

Återbesök 29 december 2016    100 kr 

Kostnad för inlagd vård 7 dagar    700 kr 

Kostnad för inlagd vård 9 dagar    900 kr 

 

Kostnad S:t Eriks ögonsjukhus    350 kr 

Kostnad för rehab enligt remiss                      1 900 kr 
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Övriga kostnader 

Kläder förstörda på grund av pepparsprej  

En Bob Marley t-shirt inköpt i Spanien för 25 EURO    225 kr   

Jeans från Dressman      500 kr 

Tröja       600 kr 

 

Ang lyte och men enligt skadeståndslagen 5 kap 1§ må följande anföras. Abels tillstånd är 

inte sådant att de medicinska behandlingarna har hunnit avslutas. Hans tillstånd är inte 

stationärt varför invaliditetsintyg ännu inte kan upprättas och ej heller ersättning för lyte och 

men fastställas. Abel förbehåller sig rätten att få återkomma med ersättning för lyte och men.  

 

Summa anspråk:      97 475 kr  

 

Grund m.m. 

 

Abel Rezene har fått motta upprepade slag och sparkar mot huvud och kropp av 

gärningsmännen. Delar av misshandeln har utförts när han låg medvetslös på golvet. Han har 

drabbats av skada på hjärnan efter flera blödningar i hjärnan. Våldet har lett till ett livshotande 

tillstånd. Skadorna kan eventuellt ge kvarstående kroppsliga men i form av minnesstörning 

och nedsatt koncentrationsförmåga. Uppmärksamhet och arbetstempo är delvis nedsatta och 

fluktuerande, i synnerhet vid mera komplexa uppgifter, vilket bidrar till nedsatt prestation när 

det kommer till visuell och auditiv inlärning samt framplockning. I skolarbetet innebär detta 

att Abel kan missa en del av informationen på en lektion och behöva flera upprepningar och 

mer tid än vanligt för inlärning och för att genomföra uppgifter.  

 

För vuxna personer brukar man rekommendera att man återgår i arbetet på deltid, ofta 25% 

som sedan gradvis ökas. I Abels fall innebär hjärnskadan att han inte kan fullfölja skolarbetet 

under kommande termin och att han kommer att få gå om tredje årskursen i gymnasiet.  

 

Abel som hade för avsikt att under den närmaste tiden ta körkort har förbjudits att återuppta 

övningskörning, bland annat på grund av synfältsbortfall och påverkan på uppmärksamhet  

och reaktionshastighet. Han måste erhålla klartecken från både ögonläkare och 

rehabiliteringsläkare innan han kan återuppta övningskörningen.  

 

Det enskilda anspråket grundar sig på de brottsliga gärningar som de tilltalade har utsatt 

målsäganden för som finns angivna i åklagarens gärningsbeskrivning i stämningsansökan.  

Gärningen är av sådan karaktär att målsäganden är berättigad till ersättning för det personliga 

lidandet som integritetskränkningarna mot honom har inneburit. Till detta kommer rätt till 

ersättning för sveda och värk som han fått utstå under själva händelseförloppet och därefter. 

Därtill kommer kostnader för de utlägg som han fått göra på grund av brottet och 

konsekvenserna av brottet riktade mot honom. 

 

Abel Rezene som biträder åtalet åberopar samma bevisning som åberopas av åklagaren.  
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Stockholm dag som ovan  

 

 

 

Peter Lindblom  

 

Bilagor (ingives till tingsrätten i samband med huvudförhandling)  

 Kvittenser till styrkande av Abel Rezenes kostnader (ännu ej fått för de sju första 

dagarna på akutavdelningen)  

 Utskrivningsmeddelande från Rehabavdelningen Danderyds sjukhus 

 Psykologintyg avseende Abels skolgång  

 Läkarintyg från försäkringskassan visande 100% sjukskrivning till den 28 februari 

2017.  

 



Advokatfirma 
Anders Gyllang 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro/Postgiro Bankgiro-
Klientmedel 
 
Rosendalsvägen 25 08 - 667 71 49 08 - 667 48 75 5885-8028 5885-7988 
115 21  Stockholm   337573-0 

Stockholm den 10 januari 2017  

 

 

 

 

 

Solna tingsrätt 

Box 1356 

 

171 73 Solna  

 

 

 

 

 

Åklagaren / Fayed Mwangi med flera.  

Målnummer B 8469/16. 

  

Som målsägarbiträde för Denis Widahl i rubricerade mål får jag härmed framställa  

följande yrkanden. 

 

Denis Widahl yrkar  
 

att Fayed Mwangi förpliktas att till Denise Widahl utge 170 000 kronor eller belopp 

som tingsrätten finner skäligt varav  

 

1. 150 000 kronor utgör ersättning för allvarlig kränkning enligt 2 kap. 3 § 

Skadeståndslagen jämte ränta enligt 6§ Räntelagen från den 18 november 2016, 

dagen för den brottsliga handlingens utövande, till dess full betalning sker och  

 

2. 20 000 kronor utgör ersättning för sveda och värk fysiskt och psykiskt lidande 

enligt Skadeståndslagen 5 kap. 1§. p. 3 jämte ränta enligt 6 § Räntelagen från den 18 

november 2016, dagen för den brottsliga handlingens utövande, till dess full 

betalning sker. 
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Anders Gyllang 
 

2 
 

 

Rättslig grund. 

 

Fayed Mwangis brottsliga gärningar mot Denis Widahl är upptagna i ansökan om 

stämning. Hennes enskilda anspråk grundas på vad där anförs och berättigar henne 

till yrkad ersättning avseende integritetskränkning och lidande. Hennes rätt till 

ersättning för sveda och värk hänförs till omständigheterna hon tvingades genomlida   

vid brottstillfället och därefter. 

 

Som van  

 

Anders Gyllang 
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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. 
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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. 
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