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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Khodr, Abdullah Abdullah   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19920505-1833 Sverige 040135087   
 Adress 

 
  Norrbäcksgatan 36   214 24  MALMÖ    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Lundh, Magnus, Tre Advokater Adv Magnus Lundh AB, Stortorget 29, 211 34  

MALMÖ  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 

GROV MISSHANDEL (1200-K144957-13) 

 

Målsägande 

Yusupha Sallah, som företräds av målsägandebiträde: Parizkova Ryggeståhl, 

Iva, Östra Rönneholmsvägen 4, 5 tr, 211 47  MALMÖ (behov av engelsk tolk 

föreligger) 

 

Gärning 

Abdullah Khodr har den 8 september 2013 vid gångbron över 

Hyllievångsvägen i Malmö, tillsammans och i samförstånd med andra 

gärningsmän, misshandlat Yusupha Sallah genom att tilldela honom upprepade 

slag och sparkar, samt genom att knäa honom mot överkroppen och mot 

huvudet. Vidare har man tillsammans lyft Yusupha Sallah över broräcket och 

när han lyckats hålla sig fast i räcket så har man försökt bända loss hans händer 

från räcket för att få honom att falla ner till marken. Man har slutligen kastat en 

cykel mot Yusupha Sallah. Misshandeln har, förutom smärta, medfört 

sårskador, svullnad och hudavskrapningar.  

 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Abdullah Khodr tillsammans med 

andra gärningsmän befunnit sig i ett numerärt överläge och utövat upprepat och 
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kraftigt våld mot Yusupha Sallah, bland annat mot hans oskyddade huvud och 

då Yusupha Sallah inte kunnat försvara sig. Vidare har man när Yusupha 

Sallah befunnit sig i en utsatt position utövat ytterligare våld mot honom. Man 

har sammantaget visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

 

Lagrum 

3 kap 6 § 1 st brottsbalken 

Bevisning 

Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden Yusupha Sallah angående hans iakttagelser 

och upplevelse av händelseförloppet och av skador. 

 

 Förhör med tilltalade Abdullah Khodr, som förnekar brott.  

 

 Vittnesförhör med Alexander Gustafsson, angående sina iakttagelser i 

anslutning till gärningen.  

 

 Vittnesförhör med Bo Wandy Erixon, angående sina iakttagelser i 

anslutning till gärningen.  

 

 Vittnesförhör med Iwona Midak, angående sina iakttagelser i 

anslutning till gärningen.  

 

 Vittnesförhör med Natali Jankulovska, angående sina iakttagelser i 

anslutning till gärningen.  

 

 Vittnesförhör med Gorm Von Spreckelsen, angående sina iakttagelser 

i anslutning till gärningen.  

 

 Vittnesförhör med Polisassistent Christoffer Hagman, Näpo Malmö 

Söder, angående hans iakttagelser i samband med händelsen.   

 

 Vittnesförhör med polisinspektör Christian von Malmborg, Polisen 

Malmö Kriminalsektionen, angående hans iakttagelser i samband med 

händelsen.  

 

Den muntliga bevisningen åberopas till klargörande av omständigheterna i 

samband med händelsen och till styrkande av att Abdullah Khodr är en av 

gärningsmännen som tillsammans med flera andra gärningsmän utövat kraftigt 

våld mot Yusupha Sallah.  

 

Skriftlig bevisning 

 Fotografi (målsägandens skador s 29-33) 
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 Rättsintyg (s 36-40) 

Handläggning 

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen ca 2 ½ dagar. Förhandlingen bör enligt 

min uppfattning hållas i säkerhetssalen på Rättscentrum.  

 

Behov av teknisk utrustning i rätten: Dator medtas för förevisande av den 

skriftliga bevisningen.  

 

Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från frivården 

 

Tolk: Målsägande har behov av engelsk tolk 
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