
SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22
meddelad i
Sundsvall

Mål nr: B 601-16

Postadress
Box 467
851 06 Sundsvall

Besöksadress
Storgatan 39

Telefon
060-18 67 00
E-post: sundsvalls.tingsratt@dom.se
www.sundsvallstingsratt.se 

Telefax
060-18 67 20

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Tilltalad
SAAD Yahya Abdal Halem Affori, 19860626-5752
c/o Saad Afouri
Tallnäsvägen 79 D
861 33 Timrå

Offentlig försvarare:
Advokat Johan Lavås
Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB
Nybrogatan 6
871 30 Härnösand

Åklagare
Kammaråklagarna Christina Edlund Nilsson och Catharina Kjelsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall

Målsägande
Sekretess MA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Catharina Ytterbom Schönfeldt
Lindstedts Advokatbyrå AB
Box 1013
851 11 Sundsvall

___________________________________

DOMSLUT

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

2016-03-16
2. Medhjälp till människorov, 4 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-03-16
3. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

2016-03-16
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22

Mål nr: B 601-16

4. Medhjälp till grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 4 st samt 23 kap 4 § brottsbalken
2016-03-16

Påföljd m.m.
Fängelse 4 år 6 månader

Skadestånd
1. Saad Affori ska betala skadestånd till Målsäganden M(A) med 5 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.
2. Saad Affori ska solidariskt med Ragda Khatba, Myasar Albouch och Mohammed Al

Hassan betala skadestånd till Målsäganden M(A) med 205 350 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
Beslaget av mobiltelefon ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset
utlämnas till Saad Affori (Polisregion Nord; beslagsnummer 2016-5000-BG34736.1).

Häktning m.m.
Saad Affori ska stanna kvar i häkte till dess domen i fråga om påföljd vinner laga kraft mot
honom.

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram bakom stängda dörrar och som
kan avslöja målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s identiteter. Detta innefattar
identitetsuppgifter som lagts fram vid förhandling och andra uppgifter som kan leda till att
identiteterna kan klarläggas. Detsamma ska gälla målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s
identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.

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

Ersättning
1. Johan Lavås tillerkänns ersättning av allmänna medel med 290 304 kr. Av beloppet

avser 195 143 kr arbete, 34 020 kr tidsspillan, 3 080 kr utlägg och 58 061 kr
mervärdesskatt.

2. Catharina Ytterbom Schönfeldt tillerkänns ersättning av allmänna medel för hittills
nedlagt arbete som målsägandebiträde med 150 491 kr. Av beloppet avser 120 393 kr
arbete och 30 098 kr mervärdesskatt.
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22

Mål nr: B 601-16

3. Per Hånell tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som tidigare förordnat
målsägandebiträde med 98 192 kr. Av beloppet avser 78 554 kr arbete, 6 075 kr
tidsspillan, 1 037 kr utlägg och 19 638 kr mervärdesskatt.

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

___________________________________
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22
meddelad i
Sundsvall

Mål nr: B 601-16

Tilltalad
Mohammed Al Hassan, 19900365-1917
Åkerö 2727
860 35 Söråker
Medborgare i Syrien

Offentlig försvarare:
Advokat Johan Sterner
Advokatfirman Berggren & Stoltz KB
Box 260
851 04 Sundsvall

Åklagare
Kammaråklagarna Christina Edlund Nilsson och Catharina Kjelsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall

Målsägande
Sekretess MA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Catharina Ytterbom Schönfeldt
Lindstedts Advokatbyrå AB
Box 1013
851 11 Sundsvall

___________________________________

DOMSLUT

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

2016-03-16
2. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken

2016-03-16
3. Medhjälp till grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 4 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-03-16
4. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken

2016-03-16
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22

Mål nr: B 601-16

Påföljd m.m.
Fängelse 5 år 6 månader

Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd
1. Mohammed Al Hassan ska solidariskt med Ragda Khatba, Myasar Albouch och Saad

Affori betala skadestånd till målsäganden M(A) med 205 350 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.

2. Mohammed Al Hassan ska solidariskt med Myasar Albouch betala skadestånd till
målsäganden M(A) med 11 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.

Häktning m.m.
Mohammed Al Hassan ska stanna kvar i häkte till dess domen i fråga om påföljd vinner laga
kraft mot honom.

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram bakom stängda dörrar och som
kan avslöja målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s identiteter. Detta innefattar
identitetsuppgifter som lagts fram vid förhandling och andra uppgifter som kan leda till att
identiteterna kan klarläggas. Detsamma ska gälla målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s
identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.

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

Ersättning
1. Johan Sterner tillerkänns ersättning av allmänna medel med 211 651 kr. Av beloppet

avser 154 791 kr arbete, 6 075 kr tidsspillan, 8 455 kr utlägg och 42 330 kr
mervärdesskatt.

2. Ersättning till målsägandebiträde, se punkt 2 och 3 under domslutet s. 2 och 3.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

___________________________________
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22
meddelad i
Sundsvall

Mål nr: B 601-16

Tilltalad
Myasar Albouch, 19920191-8852
Åkerö 727
860 35 Söråker
Medborgare i Syrien

Offentlig försvarare:
Advokat Jonas Vedin
Advokatfirman Abersten HB
Strandgatan 15
891 33 Örnsköldsvik

Åklagare
Kammaråklagarna Christina Edlund Nilsson och Catharina Kjelsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall

Målsägande
Sekretess MA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Catharina Ytterbom Schönfeldt
Lindstedts Advokatbyrå AB
Box 1013
851 11 Sundsvall

___________________________________

DOMSLUT

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

2016-03-16
2. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken

2016-03-16
3. Medhjälp till grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 4 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-03-16
4. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken

2016-03-16
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22

Mål nr: B 601-16

Påföljd m.m.
Fängelse 5 år 6 månader

Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd
1. Myasar Albouch ska solidariskt med Ragda Khatba, Mohammed Al Hassan och Saad

Affori betala skadestånd till målsäganden M(A) med 205 350 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.

2. Myasar Albouch ska solidariskt med Mohammed Al Hassan betala skadestånd till
målsäganden M/A) med 11 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
1. Beslaget av mobiltelefon och jacka ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska

godset utlämnas till Myasar Albouch (Polisregion Nord; 2016-5000-BG34732.1-2).
2. Beslaget av skor ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas

till Myasar Albouch (Polisregion Nord; beslagsnummer 2016-5000-BG35597.1).

Häktning m.m.
Myasar Albouch ska stanna kvar i häkte till dess domen i fråga om påföljd vinner laga kraft
mot honom.

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram bakom stängda dörrar och som
kan avslöja målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s identiteter. Detta innefattar
identitetsuppgifter som lagts fram vid förhandling och andra uppgifter som kan leda till att
identiteterna kan klarläggas. Detsamma ska gälla målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s
identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.

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

Ersättning
1. Jonas Vedin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 262 112 kr. Av beloppet

avser 148 176 kr arbete, 44 954 kr tidsspillan, 16 560 kr utlägg och 52 422 kr
mervärdesskatt.

2. Ersättning till målsägandebiträde, se punkt 2 och 3 i domslutet s. 2 och 3.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

___________________________________
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22
meddelad i
Sundsvall

Mål nr: B 601-16

Tilltalad
Ragda Khatba, 19901085-5808
Rörvägen 7 C
860 30 Sörberge
Medborgare i Syrien

Offentlig försvarare:
Advokat Ulf Karström
Advokatbolaget Pargéus & Karström HB
Box 1037
851 11 Sundsvall

Åklagare
Kammaråklagarna Christina Edlund Nilsson och Catharina Kjelsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall

Målsägande
Sekretess MA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Catharina Ytterbom Schönfeldt
Lindstedts Advokatbyrå AB
Box 1013
851 11 Sundsvall

___________________________________

DOMSLUT

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

2016-03-16
2. Medhjälp till människorov, 4 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-03-16
3. Medhjälp till grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 4 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-03-16
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

DOM (DELDOM)
2016-07-22

Mål nr: B 601-16

Påföljd m.m.
Fängelse 4 år

Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd
Ragda Khatba ska solidariskt med Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan och Saad Affori
betala skadestånd till målsäganden M(A) med 205 350 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 16 mars 2016 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
1. Beslaget av mobiltelefon ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset

utlämnas till Ragda Khatba (Polisregion Nord; beslagsnummer 2016-5000-BG28906.1).
2. Beslaget av sjal ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till

Ragda Khatba (Polisregion Nord; beslagsnummer 2016-5000-BG34007.1).

Häktning m.m.
Ragda Khatba ska stanna kvar i häkte till dess domen i fråga om påföljd vinner laga kraft
mot henne.

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram bakom stängda dörrar och som
kan avslöja målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s identiteter. Detta innefattar
identitetsuppgifter som lagts fram vid förhandling och andra uppgifter som kan leda till att
identiteterna kan klarläggas. Detsamma ska gälla målsäganden M(A):s och vittnet V(A):s
identitetsuppgifter i sekretessbilaga till denna dom.

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

Ersättning
1. Ulf Karström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 238 630 kr. Av beloppet

avser 165 375 kr arbete, 15 795 kr tidsspillan, 9 734 kr utlägg och 47 726 kr
mervärdesskatt.

2. Ersättning till målsägandebiträde, se punkt 2 och 3 i domslutet s. 2 och 3.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagarna har – som man slutligen bestämt sin talan – i målet yrkat ansvar för 

Sameer Mardini, Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och 

Saad Affori enligt följande gärningspåståenden. 

 

1. MÄNNISKOROV (Al Hassan, Albouch, Kathba och Mardini), MEDHJÄLP 

TILL MÄNNISKOROV (Affori), GROV VÅLDTÄKT (Affori, Al Hassan, 

Albouch, Kathba och Mardini), GROV MISSHANDEL (Affori, Al Hassan, 

Albouch, Kathba och Mardini), RÅN (Al Hassan, Albouch och Mardini), 

MISSHANDEL (Al Hassan, Albouch och Mardini) och OLAGA HOT (Affori) 

 

Sameer Mardini, Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan och Raghda Kathba har, 

tillsammans och i samförstånd, den 16 mars 2016 bemäktigat sig och fört bort M(A) 

med uppsåt att skada honom till liv eller hälsa och Saad Affori har främjat gärning-

en med råd eller dåd, allt enligt nedan. 

 

Sameer Mardini, Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan har vid elvatiden på 

förmiddagen bemäktigat sig och fört bort M(A) från en busshållplats på Tallnäs-

vägen i Timrå varvid Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan har tagit runt 

M(A):s huvud och armar, sparkat honom på ryggen och knuffat in honom i en bil 

som kördes av Sameer Mardini. I bilen har M(A) placerats i baksätet mellan 

Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan och de har, tillsammans och i samför-

stånd med varandra och med Sameer Mardini och på uppdrag av denne, stulit bl.a. 

M(A):s mobiltelefon och plånbok. I samband därmed har Myasar Albouch eller 

Mohammed Al Hassan eller de båda tillsammans och i samförstånd slagit M(A) i 

ansiktet med i vart fall smärta som följd. Sameer Mardini, Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan har fört M(A) till en parkeringsplats vid deltat/Midlanda i 

Timrå kommun. 
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Samma dag och på ovan nämnda parkeringsplats har Sameer Mardini, Myasar 

Albouch och Mohammed Al Hassan, tillsammans och i samförstånd, i samband med 

att M(A) försökt fly från platsen och sedan han fallit omkull, sparkat och slagit 

honom på kroppen och, medan han förts tillbaka till bilen, har Sameer Mardini 

slagit honom med ett tillhygge, allt med i vart fall smärta som följd. Sameer 

Mardini har därutöver, medan M(A) legat på marken, tryckt sin fot mot M(A):s 

nacke med i vart fall smärta som följd.  

 

Raghda Kathba har anslutit sig till ovan nämnda parkeringsplats varvid hon över-

lämnat två av henne införskaffade rep. Därefter har Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan, på uppdrag av Sameer Mardini, bundit fast M(A) till händer 

och fötter med repen.  

 

Vidare har Sameer Mardini, Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan vid 14-

tiden, tillsammans och i samförstånd, fört M(A) vidare i bil till en grustäkt i Timrå 

kommun där M(A) hållits fången i bilen under cirka fem timmar. Saad Affori och 

Raghda Kathba har anslutit till grustäkten och där försett Sameer Mardini, Myasar 

Albouch och Mohammed Al Hassan med mat och dryck. 

 

Därefter har M(A) förts vidare till Skälarövägen i Fagervik, Timrå kommun, varvid 

Saad Affori och Raghda Kathba kört före och visat vägen medan Sameer Mardini, 

Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan kört efter med den alltjämt bundne 

M(A) i bilen. I samband med färden har en tröja trätts över M(A):s huvud och på 

eller innan ankomsten till Skälarövägen har även Raghda Kathbas sjal knutits över 

M(A):s ögon.  

 

Saad Affori har samma dag som ovan på Skälarövägen i Fagervik, Timrå kommun, 

hotat M(A) genom att till honom uttala ”jag ska bränna dig” eller liknande. Hotet 

har uttalats efter att vätska hällts över M(A). Hotet var sådant att M(A) kunde för-

väntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.  
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På samma plats och samma dag har Sameer Mardini, Myasar Albouch, Mohammed 

Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori, tillsammans och i samförstånd, miss-

handlat M(A) genom att sparka och slå på hans kropp så att smärta och blånader 

uppstått.  

 

Vidare har de, alltjämt tillsammans och i samförstånd, bundit fast M(A) vid ett träd 

där han fått stå cirka en halvtimme, varvid de sparkat och slagit honom på kroppen 

och huvudet med smärta och blånader som följd. 

 

Misshandeln är att bedöma som grov eftersom gärningsmännen visat särskild hän-

synslöshet eller råhet genom att de befunnit sig i fysiskt överläge och då slagen och 

sparkarna utdelats medan M(A) stått på knä omringad av gärningsmännen, varit 

fasthållen, bunden till händer och midja, fastbunden vid ett träd samt iförd ögon-

bindel. Det ska även beaktas att gärningen delvis filmats. 

 

Vidare har på samma plats och vid samma tid som ovan Sameer Mardini, Myasar 

Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori, tillsammans och 

i samförstånd, genom våld och hot enligt ovan, genomfört sexuella handlingar som 

med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt är jämförliga 

med samlag genom att penetrera M(A) analt med en s.k. dildo. Härvid har Raghda 

Kathba försett Sameer Mardini med dildon. Sameer Mardini har flera gånger 

penetrerat M(A) analt med dildon medan Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, 

Raghda Kathba och Saad Affori filmat gärningen, hållit fast M(A) eller befunnit sig 

i M(A):s omedelbara närhet och därigenom stärkt Sameer Mardini i dennes 

brottsliga gärning och uppsåt. 

 

Våldtäkten är att bedöma som grov, eftersom flera deltagit i övergreppet och att 

gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att gärningen varit 

förenad med långvarigt frihetsberövande, att gärningsmännen varit i fysiskt över-
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läge, att man hållit fast och slagit en ring runt M(A) medan denne legat försvarslös 

på marken med fastbundna händer och midja samt iförd ögonbindel. Det ska även 

beaktas att övergreppet har filmats och att filmen därefter spridits.  

 

Raghda Khatba, Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan och Saad Affori har i vart 

fall genom ovan nämnda förfarande främjat våldtäktsgärningen genom råd eller 

dåd.  

 

Utöver vad som anförts ovan har Saad Affori, vid samma tillfällen som ovan, främ-

jat människorovsgärningen eller frihetsberövandet genom att under dagen, muntli-

gen per telefon, bistå Sameer Mardini med uppgifter om vilka platser som kunde 

bedömas ”lämpliga” att begå brott på sedan denne frågat efter avlägsna platser. 

 

Raghda Kathba har i vart fall främjat människorovsgärningen genom att förse gär-

ningsmännen med rep, delta i förevisande av brottsplatsen på Skälarövägen i 

Fagervik, Timrå kommun, och förse övriga gärningsmän med mat, allt enligt ovan. 

 

Samtliga gärningar har begåtts med uppsåt. 

 

Lagrum: 3 kap. 5 §, 3 kap. 6 § första stycket, 4 kap. 1 § första stycket, 4 kap. 1 § 

första stycket och 23 kap. 4 §, 4 kap. 5 § första stycket, 6 kap. 1 § första och fjärde 

styckena samt 8 kap. 5 § brottsbalken.  
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2. FÖRSÖK TILL UTPRESSNING (Mardini) och ÖVERGREPP I RÄTTSSAK 

(Mardini) 

 

Sameer Mardini har till M(A) hotat att han ska ange M(A):s mamma till den syriska 

underrättelsetjänsten. Sameer Mardini har därigenom försökt förmå M(A) att ordna 

att den lägenhet som M(A):s mamma äger i Syrien skulle skrivas över på Sameer 

Mardini eller annan av dennes släktingar. Det hände den 16 mars 2016 någonstans 

i Timrå kommun. 

 

Om Sameer Mardini hade lyckats, skulle det ha inneburit vinning för honom eller 

hans släktingar och skada för M(A):s mamma.  

 

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas. 

 

Sameer Mardini har med hot om att M(A) aldrig mer skulle få se sina barn angripit 

M(A) för att hindra honom att anmäla i åtalspunkten 1 och 2 nämnda gärningar till 

polisen eller annan myndighet. Det hände den 16 mars 2016 på Tallnäsvägen i 

Timrå kommun. 

 

Sameer Mardini begick gärningarna med uppsåt. 

 

Lagrum: 9 kap. 4 § första stycket och 11 § samt 23 kap. 1 § brottsbalken och 

17 kap.10 § första stycket brottsbalken. 
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Åklagarna har framställt följande särskilda yrkanden 

 

att i beslag taget rep samt reglage till dildo förverkas enligt 36 kap. 2 § brottsbalken, 

 

att en i beslag tagen mobiltelefon, innehållandes fotografier och filmsekvenser förevi-

sandes delar av gärningarna, förverkas från Sameer Mardini enligt 36 kap. 3 § brotts-

balken, 

 

att beslaget av tröja; beslagtaget hos Sameer Mardini, ska bestå tills domen vinner laga 

kraft för att sedan hävas till Sameer Mardini, 

 

att beslaget av halsband; beslagtaget hos Sameer Mardini, ska bestå tills domen 

vinner laga kraft för att sedan hävas till Sameer Mardini, 

 

att beslaget av mobiltelefon; beslagtaget hos Raghda Khatba, ska bestå tills domen 

vinner laga kraft för att sedan hävas till Raghda Khatba, 

 

att beslaget av sjal; beslagtaget hos Raghda Katba, ska bestå tills domen vinner laga 

kraft för att sedan hävas till Ragdha Khatba, 

 

att beslaget av mobiltelefon; beslagtaget hos Saad Affori, ska bestå tills domen 

vinner laga kraft för att sedan hävas till Saad Affori, 

 

att beslaget av mobiltelefon och jacka; beslagtaget hos Myasar Albouch, ska bestå 

tills domen vinner laga kraft för att sedan hävas till Myasar Albouch, och 

 

att beslaget av skor; beslagtaget hos Myasar Albouch, ska bestå tills domen vinner 

laga kraft för att sedan hävas till Myasar Albouch. 
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Åklagarna har vidare framställt följande utvisningsyrkande 

 

att tingsrätten beslutar att Sameer Mardini, Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan 

och Raghda Kathba enligt 8 a kap. 1 § första stycket och andra stycket 2 samt 8 § 

utlänningslagen (2005:716) utvisas ur riket och förbjuds att återvända till riket. 

 

Målsäganden M(A) – som i alla delar biträtt åtalet – har för sin del yrkat  

 

att Sameer Mardini, Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och 

Saad Affori solidariskt, eller i de delar var och en fälls till ansvar, ska betala skade-

stånd till M(A) med 288 850 kr jämte ränta enligt 4 § femte stycket och 6 § ränte-

lagen från den 16 mars 2016 till dess betalning sker. Av beloppet avser 13 850 kr 

kostnader fördelat på posterna kontanter om 10 000 kr, nytt pass om 350 kr, mobil-

telefon – avseende en några månader gammal iPhone 5S – om 3 500 kr, 25 000 kr 

ersättning för sveda och värk och 250 000 kr ersättning för kränkning. 

 

Myasar Albouch har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Han har medgett de 

särskilda yrkandena. Han har bestritt yrkandet om utvisning. Han har bestritt 

M(A):s skadeståndsyrkande och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för 

sig. Ränteyrkandet har vitsordats. 

 

Mohammed Al Hassan har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Han har med-

gett de särskilda yrkandena. Han har bestritt yrkandet om utvisning. Han har bestritt 

M(A):s skadeståndsyrkande och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för 

sig. Ränteyrkandet har vitsordats. 

 

Saad Affori har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Han har medgett de sär-

skilda yrkandena. Han har bestritt M(A):s skadeståndsyrkande och inte vitsordat 

något belopp som skäligt i och för sig. Ränteyrkandet har vitsordats. 
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Raghda Katba har förnekat att hon gjort sig skyldig till brott. Hon har medgett de 

särskilda yrkandena. Hon har bestritt yrkandet om utvisning. Hon har bestritt 

M(A):s skadeståndsyrkande men vitsordat endast ett belopp om 1 000 kr avseende 

sveda och värk för misshandeln i form av hennes spark och ränteyrkandet som 

skäligt i och för sig.  

 

Sameer Mardini har varken kunnat erkänna eller förneka de gärningar som åklagar-

na har lagt honom till last. Han har bestritt yrkandet om utvisning. Han har bestritt 

M(A):s skadeståndsyrkande och inte vitsordat något belopp som i sig skäligt. Han 

har bestritt det särskilda yrkandet att hans i beslag tagna mobiltelefon ska förverkas. 

I övrigt har han medgett de särskilda yrkandena. 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Måläganden M(A) samt de tilltalade Sameer Mardini, Myasar Albouch, 

Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori har hörts. På åklagarnas 

och målsägandens begäran har som vittne hörts Niklas Modig, Josefine Halvarsson, 

Robert Westling, Eyad Nasif och Vittnet V(A). 

 

Åklagarna och målsägandena har också åberopat och till stor del hänvisat till en 

relativt omfattade skriftlig bevisning innefattande bl.a. inspelade filmer, översatta 

utskrifter av telefonavlyssning händelserapporter, utskrift av larmsamtal, karta och 

fotografier av utvisande brottsplatserna vid Midlanda, grustäkten Timrå och 

Fagervik, fotografier av målsägandens skador, rättsmedicinsk undersökning, proto-

koll över kriminaltekniska undersökningar, översättning av vad som sägs på filmer-

na, beställning av forensisk undersökning och sakkunnigutlåtande NFC, protokoll 

över analys av digital information, protokoll över telefonanalys, samtalsloggar från 

Sameer Mardini, Raghda Khatba och Saad Afforis mobiltelefoner, kontoutdrag från 

Raghda Khatbas ICA-kort, kvittojournal från McDonald’s, fotografier hämtade ur 

Raghda Khatbas mobiltelefon, beslagsprotokoll, analys av sjal, smycken, kläder och 
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skor som påträffats hos respektive gärningsman, analys av spänne, rep och dildo-

reglage som påträffats på brottsplatsen på Skälarövägen, utdrag avseende mottagna 

betalningar via Western Union och samtalsutskrift av chatt-logg mellan Sameer 

Mardini och annan person. 

 

De som hörts i målet har i huvudsak berättat följande. 

 

Målsägande M(A): Han har bott i Sverige i 21 år. Den 16 mars 2016 bodde han i 

Timrå tillsammans med sin fru och deras tre barn. Han har ägt en pizzeria i 

Sundsvall. Han blev presenterad för Sameer Mardini förra året. Därefter har han 

hälsat på Sameer Mardini ungefär två eller tre gånger hemma hos honom och hjälpt 

honom med översättning och tolkning på bland annat sjukhuset. Raghda Khatba har 

han träffat genom Sameer Mardini då hon till en början bodde hos honom. Raghda 

Khatba har inte arbetat på hans pizzeria. Sameer Mardini har även presenterat 

honom för Saad Affori han känner honom som endast ägare av en kiosk i Sörberge. 

Han har inget otalt med Saad Affori. Första gången han såg Mohammed Al Hassan 

och Myasar Albouch var den 16 mars 2016 när de förde in honom i en bil. Den 

dagen kallades de för ”Abu Jaffar” och ”Abu Ali”. Han kände inte till dem sedan 

innan. 

Den 16 mars 2016 vaknade han kl. 9.00 på morgonen och började dagen med att ta 

sin son till dagis cirka 150 meter bort. På vägen dit ringde han till sin revisor och sa 

att han skulle ta nästa buss till honom efter att han lämnat av sin son. Han missade 

bussen som gick kl. 10.00 och bestämde sig för att istället ta nästa buss som gick 

45 minuter senare. Klockan 10.45 gick han mot busshållplatsen som ligger 50 meter 

från hans dåvarande bostad när Sameer Mardini kom körandes i en bil. Två perso-

ner öppnade bildörrarna och klev ut. Mohammed Al Hassan tog omedelbart ett 

grepp runt hans nacke, hals och huvud varpå Myasar Albouch började slå och 

sparka honom på höfterna så att han tappade sin väska. De knuffade in honom i 

bilens baksäte. Direkt när han var inne i bilen lade sig Mohammed Al Hassan över 

honom. Han satt i mitten med Mohammed Al Hassan och Myasar Albouch på var-
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dera sidan om sig. De försökte få upp hans händer från jackfickorna genom att dra i 

hans armar. När han gjorde motstånd slog de två knytnävsslag mot hans ansikte så 

att han släppte mobilen och busskortet som han höll i jackfickan. De tog hans mobil 

och plånbok och slängde det på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Sedan 

körde de mot Söråker. Sameer Mardini frågade honom vart i Sundsvallsområdet han 

ville dö och han svarade att han inte visste. Sameer Mardini ringde ett samtal till 

”Daniel” och beklagade sig på arabiska i telefon att det inte fanns någonstans att 

döda honom på. Sameer Mardini försade sig en gång och kallade personen i tele-

fonen också för ”Saad”. ”Daniel” sa att de skulle åka till Bergeforsen. Sameer 

Mardini sa, efter han lagt på, att de skulle åka till ett ställe vid flygplatsen. Under 

bilfärden sjöng de tre tilltalade en känd låt som handlade om maffia och kidnapp-

ning. De uttalade även hotelser om att de bland annat skulle döda hans barn, döda 

honom och att de hade bevakat honom i flera dagar. De åkte i cirka 45 minuter. 

Sameer Mardini sa till killarna i baksätet att slå honom så att han inte skulle prata. 

Det var bara Mohammed Al Hassan som slog honom och inte Myasar Albouch. Det 

var knytnävsslag i ansiktet som gjorde ont. Då förstod han att det var allvar, att han 

hade blivit kidnappad och att han snart skulle dö. De kom till ett ställe vid en kyrka 

där det fanns en skylt med texten ”polis och militärträning”. Sameer Mardini ringde 

igen till ”Daniel” och beklagade sig över att det i Sverige inte finns någon bra plats 

där man kunde begå brott genom att mörda och begrava en person. ”Daniel” lämna-

de då en vägbeskrivning på telefon till en annan plats.  

Plats 1 – Parkering vid Midlanda 

För att komma till den första platsen åkte de på en lång väg som övergick från asfalt 

till grus. I slutet av vägen fanns det en stor öppning med ett garage för bilar och 

betongsuggor. De parkerade mot E4:an. Han såg en metalldörr framför sig, ett 

stängsel på sidorna och en gata. Han hoppades att någon människa eller polisen 

skulle komma dit och upptäcka dem, men det hände inte. Istället kom Raghda 

Khatba dit, körandes i en Audi. Hon gick ut från sin bil, kom fram till deras, visade 

fingret och höll upp sina skor mot hans ansikte. Hon sa till honom att hans fru var 
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en hora och han replikerade att hon själv var en hora. Därefter överlämnade Raghda 

Khatba två blåa rep. Han såg att hon fick hans mobil i sin hand innan hon gick 

därifrån. Han såg också att någon hade lagt upp repen på biltaket. I samma stund 

som personerna bakom bilen började viska öppnade han bildörren för att fly. Han 

lyckades inte med det, eftersom Mohammed Al Hassan kom fram, grep tag i hans 

jackluva och tryckte ner honom på marken. När Myasar Albouch försökte få fast 

honom tappade han en kniv på marken. Både Mohammed Al Hassan och Myasar 

Albouch slog honom, sparkade och tryckte ner honom med fötterna mot marken. 

Slagen träffade både hans kropp och huvud. Sameer Mardini försökte samtidigt att 

öppna bagageluckan och sa till killarna att de skulle slå honom och stoppa in honom 

i bilen, eftersom han såg en annan bil komma. När Mohammed Al Hassan och 

Myasar Albouch knuffade honom mot bildörren gjorde han motstånd genom att 

stoppa foten mot dörren. Han skrek till den svarta bilen som kom emot dem att 

ringa till polisen. Då kom Sameer Mardini fram med ett vinkelformat metallföre-

mål, som han troligtvis hade hittat i bagageluckan, och slog mot hans händer. Ett 

slag träffade hans armbåge och ett hans händer. Han skrek för det gjorde väldigt 

ont. Han kände att han inte kunde stå emot längre utan gick in i bilen. Sameer 

Mardini beordrade Mohammed Al Hassan att binda honom. Myasar Albouch 

började binda fast honom inne i bilen. Först band han fast händerna, sen mot höften 

och därefter hans ben tills han inte kunde röra sig längre. Mohammed Al Hassan 

hjälpte också till genom att hålla ihop hans ben. Sameer Mardini talade därefter med 

”Daniel”, det vill säga Saad Affori, i telefonen för att berätta att han hade avslöjat 

dem på den platsen, eftersom han skrek. Sameer Mardini ville ha förslag på ett 

annat ställe de kunde åka till.  

De åkte mot en kyrka och därefter mot en skogsväg. Vid detta ställe försökte de få 

honom att låsa upp hans mobiltelefon. Han lurades och sa till dem att den bara 

kunde öppnas med fingeravtryck. Sameer Mardini sa då till Myasar Albouch att 

kapa hans finger. Myasar Albouch tog fram en lång kniv och började skära honom 

med kniven vid fingret. Han gav dem då koden.  

21



   

SUNDSVALLS TINGSRÄTT 

Rotel 91 
DELDOM 

2016-07-22 

B 601-16 

 

 

 

 

 

Plats 2 - Grustäkt 

Därefter åkte de till ett ställe där det fanns en stor metallcontainer som de parkerade 

bredvid. Han uppskattade att klockan var ungefär 13.30 – 15.00 då. Sameer Mardini 

talade i telefon och rökte. De andra två killarna började bli trötta så de började 

växelvis gå ut och röka. Sameer Mardini fotograferade honom i bilen. Myasar 

Albouch ville inte visa sitt ansikte utan vände bort det mot bilrutan. Slutligen börja-

de alla tre tilltalade gå ut samtidigt. Ibland hörde han vad de talade om och ibland 

inte. Det var stark sol den dagen och han svettades. Det fanns ingen luft i bilen och 

han fick inget vatten. Han bad Sameer Mardini om att få dricka av hans läsk, men 

fick till svar att han skulle dö. Han kände att Myasar Albouch var emot beslutet att 

inte ge honom någonting att dricka. Han var alltjämt fastbunden till händer, ben och 

midja och satt fortfarande i baksätets mitt. Efter att Sameer Mardini ringt ett flertal 

samtal sa han till dem att deras chef skulle komma vid 19-tiden. Sameer Mardini 

talade med ”Daniel” i telefon och han hörde att Raghda Khatba satt med i ”Daniels” 

bil. Sameer Mardini sa åt dem att ta med sig mat och vatten ”till ungdomarna”, 

eftersom de skulle vara kvar där länge. Han hörde Raghda Khatba säga att de var 

tvungna att binda för hans ögon innan Saad kom dit, eftersom hon inte ville att han 

skulle se Saad. Klockan var kanske 19.30 då. På Sameer Mardinis order tog 

Mohammed Al Hassan då en tröja som han band för hans ögon med. Därefter åkte 

de upp från grustäkten men överraskades av att vägbommen var låst. Sameer 

Mardini ringde till Saad Affori för att fråga vad han skulle göra. En av de lösningar 

som de talade om var att lämna bilen innanför grinden och ta med honom i nästa bil 

som skulle komma. Under tiden sa han att han kunde öppna låset om de släppte 

honom. Han tänkte att han på det sättet kunde springa mot en allmän väg och påkal-

la hjälp. Mohammed Al Hassan ville att de skulle släppa honom för att låsa upp 

men de andra gick inte med på det. Istället backade de med bilen samtidigt som en 

annan bil kom till platsen. Raghda Khatba och Saad Affori satt i den bilen. Han 

kunde se en att det var en Ford, eftersom Mohammed Al Hassan inte hade knutit 

fast tröjan utan endast lagt den över hans ögon. Tröjan var dessutom tunn. Genom 

tröjan kunde han se skuggor på folk som rörde sig, ljus och därmed kunde han även 
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se att det var Raghda Khatba och Saad Affori som hade kommit till platsen. Han såg 

också att Raghda Khatba räckte över någonting, vilket han efteråt fick höra var en 

sjal, för att förstärka hans ögonbindel. Saad Affori, Raghda Khatba, Mohammed Al 

Hassan och Sameer Mardini undersökte låset vid bommen. Med repet band de fast 

låset i bilen och ryckte till med bilen, varpå de vände runt och körde upp bakom 

Saad Afforis bil. Efter att de hade forcerat bommen gav Mohammed Al Hassan 

honom två klunkar att dricka i en mugg från McDonald’s. Därpå knöt Mohammed 

Al Hassan tröjan och sjalen hårdare runt hans huvud och de började åka mot den 

tredje platsen.  

Plats 3 – Skälarövägen, Fagervik 

De åkte från den andra platsen till den tredje i två bilar. Han, Sameer Mardini, 

Mohammed Al Hassan och Myasar Albouch satt i Peugeoten som Sameer Mardini 

körde. Hans slutsats blir därmed att Raghda Khatba och Saad Affori åkte i Forden. 

Forden var framme vid den tredje platsen först, eftersom Saad Affori ansvarade för 

att hitta också denna plats. De kommer dit efter ungefär 15 minuter och han satt 

fortfarande i baksätets mitt. På den tredje platsen befann sig förutom han själv 

Sameer Mardini, Raghda Khatba, Saad Affori, Mohammed Al Hassan och Myasar 

Albouch. 

När de anlände till platsen blev han utlyft i armhålorna av två personer. Han 

uppfattade att det var Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan som gjorde det 

på uppmaning av Sameer Mardini. Det var snö på marken. Han kunde inte gå själv, 

eftersom underlaget gjorde att han halkade och gled. Han bar fortfarande en ögon-

bindel och var fastbunden till händer och midja. De satte ner honom på knä efter 

ungefär 60 meter och började därefter slå honom. Det första slaget träffade hans 

högra njure. Det var ett hårt slag som fick honom att skrika. Han kände att han ville 

kissa på sig, eftersom han har njursten. Han fick rejält med stryk och han hörde folk 

som skrattade. Det verkade sig som att de inte brydde sig om ifall han dog. En 

person ville bränna honom och en annan skada honom med kniv. På rösterna hörde 

han att Raghda Khatba var på ena sidan om honom och Sameer Mardini på den 

23



   

SUNDSVALLS TINGSRÄTT 

Rotel 91 
DELDOM 

2016-07-22 

B 601-16 

 

 

 

 

 

andra. Mohammed Al Hassan och Myasar Albouch höll i honom. Han hörde att 

Saad Affori gick mellan Sameer Mardini och Raghda Khatba. Han kände slag från 

alla håll. Denna situation finns inspelad på en av filmerna. Raghda Khatba böjde sig 

ner för att prata med honom. Hon sa att hon skulle hämta en krypskytt och en kid-

nappare från den fria armén. Hon sparkade honom tre gånger i pannan med 

”fotbollssparkar”, spottade på honom och sa att hon ville bränna honom. Sparkarna 

gjorde ont och huvudet bändes bakåt.  

Därefter band de fast honom runt ett träd och började slå honom igen. Han stod med 

ryggen mot stammen och blev fastbunden ner till fotanklarna. Sameer Mardini sa 

till de andra att de skulle slå honom och ”knulla hans syster”. Saad Affori började 

därefter omedelbart att prata svenska och slå honom med en träpåk eller planka av 

något slag. Det var när plankan gick sönder vid ett slag mot hans axel som han 

förstod att föremålet var av trä och inte metall. När Saad Affori sparkade mot hans 

ansikte åkte hans ögonbindel av vilket gjorde att han såg Saad Affori, som när han 

upptäckte detta, vände bort sitt ansikte. När han blev slagen med plankan skrek han 

för det gjorde mycket ont. Saad Affori tog sin hand väldigt hårt mot hans mun och 

sa på svenska ”håll käften din jävel”. Hela tiden talade Saad Affori på svenska vid 

detta tillfälle vilket gjorde att han är fullt säker på att Saad Affori var där, eftersom 

han kände igen honom på rösten och dialekten. Han hörde också att Raghda Khatba 

var där, eftersom hon bland annat sa att hon skulle bränna honom med cigaretter. 

Sameer Mardini kände han igen på rösten, slagen och pratet med de andra. Till 

trädet var det kanske 60 meter från bilarna, ungefär två minuters gångavstång. Han 

förstod det, eftersom han, när de efter misshandeln lämnade honom vid trädstam-

men för att äta, kunde höra deras skratt och bildörrarna smälla.  

Efter några minuter kom de tillbaka till trädet, någon skar bort repen, tog ner honom 

på marken och drog ner hans byxor. Han vet inte om det var Mohammed Al Hassan 

eller Myasar Albouch som skar av hans skärp för att få ner byxorna. Han hörde på 

rösterna att Sameer Mardini, Raghda Khatba, Saad Affori, Mohammed Al Hassan 

och Myasar Albouch var där. Det som hände därefter går att se på filmen. Hela 
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händelsen spelades dock inte in utan det pågick totalt i två till tre minuter. Han 

skrek och på slutet slängde de snö över honom. Vid hans huvud stod Mohammed Al 

Hassan och Myasar Albouch och höll fast hans axlar nedåt. Bakom honom stod 

Raghda Khatba, Sameer Mardini och Saad Affori. Han hörde på deras röster att de 

stod nära. Känslan under dessa minuter var att han ”hade förlorat allt”. Det gjorde 

väldigt ont då gör det även nu. Han känner att det för alltid kommer att göra ont 

psykiskt. Därefter slog de honom, började prata med varandra och tog honom till 

bilen. Inne i bilen, Peugeoten, gav Saad Affori honom två knytnävsslag, räckte över 

en telefon och sa åt honom att han skulle prata med sin fru. Han skulle säga att hon 

skulle klä på deras äldsta son och därefter att en vän till honom skulle hämta upp 

pojken. Om han sa någonting annat ”skulle han inte få se ljuset”. Han ringde dock 

aldrig, eftersom han inte fick telefonen tillslut.  

När de placerade honom på marken, före våldtäkten, kom Saad Affori med en slags 

burk eller förpackning från bilen som han gav till Sameer Mardini. De började hälla 

vätskan från burken över honom och sa att de tänkte bränna upp honom. Han såg 

inte vem som hällde men Saad Affori och Sameer Mardini stod framför honom. 

Lukten från vätskan var precis som tändvätska. Raghda Khatba kom dit och sa att 

hon och tänkte bränna upp honom med cigaretter. Vid våldtäktsplatsen hotade 

Sameer Mardini honom att hans mamma var tvungen att skriva över sin lägenhet i 

Syrien på någon av Sameer Mardinis släktingar, annars skulle säkerhetspolisen 

komma. Han accepterade alla deras villkor, även om pengar, utan att protestera. 

Han ville bli av med smärtan och den långdragna känslan av kränkning till vilket 

pris som helst. Det är riktigt att hans mamma har en lägenhet i Syrien. Före våld-

täkten tog Saad Affori hans pengar och pass från fickan. Det var bara han, Sameer 

Mardini, Raghda Khatba, Saad Affori, Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan 

som hade varit vid den tredje platsen. Han vet precis vilka som slog honom, efter-

som de sa någonting till honom innan varje slag. Han tror att Sameer Mardini, hade 

på sig en ljusare tröja eller jacka den dagen. Mohammed Al Hassan och Myasar 

Albouch hade båda jackor på sig. Han såg att Myasar Albouch hade en kniv som det 
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stod ”Duka” på och att Mohammel Al Hassan hade en arbetskniv i strumpan. Saad 

Affori hade en mörk jacka på sig. 

När de lämnade den tredje platsen hörde han att en annan bil startade före den han 

själv satt i. Sameer Mardini körde hem honom och innan de släppte ut honom från 

bilen sa Sameer Mardini att han skulle berätta för sin fru att han hade varit med om 

en bilolycka. Sameer Mardini tog även hans jacka. Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan satt med i bilen. Mohammed Al Hassan sa till honom att 

”om du kontaktar polisen har du sett vad som händer”. Av Myasar Albouch fick han 

en liten tomat innan han gick därifrån. Han fick ingen förklaring till händelserna. I 

samma stund som han skulle gå in genom sin port såg han Saad Affori köra förbi i 

sin bil och titta på honom. Han låtsades inte om att han hade sett Saad Affori där. 

Saad Affori, Sameer Mardini och Raghda Khatba hade hotat att han aldrig mer 

skulle få se sin fru eller barn om han meddelade polisen. De sa att de bevakade hans 

bostad.  

När han kom hem sprang hans fru och son mot honom. Direkt vände han sig bort 

eftersom han inte ville att sonen skulle se honom i det tillståndet. Han bad därför sin 

fru att ta sonen till sovrummet. Hon började gråta, skrika och fråga vad som hade 

hänt. För att inte skrämma henne sa han att han hade varit med om en bilolycka. 

Han gick på toaletten och därefter ringde han till polisen som kom till baksidan av 

hans bostad. Två dygn spenderade han på sjukhuset. Han kunde inte kommunicera 

med sin fru utan polisen berättade för henne att han befann sig där.        

Sameer Mardini sa han skulle få tillbaka sina pengar, telefon och pass om han inte 

kontaktade polisen. För att få tillbaka sina saker skickade han därför ett sms till 

Sameer Mardini om att han inte hade kontaktat polisen. I det sms han fick tillbaka 

stod det att hans telefon och pass fanns hos Raghda Khatba. Han vill fortfarande ha 

tillbaka mobilen, eftersom han är rädd för att bilder på hans fru och barn som finns i 

den kommer att spridas. Han är även rädd för att någon kommer att visa våldtäkts-

filmen för hans familj och konsekvenserna som kan uppstå till följd av det; nämli-

gen att han måste döda antingen förövarna eller sig själv. Efter händelserna har han 
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inte kunnat sitta ner och leka med sina barn. Han kan inte sova mer än två timmar 

per natt. Han äter inte mat, tar tabletter och har kontakt med en psykolog. Han litar 

inte längre på någon och vill inte höra sin sons röst. Hans hand är fortfarande 

svullen sedan slagen med metallföremålet på parkeringsplatsen och han kan inte 

bära någonting på grund av smärta i axeln som han fortfarande behandlar med 

smärtstillande medel. Passet som han blev av med kostade 750 kr att ersätta. Kon-

tanterna som de tog från honom uppgick till ungefär 8 000 – 10 000 kr. Det var en 

del av hans lön och han hade tänkt sätta in pengarna på banken just denna dag.  

Han tror att orsaken till denna händelse var att han i tiden tio – femton dagar innan 

den 16 mars 2016 hade gjort en polisanmälan mot Sameer Mardini som när han 

hade kommit in hans restaurang med rödsprängda ögon och börjat skrika. Tio dagar 

innan händelsen på restaurangen hade Sameer Mardini varit tvungen att flytta från 

Migrationsverkets lägenhet. Sameer Mardini påstod att det var han som hade orsa-

kat flytten. På restaurangen hade Sameer Mardini, inför polisen, hotat honom och 

sagt ”du får se, jag kommer tillbaks till dig”. Raghda Khatba har också skickat en 

inspelning till honom om att de två ”skulle ha mysigt ihop och gå upp i bergen”. 

Han berättade detta för Sameer Mardini och sa att hans flickvän inte är respektabel. 

Därefter hände det som inträffade den 16 mars 2016. Motiven har inte att göra med 

en stor pengaskuld.  

Myasar Albouch: Han är från Syrien och kom till Sverige i oktober 2015. Han bor 

på en flyktingförläggning i Sundsvallsområdet men minns inte vad den heter. Han 

har träffat Sameer Mardini på förläggningen men de har ingen relation till varandra. 

De har bara suttit ner några gånger och pratat tillsammans med andra personer. 

Raghda Khatba såg han för första gången på förläggningen några veckor innan 

händelsedagen. Hon kom dit tillsammans med Sameer Mardini. De har inte pratat 

med varandra och han vet ingenting om hennes och Sameer Mardnins relation. 

Mohammed Al Hassan är hans vän och de har bott tillsammans på förläggningen 

sedan de kom dit. Han tror inte att Mohammed Al Hassan känner någon av de andra 
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tilltalade. Saad Affori träffade han för första gången på händelsedagens tredje plats, 

Skälarövägen i Fagervik.  

På kvällen den 15 mars 2016 bad Mohammed Al Hassan honom om hjälp på begä-

ran av Sameer Mardini. Uppgiften var att de skulle få in en person, som de inte 

visste vem det var, i en bil. Därefter skulle en ny grupp komma och ta över. Sameer 

Mardini hade erbjudit Mohammed Al Hassan att de två skulle få hyra en bostad 

tillsammans med honom, för att komma bort från livet på förläggningen, om de 

hjälpte till. Han tror Mohammed Al Hassan skulle ha berättat för honom vad som 

skulle hända sen, det vill säga rånet, misshandeln och det sexuella övergreppet, om 

han kände till det på förhand. Om han visste vad Sameer Mardini hade planerat 

skulle han aldrig ha följt med för att hjälpa till.  

Den 16 mars 2016 lämnade han, Mohammed Al Hassan, Sameer Mardini och 

Raghda Khatba förläggningen i Sameer Mardinis bil. Sameer Mardini bor på 

förläggningen. De åkte till ett område som han inte känner till där Raghda Khatba 

klev ut ur bilen. De fortsatte att åka i ungefär fem minuter. Därefter såg Sameer 

Mardini M(A) gå på gatan och sa att det var han som var personen de skulle ta med 

sig. När de kom i höjd med M(A) stannade Sameer Mardini bilen. Han såg att M(A) 

kände igen Sameer Mardini. Han och Mohammed Al Hassan tog först tag i M(A):s 

armar. Därefter gick han in i bilen för att dra in M(A) i bilen. Mohammed Al 

Hassan stod då bakom M(A) och knuffade på. M(A) gjorde inget motstånd så det 

hela gick snabbt. Han kände att M(A) och Sameer Mardini hade problem sinsemel-

lan. Till en början satt M(A) på höger sida i baksätet medan han själv satt på den 

vänstra sidan. Mohammed Al Hassan satt i framsätet och Sameer Mardini körde 

bilen. Under bilfärden, efter ungefär tre minuter, gick Mohammed Al Hassan över 

från framsätet till baksätet och M(A) fick då sätta sig i mitten. Sameer Mardini och 

Mohammed Al Hassan talade om någonting som han inte förstod. Han trodde att 

han skulle få gå därifrån efter att de fått in M(A) i bilen. På order från Sameer 

Mardini tog de under bilfärden ifrån M(A) hans mobil som han höll i handen i 

jackfickan för att hindra dem från att ta den. Det var Mohammed Al Hassan som tog 
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mobilen från MA:s ficka och överlämnade den till Sameer Mardini som behöll den 

under färden. Han såg inte att någonting mer än mobilen togs från MA. 

Plats 1 – Parkering vid Midlanda 

Därefter åkte de till en parkeringsplats där de stannade i ungefär 30 minuter – en 

timme. M(A) hade med sig en väska som Sameer Mardini öppnade och tog ut 

papper från. Han vet inte vad det var för papper. M(A) försökte fly från denna plats 

genom att ta sig ut ur bilen och börja springa. När M(A) kom till ett metallstaket 

ramlade han dock då han försökte passera det. Han och Mohammed Al Hassan 

sprang dit och lyfte tillbaka M(A) i varsin arm till bilen, men M(A) vägrade att gå 

in i bilen igen. Sameer Mardini tog då fram en vinklad järnstång från bilens bagage-

lucka och började misshandla M(A) med den tills han självmant gick in i bilen igen. 

Han såg att slagen skedde mot händerna och armarna. När alla satt i bilen ringde 

Sameer Mardini till Raghda Khatba och han hörde att Sameer Mardini bad henne att 

skaffa rep. Han tror att Sameer Mardini hade för avsikt att M(A) skulle bindas för 

att hindra honom från att rymma igen. Efter ett tag kom Raghda Khatba dit med två 

stycken nya, blåa rep. Han såg att Sameer Mardini gav M(A):s mobil till Raghda 

Khatba men han såg inte om han gav henne någonting mer. Raghda Khatba stod vid 

deras bil och talade med Sameer Mardini och förolämpade M(A). När Raghda 

Khatba lämnade platsen beordrade Sameer Mardini honom och Mohammed Al 

Hassan att binda M(A), vilket de gjorde. De band hans händer och fötter inne i 

bilen. Sameer Mardini hade flera samtal med folk på denna plats men han vet inte 

med vilka. Därefter startade Sameer Mardini bilen och de åkte till plats nummer två.  

Plats 2 – Grustäkt   

De stannade länge på plats nummer två. Han och Mohammed Al Hassan satt i bilen 

tillsammans med målsäganden och Sameer Mardini. Han och Mohammed Al 

Hassan gjorde ingenting mer än att då och då gå och röka. M(A) fick inte gå ut för 

att ta luft för Sameer Mardini. Ibland talade Sameer Mardini i telefon på arabiska. 

Han förstod ett samtal som innefattade att några skulle komma till platsen för att ta 
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med sig MA. Han hörde också att Sameer Mardini talade med Raghda Khatba men 

förstod inte vad det gällde. Sameer Mardini försökte även genom WhatsApp skicka 

iväg deras geografiska position till de som skulle komma dit. Dock var nätupp-

kopplingen för svag så det gick inte att skicka iväg någonting. Sameer Mardini 

bestämde då att de skulle lämna platsen. När de åkt en bit på vägen märkte de dock 

att vägbommen var nedfälld och låst. Han förstod att Sameer Mardini ringde till 

Raghda Khatba eller Saad Affori för att få hjälp att komma ut, men han nämnde inte 

Saad Afforis namn.  

Sameer Mardini försökte få upp låset utan att lyckas. M(A) sa till Sameer Mardini 

att om han befriade hans händer så kunde han hjälpa till med låset. Sameer Mardini 

tvekade ett tag men vägrade slutligen att släppa MA. Därpå kom Raghda Khatba 

och Saad Affori till platsen och detta var första gången han såg Saad Affori. Han 

fick reda på dennes namn senare. Sameer Mardini bestämde att de skulle forcera 

grinden så de band fast låset i bilen och drog tills det flög av.  

Innan Raghda Khatba och Saad Affori hade kommit till platsen hade Sameer 

Mardini bett honom och Mohammed Al Hassan att binda för MA:s ögon så att han 

inte skulle känna igen vilka som kom dit. Mohammed Al Hassan gjorde det med sin 

egen tröja. Sedan de forcerat bommen åkte de därifrån. Raghda Khatba och Saad 

Affori åkte först i en bil. Han, Sameer Mardini, Mohammed Al Hassan och M(A) 

åkte efter.  

Plats 3 – Skälarövägen, Fagervik  

Den bil som Raghda Khatba och Saad Affori åkte i kom först till den tredje platsen. 

Han vet inte alls var de befann sig. Det fanns ett slags vattentorn vid platsen men 

han såg inte så bra, eftersom det var natt. Markunderlaget var en blandning av snö 

och grus. Sameer Mardini bad honom och Mohammed Al Hassan att ta ut M(A) 

från bilen. Sameer Mardini och Saad Affori hade gått till ett område ungefär 50 – 

60 meter från bilarna och bad dem att föra M(A) dit. Han och Mohammed Al 

Hassan gjorde det genom att leda M(A) i armarna. Endast MA:s händer var fast-
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bundna i detta skede och ögonen var fortfarande förbundna. De lämnade M(A) 

ståendes på platsen och Sameer Mardini, Raghda Khatba och Saad Affori ställde sig 

runt honom. Sameer Mardini tryckte ner M(A) på knä och började kräva honom på 

pengar. Sameer Mardini hade sagt till Raghda Khatba att inte säga någonting så att 

M(A) inte skulle veta att hon var där, men Raghda Khatba började också kräva 

M(A) på pengar och sparkade honom mot ryggen och huvudet. Han såg att Raghda 

Khatba sprang och sparkade M(A) som mot en fotboll. Hon träffade MA:s huvud 

mer än en gång. Sameer Mardini gick runt M(A) och slog och sparkade honom från 

alla håll. Han såg inte om Saad Affori också misshandlade MA. Vid varje slag skrek 

M(A) av smärta. På filmen över misshandeln ser man hans jacka och skor. Han höll 

i MA:s huvud så att han inte skulle ramla på den blöta marken eller bli träffad i 

huvudet när han blir sparkad och slagen av de andra. När de andra började fråga om 

foton och mobil drog sig han och Mohammed Al Hassan undan, eftersom han inte 

ville att de skulle bli inblandade i frågorna. De båda gick cirka 4 – 5 meter bort. 

Efter detta minns han att M(A) blev dels fastbunden vid ett träd, dels våldtagen men 

inte i vilken ordning. Ytterligare två män fanns med på platsen utöver de tilltalade 

och MA. Våldtäkten inleddes med att Sameer Mardini slog MA, som stod på knä, 

så att han föll till marken. Därefter såg han och Mohammed Al Hassan att Raghda 

Khatba kom med en plastpenis som hon räckte över till Sameer Mardini. Sameer 

Mardini hade viskat någonting till henne just innan. Hon räckte över den så att de 

andra inte skulle se den. När M(A) låg på marken ryckte Sameer Mardini i hans 

byxor innan han drog ner dem. Därefter sker det som man ser på filmen. Det var 

Sameer Mardini som höll i dildon. Sameer Mardini filmade eller fotade när MA:s 

byxor drogs ner och därefter vet han inte om det är Mohammed Al Hassan eller 

Saad Affori som tog över telefonen för att filma. När M(A) ställde sig upp hade han 

byxorna neddragna och när han steg upp föll de ner. Han, Mohammed Al Hassan, 

Radga Khatba, Sameer Mardini och Saad Affori var på platsen när våldtäkten 

skedde. Eftersom det var mörkt ute är han osäker på om de andra två personerna 

också var där då, men det mest troliga är att de var det. Hela våldtäkten filmades, 

den pågick i 1,5 – 2 minuter. Han tittade inte på när våldtäkten skedde, eftersom 
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killar inte tittar på när andra killar blir våldtagna. Tillsammans med Mohammed 

Al Hassan stod han ungefär 4 – 5 meter därifrån. Raghda Khatba stod kanske 1 – 

2 meter ifrån M(A) och han tror att hon tittade på men att hon också rörde sig fram 

och tillbaka under tiden. Han vet inte om Raghda Khatba talade med M(A) under 

tiden eller vad Saad Affori gjorde. Han vet inte heller vem som filmade händelsen. 

Under övergreppet slog Sameer Mardini målsäganden och Raghda Khatba slog 

honom efteråt. Han är osäker på om Saad Affori också slog målsäganden i detta 

skede men han kände att Saad Affori var ”inblandad i ärendet”. Efter våldtäkten 

lyfte Mohammed Al Hassan upp M(A) och rättade till hans kläder. Det är 

Mohammed Al Hassans armband och skor man ser på bilderna. Han tror vidare att 

Mohammed Al Hassan hade på sig stövlar, jeansbyxor, en svart jacka och en mössa 

den aktuella dagen. Han minns inte hur Raghda Khatba var klädd men minns att 

Sameer Mardini hade en ljus jacka eller tröja på sig. Han minns inte färgen på Saad 

Afforis jacka, men han minns att den var tjock och hade en ull huva. Han tror att det 

är Saad Afforis jacka som syns på bild nummer 9 på s. 488 i förundersökningspro-

tokollet, aktbil. 219. 

Ett tag efter det sexuella övergreppet kom Raghda Khatba med flaskor. Han vet inte 

varifrån hon hade fått dem men hon hade just sprungit till bilen och kommit till-

baka. Hon gav en flaska till Sameer Mardini och behöll en själv. De öppnade 

flaskorna och båda hällde innehållet över M(A) och sa på arabiska att de skulle 

bränna honom. Saad Affori talade på svenska och sa ”bränn honom”. Mohammed 

Al Hassan hade sagt till honom att det var vatten i flaskorna, eftersom han hade 

luktat på dem. 

Händelsen vid trädet började med att Sameer Mardini lindade fast MA, som stod 

med ryggen mot stammen, runt trädet. Förutom han själv, Sameer Mardini, 

Mohammed Al Hassan, Raghda Khatba, Saad Affori och M(A) fanns ytterligare två 

personer med på platsen. Han vet inte om de kom dit i Saad Afforis bil eller i en 

egen bil. När M(A) var helt fastbunden började Sameer Mardini att slå honom, 

förhöra honom och kräva honom på saker. Det ställdes också frågor på svenska som 
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han inte förstod vad de handlade om. Raghda Khatba, Sameer Mardini och Saad 

Affori var i målsägandens omedelbara närhet. Efter en stund lämnade han, 

Mohammed Al Hassan och Sameer Mardini platsen medan Raghda Khatba och 

Saad Affori stod kvar. Raghda Khatba hade tagit med sig mat till dem så de gick 

mot bilarna. De två okända männen då mot M(A). En av dem var ung, kanske 30 år, 

men den andra var han inte uppmärksam på. Han vet inte om de hade kommit till 

vägbommen vid plats nummer två samtidigt som Saad Affori. Han är osäker på om 

Saad Affori slog M(A) i detta skede. Sameer Mardini bad honom och Mohammed 

Al Hassan att frigöra M(A) från trädet vilket de gjorde.  

 

Han och Mohammed Al Hassan hjälpte M(A) att gå mot och in i bilen. MA, som 

fortfarande bar ögonbindel, satt i mitten och han och Mohammed Al Hassan satte 

sig på vardera sidan om honom. I bilen började Saad Affori kräva M(A) på pengar, 

förhöra honom på svenska och räckte över en mobiltelefon för att han skulle prata 

med någon person som han kände. Förhöret pågick i ungefär 30 minuter. Därefter 

gick Saad Affori och Raghda Khatba till sin bil och han, Sameer Mardini och 

Mohammed Al Hassan skjutsade hem M(A) till sig. Sameer Mardini sa till M(A) att 

han skulle säga till sin fru att han hade råkat ut för en bilolycka och att Sameer 

Mardini hade hjälpt honom. Sameer Mardini bad också M(A) att lämna över sin 

jacka till honom utan att förklara varför. Därefter körde Sameer Mardini honom och 

Mohammed Al Hassan till Raghda Khatbas bostad där de parkerade utanför. Efter 

fem minuter klev Raghda Khatba in i bilen och Sameer Mardini tog dem alla till en 

restaurang där han bjöd dem på middag varpå han skjutsade hem dem till förlägg-

ningen.  

 

Om han under dagen hade vetat hur han kunde ta sig tillbaka till förläggningen själv 

hade han gjort det, eftersom det enda han hade gått med på var att få in M(A) i en 

bil. Han kände dock inte till platserna som Sameer Mardini tog dem till. Vid plats 

nummer två försökte han avbryta det hela men kunde inte, eftersom han inte hittade 

hem. Han skulle ha varit tvungen att gå ifrån platsen och skulle därmed ha gått 
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vilse. Därför kände han att det var ett omöjligt alternativ. Han ringde inte till polisen 

och de tre i bilen försökte inte överfalla Sameer Mardini gemensamt, eftersom de 

alla var trötta och törstiga. Han känner att Sameer Mardini har förstört hans liv på 

grund av detta. Anledningen till att han hade sitt ansikte bortvänt från M(A) i bilen 

var för att han skämdes över vad de gjorde mot honom som var äldre än dem. Han 

har inte utövat något våld mot M(A) och har inte försökt skära av MA:s finger.  

 

Mohammed Al Hassan: Han är medborgare i Syrien och kom till Sverige som 

flykting för ungefär åtta månader sedan. Han är vän med Myasar Albouch som han 

på flyktingförläggningen tillsammans med. Han är lite bekant med Sameer Mardini, 

men inte så mycket. De var bekanta innan händelsen. Raghda Khatba har han träffat 

före händelsen i samband med att hon var med Sameer Mardini. Han har inte träffat 

Saad Affori innan händelsen och är inte bekant med M(A) sedan tidigare. 

 

Den 15 mars 2016, dagen före händelserna, hade Sameer Mardini bett att han, 

eftersom han är bilmekaniker, följande dag skulle följa med honom och Raghda 

Khatba för att fixa Sameer Mardinis Audi-bil. Sameer Mardini bad honom att ta 

med sig en vän, eftersom de på vägen skulle ”plocka en person” som Sameer 

Mardini ville prata med. Han berättade för Sameer Mardini att han kände Myasar 

Albouch och de bestämde att de skulle mötas upp vid tiotiden följande dag. Sameer 

Mardini berättade ingenting om sina planer för honom utan sa bara att han ville 

prata med sin bror. Sameer Mardini hade också lovat att hyra en lägenhet som han 

och Myasar Albouch kunde bo i tillsammans med honom om de hjälpte till med 

detta.  

 

Den 16 mars 2016 åkte han, Myasar Albouch, Sameer Mardini och Raghda Khatba 

tillsammans in till Timrå från förläggningen. Sameer Mardini körde bilen och de 

släppte av Raghda Khatba vid en kiosk eller bensinmack. På order av Sameer 

Mardini satt han i framsätet. De såg M(A) stå vid en busshållplats. Sameer Mardini 

sa åt honom och Myasar Albouch att hämta mannen så att han kunde prata med 
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honom. Han började bära M(A) mot bilen men när M(A) fick syn på Sameer 

Mardini i bilen vägrade han att gå in. Sameer Mardini sa då till Myasar Albouch att 

han skulle hämta MA. Han märkte att Myasar Albouch tvekade lite om han skulle 

göra det eller inte. Slutligen tog Myasar Albouch tag i M(A):s ena arm och drog in 

honom i bilen medan han själv knuffade på bakifrån. M(A) bad honom att inte 

knuffa utan sa att han skulle gå in i bilen självmant. Eftersom han blev upprörd 

brukade han våld för att få in M(A) i bilen. Myasar Albouch stängde bildörren. 

M(A) bad honom att hämta hans väska som han hade tappat, vilket han gjorde, 

varpå han satte sig i framsätet igen. Han har aldrig lagt sig över M(A) i bilen.  

 

Sameer Mardini påstod att M(A) hade blockat honom på WhatsApp. M(A) och 

Sameer Mardini talade under färden om pengar och en pizzeria. Under färden sa 

Sameer Mardini åt honom att sätta sig i baksätet, eftersom han skulle lägga ut 

papper från MA:s väska på passagerarsätet. Han hoppade över till baksätet och 

M(A) fick sitta i mitten. Sameer Mardini frågade M(A) vart han var på väg och fick 

till svar att han skulle till sin revisor för sätta in pengar på banken. M(A) godkände 

att Sameer Mardinis öppnade hans väska för att undersöka vad som fanns i den. När 

de satt i baksätet tog Sameer Mardini upp sin telefon för att fota dem. Sameer 

Mardini berättade för någon som kallades för ”Daniel” i telefon att M(A) satt i bilen 

och frågade vart de skulle föra honom. Han förstod att ”Daniel” lotsade Sameer 

Mardini över telefonen till olika platser.  

 

Innan de kom till den första platsen ville Sameer Mardini ha MA:s mobil vilket 

ledde till att Sameer Mardini och M(A) började käfta med varandra. Sameer 

Mardini sa tillslut ”ta ifrån honom mobilen” och försökte samtigit att slå M(A). 

M(A) tog då fram sin mobil och bad honom ge den till Sameer Mardini, vilket han 

gjorde. Därefter fortsatte de att åka. I bilen räckte Sameer Mardini över en cigarett 

till honom och sa ”varsågod Abu Jaffar”. Ögonblicket innan hade han gjort samma 

sak till Myasar Albouch och kallat honom för ”Abu Ali”. Det gjorde honom förvå-

nad och visste inte varför Sameer Mardini kallade dem så men antog att det var för 
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att målsäganden inte skulle få reda på deras riktiga namn. I denna stund kände han 

på sig att ”någonting mer” skulle hända men han kände samtidigt att han stod inför 

det faktum att han befann sig i en bil utan att kunna återvända till förläggningen 

själv. 

 

Plats 1 – Parkering vid Midlanda  

 

För att komma till den första platsen körde de av från E4:an och mot en bro med 

vatten under. De hamnade vi på ställe med ett ”U” som var jättestort och målad i 

flera färger. Sameer Mardini talade i telefonen med ”Daniel” om en plats där han 

kunde få lugn och ro. De kom till ett ställe där de parkerade med E4:an framför sig. 

Det fanns ett stängsel av metall på platsen. De stannade på denna plats i ungefär en 

och en halv timme. Sameer Mardini och M(A) började prata om en pizzeria och om 

pengar som skulle lämnas tillbaka till en viss person. M(A) sa att han ville tala i 

enrum varpå Sameer Mardini beordrade honom och Myasar Albouch att lämna 

bilen. De ställde sig utanför bilen och rökte. Efter ungefär 20 minuter lämnade 

M(A) bilen och sprang mot honom men halkade på snön och isen och ramlade. Han 

försökte få upp M(A) på fötter men han var alldeles för tung så Myasar Alboch kom 

dit för att hjälpa till. Sameer Mardini kom ut från bilen och sa åt dem att föra 

tillbaka M(A) till bilen. Han sa till Sameer Mardini att det inte gick, eftersom M(A) 

var för tung.  

 

Sameer Mardini tog fram en ”hjulnyckel” från bakluckan som han hänsynslöst 

började slå M(A) på armarna, ryggen och huvudet med i syfte att tvinga tillbaka 

honom till bilen. Han sa åt Sameer Mardini att sluta slå och att M(A) skulle gå 

tillbaka till bilen. Han och Myasar Albouch förde tillbaka M(A) i bilen, eftersom de 

var måna om att han inte skulle bli fortsatt misshandlad.  Målsäganden satte sig 

därefter, för att undvika fler slag, utan att protestera i bilen.  
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Cirka fem minuter därefter kom Raghda Khatba till platsen. Klockan var då kanske 

13.30 – 13.45. Hon körde en Audi A6 och parkerade ungefär 60 meter från deras 

bil. Han visste inte att hon skulle komma dit. Hon räckte över blåa rep till Sameer 

Mardini som i sin tur överlämnade MA:s mobil till henne. Innan Raghda Khatba 

lämnade platsen talade hon med M(A) genom deras bilruta. Det första hon sa var att 

M(A):s fru var en hora. M(A) svarade med att säga att Raghda Khatba var en hora 

och därefter började de två en ordväxling med ömsesidiga förolämpningar tills 

M(A) blev så pass arg att han tänkte komma ut och slå henne. Han var därför 

tvungen att hålla fast M(A) och säga till honom att han inte fick gå ut. Myasar 

Albouch tog tag i Raghda Khatba och sa åt henne ”sticka därifrån”. Raghda Khatba 

satte sig i sin bil och åkte därifrån. Sameer Mardini hade vid denna plats hela tiden 

telefonkontakt med ”Daniel” och en advokat eller liknande vid namn Tomas. De 

talade om M(A) och en pizzeria. Han hörde att ”Daniel” lotsade Sameer Mardini 

flera gånger under dagen till olika platser. Han hörde inte Sameer Mardini be 

Raghda Khatba att komma dit med repen, men Sameer Mardini kan ha gjort det 

skriftligen via WhatsApp, eftersom han hade kontakt med personer även där.  

 

Sameer Mardini sa åt Myasar Albouch att binda MA. Myasar Albouch verkade 

tveksam till detta men gjorde det tillslut. Vid detta tillfälle var nämligen både han 

och Myasar Albouch rädda, eftersom de upplevde att någonting hade hänt med 

Sameer Mardinis hjärna, att det han gjorde var olagligt. När M(A) ifrågasatte att 

han skulle bindas höjde Sameer Mardini hotfullt järnstaven. De satt då alla fyra i 

bilen.    

 

De fortsatte att åka till Söråker. M(A) satt alltjämt i mitten i baksätet med honom 

och Myasar Albouch på vardera sidan om sig. De kom fram till ställe där det fanns 

kyrka och några hus. M(A) frågade Sameer Mardini varför de stannade där och 

påpekade att folk kunde passera och upptäcka dem. Sameer Mardini sa åt M(A) att 

vara tyst. Därefter ringde Sameer Mardini till ”Daniel” för att bestämma ett nytt 

ställe som de skulle åka till och fotade dem i baksätet igen. I detta stadie kände han 
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att både han och Myasar Albouch hade hamnat i en stor knipa. Ändå övermannade 

de inte Sameer Mardini, eftersom de inte förstod att händelseförloppet skulle bli 

ännu värre.  

 

Plats 2 – Grustäkt  

 

Vid plats nummer två parkerade de vid en stor container. Sameer Mardini lämnade 

bilen för att prata i telefon. Han frågade då M(A) vad problemet mellan honom och 

Sameer Mardini var men fick till svar att det stannade mellan honom och hans bror, 

varpå Sameer Mardini kom in i bilen och sa att de inte fick prata med varandra 

innan han gick ut igen för att fortsätta prata i telefonen. När M(A) sa att han hade 

ont i händerna lättade han lite på repet. Han kände att han och Myasar Albouch satt 

i samma situation som M(A). I fem timmar var de på denna plats. De väntade på att 

några svenskar eller jugoslaver skulle komma. Därefter skulle de bli hemskjutsade 

till förläggningen. Det var varmt och de hade varken mat eller dryck. Han kände att 

det inte var någon mening med att försöka övermanna Sameer Mardini, eftersom 

han dels var rädd för de personer som skulle komma till platsen, vilka Sameer 

Mardini hade benämnt som hänsynslösa. Dessutom hade Sameer Mardini själv nyss 

misshandlat M(A) hänsynslöst med järnröret och det fanns bara skog och vatten 

runt omkring dem. Han kunde inte heller ringa till polisen, eftersom han inte pratar 

svenska och han kunde inte låta M(A) prata, eftersom Sameer Mardini skulle ha 

hört samtalet. Sameer Mardini försökte länge skicka deras geografiska position till 

”Daniel” och lyckades tillslut med det. Han förstod att ”Daniel” skulle komma till 

platsen med några svenskar eller jugoslaver när han hade slutat sitt arbete. När de 

åkte tillbaka var vägbommen till deras förvåning låst. Sameer Mardini ringde ytter-

ligare ett samtal till ”Daniel” för att berätta att bommen var låst och för att fråga hur 

de skulle komma ut. Han förstod att Sameer Mardini fick i uppgift från ”Daniel” att 

avvakta tills han kom dit. M(A) erbjöd sig att hjälpa till att öppna bommen men fick 

inte det för Sameer Mardini. M(A) sa att de skulle råka illa ut om polisen hittade 

dem där och att markägaren troligtvis bodde i närheten. Efter ungefär 15 minuter 
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kom en bil körandes mot bommen. Sameer Mardini talade med ”Daniel” i telefon 

och bad honom att blinka med sina billyktor om det var han som körde på vägen. 

”Daniel” blinkade med lyktorna varpå han stannade bilen och klev ut. ”Daniel” 

hade med sig två svenska personer i bilen som Sameer Mardini diskuterade låset 

med. Han såg dem gå utanför bilen och förstod att de var svenskar, eftersom de 

talade svenska med ”Daniel”. Han vet inte om Saad Affori var ”Daniel”, eftersom 

ljuset var så starkt att han inte såg så bra.  Raghda Khatba var där men inte framme 

vid bommen. De forcerade bommen genom att knyta fast låset i bilen och dra tills 

låset flög iväg. Därefter åkte svenskarnas bil först för att visa vägen och Sameer 

Mardini körde efter i sin bil.  

 

Innan den andra bilen kom till platsen hade Sameer Mardini sagt till honom att han 

var tvungen att lägga sin tröja över M(A):s ögon, eftersom svenskar skulle komma 

dit och M(A) inte skulle få se dem. Han gjorde som Sameer Mardini hade sagt tills 

Sameer Mardini sa att han skulle binda tröjan istället, vilket han försökte att göra, 

men då åkte den ner. I detta skede tror han att M(A) kan ha fått syn på Saad Affori 

som var på platsen. Sameer Mardini gick mot svenskarnas bil varpå han kom till-

baka med sjalen som finns på bilderna i förundersökningsprotokollet. Han och 

Myasar Albouch lindade gemensamt sjalen runt M(A):s huvud.   

 

Plats 3 – Skälarövägen, Fagervik 

 

Vid den tredje platsen gick Sameer Mardini först ut ur bilen för att prata med 

svenskarna i den andra bilen. Därefter kom Sameer Mardini tillbaka tillsammans 

med svenskarna och bad honom och Myasar Albouch ta ut målsäganden. Han 

förstod inte vad svenskarna sa. Han och Myasar Albouch hjälpte M(A) ut ur bilen. 

Sameer Mardini och en svensk började gå bort från bilarna och pekade utan att säga 

ett ord. Han, M(A) och Myasar Albouch gick bakom. Det var snö på marken som 

M(A) sjönk ner i. Bakom dem gick Raghda Khatba och de andra svenskarna. 

Ungefär 60 meter från bilarna sa Sameer Mardini åt dem att släppa M(A) och 
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avlägsna sig. Han och Myasar Albouch backade undan. Svenskarna och Sameer 

Mardini talade med M(A) allt intensivare tills de började sparka och slå honom. 

Raghda Khatba stod bredvid. Han hörde att Sameer Mardini talade om en pizzeria 

och pengar som han måste få tillbaka. Svensken talade svenska så han förstod inte 

vad han sa. Det är denna sekvens som syns på den inspelade videon. De som var där 

förutom han själv och M(A) var Raghda Khatba, Myasar Albouch, Sameer Mardini 

och två svenskar. Han vet inte om ”Daniel” var en av svenskarna. Vid bilen hade 

det varit tre svenskar men han visste inte var den tredje svensken hade tagit vägen. 

Han trodde att den personen kanske satt kvar i bilen. Han har sett Saad Affori på 

platsen. Detta är situationen på s. 486 i förundersökningsprotokollet. Själv stod han 

ungefär en och en halv till två meter från M(A). Svenskarna stod bakom honom. En 

av svenskarna som filmade sekvensen men han vet inte vem. Sameer Mardini hade, 

utan att förklara varför, bett honom om att få hans mobil. Han blev osäker på om 

han skulle ge bort mobilen men gav den tillslut till Sameer Mardini som använde 

den för att lysa upp platsen och M(A). På order från Sameer Mardini höll Myasar 

Albouch i målsäganden. Svenskarna hade omringat dem. Han förstod inte vad 

svenskarna sa men han kände att han var tvungen att stå kvar.     

 

Därefter gick han och Myasar Albouch tillbaka till bilen där de stannade i 15 minu-

ter tills Sameer Mardini ropade att M(A) behövde hjälp med att kissa. Han hjälpte 

M(A) med detta. M(A) hade redan byxorna neddragna när han kom dit. Han tror att 

det var svenskarna som dragit ner dem. Det är hans armband och reflexer på skorna 

som syns på bilden på s. 485 i förundersökningsprotokollet. Därefter talade svens-

karna med Sameer Mardini som började gå mot ett träd. Tillsammans med Myasar 

Albouch tog han med M(A) dit. Svenskarna gick i sin tur bakom dem. Sameer 

Mardini gick till bilen för att hämta ett rep som han band fast M(A) vid trädet med. 

Antingen Myasar Albouch eller svenskarna hjälpte till med lindandet. Svenskarna 

och Sameer Mardini började därefter prata med och slå M(A). Saad Affori var 

också där. Eftersom han själv stod han en bit bort såg han inte exakt vilka som slog. 

Raghda Khatba vandrade fram och tillbaka mellan bilen och trädet. Han tror inte att 
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hon utövade något våld mot M(A) vid detta tillfälle. När misshandeln var färdig 

gick de alla därifrån och lämnade kvar M(A) fastbunden vid trädet. Han minns inte 

om de åt mat, bestående av kalla hamburgare från McDonald’s, innan eller under 

tiden som M(A) var bunden vid trädet. Han vet inte var maten kom ifrån från början 

men det var Sameer Mardini som gav den till honom. Som han minns det åt Sameer 

Mardini, Raghda Khatba, Myasar Albouch och han själv av maten. Efter ett tag 

började M(A) skrika att han behövde hjälp. Han och Myasar Albouch gick till M(A) 

som sa att repet satt hårt mot honom och bad att de skulle hjälpa honom vilket de 

gjorde genom att räta upp honom. När de kom tillbaka till Sameer Mardini sa han 

att de kunde lossa på repen och föra tillbaka M(A) till honom. Totalt var M(A) 

fastbunden vid trädet i ungefär en halvtimme. Därefter skedde våldtäkten.  

 

Redan när M(A) var fastbunden vid trädet var han utan kläder. Sameer Mardini slog 

M(A) så att han föll till marken. Raghda Khatba sprang till bilen och kom tillbaka 

med en dildo som hon räckte över till Sameer Mardini. Tidigare under dagen hade 

han sett dildon i dörrfacket på Sameer Mardinis bil. Sameer Mardini började slå 

M(A) och därefter våldtog han honom. På order av svenskarna, genom Sameer 

Mardini, stod både han och Myasar Albouch bredvid hela tiden när våldtäkten 

pågick. Svenskarna ville att de båda skulle synas i filmen. Han kunde inte flytta på 

sig, eftersom svenskarna stod en halvmeter bakom honom, rörde på sig och viskade 

sinsemellan. Varje gång han försökte backa sa svenskarna ”nej”. Myasar Albouch 

stod nära MA:s huvud. Både hans och Myasar Albouchs ben syns på filmen över 

våldtäkten. Raghda Khatba stod intill händelsen på samma avstånd som han själv 

men rörde sig fram och tillbaka med en halvmeter. Saad Affori stod också nära 

M(A), bredvid Sameer Mardini. Den enda som våldtog M(A) var Sameer Mardini 

som även slog M(A) på baken med dildon. Han vet inte vem som filmade händelsen 

eller vem som höll i hans mobil för att lysa upp med den. Han visste inte om de 

filmade eller bara lyste upp platsen när våldtäkten pågick.   
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Vid något tillfälle kom Raghda Khatba med en slags flaska som han uppfattade var 

bromsvätska. Hon talade med svenskarna och började hälla innehållet över MA. 

Han minns dock inte om denna händelse inträffade före våldtäkten eller efter våld-

täkten, före misshandeln vid trädet eller efter den. Sameer Mardini och svenskarna 

sa hela tiden att de skulle bränna MA. Svenskarna sa det på svenska. Sameer 

Mardini översatte och viskade till honom vad det betydde.  

 

Efter våldtäkten sa Sameer Mardini åt honom och Myasar Albouch att placera M(A) 

i bilen. Han och Myasar Albouch lyfte upp M(A) och förde honom tillbaka till bilen 

medan svenskarna gick bakom dem. M(A), han själv och Myasar Albouch satt i 

baksätet när en svensk kom in i bilen för att prata med M(A) på svenska. Han 

förstod att svensken krävde någonting men inte vad. Svensken gick ut och Sameer 

Mardini talade med svenskarna utanför bilen varefter Sameer Mardini och svensken 

kom in i bilen igen. Svensken började förhöra M(A) på nytt och slå honom i ansik-

tet. Sameer Mardini sa att M(A) skulle ringa till personen som köpt pizzerian av 

honom och kräva tillbaka pengarna. Sameer Mardini ringde upp denna person, 

berättade att han hade M(A) med sig och frågade om det stämde att M(A) hade sålt 

pizzerian till honom. Därefter lämnade Sameer Mardini över telefonen till M(A) 

som frågade personen i telefonen när han skulle få pengarna. Personen i telefonen 

frågade vad det var för pengar och vad M(A) talade om. Sameer Mardini ville veta 

om M(A) hade sålt pizzerian eller inte. Sameer Mardini avslutade samtalet genom 

att säga till personen i telefonen att de alla tre skulle mötas upp för att prata om 

pizzerian följande dag. M(A) sa till Sameer Mardini att han skulle överlåta pizze-

rian i Sameer Mardinis namn nästa dag och de allihop kunde jobba på den vilket 

Sameer Mardini gick med på.  

 

Svenskarna lämnade platsen först och Sameer Mardini körde efter mot M(A):s 

bostad. När de stod utanför bostaden kom M(A) och Sameer Mardini överens om att 

M(A) skulle säga att han hade råkat ut för en bilolycka och att Sameer Mardini hade 

hjälpt honom. M(A) skulle också säga att hans mobil och kontanter var kvar på 
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sjukhuset. M(A) bad dock om att få tillbaka sin mobil så att han kunde ringa till den 

nya ägaren av pizzerian. Sameer Mardini sa han skulle se till att M(A) fick tillbaka 

mobilen. Innan M(A) gick ut ur bilen bad Sameer Mardini honom att överlämna sin 

jacka vilket han gjorde. Själv gav han M(A) en tomat och frågade om han kunde 

hjälpa honom men fick ett negativt svar. De stod kvar med bilen utanför MA:s 

bostad i ungefär en kvart innan Sameer Mardini körde därifrån.  

 

Efter händelsen ringde Sameer Mardini till honom och bad honom spara några 

videor som han skulle skicka på ett USB-minne. När han fick videorna på 

WhatsApp raderade han dem omedelbart. Han visste inte att det var filmerna och 

bilderna från den 16 mars som Sameer Mardini avsåg att skicka, eftersom Sameer 

Mardini inte hade preciserat vilka filmer han menade. Han vet att Sameer Mardini 

har skickat filmerna också till andra personer men inte i vilket syfte som Sameer 

Mardini har gjort detta.  

        

Saad Affori: Tillsammans med sina bröder äger han tre kioskbutiker i Östersund, 

Härnösand och Sörberge. Ungefär två till tre månader innan den aktuella dagen 

lärde han känna Sameer Mardini. De känner dock inte varandra på ett vänskapligt 

plan utan han brukade hjälpa Sameer Mardini med tolkning och översättningar. 

Ibland hjälpte han honom även att leta efter arbete men han har aldrig hjälpt till med 

myndigheter. Sameer Mardini brukade komma till hans kiosk för att handla, prata 

och be om hjälp. Raghda Khatba brukade komma dit tillsammans med Sameer 

Mardini så han träffade henne på det sättet. I början trodde han att Sameer Mardini 

och Raghda Khatba var gifta men sedan sa de att de bara vänner. Han tror ändå att 

det kan vara mer än vänskap mellan de två. Radhga Khatba och Sameer Mardini 

brukade alltid vara tillsammans. Han har aldrig träffat Mohammed Al Hassan eller 

Myasar Albouch. M(A) har han bara sett på långt håll och känner honom endast till 

namnet.  

På morgonen den 16 mars 2016 åkte han till sin butik i Härnösand för att arbeta. 

När han nästan var framme vid butiken såg han att Sameer Mardini hade försökt 
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kontakta honom via WhatsApp. Han försökte ringa tillbaka till Sameer Mardini och 

Raghda Khatba på förmiddagen men båda deras telefoner var avstängda. Senare 

under dagen kom Raghda Khatba ensam till hans butik, vilket gjorde honom lite 

överraskad, och stannade i flera timmar.  

Innan Raghda Khatba kom till butiken hade Sameer Mardini kontaktat honom för 

att fråga om en plats där han kunde prata med en person. Han trodde att Sameer 

Mardini hade en flickvän eller så med sig. Sameer Mardini hade inte nämnt någon-

ting om att han hade killar med sig. Själv ställde han inga frågor om varför Sameer 

Mardini ville ha direktiv från honom. Inte heller angav han någon plats utan sa till 

Sameer Mardini att ”Sverige är väldigt stort” och att han kunde åka vart han ville. 

Sameer Mardini kallade honom för ”Daniel” i telefonen vilket förvånade honom. 

När Sameer Mardini gick ut från sin bil berättade han att han kallade honom 

”Daniel” för att inte avslöja hans riktiga namn för de andra som satt i bilen. När 

Sameer Mardini ringde honom en andra gång och Raghda Khatba samtidigt ringde 

och sa att hon ville komma till hans butik på besök kände han att någonting inte 

stämde. Mellan honom och Sameer Mardini var det många telefonsamtal den dagen. 

Ett tag innan Raghda Khatba kom till hans butik i Härnösand hade hon ringt till 

honom för att be om hjälp med att köpa några rep från en bensinmack. Klockan kan 

ha varit tolv då. Vid denna tidpunkt hade han kontakt med både Sameer Mardini 

och Raghda Khatba, fast om olika saker. Han förstod inte vilken typ av rep som 

Raghda Khatba ville ha. Hon räckte över telefonen till ett butiksbiträde på bensin-

macken så att han skulle tolka men han kunde inte göra det, eftersom han inte visste 

vad Raghda Khatba ville ha. Hon hade nämnt någonting om att hon ville dra bilen 

med repen. Därför nämnde han bogsering för butiksbiträdet som svarade att Raghda 

Khatba redan verkade ha hittat vad hon behövde. När Raghda Khatba lämnade 

bensinmacken verkade hon stressad och frågade honom var flygplatsen fanns. Han 

sa till henne att hon skulle köra på E4:an och titta efter en skylt med en flygplats-

symbol. 
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Samma dag, han tror att det var efter Raghda Khatba hade varit på bensinmacken, 

ringde hon till honom för att be om hjälp med tolkning med anledning av att hennes 

bil hade gått sönder utanför en secondhandbutik.  

Han tror att Raghda Khatba kom till hans butik i Härnösand runt kl. 15.00 och stan-

nade där till kl. 19.00. Raghda Khatba berättade för honom att hon hade fått M(A):s 

mobil från Sameer Mardini på något ställe som hon hade åkt till. Hon sa att hon 

hade träffat M(A) där och spottat på honom. Två veckor tidigare hade Sameer 

Mardini och Raghda Khatba hade nämnt för honom att M(A) hade lurat dem på 

pengar och även tagit Raghda Khatbas privata bilder. Raghda Khatba trodde att 

M(A) hade stulit bilderna från hennes telefon genom att föra över dem till sin egen 

när de arbetade ihop. Själv har han inte sett bilderna eller fått berättat för sig vad de 

föreställer. När Raghda Khatba berättade att hon hade tagit M(A):s telefon den 16 

mars 2016 frågade han henne hur hon hade fått tag på den. Han fick till svar att 

Sameer Mardini hade två killar med sig och att de var med M(A). Hon sa inte att 

hade följt med frivilligt utan att de hade tagit honom, men att de inte hade ”gjort 

någonting” mot honom. Innan hon kom till hans butik hade hon raderat bilderna på 

sig själv från målsägandens mobil. Han minns inte om hon sa hur hon hade fått tag 

på koden för att komma in i mobilen.  

Sameer Mardini ringde till Raghda Khatba när hon var i hans butik. Han hörde inte 

vad Sameer Mardini sa men Raghda Khatba berättade att han ville ha mat. Han och 

Raghda Khatba åkte därför till McDonald’s i varsin bil där Raghda Khatba köpte 

mat i ”Drive-In”. Sameer Mardini hade skickat sin geografiska position på 

WhatsApp så de började åka dit i varsin bil. Innan de började åka hade Sameer 

Mardini ringt för att berätta att de hade blivit inlåsta bakom en bom. Raghda Khatba 

hade därför bett honom att följa med till stället där Sameer Mardini befann sig. För 

att hitta dit skrev han in adressen på sin gps. Han körde först och Raghda Khatba 

bakom i sin bil. Raghda Khatba körde en blå Audi A6 och han körde en mörkbrun 

Ford Max. De körde på E4:an. På vägen ringde Raghda Khatba till honom för att be 

honom stanna. De talade med varandra i telefon tills de svängde av vid en korsning 
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i Bergeforsen, nästan vid Midlanda, och stannade bilarna vid en fotbollsplan. 

Raghda Khatba sa att hon ville åka med i hans bil, eftersom hennes inte var i bra 

skick. Hon klev över i hans bil och de körde tillsammans mot stället där Sameer 

Mardini befann sig.  

Plats 2 – Grustäkt, Timrå kommun  

Han hade aldrig tidigare varit på platsen där Sameer Mardini väntade på dem. Han 

stannade sin bil framför bommen. Det var bara han och Raghda Khatba i hans bil. 

Sameer Mardini kom emot dem och Raghda Khatba överlämnade påsen med mat 

från McDonald’s till honom. Han såg en kille gå ut från Sameer Mardinis bil och att 

M(A) och en annan kille satt kvar i den. Dock såg han inte alldeles tydligt. Sameer 

Mardini frågade om de kunde åka med i hans bil men han svarade att de inte kunde 

det vilket gjorde Sameer Mardini upprörd.  

 

Sameer Mardini fick därefter upp bommen och de körde vidare därifrån. När de 

lämnade Bergeforsen sa han till Raghda Khatba att han inte kunde stanna längre 

utan var tvungen att åka. Raghda Khatba bad honom att vänta lite, eftersom hon 

ville veta om Sameer Mardnini hade fått pengarna från M(A). I hans bil åkte fort-

farande bara Raghda Khatba. Sameer Mardinis bil åkte bakom dem. De körde utan 

en plan. Han tänkte att han var på väg mot sin bostad men på vägen mot Fagervik 

blinkade Sameer Mardini och körde in på en parkeringsplats. Då svängde han också 

in där.  

 

Plats 3 – Skälarövägen, Fagervik 

 

På plats nummer tre fanns de soptunnor som syns på bilderna i förundersöknings-

protokollet. Både han och Sameer Mardini stannade sina bilar där. Sameer Mardini 

lämnade sin bil tillsammans med M(A), som bar ögonbindel och hade fastbundna 

händer, och Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan som gick på vardera sidan 

om M(A). Han minns inte exakt om Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan 
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höll i M(A) men han minns att M(A) gick själv. De gick mot ett träd. Han och 

Raghda Khatba följde efter in mot skogen. De gick i ungefär en till två minuter, en 

sträcka av cirka 60 – 100 meter, innan de stannade. Det fanns inga fler personer på 

platsen än han, Raghda Khatba, Sameer Mardini, Mohammed Al Hassan, Myasar 

Albouch och M(A). Det var kallt ute och snö på marken.  

 

Sameer Mardni började säga fula ord i stil med ”horunge” till M(A) som satt på knä 

nere på marken. Därefter började Raghda Khatba prata med M(A) och sparka 

honom. Han vet inte var sparkarna träffade. Sameer Mardini slog M(A) mycket och 

sparkade honom med foten. M(A) skrek. Myasar Albouch och Mohammed Al 

Hassan slog M(A) på order från Sameer Mardini. Själv stod han en bit bort, han 

minns inte på vilket avstånd men det var fortfarande i närheten av de andra. Sameer 

Mardini krävde M(A) på pengar, eftersom M(A) hade lurat honom på pengar som 

någon annan hade gett honom i samband med att de skulle köpa en pizzeria till-

sammans. Han kände att han hade gjort fel som hade följt med Raghda Khatba från 

första början. Han ville gå därifrån. Han hade trott att Raghda Khatba endast ville 

prata med målsäganden och han visste inte att Sameer Mardini kunde bete sig så 

grymt. Inledningsvis hade han tyckt synd om Raghda Khatba som hade sagt att 

M(A) tänkte skicka oanständiga bilder till hennes fästman.  

 

När M(A) stod på knä kom någon, han vet inte vem, med en flaska av något slag. 

Någon, han såg inte vem, hällde innehållet över MA. Det mest troliga är att det var 

Sameer Mardini som gjorde det. I sammanhanget sa han själv på svenska ”bränna 

honom” för att skrämma M(A). Han vet dock att han gjorde fel som sa så. Han 

frågade även M(A) i sammanhanget, på svenska, varför han hade kallat Raghda 

Khatba för hora. Han stod då en bit från platsen och pressade aldrig M(A).   

 

Strax efter misshandeln då M(A) hade stått på knä såg han Sameer Mardini ta fram 

en dildo vilket gjorde honom överraskad. Han såg inte hur Sameer Mardini hade fått 

den i sin hand. Han sa till Raghda Khatba att han ville gå därifrån och att hon skulle 
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följa med honom. Han förstod inte hur han hade hamnat i den situationen, den var 

onormal och han var rädd för den. Han och Raghda Khatba gick till bilen. Han star-

tade bilen och rådde Raghda Khatba att inte gå tillbaka. Han erbjöd henne skjuts 

därifrån men hon tackade nej och sa att hon skulle stanna kvar. Han åkte därifrån 

och vet inte vad Raghda Khatba gjorde sedan. Han såg inte våldtäkten, eftersom han 

lämnade platsen.  

 

När han och Raghda Khatba stod vid bilarna såg han dock något ljus och förstod att 

någon hade för avsikt att fota eller filma händelsen. Sameer Mardini hade nämligen 

filmat tidigare under kvällen, bland annat när han hade sagt ”bränna honom”. Han 

visste inte varför Sameer Mardini filmade. Efter att han lämnat platsen åkte han runt 

i sin bil och kände sig rädd. Efter ett tag kontaktade någon honom via WhatsApp 

varpå han bestämde sig för att åka tillbaka till platsen för att få de andra att släppa 

M(A). Han tänkte att han kunde ringa till polisen men var samtidigt rädd. Eftersom 

han var rädd hämtade han upp en kille vid sin butik som är butiksbiträde där, Eyad 

Nasif, som följde med honom tillbaka till platsen. Det tar 2 – 5 minuter att ta sig 

från hans butik till plats nummer tre. Eyad Nasif stannade kvar i bilen när de kom 

till platsen. När han stod vid bilrutan hörde han ett samtal mellan Sameer Mardini 

och killen som köpte pizzerian. M(A) var i närheten då. Han hörde att Sameer 

Mardini frågade hur mycket köpeskillingen för pizzerian var och att personen i 

telefonen sa att de inte hade köpt någonting av honom innan han la på. Själv har han 

inte suttit i någon bil och pratat med M(A). Myasar Albouch och Mohammed Al 

Hassan höll på att stoppa in M(A) i bilen när han kom dit. Raghda Khatba klev in 

och satte sig i hans bil igen.   

 

Han känner inte till att M(A) ska ha blivit misshandlad vid ett träd. Han känner inte 

heller till om någon ska ha uttalat hot mot M(A) angående en lägenhet i Syrien. Han 

har inte sparkat eller rört M(A) över huvud taget.  
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Efter den aktuella dagen skickade Sameer Mardini över bilder till honom den men 

utan någat förklarande meddelande. Han sparade bilderna för att kunna visa dem för 

polisen om någonting skulle hända men, eftersom han har varit rädd har han inte 

själv kontaktat polisen.  

 

Han vet inte vad Sameer Mardini och ”Mohammed i Kuwait” har pratat om i sin 

chatt-konversation. Den Saad som de nämner i konversionen kan vara någon annan, 

eftersom det är ett vanligt arabiskt namn. Han har inte rekommenderat Sameer 

Mardini över telefon att gömma sig efter händelsedagen. I samtalet som har avlyss-

nats mellan honom och hans bror menade han med svaret på frågan om ”var är 

kuken” att ”han är hos mig”, vilket syftar på en person som har varit i hans butik.  

 

Det kan stämma att han hade 28 kontakter med Raghda Khatba den 16 mars 2016 

och 62 kontakter med Sameer Mardini samma dag. Vid alla tillfällen talade de dock 

inte med varandra. Vissa samtal kopplades upp i bara en sekund och andra missade 

han.    

 

Raghda Khatba: Hon är medborgare i Syrien och har varit i Sverige i tio månader. 

Hon har rätt att arbeta i Sverige och bor tillsammans med några andra tjejer i 

Migrationsverkets lägenhet i Timrå. ”Mohammed i Kuwait” var hennes fästman 

men på grund av M(A) har de brutit förlovningen och är i något slags mellantill-

stånd. Hon har sett Mohammed Al Hassan på förläggningen två gånger före den 

aktuella dagen. Första gången hon träffade Myasar Albouch var den 16 mars 2016. 

Saad Affori lärde hon känna i hans kiosk när hon och Sameer Mardini handlade 

cigaretter där. Först morsade de bara på varandra men en vecka innan den 16 mars 

2016 började de prata mer med varandra, kanske mellan 10 minuter och en kvart, 

om exempelvis att hon skulle söka arbete och lära sig svenska. Sameer Mardini var 

också med i butiken då. Sameer Mardini lärde hon känna i Sundsvall ungefär en 

vecka efter att hon kom till Sverige. De är vänner och har arbetat tillsammans. 

49



   

SUNDSVALLS TINGSRÄTT 

Rotel 91 
DELDOM 

2016-07-22 

B 601-16 

 

 

 

 

 

Sameer Mardini presenterade henne för M(A) i september 2015 och hon känner 

honom mycket väl.  

 

Hela konflikten började med att M(A) skulle öppna en restaurang. Hon och Sameer 

Mardini skulle arbeta på den tillsammans med honom. Först skulle de hitta en lokal 

så de åkte till flera olika städer för att titta på olika objekt. I samma veva presente-

rade hon sin fästman, som ville komma till Sverige, för Sameer Mardini som före-

slog att fästmannen skulle skicka kapital till dem för att de skulle kunna starta res-

taurangen. Därefter skulle fästmannen kunna komma till Sverige genom arbetstill-

stånd. Det var M(A) som pressade Sameer Mardini att föreslå detta genom att hota 

med att han hade kontakt med den syriska säkerhetstjänsten. Sameer Mardini har 

blivit torterad av säkerhetstjänsten och blev därför som M(A):s redskap. Den 

12 december 2015 hittade de en pizzeria och hennes fästman förde över pengar till 

förvärvet. Överenskommelsen var att restaurangen skulle ägas till 80 % av fäst-

mannen och till 20 % av M(A) samt att hon, Sameer Mardini och M(A) skulle 

arbeta på restaurangen tills fästmannen kom till Sverige. Utan deras vetskap 

registrerade dock M(A) hela pizzerian på sig själv. Den totala kostnaden för pizze-

rian var ungefär 400 000 kr. Innan de började baka pizzor och anställa personal i 

mitten av januari renoverade de den. M(A) var chef över verksamheten. En dag 

började hon och Sameer Mardini bråka väldigt mycket vilket slutade i att Sameer 

Mardini lades in på sjukhus. M(A) började då visa intresse för henne genom att säga 

att han var kär i henne, ville gifta sig med henne, rörde vid henne etc. När hon 

senare berättade för Sameer Mardini om M(A):s inviter sa han att M(A) hade 

berättat för honom att han tänkte bevisa att hon var en hora. Hon och Sameer 

Mardini bestämde sig för att fortsätta arbeta på pizzerian men att de skulle prata 

med M(A) om detta. Vid samtalet med M(A) blev han galen och skrek fula ord till 

henne. Hon och Sameer Mardini bestämde därför att de skulle låta saken vila i 

några dagar. När de kom tillbaka till pizzerian efter några dagar hade M(A) sålt den, 

tagit pengarna och försvunnit. Hon berättade det för sin fästman och de kände sig 

maktlösa. Följande dag fick hon flera chockerande meddelanden från sina närståen-
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de. Det första kom från hennes pappa som sa att han inte hade någon dotter som 

hette Raghda Khatba och som prostituerar sig. Hon förstod inte vad han menade. 

Det andra samtalet var från hennes mamma som sa samma sak. Det tredje samtalet 

var från hennes fästman som också sa samma sak. När hon bad fästmannen att 

förklara vad han menade berättade han att M(A) hade skickat fotografier på henne 

och Sameer Mardini tillsammans och skrivit att hon var en hora. Hennes första 

känsla var att hon ville radera fotografierna från M(A):s telefon. Hon tror att han 

måste ha tagit bilderna från hennes telefon när de arbetade på restaurangen till-

sammans. Det andra hon ville göra var att få M(A) att ringa till hennes närstående 

och reparera den skada han orsakat henne. Hon fick veta att M(A) även hade skickat 

bilderna till Sameer Mardinis fru som befann sig i Jordanien och berättat att Sameer 

Mardini hade en älskarinna. Hon anser att M(A) inte har någon rätt att skicka 

hennes bilder utan hennes tillåtelse. Även om bilderna må vara en bagatell för 

henne är de inte det för hennes föräldrar. Sameer Mardini blev galen för att M(A) 

hade förstört hans liv. M(A) som hade sagt att han arbetade för den syriska säker-

hetstjänsten hade vidare sagt till Sameer Mardini att han aldrig skulle få se sin fru 

eller barn igen. Sameer Mardini blev tokig och var beredd göra vad som helst för att 

säkerhetstjänsten inte skulle komma. 

 

Den 16 mars 2016 vaknade hon hos Sameer Mardini på förläggningen på morgo-

nen. Hon hade sovit där, eftersom hon hade varit förtvivlad kvällen innan och han 

hade därför tagit hand om henne. Det var den enda gång som hon sovit över hos 

Sameer Mardini. Hon sa till Sameer Mardini att hon ville åka till sin lägenhet i 

Sundsvall. När hon hoppade in i hans bil blev hon förvånad av att Myasar Albouch 

och Mohammed Al Hassan också satt där men hon tänkte att de kanske skulle åka 

in till stan för att handla. Klockan 10.50 lämnade de förläggningen. De tankade 

Sameer Mardinis bil, en Peugeot, vid en bensinmack och hon betalade för bensinen. 

I bilen nämnde ingen någonting om någon kidnappning eller våldtäkt. Sameer 

Mardini sa bara att han skulle prata med M(A). Hon sa då att hon också ville göra 

det för att få honom att prata med hennes föräldrar. Sameer Mardini sa att han ville 
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att han och M(A) skulle reparera sin sak först innan hon kunde prata med honom. 

Hon blev avsläppt vid sin bostad.   

 

När hon kom hem ringde hon till Saad Affori för att fråga om hon fick hälsa på i 

hans butik i Härnösand. Samtidigt berättade hon om pizzerian och fotografierna för 

honom. Eftersom hon skulle åka ända till Härnösand och hennes bil, en Audi A6, 

var i dåligt skick åkte hon först in till en bensinmack för att köpa rep som hon skulle 

kunna använda för att bogsera bilen med om den skulle gå sönder. Det var samma 

bensinstation som de hade tankat Peugeoten på vid morgonen. Saad Affori hjälpte 

henne att tolka i telefonen för butiksbiträdet som tog henne till avdelningen för 

reservdelar och visade att de bara hade ett slags rep. Hon köpte tre buntar rep och 

fortsatte köra mot en secondhandbutik. På grund av ett batteriproblem gick hennes 

bil sönder utanför secondhandbutiken. I en och en halv timme försökte hon lösa 

problemet med hjälp av några personer från secondhandbutiken. Klockan 13.40 

lämnade hon stället. Egentligen skulle hon då ha åkt direkt till Saad Affori, men 

Sameer Mardini ringde till henne för att berätta att han satt med M(A) och sa att hon 

kunde komma dit för att prata.  

 

Plats 1 – Parkering vid Midlanda 

 

Tio minuter efter telefonsamtalet kom hon till stället som Sameer Mardini befann 

sig på. Hon parkerade sin bil och klev ur. Hon träffade på Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan som stod och rökte. Innan hon fortsatte mot Sameer 

Mardinis Peugeotbil växlade hon några ord med dem. Hon märkte att de var på en 

allmän plats som kändes väldigt öppen med många bilar och mycket folk i närheten. 

Så fort Sameer Mardini såg henne klev han ur sin bil. Hon såg att framsätet i övrigt 

var tomt. M(A) vevade ner rutan i baksätet och de tittade på varandra med varsitt 

leende.  Det första hon sa till honom var att hon ville radera bilderna på henne från 

hans mobil. Direkt sa han till henne att hon var en hora. Hon svarade med att säga 

att hans fru var en hora och märkte omedelbart att hon hade träffat en öm punkt. 
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M(A) försökte öppna bildörren för att komma ut och slå henne. Hon blev rädd och 

höll därför upp fötterna för att parera bildörren. Mohammed Al Hassan kom dit och 

satte sin hand mellan henne och M(A). Hon kände sig upprörd och spänd och minns 

därför inte vem av Mohammed Al Hassan eller Myasar Albouch som sa åt henne att 

åka därifrån. Hon förstod inte att det var fråga om någon kidnappning i detta skede, 

eftersom M(A) inte var fastbunden och situationen kändes fullt normal. Hon är 

osäker men tror att M(A) gav henne sin mobil på platsen. Det kan också ha varit 

Sameer Mardini som gav den till henne. Direkt när hon satte sig i bilen raderade 

hon bilderna på sig själv. Egentligen ville hon inte ta med sig telefonen utan endast 

radera bilderna från den direkt på platsen, men när situationen blev så pass spänd 

åkte hon därifrån utan att tänka på att hon tog mobilen med sig. Hon minns inte hur 

hon fick koden till mobilen; dvs. om Sameer Mardini gav den till henne eller om 

mobilen redan var upplåst.  

 

Vid parkeringsplatsen hade Sameer Mardini frågat om hon hade cigaretter varpå 

hon svarade att det fanns i hennes bil. Detta var de enda ord som hon utbytte med 

Sameer Mardini på parkeringsplatsen. Hon har inte överlämnat några rep till 

Sameer Mardini. Hon tror att Sameer Mardini kan ha hittat repen i hennes bil i 

samband med att han hämtade cigaretterna där. Hon hade nämligen lagt repen på 

passagerarsätet där fram. Sameer Mardini bekräftade att det var så två dagar efter 

händelsen. Hon saknade inte repen eller la märke till att de var borta, eftersom hon 

inte behövde dem den dagen.  

 

Hon stannade bara i en minut vid parkeringsplatsen. Därefter åkte hon till Saad 

Affori i Härnösand där hon stannade i fem timmar. De lunchade ihop och talade. 

Hon berättade för Saad Affori att hon hade M(A):s telefon med sig. Hon var där för 

att hälsa på i affären och därefter skulle de åka tillbaka till Sundsvall tillsammans. 

Precis när hon kom fram till Saad Afforis butik hade hon kontakt med Sameer 

Mardini. Mohammed i Kuwait ringde också till henne och de talade om bilderna, 

hennes förlorade familj och anseende, samt med anledning av att Mohammed i 
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Kuwait skulle åka till Schweiz den dagen. Sameer Mardini ringde till henne vid 

kl. 17.30 för att be henne komma med mat. Övriga samtal var endast någon sekund 

långa eller kom inte fram. Rent faktiskt var det endast fyra eller fem riktiga samtal. 

Under tiden som hon var i Saad Afforis kiosk hörde hon inte att han lotsade Sameer 

Mardini till någon plats. Hon hörde att Sameer Mardini frågade när Saad Affori 

skulle komma till Sundsvall och att han behövde hjälp med att komma förbi en 

vägbom. Hon hörde att Saad Affori svarade att han skulle stänga sin butik vid kl. 19 

och fråga var Sameer Mardini befann sig. Sameer Mardini försökte förklara var de 

var men Saad Affori bad honom att skicka över sin geografiska position istället.  

 

Hon och Saad Affori lämnade butiken i Härnösand i varsin bil. Eftersom Sameer 

Mardini hade bett henne köpa mat inhandlade hon hamburgare och vatten på 

McDonald’s. Klockan var då 18.45. När hon och Saad Affori var på väg mot stället 

där Sameer Mardini befann sig fick hon problem med sin bil. Hon ringde därför till 

Saad Affori för att be honom att stanna till så att hon kunde åka med honom istället.  

 

Plats 2 – Grustäkt 

 

När hon och Saad Affori kom fram till vägbommen meddelade de Samer Mardini 

att de var framme. Endast hon och Saad Affori satt i Saad Afforis bil. Bilarna stod 

på varsin sida om vägbommen och Saad Affori och Sameer Mardini klev ut för att 

diskutera hur de skulle ta sig förbi den. Mohammed Al Hassan klev också ur bilen, 

men inte M(A) eller Myasar Albouch. Hon visste inte att M(A) var där då. Efter 

ungefär två minuter gick hon också ut ur bilen och överlämnade maten och M(A):s 

mobil till Sameer Mardini. Hade hon sett M(A) hade hon lämnat över mobilen 

direkt till honom. I ungefär en kvart diskuterade Saad Affori och Sameer Mardini 

olika lösningar för att komma förbi bommen tills de tillslut ryckte bort låset med 

hjälp av bilens kraft. Samtalen hon hörde kretsade endast kring vägbommen. 

Därefter var den enda planen att Saad Affori skulle skjutsa hem henne. Hon minns 

inte vilken bil som körde först på väg därifrån men hon la märke till att Sameer 
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Mardini blinkade åt Saad Affori som ett tecken på att de skulle svänga in på en 

parkeringsplats. De kom då till plats nummer tre. Hon trodde att Sameer Mardini 

endast ville prata med Saad Affori.  

 

Plats 3 – Skälarövägen, Fagervik 

    

Klockan 20.05 kom de till plats nummer tre. De som var i Sameer Mardinis bil klev 

ur bilen och även Saad Affori klev ut ur sin bil. Eftersom hon höll på att ladda sin 

mobil klev hon ut två minuter senare och fick då se Sameer Mardini stå bakom ett 

stängsel. När Sameer Mardini såg henne ropade han på henne. Saad Affori hade 

väntat på henne så de gick tillsammans mot platsen. Hon uppskattade att avståndet 

var cirka 300 meter dit. I samma stund som de kom fram fick hon se M(A) ligga 

bunden på marken. Hon och Saad Affori förstod då att det rörde sig om en kid-

nappning. Omedelbart frågade hon varför de hade gjort så. Någon bad henne att 

sänka rösten. Vid detta tillfälle startade den första videoinspelningen där Saad 

Afforis jacka skymtas. På platsen var M(A), med Mohammed Al Hassan och 

Myasar Albouch på vardera sidan om sig, Sameer Mardini som stod nära M(A), 

Saad Affori som stod två meter bakom Sameer Mardini och hon själv som stod 

bredvid Saad Affori. Det fanns inga fler personer där vid denna tidpunkt. Eftersom 

hon och Saad Affori lämnade platsen innan de andra vet hon dock inte om några 

andra anslöt sig senare. M(A) stod på knä. Han var fastbunden och hade hennes sjal 

lindad runt huvudet. Hon hade inte gett sin sjal till Sameer Mardini utan hade 

lämnat kvar den i Peugeotbilen på morgonen som ett tillgängligt skydd mot kylan. 

Varken hon eller Saad Affori sa eller gjorde någonting i detta skede. Mohammed Al 

Hassan eller Myasar Albouch sa inte heller någonting. Hon såg endast att Sameer 

Mardini talade med och sparkade M(A). Efter den första videoinspelningen satte 

hon sig ner bredvid M(A), som satt ner på marken, för att prata med honom. Hon 

frågade honom varför hennes bilder fanns i hans telefon och varför han hade skickat 

dem till hennes familj. M(A) kallade då henne för hora. Hon tittade upp på de andra 
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killarna och förstod att de hade hört. Därefter reagerade hon spontant och instinktivt 

genom att genom att trycka till med sin fot på M(A):s axel. Det var ingen spark.   

 

Efter att hon tryckt till M(A) med foten bröt hon ihop. Hon började gråta och skrika. 

Saad Affori kom fram till henne och tog tag om hennes axel. De backade kanske tio 

meter bort. Saad Affori försökte lugna ner henne. Vid detta tillfälle hörde de M(A) 

skrika vilket fick både henne och Saad Affori att titta upp. Tack vare en blixt kunde 

hon se att M(A) låg på marken och att Sameer Mardini satt bakom honom. Hon 

kunde dock inte se vem det var som filmade. Omedelbart tog Saad Affori med 

henne mot bilarna och de fortsatte gå en bra bit bortom dem tills de närmade sig 

bostäderna. Saad Affori var väldigt noga med att de skulle vara borta just då. De 

stannade där borta i kanske 20 minuter och talade om vad de sett och att det hela var 

en överraskning för dem. Hon har inte hämtat någon dildo för att ge till Sameer 

Mardini. Hon skulle inte kunna ha gjort det, eftersom hon och Saad Affori backade. 

Det var först dagen efter, när Sameer Mardini berättade det för henne, som hon fick 

veta att det hade skett en våldtäkt.  

 

Hon och Saad Affori stannade vid bilarna i cirka 20 minuter tills Saad Affori sa att 

han skulle åka därifrån. Han erbjöd sig att skjutsa hem henne men hon tackade nej, 

eftersom hon var tvungen att hämta sin Audi. Saad Affori skjutsade henne då istället 

till Audin och därifrån åkte hon hem. Saad Affori körde bakom henne hela vägen 

till hennes bostad i fall hon skulle få problem med sin bil. Utanför hennes bostad sa 

Saad Affori till henne att han tänkte åka tillbaka till platsen för att insistera på att de 

skulle släppa M(A). Hon vet att han också gjorde det.  

 

Hon har inte sett M(A) fastbunden vid något träd på plats nummer tre. Hon har inte 

heller sett någon flaska eller att någon hällde vätska över M(A). Hon vet dock att 

det inträffade i samband med den första videoinspelningen men hon stod en bit bort 

då. Hon har inte hört någon säga ”bränn honom” på arabiska och hon hade inte 

förstått om någon sa det på svenska.  
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Runt kl. 22.35 åkte hon tillsammans med Sameer Mardini, Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan till Birsta för att äta på McDonald’s. Hennes bostad är vid 

Tallnäs och hon har förstått att den mobilmast som täcker in hennes bostad också 

täcker in den tredje platsen. 

 

När hon talade med sin mamma i telefon efter händelsen var hon under stor en 

psykisk press och var beredd att säga vad som helst för att lugna ner sin familj och 

visa att hon var beredd att ta tillbaka sin heder. Det var därför som hon sa till sin 

mamma att de hade kidnappat och slagit M(A) och att han hade lovade att betala 

tillbaka pengarna. Hennes mamma och syskon hade börjat vilja ha kontakt med 

henne vid denna tidpunkt, men det fanns fortfarande problem mellan dem. Varje 

gång hon och hennes mamma talade med varandra bråkade de. Hon ångrar det hon 

sa under detta samtal, eftersom hon inte har gjort någonting.  

 

Sameer Mardini: Han är medborgare i Syrien och har bott i Sverige i ungefär ett och 

ett halvt år. Mestadels har han bott på en flyktinförläggning i Bergeforsen. Han 

tycker att Raghda Khatba är en snäll person som har hjälpt honom med olika saker. 

De har arbetat tillsammans på en pizzarestaurang och brukade träffas dagligen. De 

brukade åka till och från arbetet tillsammans. Han brukade köpa cigaretter från Saad 

Affori som ibland också hjälpte honom med tolkning. Saad Affori hade lovat hjälpa 

honom att söka arbete men han minns inte hur ofta de brukade träffa varandra. 

Mohammed Al Hassan minns han inte att han har träffat. Han känner inte heller till 

att de har bott tillsammans på flyktingförläggningen. Samma sak gäller för Myasar 

Albouch som han inte heller känner igen. Mohammed i Kuwait känner han som 

Raghda Khatbas fästman. Han har aldrig träffat honom men de brukade kommuni-

cera skriftligen med varandra. De kom i kontakt med varandra genom Raghda 

Khatba. M(A) är hans vän. De brukade dagligen arbeta tillsammans med Raghda 

Khatba på restaurangen och ibland skjutsade han M(A):s fru och barn till ett ställe 

där de kunde leka. Han vet inte hur länge han och M(A) har känt varandra men de 
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var som bröder och han gjorde allt som M(A) sa till honom att göra. Mot slutet 

förstörde dock M(A) ”allt” när han sa att han skulle hämta dit den syriska säkerhets-

tjänsten. Han förstod inte varför, eftersom han alltid hade följt M(A):s order. Han 

minns inte när detta inträffade. Han mådde nämligen psykiskt dåligt och åt medicin 

på ordination av läkare under tiden han arbetade på pizzerian. Han tror att det 

kanske var en eller två månader efter att de öppnade pizzerian som M(A) började 

förstöra allt genom att börja prata illa om Raghda Khatba. M(A) sa åt honom att han 

inte skulle lägga sig i. Det var så problemen började och han själv började äta 

tabletter. Samtidigt ville han inte förlora någon, varken Raghda Khatba eller M(A).   

 

Den 16 mars 2016 tror han att han arbetade på restaurangen. Kring samma datum 

mådde han dåligt och blev inlagd på sjukhuset för att vila där. Han känner inte igen 

de händelser som de övriga personerna har berättat om under huvudförhandlingen, 

eftersom han hör röster i sitt huvud. Han äter ungefär 20 tabletter om dagen men 

blir inte bättre av dem. Han och Mohammed i Kuwait har haft kontakt med varand-

ra genom textmeddelanden – exempelvis när Raghda Khatba fyllde år bad 

Mohammed i Kuwait honom att köpa en tårta till henne. De har även haft kontakt 

om frågor kring restaurangen men han minns inte om de har haft kontakt om 

någonting annat.  

 

Plats 1 – Parkering vid Midlanda 

 

Han minns inte att han har haft kontakt med Mohammed Al Hassan eller Myasar 

Albouch om att de skulle hämta M(A) eller att han har åkt i en bil tillsammans med 

dem. Han minns inte att han har varit på en parkeringsplats med M(A), Mohammed 

Al Hassan och Myasar Albouch heller. Han vet inte varför han inte minns detta men 

han tror att anledningen är att det inte har inträffat. Om det hade inträffat skulle han 

nämligen ha kommit ihåg det och även berättat om det, för att på så vis kunna 

försvara sig mot anklagelserna mot honom. Han upplever samma problem varje dag 

– att det känns som att det finns saker som han måste tänka på, men att han inte vet 
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vad, eftersom han äter så många tabletter per dag. Att han skulle ha brukat våld mot 

M(A) vid parkeringsplatsen i Midlanda tror han inte kan ha inträffat, eftersom han 

inte slår någon. Han minns ingenting om att Raghda Khatba ska ha pratat om att 

inhandla något rep.  

 

Plats 2 – Grustäkt 

 

Han minns inte att han har varit i en grustäkt tillsammans med M(A), Myasar 

Albouch och Mohammed Al Hassan. Han minns inte heller att de blev inlåsta 

bakom en vägbom eller att Saad Affori och Raghda Khatba senare kom till platsen. 

De gånger som han och M(A) åkte tillsammans i hans bil var de alltid ensamma, 

men han minns inte att han och M(A) har varit i grustäkten ensamma.  

 

Plats 3 – Skälarövägen, Fagervik 

 

Han brukar vara i Timrå, eftersom M(A) och Raghda Khatba bor i området, men 

han känner inte igen några gatunamn. Han har inte varit i en skogsdunge med 

Raghda Khadba, Saad Affori, Mohammed Al Hassan, Myasar Albouch och MA. 

Han vet inte hur han ska kommentera bilden som åklagaren påstår föreställer honom 

sittandes i en bil med grå tröja och ett halsband. Han vet inte om det är han som är 

på bilden. Han minns inte om han har fotograferat sig själv med mobiltelefonen. 

Han vet inte hur de fyra filmklippen från den 16 mars 2016 har hamnat i hans tele-

fon och han vet inte heller vem som har filmat händelserna. Han tror att filmerna 

handlar om problemen i Syrien eller någonting liknande. Han vet inte om det är han 

som pratar om pengar i en av filmerna, eftersom han inte minns händelsen. Det är 

inte han som för in en dildo i M(A), eftersom han inte gör sådana saker. Han vet 

inte vem det är som gör det och han minns inte vilka andra personer som var på 

platsen, eftersom han inte var där. Han känner inte igen dildon men minns inte om 

han har haft en sådan. Han vet inte om det kan vara hans armar och händer som 
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syns på stillbilden över våldtäkten. Han tror inte det, eftersom han inte gör sådana 

handlingar. 

 

Anledningen till att han inte minns någonting är för att han äter mediciner med 

anledning av att han mår dåligt. Den sistan minnesbild han har är att han arbetade 

på restaurangen, att han började må dåligt och blev inlagd på sjukhuset för att vila. 

Han tror att det var ungefär för en till två månader sedan som det hände. Han kan 

inte ha varit delaktig i händelserna den 16 mars 2016, eftersom han skulle ha kom-

mit ihåg det. Den minnesproblematik som har uppstått för honom på den senaste 

tiden beror på de mediciner han äter. De problem han har med minnet kommer av 

den tortyr han blev utsatt för av den syriska säkerhetstjänsten. Han minns att hjärn-

vätska rann ner från hans näsa på grund av tortyren. Han upplever att han har blivit 

sämre under tiden han varit i Sverige. Han tror att det kan ha varit någon som tog 

hans mobiltelefon på sjukhuset för att chatta med Mohammed i Kuwait. Susanne är 

hans fru. Han minns inte vad deras samtal den 18 mars 2016 handlade om.  

 

Han känner en person som heter ”Abu Ali” men inte någon som heter ”Abu Jaffar”. 

Han brukar alltid kalla varje person för dennes riktiga namn. Han vet inte vad det är 

för fotografier på honom och Raghda Khatba som har skickats och han minns inte 

vem som kan ha tagit dem. Det kan ha varit han som tagit fotografierna, men efter-

som han inte minns är han osäker på det. Han minns inte om han har skickat, foto-

grafierna till M(A). Han minns inte heller om M(A):s pass och mobiltelefon finns 

hos honom.  

 

Niklas Modig: Har var ute på uppdrag natten mot den 17 mars 2016 när han och 

kollegan Josefine Halvarsson blev uppropade på länskommunikationscentralen och 

fick veta att M(A) väntade i sin lägenhet på att polisen skulle komma dit. De kom 

överens om att träffa M(A) utanför hans hus. M(A) gick dåligt och berättade att han 

hade blivit kidnappad och misshandlad av personer som han inte visste vilka det 

var. Han upplevde att M(A) var chockad och extremt rädd. Den berättelse som 
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M(A) lämnade var osammanhängande. Hans kollega Josefine Halvarsson förde 

anteckningar på det som M(A) berättade. Tillsammans med M(A) åkte de runt till 

de olika brottsplatserna. Att M(A) även hade blivit våldtagen framkom under bil-

resan. De åkte mot Bergeforsen tills M(A) utropade ”här var det”. M(A) berättade 

att de också hade varit vid en grustäkt. Det tog så pass lång tid att komma fram till 

platsen att han började han tvivla på om M(A) talade sanning. Tillslut utropade 

M(A) igen ”här är det”. M(A) berättade att männen hade stått ute och rökt och att de 

hade dragit sönder en vägbom. När de kom fram till vägbommen började M(A) 

gråta väldigt kraftigt och sa ”där ser ni att jag talar sanning”. Med tanke på den 

kraftiga reaktionen började han tänka att M(A) talade sanning ändå. De plockade 

med sig fimpar från grustäkten, säkrade hjulspår och dokumenterade vägbommen. 

De försökte få M(A) att minnas var våldtäkten hade ägt rum, men han kunde inte 

lämna någon bra vägbeskrivning till platsen så de hittade därför inte dit. M(A) 

berättade för dem att personerna ville att han skulle överlåta en lägenhet utomlands 

till en av personerna. M(A) var rädd att personerna hade kartlagt hans familj och 

skulle skada dem. M(A) berättade att en av personerna ägde en restaurang eller 

kiosk i Sörberge. M(A) berättade också han hade ägt en pizzeria inom Sundsvalls 

kommun som han hade överlåtit men som hade en skuld på 65 000 kr vilket perso-

nerna som tog honom inte tyckte var bra. M(A) kan ha nämnt att de var 4 – 5 perso-

ner. M(A) nämnde även att han skulle ha fungerat som informationskälla till säker-

hetspolisen. De undersökte denna uppgift i efterhand och fann den vara riktig, även 

om de kunde se att M(A) inte varit behjälplig i någon större omfattning. M(A) tala-

de inte perfekt svenska, men han upplevde inte att det fanns något tolkbehov för att 

de skulle förstå vad som hade hänt. I en fortsatt utredning anser han dock att tolk-

hjälp hade varit nödvändigt. De bedömde på plats att det inte fanns anledning att 

tillkalla ambulans.  

 

Josefine Halvarsson: Hon var ute på uppdrag när hon och hennes kollega blev 

kontaktad av larmcentralen för att ta kontakt med M(A), vilket de gjorde. M(A) 

ville att de skulle komma till honom utan polisuniformerna på men det kunde de 
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inte. De mötte upp M(A) som hade ont i kroppen, svårt att gå och skakade. I bilen 

var M(A) väldigt mån om att ingen skulle se att han hade tagit kontakt med polisen. 

M(A) redogjorde ganska osammanhängande för vad som hade hänt och var väldigt 

mån om att visa brottsplatserna. I bilen var M(A) orolig och tittade upp så fort det 

kom en bil. M(A) berättade att han hade förts runt till olika platser och blivit utsatt 

för någon slags tortyr. Vid den första platsen skulle en grind ha varit trasig berättade 

M(A). När M(A) såg den trasiga bommen brast han ut i skrik och gråt. En bit ner 

skulle det finnas en container, sa M(A), där de andra personerna skulle ha stått och 

rökt. De åkte ner dit och fann containrar och cigarettfimpar som hennes kollega 

plockade med sig. M(A) hade svullna händer och sa att han hade väldigt ont i krop-

pen. De tog honom till sjukhuset där de fick se M(A) hade flera blåmärken på krop-

pen. Hon minns att M(A) nämnde att Sameer, Saad och Raghda skulle ha utfört 

brotten. M(A) berättade att det hade kommit två bilar från början som tog honom 

med sig. I den bil M(A) satt i sa han att det satt en person fram och två stycken i 

baksätet och att det i den andra bilen fanns två personer. När hon tecknade ner 

förhöret med M(A) var hon väldigt mån om att under hand läsa upp det hon hade 

skrivit för att få M(A):s godkännande. De hade ingen tolk med vid förhöret. M(A) 

grät till och från under förhöret. Hon uppfattade att M(A) verkade mån om att få 

berätta vad han hade varit med om men samtidigt rädd för att personerna skulle 

komma för att skada honom och hans familj.  

 

Robert Westling: Han är IT-forensiker sedan drygt sju år på polismyndigheten där 

han vid polisutredningar undersöker den digitala utrustningen. Han har undersökt 

mobiltelefoner många gånger tidigare. Den mobil som han undersökte i detta mål 

skickades först till polisen Stockholm för att där ta ut hela det raderade minnet. Han 

har undersökt fyra filmer och sju fotografier som hittats i mobiltelefonen. I telefo-

nen fanns det ett program för att kryptera filer. Han upprättade en lista över de filer 

som fanns krypterade och döpte dem till bland annat ”MOV_0235” etc. Eftersom de 

filmerna är krypterade har han inte kunnat titta på dem, men han har kunnat se när 

de skapades. Det har även funnits uppgifter i telefonen om att filmerna skickats via 
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KakaoTalk och WhatsApp till andra telefoner. På så vis har det emellertid varit 

möjligt att koppla filmerna i listan till de skickade filmerna då de har samma storlek 

– vilket är en stark indikation på att det är samma film. Film nummer 1 har han 

kunnat koppla till ”MOV_0299” som skapades den 16 mars 2016 kl. 20.24. Film 

nummer 2 har han kunnat koppla till ”MOV_0295” som skapades den 16 mars 2016 

kl. 20.13. För film nummer 3 finns det emellertid ingen film i listan som stämmer 

exakt överens med storleken, men han antar att den kan kopplas till ”MOV_0300” 

med anledning av att filstorleken på filmer kan ändras något när de skickas iväg via 

WhatsApp. Hans slutsats avseende film nummer 4 är att den har skickats iväg en 

gång och därefter krypterats. Han har nämligen inte kunnat koppla den filmen till 

någon av filmerna på den krypterade listan. Han tror att det antingen beror på att 

originalfilmen har raderats från telefonen eller att den har krypterats och därav inte 

finns med i listan. Därför kan han inte heller se när film nummer 4 skapades, men 

det måste ha skett före den 17 mars 2016, eftersom det var då den skickades via 

Whatsapp. Filmen som heter ”MOV_0298” i kolumnen är en film som han inte har 

kunnat titta på. Filmen är krypterad men han har inte kunnat hitta någon kopia på 

den. Utifrån storleken på filen kan han emellertid se att filmen är kort – bara några 

sekunder lång. Han har vidare kunnat se att film nummer 1 har skickats både den 19 

mars och den 20 mars 2016, att film nummer 2 och 3 har skickats den 17 och den 

19 mars 2016 samt att film nummer 4 har skickats den 17, 19 och 20 mars 2016. 

Samtliga filmer har skickats via WhatsApp och film nummer 4 har även skickats 

via KakaoTalk. Film nummer 4 har skickats vid minst fyra tillfällen och han har 

utifrån den anknytande konversationen kunnat se till vem filmen har skickats. Det 

finns ingenting som talar för att bilderna eller filmerna har laddats ner till telefonen. 

För att lyckas plantera in bildmaterialet så att det skulle se ut som att de hade ska-

pats av mobilen hade det behövts expertkunskap. 

 

Eyad Nasif: Han är vän med Saad Affori som är bror till hans svåger. Han har aldrig 

träffat Myasar Albouch eller Mohammed Al Hassan förut. Raghda Khatba brukade 

handla i Saad Afforis butik på Sörberge. Han är inte anställd i Saad Afforis butik 
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utan han går bara dit och hjälper till ibland. Han känner inte Sameer Mardini och 

inte heller M(A).  

 

Han är osäker på om det var den 16 mars 2016 eller en annan kväll som han var han 

ute och åkte bil med Saad Affori. Den aktuella dagen hade Saad Affori varit i sin 

butik i Härnösand som stänger vid kl. 20. Han minns att Saad Affori sa ”kom” och 

att han därefter hämtade upp honom utanför butiken i Sörberge. Klockan var då 

kanske 21.00. De åkte ”fram och tillbaka” i bilen i ungefär fem minuter tills de åkte 

till Bergeforsen. Han kan inte beskriva området de kom till, eftersom han inte hittar 

i området. Fagervik har han hört talas om, men vet inte vart det ligger. Saad Affori 

skulle skjutsa Raghda Khatba, som var med Saad Affori i bilen när de plockade upp 

honom, till hennes bil. Han minns att Saad Affori skjutsade Raghda Khatba till 

hennes bil och att han och Saad Affori därefter åkte direkt tillbaka till butiken. Han 

vet egentligen inte om det var Raghda Khatbas eller någon annans bil, eftersom han 

inte frågade. Bilen stod i närheten av Bergeforsens camping. Han minns inte om det 

var han som stängde butiken eller hans bror men därefter gick han hem. De träffade 

inga andra personer den kvällen. Han har inte sett några andra personer och han har 

själv inte lämnat bilen.   

 

Vittne VA: Klockan 9.00 på morgonen den 16 mars 2016 tog hennes make, M(A), 

deras son till dagis. Därefter skulle M(A) åka vidare med bussen kl. 10.00. M(A) 

missade dock bussen så han kom tillbaka hem igen och åkte med en buss vid 11-

tiden. Strax innan han lämnade hemmet på nytt frågade hon honom vart han skulle 

och fick till svar att han skulle till sin revisor. Klockan 13.00 ringde hon till honom, 

men fick inget svar. Hon fortsatte ringa flera gånger och skickade flera meddelan-

den, utan att få något svar. M(A) brukar alltid svara när hon ringer eller omedelbart 

ringa tillbaka, eftersom hon brukar ringa när hon behöver hans hjälp. Klockan 16.14 

fick hon slutligen ett meddelande från hans telefon som löd ”älskling, jag är lite 

upptagen”. M(A) brukar inte skriva till henne på det viset så hon kände på sig att 

någonting var konstigt. Senare på kvällen kom M(A) hem vid 23-tiden. Hon tänkte 
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bråka med honom, eftersom han hade varit borta hela dagen. Han vände då bort sitt 

ansikte mot dörren och beordrade henne att ta sonen därifrån, till rummet. Han var 

mycket nervös och nästan skrek åt henne. Hon blev väldigt chockad och tog sonen 

till rummet och stängde dörren. Hon såg många skador på sin man. Han var också 

svullen och hans byxor var neddragna. Hon skrek och grät. Han skakade och hade 

ont. Han bad henne att hjälpa till att ta av hans byxor, eftersom han ville gå på 

toaletten. Hon frågade honom vad som hade hänt och fick till svar att han hade varit 

med om en bilolycka. Hon frågade då varför hans byxor var neddragna om han hade 

varit med om en olycka. När hon fick av hans byxor såg hon att han hade flera 

blåmärken på kroppen. Hon upptäckte också att han saknade sin jacka. När hon 

frågade var jackan fanns sa han sa att han inte visste men att den kanske var kvar på 

sjukhuset. Hon bad honom att lägga sig ner på soffan. Han skakade av kylan och 

smärtan och kunde inte göra någonting. Hon la en filt över honom och satte på 

elementen för att det skulle vara varmt. Hon hjälpte honom att slå numret till hans 

kompis, eftersom han inte kunde hålla i telefonen själv. Hon hörde när han frågade 

kompisen varför kompisen inte hade berättat för henne att han hade varit med om en 

bilolycka. Hon hörde honom också fråga vart hans saker fanns – hans telefon och 

pass. Hon hörde att kompisen sa i telefonen att sakerna fanns på sjukhuset, att han 

”bara skulle skjutsa killarna och därefter hämta sakerna från sjukhuset”. Därefter 

ringde hennes man ytterligare ett samtal. Då talade han på svenska så hon förstod 

endast ordet ”polis”. När han lagt på sa han till henne att de skulle stänga dörren 

och inte titta mot fönstren. Hon började misstänka att någonting annat än en bil-

olycka hade inträffat. Hon hade aldrig tidigare hört M(A) säga att dörren skulle vara 

stängd eller att han oroade sig för sin familj.  

 

Det var en väninna till henne som berättade för henne att M(A) hade blivit utsatt för 

misshandel och en våldtäkt, inte polisen. Sameer Mardini hade nämligen visat 

filmerna för väninnan och sagt att han hade kränkt MA. Väninnan hade förstått att 

det var M(A) som var mannen på filmerna. Väninnans man hade sagt till Sameer 

Mardini att han skulle hamna hos polisen. Sameer Mardini hade då sagt att han 

65



   

SUNDSVALLS TINGSRÄTT 

Rotel 91 
DELDOM 

2016-07-22 

B 601-16 

 

 

 

 

 

skulle spela psykiskt sjuk och att maxstraffet skulle bli sju månader. Väninna berät-

tade detta för henne, men hon har själv ingen koppling till de tilltalade. Väninnans 

man känner M(A) och Sameer Mardini.  

 

När M(A) kom hem från sjukhuset, vilket var två dagar efter den aktuella händel-

sen, berättade han för henne vad som hade hänt. Om hennes mans familj får reda på 

vad som har hänt vet hon att det kan sluta i en katastrof. Sameer Mardini har hotat 

med att skicka bilder till M(A):s mamma föreställande M(A) när han var fastbunden 

och samtidigt kräva en lösensumma. Hon är rädd för att detta ska ske. Personerna 

har även hotat med att sprida videon på YouTube. Det som har inträffat har förstört 

hennes och M(A):s liv. Efter den aktuella dagen har M(A) mått väldigt dålig och är 

starkt påverkad av det som har hänt. Han har blivit mer nervös, mer stressad och vill 

inte komma i närheten av henne trots att hon är hans fru. M(A) vill inte heller äta 

mat tillsammans med sin familj, umgås med dem eller leka med sina barn. 

 

M(A) har berättat för henne att det var sju personer som utförde brotten mot honom 

samt vilka de var – bland annat Sameer Mardini och Raghda Khatba, vilka hon har 

träffat innan händelsen, samt Saad Affori som hon inte har träffat. De andra fyra 

personerna vet hon inte vilka det var eller hur de kopplades in. Hon tror att de kan 

ha blivit erbjudna pengar för att vara med. Första gången hon träffade Sameer 

Mardini och Raghda Khatba var på hennes son födelsedagskalas i november 2015. 

Första gången hon såg dem var dock på ett fotografi som Sameer Mardini hade 

skickat till M(A) när hon och M(A) var i utlandet. Fotografierna föreställde Sameer 

Mardini och Raghda Khatba tillsammans och Sameer Mardini skrev att han ”har 

träffat den här tjejen”. M(A) har aldrig skadat eller haft några problem med Sameer 

Mardini, Raghda Khatba eller Saad Affori. Hon vet att M(A) ägde en pizzeria som 

han köpte ensam. När hon och M(A) var i utlandet letade M(A) efter restaurang-

lokaler online på Blocket. Han hittade en lokal som han tyckte var bra, men den 

hade en medföljande skuld på ungefär 65 000 kr. M(A) köpte ändå lokalen på avbe-

talning. Anledningen till att M(A) sålde pizzerian var för att han inte klarade av att 
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driva den ekonomiskt och var rädd den skulle bli högt skuldsatt, eftersom han arbe-

tade ensam på den. M(A) sålde pizzerian till en ny ägare, också genom avbetalning. 

Hon känner inte till någon som heter Mohammed och bor i Kuwait.  

 

Kvinnorna i henens kvarter har berättat för henne att Raghda Khatba är en dålig 

kvinna. Innan den 16 mars 2016 kom en kvinna som hon hade träffat tidigare på 

dagis, fram till henne och sa att Raghda Khatba hade dåligt rykte, eftersom hon 

hade en relation till en person som bodde på ett annat område och som hette Saad. 

Det var dagen innan den aktuella dagen som denna kvinna berättade detta för henne 

när hon kl. 20 knackade på hennes dörr. Att se denna kvinna där gjorde henne över-

raskad, eftersom denna kvinna inte kände till hennes adress. Kvinnan frågade även 

om M(A) var hemma, om hon fick träffa honom, varför han inte arbetade, om han 

hade kvar sin restaurang, vad han gjorde mer än att arbeta och om han kunde skjutsa 

hem henne. Hon sa att M(A) inte kunde det men att hon kunde följa henne till bus-

sen. Kvinnan verkade dock inte vilja att hon väntade tillsammans med henne på 

bussen. Dagen efter att M(A) blev utsatt för brottet berättade en granne för henne att 

denna kvinna var en nära anhörig till Saad Affori.  

 

DOMSKÄL 

 

Åklagarna och målsäganden M(A) har, som framgått under rubriken Yrkanden 

m.m., framställt yrkande i målet mot envar av Sameer Mardini, Myasar Albouch, 

Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori. 

 

Efter huvudförhandlingen i målet har tingsrätten under överläggningen i särskilt 

beslut funnit att åklagarna i målet lagt fram övertygande bevisning om att Sameer 

Mardini begått de åtalade gärningarna och därvid förordnat att han ska genomgå en 

undersökning enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning. Tings-

rätten kommer därför att, efter begärd undersökning inhämtats och behandlats vid 

en fortsatt huvudförhandling, slutligt i dess helhet pröva ansvarsfrågan – däribland 
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åtalspunkt 2 – och övriga frågor beträffande Sameer Mardini medan målet beträf-

fande Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori 

slutligt prövas genom denna deldom. 

 

Tingsrättens övergripande bedömning 

 

I brottmål gäller att åklagaren har bevisbördan för samtliga de omständigheter som 

framförs i gärningsbeskrivningen och som måste föreligga för att den tilltalade ska 

fällas till ansvar. Det innebär som huvudregel att den tilltalades uppgifter ska läggas 

till grund för bedömningen, om inte åklagaren motbevisar dem eller om den till-

talades uppgifter är så orimliga att de kan lämnas utan avseende. För en fällande 

dom i brottmål krävs att domstolen genom den utredning som lagts fram i målet 

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

till det som åklagaren har gjort gällande inom ramen för gärningsbeskrivningen. Det 

ska alltså i allmänhet vara praktiskt taget uteslutet att det kunnat ha gått till på något 

annat sätt än det som åklagaren har påstått. Det är alltså, som i ett fall som aktuella, 

inte tillräckligt att målsägandens berättelse kan anses framstå som mer trovärdig än 

de tilltalades. Även en trovärdig berättelse kan i sig innehålla uppgifter som på 

grund av olika omständigheter framstår mer eller mindre tillförlitliga. Vid främst 

bedömningen av tillförlitligheten av utsagor blir därför tillgången eller avsaknaden 

av skriftlig eller muntlig stödbevisning av särskild betydelse. I det aktuella målet 

föreligger i stora delar – förutom målsägandens berättelse – enbart uppgifter från de 

tilltalade själva. Allmänt brukar dock uppgifter från medtilltalade prövas med stor 

försiktighet. I detta mål finns också en uppenbar risk att en tilltalad medvetet eller 

omedveten förringar sin egen medverkan och skjuter ansvar på en medtilltalad, 

särskilt om denne medtilltalade inte ansett sig ha förmåga att minnas en händelse 

han uppenbarligen varit delaktig i. En inte oväsentlig del av bedömningen av tillför-

litligheten av uppgifter som en person lämnar i ett förhör vid huvudförhandlingen 

inför rätten är vad personen berättat annorlunda eller inte alls berättat vid polis-

förhör under förundersökningen. För värderingen av uppgifterna från polisförhöret 
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är av särskild betydelse omständigheterna vid förhörstillfället och inte minst tillgång 

till en tolk på förhörspersonens modersmål samt kvaliteten på förhörsanteckning-

arna. I detta mål har t.ex. målsäganden M(A)s förhör vid huvudförhandlingen ägt 

rum med tolk medan de polisförhör som ägt rum med honom uteslutande har skett 

på svenska utan tillgång till tolk. 

 

Målsäganden M(A) har genomgående gjort ett trovärdigt intryck. Han har struktu-

rerat och på ett i huvudsak återhållsamt sätt berättat vad han upplevt sig vara med 

om den aktuella dagen den 16 mars 2016. Han berättelse bär det självupplevdas 

prägel. De uppgifter som han lämnat får i många delar stöd den tekniska utredning-

en och annan oberoende utredning samt i delar också av de uppgifter olika tilltalade 

var för sig lämnat. Tillförlitligheten av de uppgifter som M(A) lämnat under den 

period av skeendet när hans ögon varit förtäckta eller förbundna ger dock anledning 

till en mera försiktig bedömning. Detta särskilt under de kortare perioder av 

skeendet när M(A) varit utsatt grövre våld. 

 

Målsäganden M(A) har beskrivit att han varit utsatt för kraftigt våld mot såväl 

kroppen som huvudet och även med olika tillhyggen. Det kan visserligen förefalla 

som om de skador som dokumenterats i rättsintyget och genom olika fotografier 

tagna i anslutning till dagen för brottet respektive dagen för läkarundersökningen är 

något lindrigare än som skulle kunna antas vara följden av det våld som M(A) 

beskrivit. Det saknas dock anledning att utifrån vad som framkommit av rättsintyget 

dra en slutsats att M(A) inte utsatts för våld på det sätt som han har beskrivit.  

 

Beträffande motivbilden för de handlingar som M(A) berättat att han utsatts för 

framstår den som långt mera komplicerad och delvis en annan än som M(A) kort-

fattat och mera motvilligt beskrivit i sitt förhör under huvudförhandlingen. Motiv-

bilden har uppenbarligen – vilket också stöds av vad bl.a. vittnet V(A) berättat – en 

tydlig grund i en ekonomisk uppgörelse huvudsakligen med koppling till M(A):s 

förvärv, drift och försäljning av en pizzeria i Sundsvall. Det framgår också av bl.a. 

69



   

SUNDSVALLS TINGSRÄTT 

Rotel 91 
DELDOM 

2016-07-22 

B 601-16 

 

 

 

 

 

de olika upptecknade samtalen under den hemliga telefonavlyssningen (aktbilaga 

223) och av chatt-loggen mellan Sameer Mardini och ”King Love” (aktbilaga 225). 

Det ankommer givetvis inte på tingsrätten att i och för detta mål pröva om och i så 

fall vilka ekonomiska eller arbetsrättsliga mellanhavanden som må ha förevarit 

mellan å ena sidan M(A) och å andra sidan Sameer Mardini, Raghda Khatba och 

möjligen hennes uppgivne förutvarande fästmannen Mohamed i Kuwait. Detta 

särskilt som åklagarna i gärningsbeskrivningen under åtalspunkt 1 inte angett detta i 

samband med syftet för bemäktigandet och bortförandet av M(A). 

 

Sammantaget sätter tingsrätten alltså tilltro till målsägandens uppgifter och lägger i 

allt väsentligt dessa uppgifter till grund för bedömningen i målet. 

 

Vad som är utrett om händelseförloppet den 16 mars? 

 

Tingsrätten finner följande utrett i målet om händelseförloppet den 16 mars 2016, så 

långt som det är relevant för prövningen inom ramen för deldomen och åtals-

punkt 1. 

 

På morgonen den 16 mars åker Saad Affori till Härnösand för att arbeta i den av tre 

kioskbutiker som han är delägare i. Han var i Härnösand till dess han stängde buti-

ken vid 19-tiden.  

 

På förmiddagen den aktuella dagen kör Sameer Mardini i sällskap med Raghda 

Khatba, Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan från den flyktingförläggning 

där han vid tillfället bodde. Raghda Khatba hade övernattat hos honom. Myasar 

Albouch och Mohammed Al Hassan, som båda också vistades på förläggningen, 

hade Sameer någon eller några dagar dessförinnan vidtalat att hjälpa honom med att 

plocka upp och få med sig en person i bilen. I gengäld var de utlovade att få hyra en 

bostad tillsammans med Sameer Mardini. I övrigt kände de tre inte varandra 

närmare.  
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Cirka fem minuters bilfärd från Tallnäsvägen släppte de av Raghda Khatba vid en 

bensinmack. 

 

Någon gång efter kl. 10.45 går M(A) till en busshållplats på Tallnäsvägen i Timrå. 

Han ska enligt egen uppgift ta bussen för att besöka sin revisor. Vid cirka kl. 11 

kommer Sameer Mardini i sin ljusgrå personbil (Peugeot 307) och stannar i nära 

anslutning till den plats där M(A) står och väntar på bussen. Mohammed Al Hassan 

och Myasar Albouch går ur bilen och för med visst våld M(A) till bilen och placerar 

honom i bilens baksäte. Mohammed Al Hassan och Myasar Albouch kommer där-

efter att under huvuddelen av den fortsatta bilfärden under dagen att sitta på vardera 

sidan om M(A) i baksätet till Sameer Mardinis bil.  

 

Under den inledande delen av bilfärden tvingas M(A), efter att både Mohammed Al 

Hassan och Myasar Albouch använt våld i form av bl.a. knytnävsslag mot M(A):s 

ansikte, lämna ifrån sig sin mobiltelefon och plånbok/korthållare. De tillgripna 

föremålen tas om hand av Sameer Mardini. Det framstår redan under den inledande 

bilfärden klart av samtalen i bilen att det är fråga om en kidnappning med syfte att 

M(A) skulle utsättas för i vart fall ytterligare våld. Under bifärden utväxlar Sameer 

Mardini ett antal telefonsamtal med i vart fall Raghda Khatba och Saad Affori. 

 

Strax före kl. 12 kommer den av Sameer Mardini körda bilen fram till parkeringen 

vid Midlanda (i målet benämnt som ”plats 1”) inom Timrå kommun. Något senare 

anländer Raghda Khatba i en annan bil (Audi A6) till parkeringen. Ett häftigare 

replikskifte uppkommer mellan henne och M(A), som fortfarande sitter i bilen. Till 

parkeringen har Raghda Khatba medfört de blåfärgade rep hon tidigare under dagen 

med viss hjälp per telefon av Saad Affori inhandlat på en bensinmack. Raghda 

Khatba får M(A):s mobiltelefon av Sameer Mardini. Telefonen har hon sedan med 

sig när hon strax därefter åker från platsen. 
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Raghda Khatba åkte därefter till Saad Affori och vistades huvudsakligen i hans 

butik i Härnösand från cirka kl. 15 till dess butiken stängdes. 

 

Efter att Raghda Khatba lämnat plats 1 försöker M(A) fly från platsen. Han halkar 

dock omkull och fångas relativt omgående in av Mohammed Al Hassan och Myasar 

Albouch. M(A) får av dem motta ett antal slag och sparkar mot kroppen. M(A) mot-

sätter sig dock att åter sätta sig i bilen. Sameer Mardini hämtar en då en s.k. hjul-

mutternyckel från sin bil och utdelar ett par slag med detta metallförmål mot M(A). 

Slagen träffar M(A):s armbåge och händer. M(A) sätter sig därefter åter i bilen. 

 

På uppdrag av Sameer Mardini binder därefter Mohammed Al Hassan och Myasar 

Albouch med det rep som Raghda Khatba haft med sig till platsen M(A) till händer 

och fötter så att han inte längre kan röra sig själv. 

 

Under vistelsen på plats 1 utväxlar Sameer Mardini ett antal mobilsamtal med bl.a. 

Raghda Khatba och Saad Affori. 

 

Sameer Martini, Mohammed Al Hassan, Myasar Albouch och M(A) åker därefter 

till en grustäkt (i målet benämnt som ”plats 2”) i Timrå kommun. De är framme vid 

grustäkten någon gång efter kl. 14. M(A) blir sittande i bilen under närmare fem 

timmar. Under denna tid kommer inte någon annan till platsen. Under vistelsen på 

plats 2 utväxlar Sameer Mardini ett antal mobilsamtal med bl.a. Raghda Khatba och 

Saad Affori. 

 

Efter cirka kl. 19 får M(A) Mohammed Al Hassans tröja trädd över huvudet och 

ögonen. När de fyra ska lämna grustäkten har vägbommen stängts och låsts. Sameer 

Mardini ringer då till Saad Affori för att få hjälp. 

 

Saad Affori kommer till platsen i sin bil (Ford). I bilen finns också Raghda Khatba. 

Hon lämnar vid tillfället över mat som hon på begäran av Sameer Mardini inhandlat 
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på McDonald´s. Med det blåfärgade repet dras med hjälp av en bil sönder låset till 

vägbommen. Sameer Mardini kan därefter med sin bil köra ut från grustäkten. I 

bilen finns då M (A) med Mohammed Al Hassan och Myasar Albouch på vardera 

sidan om sig i baksätet. Innan de fortsätter färden binds en sjal tillhörig Raghda 

Khatba runt den tröja som M(A) redan hade trädd över sitt huvud och ögon. 

 

Saad Affori åker i sin bil tillsammans Raghda Khatba först från platsen med Sameer 

Mardinis bil strax efter. Det finns inte något i utredningen som ger stöd för att det 

på plats 2 vid detta tillfälle skulle ha funnits ytterligare någon bil eller ytterligare 

någon person utöver M(A), Sameer Mardini, Myasar Albouch, Mohammed Al 

Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori. 

 

De båda bilarna åker därefter gemensamt till Skälarövägen i Fagervik (i målet 

benämnt som ”plats 3”) i Timrå kommun. Väl framme vid plats 3 lyfts M(A) ut ur 

bilen. Han har fortfarande ögonbindel samt är fastbunden till händer och midja. Det 

är snö och halt på marken. M(A) förs cirka 60 meter från bilarna. Han får sitta ned 

på knä. I den ställningen får han motta ett antal slag och sparkar samt får ett antal 

hot uttalade mot sig. Samtliga på platsen deltar i misshandeln. Ragha Khatba utdelar 

därvid mer än en spark mot M(A):s huvud. 

 

Misshandeln av M(A) fortsätter därefter i en omedelbar följ sedan M(A) blivit fast-

surrad med ryggen mot ett träd. I detta skede av misshandeln utdelar Saad Affori ett 

antal slag med tillhygge – troligen av trä – mot kroppen på M(A). 

 

Efter ett uppehåll återkommer de övriga till M(A). Han frigörs från trädet och får på 

nytt sitta ned på marken. Någon i sällskapen häller bromsvätska eller någon annan 

vätska över huvudet på M(A). I samband med det uttalade Saad Affori på svenska 

”bränn honom”. I anslutning till detta får M(A) lämna ifrån sig jacka till Sameer 

Mardini. 
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Repen runt M(A) skärs sedan av liksom hans skärp till byxorna. M(A):s byxor dras 

av honom och han blir liggande på sidan på marken. Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan håller i M(A):s armar medan Sameer Mardini ett flertal 

gånger för en dildo – som hämtats från ett sidofack vid dörren till förarsätet i 

Peugeoten – med kraft in eller invid M(A):s blottade anus. I stort hela denna hand-

ling filmas med en mobiltelefon samtidigt som Mohammed Al Hassans mobiltele-

fon används som extra ljuskälla. Det framstår också otvetydigt att Raghda Kathba 

och Saad Affori finns i direkt anslutning även till detta händelsemoment vid plats 3. 

De bådas uppgifter om de lämnat platsen i direkt anslutning till att de förstod att vad 

som M(A) skulle utsättas för med dildon framstår som en efterhandskonstruktion. 

 

Raghda Kathba har dock lämnat plats 3 tillsammans med Saad Affori i hans bil och 

innan Sameer Mardini körde tillbaka med M(A), Myasar Albouch och Mohammed 

Al Hassan i bilen. 

 

Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan har berättat om att det på plats 3 

funnits också två ”svenskar”. Det enda som ger stöd för deras berättelse i denna del 

är att vittnet V(A) uppfattat att M(A) berättat för henne att det var sammanlagt sju 

personer som utförde brotten mot honom. Det är en uppgift som M(A) dock inte 

bekräftat under förhöret med honom under huvudförhandlingen. Uppgiften om 

ytterligare personer på platsen som dessutom skulle ha deltagit i misshandeln måste 

därför lämnas utan avseende som en efterhandskonstruktion. 

 

Skuld och rubricering 

 

Människorov 

 

I 4 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken finns brottsbestämmelser som reglerar gärningar 

som består i att beröva en annan person friheten. Den allvarligare formen av 

frihetsberövande är människorov (1 §). För att en gärning ska betraktas som 
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människorov krävs dels att frihetsberövandet inleds med ett bemäktigande av offret, 

dels att gärningsmannens uppsåt är att skada offret till liv eller hälsa, tvinga honom 

eller henne till tjänst eller att utöva utpressning. Ett bemäktigande innebär att på ett 

eller annat sätt få offret i sin makt; det behöver inte ske genom våld eller hot om 

våld. Straffansvar för olaga frihetsberövande kräver däremot inte något bemäkti-

gande eller något uppsåt att skada. 

 

De våldshandlingar eller hot som kan ingå i att bemäktiga sig någon konsumeras 

vanligtvis av brottet människorov. Ett undantag är om våldet är så allvarligt att det i 

sig är att bedöma som grov misshandel. Om uppsåtet att skada offret fullföljs döms 

alltid särskilt för detta brott. Om t.ex. misshandel skett i samband med ett olaga 

frihetsberövande döms i brottskonkurrens för brotten. Brottet människorov karakte-

riseras som ett perdurerande brott. 

 

Brotten människorov och olaga frihetsberövande är båda uppbyggda på det sättet att 

straffansvar för normalbrottet inleder de tillämpliga bestämmelserna med angivande 

av straffskalan, minst fyra års fängelse och längst 18 år eller livstid när det gäller 

människorov och minst ett års och längst tio års fängelse när det gäller olaga frihets-

berövande. Om det finns anledning att bedöma brottet människorov som mindre 

grovt döms till maximalt sex års fängelse. Om brottet ska anses grovt eller mindre 

grovt har frihetsberövandets varaktighet betydelse. Men också frihetsberövandets 

art och det fysiskt eller psykiskt lidande eller kränkning i övrigt som det inneburit. 

Dessa omständigheter har också betydelse för straffmätningen.  

 

För att vinna framgång med sin talan om människorov måste åklagaren visa att 

varje gärningsman haft ett uppsåt som sträcker sig längre än ett rent bemäktigande 

och bortförande av M(A), det vill säga – som aktuell gärningsbeskrivning är utfor-

mad – att han eller hon haft uppsåt till att M(A) efter bortförandet skulle skadas till 

liv eller hälsa ytterligare. 
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De sammantagna omständigheterna är i målet sådana att det enligt tingsrättens 

uppfattning är ställt utom rimligt tvivel att – såvitt nu är i fråga – Myasar Albouch, 

Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori haft avsikt att efter bort-

förandet skada M(A). Det är för bedömningen utan betydelse vilket eller motiv som 

den enskilde gärningsmannen haft för att M(A) skulle skadas. Tingsrätten konsta-

terar att Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan trots sin insikt om vad som 

skulle kunna hända M(A) valt att stanna kvar tillsammans med Sameer Mardini 

under hela dagen trots att de båda haft både möjlighet och gott om tid att bege sig 

från respektive brottsplats. Detta kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att de 

båda valt att genom sin närvaro delta i gärningen. Det förhållandet att de möjligen 

ogillade brottsplanen saknar betydelse. Tingsrätten anser alltså att Myasar Albouch 

och Mohammed Al Hassan har gjort sig skyldiga till människorov.  Raghda Kathba 

och Saad Affori har gjort sig skyldiga till medhjälp till människorov genom att 

främja människorovsgärningen i vart fall på det sätt åklagaren gjort gällande. Vad 

Raghda Kathba i detta avseende uppgivit om orsaken till inköpen av repen måste 

med hänsyn till vad som i övrigt framkommit anses som en efterhandskonstruktion, 

som därför ska lämnas utan avseende. 

 

Varken av lagtexten eller av förarbetena framgår vilka omständigheter som ska ha 

betydelse för om ett människorov ska hänföras till första eller andra stycket i 4 kap. 

1 § brottsbalken. Möjligen talar konstruktionen av paragrafen att utgångspunkten är 

att den som begått människorov ska dömas enligt lagrummets första stycke och att 

andra stycket ska tillämpas först om det finns omständigheter som talar i förmild-

rande riktning. I det aktuella fallet talar snarast ett antal allvarliga moment mot att 

anse brottet som ringa, såsom frihetsberövandets längd, graden av fysiskt eller 

psykiskt lidande samt arten av intrång i M(A):s frihet. Tingsrätten anser därför att 

människorovet inte kan bedömas som mindre grovt. 
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Grov våldtäkt 

 

Tingsrätten har under ett tidigare avsnitt funnit utrett att Myasar Albouch, 

Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori var för sig och tillsammans 

genom råd och dåd främjat att Sameer Mardini med våld och hot genomfört 

sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar och övriga omständig-

heter är jämförlig med samlag genom att han penetrerat M(A) analt med en dildo. 

 

För att anse att den aktuella handlingen jämförlig med samlag hade det i och för sig 

inte krävts en penetrering utan det hade varit tillräckligt med en beröring av anus. 

Det är nämligen kränkningen av M(A):s sexuella integritet och inte sexualhand-

lingens tekniska karaktär som är central för rubriceringen. Handlingen i det aktuella 

fallet har innehållit förödmjukande och förnedrande inslag och varit förenad med 

viss smärta utan att ge upphov till några betydande fysiska skador. Mot bakgrund 

härav och på de av åklagarna angivna grunderna ska våldtäkten bedömas som grov. 

 

Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori ska 

därför var och en dömas också för medhjälp till grov våldtäkt. 

 

Grov misshandel 

 

Tingsrätten har under ett tidigare avsnitt funnit utrett att Myasar Albouch, 

Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori på plats 3 i ett samman-

hängande händelseförlopp tillsammans och i samförstånd på olika sätt misshandlat 

M(A) på det sätt åklagarna gjort gällande. Tingsrätten instämmer även i de skäl som 

åklagarna angett för varför misshandeln ska anses som grov.  

 

Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori ska 

därför var och en dömas också för grov misshandel. 
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Misshandel 

 

Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt funnit utrett att Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan på plats 1 misshandlat M(A) på sätt åklagaren gjort 

gällande. Eftersom Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan döms för 

människorov, som inte är ringa, konsumeras misshandeln i konkurrens med 

människorovsbrottet. 

 

Olaga hot 

 

Saad Affori har vidgått de faktiska omständigheterna att han på plats 3 på svenska 

”bränna honom” för att skrämma M(A) i anslutning till att någon hällt en vätska 

över huvudet på M(A). Det framstår som klart att Saad Affori insåg att det uttalade 

hotet var sådant att M(A) kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga 

säkerhet. Åtalet för olaga hot är därmed styrkt. Tingsrätten delar åklagarnas uppfatt-

ning att Saad Affari kan dömas också för olaga hot i konkurrens till människorovs-

brottet utan att påverka straffmätningen. 

 

Rån 

 

Åklagaren har gjort gällande att – såvitt nu är i fråga – Myasar Albouch och 

Mohammed Al Hassan vid färden i Sameer Mardinis bil under färden från 

Tallnäsvägen till plats 1 ska dömas för rån för att tillsammans och i samförstånd  

slagit M(A) i ansiktet och på uppmaning av Sameer Mardini stulit bl.a. M(A):s 

mobiltelefon och plånbok. Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt funnit utrett att det 

gått till på det sätt som åklagaren gjort gällande. Tingsrätten uppfattar att åklagarna 

genom placeringen av den grova stölden och misshandeln i gärningsbeskrivningen 

gör gällande att allvaret av våldet ska ses i ljuset av det ofrivilliga frihetsberövande 
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som M(A) befinner sig i samband med tillgreppet. Mot bakgrund av detta ska som 

åklagaren gjort gällande tillgreppet rubriceras som rån. 

 

Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan ska därför dömas också för rån. 

 

Utvisning 

 

Myasar Albouch 

 

Myasar Albouch har som tingsrätten funnit begått allvarliga, om inte synnerligen 

grova brott, som vanligen föranleder att han ska dömas till ett längre fängelsestraff. 

Brotten kan också med hänsyn till den skada och kränkning de inneburit för enskil-

da intressen anses vara sådana att de med tillämpning av 8 a kap. 1 § utlännings-

lagen (2005:716) bör leda till att han inte ska få stanna kvar i landet utan utvisas 

från Sverige. Vid tingsrättens prövning av frågan om det finns förutsättningar att 

besluta om utvisning ska enligt 4 § samma kapitel utlänningslagen hänsyn också tas 

till om det föreligger hinder mot att verkställa ett sådant beslut (jfr 12 kap. samma 

lag). 

 

Av yttrande inhämtat från Migrationsverket framgår att Myasar Albouch ansökte 

om asyl i Sverige den 11 oktober 2015. Verket har inte ännu fattat något beslut i 

ärendet.  Mot bakgrund av vad som hittills framkommit har Migrationsverket 

meddelat att verket inte kan bedöma om det föreligger hinder mot verkställighet 

enligt utlänningslagen. 

 

Migrationsverket har alltså ännu inte gjort någon utredning av Myasar Albouchs 

individuella asylskäl. Av andra yttranden som i målet inhämtats från Migrations-

verket framgår emellertid att det för närvarande föreligger ett generellt verkställig-

hetshinder i förhållande till Syrien. Frågan är om det finns grund för att anta att 

detta hinder inte kommer att kvarstå vid den tidpunkt då det blir aktuellt att 
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verkställa ett utvisningsbeslut. Det verkställighetshinder som enligt Migrations-

verkets yttrande föreligger i förhållande till Syrien har sin bakgrund i den rådande 

situationen av generellt och allvarligt våld där. Det angivna säkerhetsläget i Syrien 

har bestått under en längre tid och enligt tingsrättens mening är det troligt att det 

består också när Myasar Alouch avtjänat det straff han ådöms genom denna dom. 

Yrkandet om utvisning av Myasar Alouch ska därför ogillas. 

 

Mohammed Al Hassan 

 

Mohammed Al Hassan har som tingsrätten funnit begått allvarliga, om inte synner-

ligen grova brott, som vanligen föranleder att han ska dömas till ett längre fängelse-

straff. Brotten kan också med hänsyn till den skada och kränkning de inneburit för 

enskilda intressen anses vara sådana att de med tillämpning av 8 a kap. 1 § utlän-

ningslagen (2005:716) bör leda till att han inte ska få stanna kvar i landet utan 

utvisas från Sverige. Vid tingsrättens prövning av frågan om det finns förutsättning-

ar att besluta om utvisning ska enligt 4 § samma kapitel utlänningslagen hänsyn 

också tas till om det föreligger hinder mot att verkställa ett sådant beslut (jfr 12 kap. 

samma lag). 

 

Av yttrande inhämtat från Migrationsverket framgår att verket inte ännu utrett 

Mohammed Al Hassans behov av skydd och personliga förhållanden i övrigt.  Mot 

bakgrund av vad som hittills framkommit har verket upplyst att det sedan den 

30 januari 2012 inte verkställer några beslut om avvisning eller utvisning till Syrien. 

 

Migrationsverket har alltså ännu inte gjort någon utredning av Mohammed Al 

Hassans individuella asylskäl. Av andra yttranden från Migrationsverket i målet 

framgår emellertid att det för närvarande föreligger ett generellt verkställighets-

hinder i förhållande till Syrien. Frågan är om det finns grund för att anta att detta 

hinder inte kommer att kvarstå vid den tidpunkt då det blir aktuellt att verkställa ett 

utvisningsbeslut. Det verkställighetshinder som enligt Migrationsverkets yttrande 
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föreligger i förhållande till Syrien har sin bakgrund i den rådande situationen av 

generellt och allvarligt våld där. Det angivna säkerhetsläget i Syrien har bestått 

under en längre tid och enligt tingsrättens mening är det troligt att det består också 

när Mohammed Al Hassan avtjänat det straff han ådöms genom denna dom. 

Yrkandet om utvisning av Mohammed Al Hassan ska därför ogillas. 

 

Raghda Kathba  

 

Raghda Kathba har som tingsrätten funnit begått allvarliga, om inte synnerligen 

grova brott, som vanligen föranleder att han ska dömas till ett längre fängelsestraff. 

Brotten kan också med hänsyn till den skada och kränkning de inneburit för enskil-

da intressen anses vara sådana att de med tillämpning av 8 a kap. 1 § utlännings-

lagen (2005:716) bör leda till att hon inte ska få stanna kvar i landet utan utvisas 

från Sverige. Vid tingsrättens prövning av frågan om det finns förutsättningar att 

besluta om utvisning ska enligt 4 § samma kapitel utlänningslagen hänsyn också tas 

till om det föreligger hinder mot att verkställa ett sådant beslut (jfr 12 kap. samma 

lag). 

 

Av yttrande inhämtat från Migrationsverket framgår att Raghda Kathba ansökte om 

asyl i Sverige den 6 augusti 2015. Verket har inte fattat något beslut i ärendet. 

Migrationsverket bedömer att den rådande situationen av generellt våld i Syrien är 

så allvarlig att var och en bedöms vara utsatt för risk för behandling i strid med 

artikel 3 i Europakonventionen. Den som gör hemvist/medborgarskap i Syrien 

sannolik ska därför betraktas som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § 

första stycket 1 utlänningslagen. Mot bakgrund av vad som hittills framkommit 

anser verket att det föreligger hinder mot verkställighet till Syrien. 

 

Migrationsverket har alltså ännu inte gjort någon utredning av Raghda Kathbas 

individuella asylskäl. Av yttrandet från Migrationsverket framgår emellertid att det 

för närvarande föreligger ett generellt verkställighetshinder i förhållande till Syrien. 
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Frågan är om det finns grund för att anta att detta hinder inte kommer att kvarstå vid 

den tidpunkt då det blir aktuellt att verkställa ett utvisningsbeslut. Det verkställig-

hetshinder som enligt Migrationsverkets yttrande föreligger i förhållande till Syrien 

har sin bakgrund i den rådande situationen av generellt och allvarligt våld där. Det 

angivna säkerhetsläget i Syrien har bestått under en längre tid och enligt tingsrättens 

mening är det troligt att det består också när Raghda Kathbas avtjänat det straff hon 

ådöms genom denna dom. Yrkandet om utvisning av Raghda Kathba ska därför 

ogillas. 

 

Påföljd  

 

Myasar Albouch 

 

Myasar Albouch döms i målet för grov misshandel, människorov, medhjälp till grov 

våldtäkt och rån. Straffet för människorov är fängelse lägst fyra år. Med hänsyn till 

att Myasar Albouch inte kan anses haft en ledande roll i händelseförloppet, om än 

deltagit under hela händelseförloppet och i flertalet gärningar innefattande även 

misshandel och rån, kan straffvärdet för denna del av brottsligheten inte anses i stort 

mer än överskrida minimistraffet för människorov. Till detta kommer dock 

medhjälp till våldtäkt och grov misshandel, varför tingsrätten anser att straffvärdet 

för den samlade brottsligheten uppgår till fem år och sex månader. Annan påföljd är 

fängelse blir därmed inte aktuell. Fängelsestraffets längd ska fastställas utifrån 

straffvärdet. 

 

Mohammed Al Hassan 

 

Mohammed Al Hassan döms i målet för grov misshandel, människorov, medhjälp 

till grov våldtäkt och rån. Straffet för människorov är fängelse lägst fyra år. Med 

hänsyn till att Mohammed Al Hassan inte kan anses haft en ledande roll i 

händelseförloppet, om än deltagit under hela händelseförloppet och i flertalet 
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gärningar innefattande även misshandel och rån, kan straffvärdet för denna del av 

brottsligheten inte anses i stort mer än överskrida minimistraffet för människorov. 

Till detta kommer medhjälp till våldtäkt och grov misshandel varför tingsrätten 

anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fem år och sex 

månader. Annan påföljd är fängelse blir därmed inte aktuell. Fängelsestraffets längd 

ska fastställas utifrån straffvärdet. 

 

Raghda Kathba 

 

Raghda Kathba döms i målet för grov misshandel, medhjälp till människorov och 

medhjälp till grov våldtäkt. Raghda Kathba döms till medhjälp till två mycket 

allvarliga brott. Även om det finns möjlighet att döma till en påföljd som under-

stiger straffminimum fyra år så är straffvärdet av den samlade brottsligheten hög. 

Raghda Kathbas eventuella delaktighet i någon form av planering av de brott som 

tingsrätten funnit styrkta i målet har inte med tillräcklig klarhet kunnat utredas och 

det går inte heller att fastställa att hon i de delar av händelseförloppet hon deltagit 

intagit en ledande roll. Straffvärdet av hennes samlade brottslighet är likafullt 

mycket hög och tingsrätten anser att den uppgår till fyra år. Annan påföljd är 

fängelse blir därmed inte aktuell. Fängelsestraffets längd ska fastställas utifrån 

straffvärdet. 

 

Saad Affori 

 

Saad Affori döms i målet för grov misshandel, medhjälp till människorov, olaga hot 

och medhjälp till grov våldtäkt. Han döms till medhjälp till två mycket allvarliga 

brott. Även om det finns möjlighet att döma till en påföljd som understiger straff-

minimum fyra år så är straffvärdet av den samlade brottsligheten hög. Även om det 

inte av utredningen går att fastställa att han i de delar av händelseförloppet han 

deltagit och som omfattas av gärningsbeskrivningen ska ha intagit en ledande roll. 

Straffvärdet av hans samlade brottslighet är mycket hög och tingsrätten anser att 
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den uppgår till fyra år sex månader. Annan påföljd är fängelse blir därmed inte 

aktuell. Fängelsestraffets längd ska fastställas utifrån straffvärdet. 

 

Skadestånd 

 

Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori är genom 

de brott var och en av dem döms för genom denna deldom skadeståndsskyldiga 

gentemot målsägande M(A). Tingarätten prövar genom deldomen inte skadestånds-

yrkanden i de delar de riktas mot även Sameer Mardini. 

 

Målsägande M(A) har yrkat skadestånd med 250 000 kr för kränkning utan att 

närmare precisera hur ersättningen är fördelad på de olika brotten och i förekom-

mande fall hur den soldinariskt yrkade ersättningen ska fördelas på de olika tillta-

lade i målet. Detta har överlämnats till rättens bedömning. Tingsrätten gör följande 

bedömning om den kränkningsersättning som på objektiva grunder ska utgå för de 

olika brott som tingsrätten funnit att målsägande M(A) utsatts för. Ersättningen ska 

utges av de tilltalade solidariskt i den omfattning de döms för respektive brott. Den 

grova våldtäkten ska berättigade till en kränkningsersättning om 120 000 kr och 

människorovet till en ersättning om 50 000 kr. Den grova misshandeln och miss-

handeln ska berättiga till en sammanlagd ersättning om 25 000 kr samt det olaga 

hotet till en ersättning om 5 000 kr. Övrig brottslighet kan inte i sig anses innefatta 

en sådan kränkning i sig att någon ytterligare kränkningsersättning ska utgå. 

 

Målsäganden M(A) har även yrkat ersättning för sveda och värk, dock utan att 

precisera någon närmare utredning. Utifrån den schabloniserade ersättningen som 

normalt utgår för sveda och värk vid våldtäktsbrott samt med beaktande av de 

fysiska skador som M(A) erhållit av den misshandel som tingsrätten funnit utrett 

och som bl.a. framgår av rättsintyget anser tingsrätten att ersättningen för sveda och 

värk skäligen ska bestämmas till totalt 20 000 kr. Även här ska ersättningen utgå 
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solidariskt i förhållande till vad var och en av de Myasar Albouch, Mohammed Al 

Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori döms för genom denna deldom. 

 

Målsäganden M(A) övriga skadeståndsyrkanden med sammanlagt 13 850 kr har 

varken medgetts eller vitsordats. Oaktat detta har målsäganden – trots att sådan 

möjlighet uppenbarligen finns – inte presenterat någon utredning i form av t.ex. 

inköpskvitto, utdrag från bokföring eller liknande till stöd för de yrkanden han 

framställt i denna del. Tingsrätten har i målet funnit utrett att M(A) i bilen blivit 

frånstulen sin mobiltelefon och plånbok samt under dagen tvingats lämna över bl.a. 

sitt pass. Inget av föremålen har återlämnats till M(A). Det föreligger därmed i och 

för sig grund för skadestånd på grund av brott så långt som sådant brott omfattas av 

gärningsbeskrivningen och därmed kommit att prövas genom deldomen. I avsaknad 

av annan utredning än M(A) egna och mera allmänt hålla uppgifter anser tingsrätten 

att mobiltelefonens värde försiktigtvis endast kan uppskattas till 500 kr. Det saknas 

sålunda någon närmare utredning utöver M(A):s mera obestämda beskrivning som 

visar att den plånbok eller korthållare som han blev frånstulen i bilen innehöll också 

kontanter. Tingsrätten finner därför att mer än 500 kr skäligen kan utgå som ersätt-

ning i denna del. I övrigt har inte angetts någon grund för att någon av de tilltalade 

som nu är i fråga ska vara ersättningsskyldig för de övriga kontanter som M(A) 

uppgett sig ha förlorat under den 16 mars 2016. Avgiften för en ny passhandling är 

enligt tillämplig författning 350 kr, varför den begärda ersättingen i den delen ska 

fastställas att utgå med detta belopp solidariskt beträffande samtliga i denna deldom 

berörda tilltalade. 

 

Tingsrätten kommer som förut nämnts att pröva yrkandena mot Sameer Mardini om 

skadestånd i samband med tingsrättens slutliga avgörande i målet mot honom. 
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Övrigt  

 

Särskilda yrkanden 

 

De särskilda yrkanden som medgivits är lagligen grundade och de ska därför bifal-

las. Övriga särskilda yrkanden är även de lagligen grundade och ska också bifallas. 

De yrkanden som enbart avser Sameer Mardini prövas av tingsrätten även i denna 

del först genom den slutliga domen i målet. 

 

Häktning 

 

Myasar Albouch och Mohammed Al Hassan döms för brott för vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fyra år. Tillsammans med Raghda Kathba och Saad 

Affori döms samtliga till längre fängelsestraff. Det finns därigenom risk för att de 

avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Myasar Albouch, Mohammed Al 

Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori ska därför envar fortsatt vara häktade till 

dess att fängelsestraffet får verkställas mot honom eller henne. 

 

Ersättning till målsägandebiträde och försvarare  

 

Johan Lavås, Johan Sterner, Jonas Vedin, Ulf Karström och Per Hånell ska tiller-

kännas ersättning med yrkade och av tingsrätten – liksom av åklagarna – skäligen 

ansedda belopp. Detsamma gäller för Catharina Ytterbom Skönfeldt som därmed 

genom deldomen tillerkänns ersättning för det arbete som hon hittills som måls-

ägandebiträde lagt ned på målet. 

 

Med beaktande av Myasar Albouchs, Mohammed Al Hassans, Raghda Kathbas och 

Saad Afforis ekonomiska förutsättningar till följd av bl.a. de längre fängelsestraff 

som de nu dömts till ska kostnaderna för målsägandebiträdet och försvararna, 

inklusive kostnaderna för tidigare fastställd ersättning till advokaten Susanna Sidén 

som offentlig försvarare för Myasar Albouch, i sin helhet stanna på staten. 
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Brottsofferfond  

 

Myasar Albouch, Mohammed Al Hassan, Raghda Kathba och Saad Affori döms 

samtliga för brott med fängelse i straffskalan, varför var och en av dem ska betala 

lagstadgad avgift till brottsofferfond. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) 

 

Överklagande ställs till Hovrätten för Nedre Norrland och ges in till tingsrätten 

senast den 12 augusti 2016. 

 

 

 

 

Robert Schött 

 

 

I avgörandet har deltagit lagmannen Robert Schött samt nämndemännen Johnny 

Nyman, Bertil Edbladh och Marianne Nilsson. Rätten är enig. 

Protokollförare har varit tingsnotarien Rebecka Riismark. 

 

 

Avräkningsunderlag, se bilaga  
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SUNDSVALLS TINGSRÄTT
Rotel 91

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2016-07-22
Sundsvall

Mål nr: 601-16

Postadress
Box 467
851 06 Sundsvall

Besöksadress
Storgatan 39

Telefon
060-18 67 00
E-post: sundsvalls.tingsratt@dom.se
www.sundsvallstingsratt.se 

Telefax
060-18 67 20

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19860626-5752

  Datum för dom/beslut
  2016-07-22

  Efternamn
  Affori

  Förnamn
  SAAD Yahya Abdal Halem

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

  2016-04-06

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.).

Underskrift
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2016-07-22
Sundsvall

Mål nr: 601-16

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19900365-1917

  Datum för dom/beslut
  2016-07-22

  Efternamn
  Al Hassan

  Förnamn
  Mohammed

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

  2016-04-04

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.).

Underskrift
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Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19920191-8852

  Datum för dom/beslut
  2016-07-22

  Efternamn
  Albouch

  Förnamn
  Myasar

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

  2016-04-06

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.).

Underskrift
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Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19901085-5808

  Datum för dom/beslut
  2016-07-22

  Efternamn
  Khatba

  Förnamn
  Ragda

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

  2016-03-21

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.).

Underskrift


