
GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
026-17 67 00
E-post: gavle.tingsratt@dom.se
www.gavletingsratt.domstol.se

Telefax
026-17 67 50

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 9)

Tilltalad
Brwa Abbas, 19940622
c/o Osmat Wahab Karim
Enhörningsvägen 16 Lgh1103
854 63 Sundsvall
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:
Advokat Jakob Machuca
Hanssons Advokatbyrå
Box 1044
851 11 Sundsvall

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Medhjälp till mord, 3 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11
2. Medhjälp till människorov, 4 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-04-04

Skadestånd
1. Erfan Shirzais skadeståndsyrkande ogillas.
2. Mina Shirzais skadeståndsyrkande ogillas.
3. Dödsboets efter Ramin Sherzaj skadeståndsyrkande ogillas.

Ersättning
1. Jakob Machuca tillerkänns ersättning av allmänna medel med 898 822 kr. Av beloppet

avser 573 034 kr arbete, 84 440 kr tidsspillan, 61 584 kr utlägg och 179 764 kr
mervärdesskatt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
Zahraa Abdul Razaq Djabbar, 19930314-2542
Frihetsberövande: Häktad
c/o Abdulrazaq Djabbar
Skönhamnsvägen 17
863 36 Sundsbruk

Offentlig försvarare:
Advokat Lars Ståhlberg
Lars Ståhlbergs Advokatbyrå AB
Norra Rådmansgatan 8 C
803 11 Gävle

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11

Påföljd m.m.
Fängelse på livstid

Skadestånd
1. Zahraa Abdul Razaq Djabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed,

Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och Hussein Abdulrasaq Jabbar utge
skadestånd till Erfan Shirzai med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 6 april 2016 till dess betalning sker.

2. Zahraa Abdul Razaq Djabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed,
Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och Hussein Abdulrasaq Jabbar utge
skadestånd till Mina Shirzai med 72 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
löper på 50 000 kr från den 6 april 2016 och på 22 500 kr från dagen för denna dom, allt
till dess betalning sker.

3. Zahraa Abdul Razaq Djabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed,
Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och Hussein Abdulrasaq Jabbar utge
skadestånd till dödsboet efter Ramin Sherzaj med 21 376 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2016 till dess betalning sker.

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

till Zahraa Abdul Razaq Djabbar  (2016-5000-BG61225-1).
2. Beslaget av mobiltelefon Samsung ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska

godset utlämnas till Zahraa Abdul Razaq Djabbar (2016-5000-BG115724-1).

Häktning m.m.
Zahraa Abdul Razaq Djabbar ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot henne.
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

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

Ersättning
1. Lars Ståhlberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 808 451 kr. Av beloppet

avser 1 410 442 kr arbete, 30 750 kr tidsspillan, 5 569 kr utlägg och 361 690 kr
mervärdesskatt.

2. Madeleine Ljungberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 1 160 704 kr. Av beloppet avser 817 278 kr arbete, 57 149 kr
tidsspillan, 54 136 kr utlägg och 232 141 kr mervärdesskatt. Av beloppet är 940 900 kr
utbetalt.

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

Övrigt
Yrkandet om kvarstad ogillas.

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
Hussein Abdulrasaq Jabbar, 19850615-1094
Frihetsberövande: Häktad
Sekretess, se Partsbilaga sekretess
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:
Advokat Robin Söder
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 Stockholm

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11

Påföljd m.m.
Fängelse på livstid

Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd
1. Hussein Abdulrasaq Jabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed,

Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Erfan Shirzai med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 6 april 2016 till dess betalning sker.

2. Hussein Abdulrasaq Jabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed,
Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Mina Shirzai med 72 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
löper på 50 000 kr från den 6 april 2016 och på 22 500 kr från dagen för denna dom, allt
till dess betalning sker.

3. Hussein Abdulrasaq Jabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed,
Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och  Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till dödsboet efter Ramin Sherzaj med 21 376 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2016 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
Beslaget av personbil CHO854  ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset
utlämnas till Hussein Abdulrasaq Jabbar  (2016-5000-BG36631-1).
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

Häktning m.m.
Hussein Abdulrasaq Jabbar ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.

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

Ersättning
1. Robin Söder tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 820 764 kr. Av beloppet

avser 1 250 744 kr arbete, 178 657 kr tidsspillan, 27 210 kr utlägg och 364 153 kr
mervärdesskatt. Av beloppet är 125 000 kr utbetalt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

Övrigt
Yrkandet om kvarstad ogillas.

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
ALI Kadhim Abdulrazak Jabbar, 19861028-5176
Frihetsberövande: Häktad
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Offentlig försvarare:
Advokat Lars Häggström
Advokat Lars Häggström AB
Kyrkogatan 24 B
803 11 Gävle

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11

Påföljd m.m.
Fängelse på livstid

Skadestånd
1. Ali Abdulrazak Jabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed, Nawzad

Milano Bakir, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Erfan Shirzai med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 6 april 2016 till dess betalning sker.

2. Ali Abdulrazak Jabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed, Nawzad
Milano Bakir, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Mina Shirzai med 72 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
löper på 50 000 kr från den 6 april 2016 och på 22 500 kr från dagen för denna dom, allt
till dess betalning sker.

3. Ali Abdulrazak Jabbar ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed, Nawzad
Milano Bakir, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till dödsboet efter Ramin Sherzaj med 21 376 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2016 till dess betalning sker.

Häktning m.m.
Ali Abdulrazak Jabbar ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga
kraft mot honom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

Ersättning
1. Lars Häggström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 823 311 kr. Av

beloppet avser 1 248 060 kr arbete, 148 830 kr tidsspillan, 61 759 kr utlägg och 364 662
kr mervärdesskatt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

Övrigt
Yrkandet om kvarstad ogillas.

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
MUSTAFA Irfan Ahmed Ahmed, 19960311-9216
Frihetsberövande: Häktad
Skönsbergsvägen 35 Lgh 1104
856 30 Sundsvall
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:
Advokat Mats Axén
Advokatfirman Hancock & Axén HB
Box 1917
751 49 Uppsala

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11

Påföljd m.m.
Fängelse 14 år

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

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

Skadestånd
1. Mustafa Ahmed ska solidariskt med Hello Zangana, Nawzad Milano Bakir, Ali Ab-

dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Erfan Shirzai med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 6 april 2016 till dess betalning sker.

2. Mustafa Ahmed ska solidariskt med Hello Zangana, Nawzad Milano Bakir, Ali Ab-
dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Mina Shirzai med 72 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
löper på 50 000 kr från den 6 april 2016 och på 22 500 kr från dagen för denna dom, allt
till dess betalning sker.

3. Mustafa Ahmed ska solidariskt med Hello Zangana, Nawzad Milano Bakir, Ali Ab-
dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till dödsboet efter Ramin Sherzaj med 21 376 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2016 till dess betalning sker.
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

Förverkande och beslag
1. Beslaget av personbil XEZ577 inklusive två luckor i bagageutrymmet ska bestå tills

domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Mustafa Ahmed (2016-5000-
BG37725 punkterna 1:1, 1:2 och 1:3).

2. Beslaget av mobiltelefon Iphone ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska
godset utlämnas till Mustafa Ahmed (2016-5000-BG36793-1).

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

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

Ersättning
1. Mats Axén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 058 975 kr. Av beloppet

avser 1 489 620 kr arbete, 146 985 kr tidsspillan, 10 575 kr utlägg och 411 795 kr
mervärdesskatt. Av beloppet är 500 000 kr utbetalt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

Övrigt
Yrkandet om kvarstad ogillas.

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
HELLO Abdulqader Faraj Zangana, 19831003-9691
Frihetsberövande: Häktad
Vasagatan 13 Lgh 1103
856 30 Sundsvall
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:
Advokat Thomas Bodström
Advokatbyrån Thomas Bodström AB
Box 3431
103 68 Stockholm

Offentlig försvarare:
Advokat Kristina Boethius
Advokatbyrån Thomas Bodström AB
Box 3431
103 68 Stockholm

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11

Påföljd m.m.
Fängelse på livstid

Utvisning
Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd
1. Hello Zangana ska solidariskt med Nawzad Milano Bakir, Mustafa Ahmed, Ali Ab-

dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Erfan Shirzai med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § ränte-
lagen (1975:635) från den 6 april 2016 till dess betalning sker.

2. Hello Zangana ska solidariskt med Nawzad Milano Bakir, Mustafa Ahmed, Ali Ab-
dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Mina Shirzai med 72 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
löper på 50 000 kr från den 6 april 2016 och på 22 500 kr från dagen för denna dom, allt
till dess betalning sker.
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Hello Zangana ska solidariskt med Nawzad Milano Bakir, Mustafa Ahmed, Ali Ab-
dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till dödsboet efter Ramin Sherzaj med 21 376 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2016 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
Beslaget av mobiltelefon Samsung ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska
godset utlämnas till Hello Zangana (2016-5000-BG36967-3).

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

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

Ersättning
1. Thomas Bodström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 757 970 kr. Av

beloppet avser 1 218 536 kr arbete, 162 360 kr tidsspillan, 25 480 kr utlägg och 351 594
kr mervärdesskatt.

2. Kristina Boethius tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 353 406 kr. Av
beloppet avser 923 296 kr arbete, 128 227,50 kr tidsspillan, 31 201 kr utlägg och 270
681 kr mervärdesskatt.

3. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

Övrigt
Yrkandet om kvarstad ogillas.

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
NAWZAD Milano Bakir, 19940530-0931
Frihetsberövande: Häktad
Sallyhillsvägen 18 Lgh 0901
853 53 Sundsvall

Offentlig försvarare:
Advokat Gustaf Andersson
Andersson & Öberg Advokatfirma HB
Södra Strandgatan 16
802 50 Gävle

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11

Påföljd m.m.
Fängelse på livstid

Skadestånd
1. Nawzad Milano Bakir ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed, Ali Ab-

dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Erfan Shirzai med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § ränte-
lagen (1975:635) från den 6 april 2016 till dess betalning sker.

2. Nawzad Milano Bakir ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed, Ali Ab-
dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till Mina Shirzai med 72 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
löper på 50 000 kr från den 6 april 2016 och på 22 500 kr från dagen för denna dom, allt
till dess betalning sker.

3. Nawzad Milano Bakir ska solidariskt med Hello Zangana, Mustafa Ahmed, Ali Ab-
dulrazak Jabbar, Hussein Abdulrasaq Jabbar och Zahraa Abdul Razaq Djabbar utge
skadestånd till dödsboet efter Ramin Sherzaj med 21 376 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § ränte-lagen (1975:635) från den 31 augusti 2016 till dess betalning sker.

Häktning m.m.
Nawzad Milano Bakir ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga
kraft mot honom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
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Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

Ersättning
1. Gustaf Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 922 579 kr. Av

beloppet avser 1 405 074 kr arbete, 81 180 kr tidsspillan, 51 810 kr utlägg och 384 516
kr mervärdesskatt. Av beloppet är 1 002 454 kr utbetalt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

Övrigt
Yrkandet om kvarstad ogillas.

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
MOHAMMED SALAM Ali, 19970510
Kubikenborgsgatan 20
854 63 Sundsvall
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:
Advokat Sargon De Basso
Advokatfirman De Basso AB
Hantverkargatan 42 B
112 21 Stockholm

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
1. Dödsboet efter Ramin Sherzaj

c/o Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

Ombud:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

2. Erfan Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle
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Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14

Mål nr: B 922-16

3. Mina Shirzai
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Madeleine Ljungberg
Advokatfirman Abersten HB
Box 1313
801 37 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Medhjälp till mord, 3 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-04-04 -- 2016-04-11
2. Medhjälp till människorov, 4 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2016-04-04

Skadestånd
1. Erfan Shirzais skadeståndsyrkande ogillas.
2. Mina Shirzais skadeståndsyrkande ogillas.
3. Dödsboets efter Ramin Sherzaj skadeståndsyrkande ogillas

Ersättning
1. Sargon De Basso tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 200 706 kr. Av

beloppet avser 888 404 kr arbete, 57 810 kr tidsspillan, 14 351 kr utlägg och 240 141 kr
mervärdesskatt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

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

___________________________________
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2017-07-14
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 922-16

Tilltalad
NAWZAD Maryano  Bakir, 19950629-2474
c/o Mohammed Juwad
Vikingavägen 14
857 41 Sundsvall

Offentlig försvarare:
Advokat Stefan Wallin
Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB
Drottninggatan 34
803 11 Gävle

Åklagare
Chefsåklagare Krister Petersson, vice chefsåklagare Tora Holst, kammaråklagare Elisabeth
Hermanrud och kammaråklagare Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
Skyddande av brottsling, grovt brott, 17 kap 11 § 1 st och 3 st brottsbalken

2016-04-05 -- 2016-04-06

Ersättning
1. Advokat Stefan Wallin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 762 065 kr. Av

beloppet avser 1 223 904 kr arbete, 159 900 kr tidsspillan, 25 848 kr utlägg och 352 413
kr mervärdesskatt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut avseende Zahraa Abdul Razaq
Djabbar.

3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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SAMMANFATTNING 

Tingsrätten har funnit utrett att Hello, Hussein, Ali, Milano, Mustafa och Zahraa 

tillsammans och i samförstånd med våld har fört bort Ramin i syfte att beröva 

honom livet och därefter misshandlat honom för att sedan genom strypning ha bragt 

honom om livet; allt i enlighet med gärningsbeskrivningen. De har dömts för mord 

varvid människorovet ska konsumeras av mordet.  

 

Zahraa och hennes familj kommer från södra Irak. Hello är kurd och Ramin var 

afghan.Zahraa och Ramin hade ett förhållande under 2015 och i vart fall till den 5 

mars 2016. Samtidigt var Zahraa gift med Hello. Den 5 januari 2016 åkte Zahraa 

och Ramin på en hemlig kärlekssemester. Under denna resa, en kryssning, tog 

Ramin foton på honom och Zahraa, bilder där de är tätt tillsammans. Bilderna lade 

Ramin ut på Facebook och de spreds till Zahraas släkt i Sverige och Irak samt även 

till Hellos släkt. Detta blev en katastrof, uppenbarligen, för Hello, Zahraa och deras 

familjer. Det var dessa bilder och spridningen av dem som var den utlösande 

faktorn till att Ramin mördades. 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. YRKANDEN M M  sid 26 

  

2. UTREDNINGEN  sid 27 

 

3. ÅKLAGARENS SAKFRAMSTÄLLNING   sid 29 

 

- Händelser under 2015 sid 29  

- Januari 2016  sid 30   

- Februari 2016  sid 32 

- Mars 2016  sid 32 

- Den 2- 4 april 2016 sid 38 
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- Kontakter mellan de tilltalade den 2- 3 april 2017 sid 39  

- Telefonanalys  sid40 

- Den 4 april 2016 sid 43 

- Hellos fejkade alibi sid 49 

- Teknisk undersökning av Audi A6 XEZ 577  sid 50 

- Den 5-6 april 2016 sid 50 

- Zahraa den 5-10 april sid 51 

- Samtal från hemlig avlyssning  sid52 

- Gripanden  sid 53 

- Fyndplatsen  sid 54   

- Protokoll utvidgat rättsmedicinskt obduktion  sid 54  

- Övrigt  sid 55 

- Motivet  sid 55 

 

4. DE TILLTALADES UPPGIFTER  sid 56 

 

- Zahraa Abdul Razaq Djabbar   sid 56 

- Hello Zangana      sid 71     

- Mustafa Irfan Ahmed Ahmed  sid 81 

- Milano Nawzad Bakir  sid 88 

- Ali Kadhim Abdulrasaq Jabbar  sid 94 

- Hussein Abdulrasaq Jabbar  sid 106 

- Maryan Bakir, Nawzad  sid 123 

- Mohammed Salam Ali sid126 

- Brwa Abbas sid 129 

5. VITTNESUPPGIFTER  sid 129 

 

6. TINGSRÄTTENS BEDÖMNING  sid 136 
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YRKANDEN M M 

 

Åklagarens yrkanden m m se bilaga 1. 

 

Åtalet mot Brwa Abbas har lagts ned.  

 

Målsägandens yrkanden se bilaga 2. 

 

Skadeståndstalan riktas mot samtliga utom Maryano. Talan mot Brwa Abbas har 

återkallats sedan åtalet mot honom lagts ner.  

 

Bakgrund  

Ramin Sherzaj hade sin hemvist i Sundsvall vid tiden för försvinnandet. Han fördes 

bort den 4 april 2016 i en personbil på Slottstorget i Gävle. Ett vittne anmälde 

bortförandet till polisen. Ramin befann sig med Zahraa i Gävle, de två hade haft ett 

förhållande. Zahraa och Hello hade varit gifta med varandra, de skildes i februari 

2016. Dagen efter försvinnandet, den 5 april, anmälde Zahraa Ramin som 

försvunnen till polisen. Ramin påträffades död den 21 april 2016 invid ett 

vattendrag i Maj, utanför Njurunda, Sundsvall.  

 

De tilltalade 

Zahraa och Hello var gifta med varandra till februari 2016, då de skildes enligt 

islamsk tradition. De har tillsammans två barn. Hello har en äldre bror, Honar. Både 

Hello och Honar driver frisersalonger, Honar ”Din salong” i Sundsvall och Hello en 

salong i Timrå.  

 

Ali och Hussein är äldre bröder till Zahraa. De har en syster som heter Hanan och 

föräldrarna heter Ebtisam Abduljabbar Mohammed och Abdul Rasaq Djabbar 

Kadhem. De har också en yngre bror som heter Ahmed.  Hussein bodde i Sollefteå. 

Ali i Sundsvall.  
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Mustafa är också frisör, han har en salong i Örnsköldsvik. Milano och Maryano är 

bröder. Brwa är gift med Hellos syster. Mohammed Salam Ali (fortsättningsvis 

Salam Ali) har ett visst släktskap med Hello.  

 

Zahraa och hennes familj kommer från södra Irak medan övriga härstammar från 

Kurdistan i norra Irak.  

 

Inställningar 

Hello Zangana har erkänt att han förde bort Ramin Sherzaj i avsikt att misshandla 

honom. Han förnekar människorov och mord men är beredd att underkasta sig 

ansvar för olaga frihetsberövande.  

 

Övriga tilltalade har förnekat gärningarna. 

 

Kvarstadsyrkandet har samtliga bestritt.  

 

Utvisningsyrkandena har bestritts. 

 

Skadeståndsyrkandena har bestritts men samtliga belopp har vitsordats som skäliga 

i sig. 

 

UTREDNINGEN 

 

Åberopad bevisning  

Åklagarnas bevisning framgår av bilaga 1. Åklagarna har återkallat följande 

muntliga bevisning: nr 4-6 och 8; nr 16 och 19; nr 22-26 och 29 samt nr 32 – 

Himdad Hassan som inte har kunnat delges. 

En betydande del av bevisningen utgörs av Zahraas och Hellos inspelade 

telefonsamtal under tiden januari-mars 2016. De hade nämligen en app i sina 
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telefoner som spelade in samtal. Samtalen har översatts och skrivits ut. När 

tingsrätten hänvisar till Zahraas samtal med andra eller Hellos samtal med andra är 

det dessa inspelade telefonsamtal som avses. Utredningen har även utgjorts av 

utskrivna och vid behov, översatta sms-konversationer. Sms-konversationerna är 

från 2015 och framåt.  

 

Ett annat dominerande inslag i utredningen har varit telefonanalyser. Polisens 

utredare har kartlagt de tilltalades telefoners positioner under i målet aktuell tid och 

har åskådliggjort positionernas med kartbilder. Bevisningen i den delen har varit 

omfattande. De tilltalade har också samtalat via Viber och de konversationerna har 

inte kunnat tas fram. Det har också förekommit hemlig avlyssning.  

 

Zahraa kallas ibland för Delal. 

 

Zahraa har åberopat följande bevisning. 

- Vittnesförhör med polismannen Peter Rooth angående uppgifter som lämnats 

till honom under förundersökningen den 21 april 2016 av en okänd man (sid 1 i 

tilläggsprotokoll 2), till styrkande av att Zahraa inte planerat eller haft uppsåt 

att begå brott tillsammans och samförstånd med Hello. 

- Vittnesförhör med sjuksköterskan Monika Andersson vid häktet i Gävle 

angående Zahraas reaktioner och mående när hon fick veta att Ramin var död 

och kännedom om vad som framkommit vid den rättsmedicinska 

undersökningen, till styrkande av att Zahraa inte har haft någon inblandning i 

brotten.  

 

 

 

 

ÅKLAGARNAS SAKFRAMSTÄLLNING 

 

28



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

Händelser under 2015 

I januari 2015 påbörjade Ramin och Zahraa en utbildning till undersköterskor. 

Under denna tid utvecklades deras vänskap till en kärleksrelation. Den 26 maj 2015 

var Zahraa och Ramin på skolan och Ramin skjutsade Zahraa i sin bil från skolan. 

Hello kom till platsen och upptäckte Zahraa i Ramins bil. Hello blev misstänksam. 

Detta ledde till en kortvarig separation mellan Hello och Zahraa. Den 27 maj 2015 

gjordes en polisanmälan av Ramin. Han anmälde att en person, Hello, hade kommit 

till hans bostad. Ramin ville inte öppna dörren varefter Hello skulle ha repat lacken 

på Ramins bil. 

 

Zahraa avbröt sina studier i juli 2015 och enligt Zahraas egna uppgifter var det 

Hello som ville detta. Zahraa och Ramin fortsatte sin relation under hösten 2015. 

Zahraa ville under hösten skiljas från Hello. Hussein försökte medla mellan Zahraa 

och Hello, med tanke på deras barn. Hussein åkte till Tyskland senare under hösten 

och häktades där misstänkt för människosmuggling. Han frisläpptes den 10 mars 

2016. 

 

Den 5 oktober 2015 gjorde Ramin en polisanmälan där han anmälde Hello för att ha 

skadat hans personbil. Den 25 oktober 2015 gjorde Hello en polisanmälan att någon 

hade kastat in en sten i Hellos frisersalong. Den 9 november 2015 polisanmäldes 

Ramin av Hello och Zahraa angående ofredande från Ramins sida; han skulle ha 

följt efter Zahraa samt hotat henne.  

 

Zahraas bror Ali besökte den 29 december 2015 Ramin i hans bostad. Ramins mor 

och bror var hemma.  
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Januari 2016 

Den 4-5 januari 2016 befann sig Zahraa och Hello i deras bostad. Zahraa begav sig 

iväg i Hellos bil på natten till den 5 januari. Zahraas syster ringde till polisen och 

uppgav att hon var rädd att Zahraa skulle ta livet av sig. Systern nämnde också att 

det fanns en person som höll på att förstöra Zahraas liv. Brodern Ali var också 

orolig och trodde, enligt sms till Zahraa, att det var Ramin som låg bakom. Ali 

skrev i sms till Zahraa att han skulle döda ”fähunden” som höll på att förstöra 

hennes liv. Polisen hittade Zahraa och körde henne till sjukhuset. Kl. 04.22 skickade 

Zahraa ett sms till Hello där hon skrev att hon inte tänkte återvända till Hello ”även 

om hon dör”.  

 

Bland Ramins tillhörigheter har återfunnits ett USB-minne som innehåller bilder där 

det framgår att Ramin och Zahraa den 5 januari 2016 begav sig ut på en hemlig 

resa. Det finns en bild av en P-automat utanför Sundsvalls sjukhus vilket betyder att 

Ramin befann sig där. I USB-minnet finns också en bokningsbekräftelse avseende 

en kryssning till Tallinn. Det finns ett fotografi taget på en färja ute i Stockholms 

skärgård. Från den 6 januari 2016 finns en bild på Ramin tagen i Tallinn och ett foto 

från ett disko på färjan taget på väg från Tallinn. Den 7 januari 2016 finns en bild på 

Ramin och Zahraa tagen i Linköping och sedan en bild tagen i Göteborg. Det finns 

en hotellbokning den 8 januari 2016 avseende hotell Vasa i Göteborg och en på 

stadshotellet i Arboga samt foton på Ramin och Zahraa när de är på det hotellet. 

Natten mellan 9-10 januari 2016 tillbringades i Arboga. Den 10 januari 2016  

återvände Zahraa och Ramin till Sundsvall och kom dit på kvällen. Hello och 

Zahraas familj hade då trott att Zahraa hade befunnit sig på sjukhus eller hos en 

kvinnojour. 

 

Någon gång i tiden före den 10 januari 2016 visade Hello ett foto på Ramin för en 

annan afghan, Rahimi, som kände till Ramin. Den 10 januari 2016 förekom ett 

samtal från Hello till Rahimi där Hello talade i gåtor men där det framgår att det var 

Ramin han efterfrågade. Hello hade inte sett honom och Rahimi sa att han kanske 
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var i Göteborg på ett bröllop. Rahimi återkom till Hello och talade då om att han 

trodde att Ramin var i Göteborg. Hello kontaktade också Ali för att ta reda på var 

Ramin bodde. 

 

När Zahraa återkom från resan med Ramin bodde hon hos sina föräldrar. Hello ville 

veta om de skulle skiljas eller fortsätta vara ett par. Av Hellos samtalsapp framgår 

av samtal den 16 januari 2016 att Hello ville veta vilka villkor Zahraa hade för en 

återförening mellan de två. Samtalen gick ut på att Zahraas villkor var att ”han” ska 

dö, att ”hallicken” ska dödas. Hello sa ”och ditt villkor är att jag dödar den här 

eller” – ”bara det”. I samtalet upprepas frågan om villkoret. 

 

Efter dessa samtal fortsatte Hello att leta efter Ramin. Zahraa rapporterade till Hello 

att hon hade sett Ramin. Den 21 januari 2016 rapporterade Hello till Zahraas moder 

att han hade följt efter Ramin men att denne sprungit sin väg. Modern uttryckte sin 

besvikelse; Hello borde ha följt efter Ramin, ”det var ju ett bra tillfälle”. 

 

Den 22 januari 2016 ringde Ramin till polisen och sa att en kille som tidigare 

misshandlat honom följde efter honom. Av händelserapporten framgår att polisen 

inte hittade någon person. 

 

Zahraa och Hello har ett samtal den 29 januari 2016 (Hellos samtalsapp) där de talar 

om att ”han” ska dö, det är ett långt samtal som handlar om Zahraas villkor 

nämligen att ”han” ska dö. 

 

Av samtal från Hellos samtalsapp framgår att Hello fortsatte att leta efter Ramin. 

Hello pratade om ”han” men det går att utläsa att det avser Ramin. Det är flera 

samtal mellan Zahraa och Hello och mellan Hello och Ali.  
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Februari 2016 

I mitten av februari 2016 skilde sig Zahraa och Hello. Det skedde i moskén där de 

skrev under ett islamskt äktenskapsskillnadsbevis. 

 

Vid ett tillfälle under februari 2016 skickade Zahraa ett sms till Ramin där hon 

skrev att hon skulle ta sitt liv. Ramin uppgav sedan i ett polisförhör den 1 mars 

2016 att han då inte vågade ta sig till Zahraa då han hade sett Hellos bil utanför; han 

var säker på att det var exmannens bil. Ramin berättade i polisförhöret att han en 

natt fick ett sms vid 4-5-tiden där han ombads att möta Zahraa utanför ICA Maxi 

men att han vände när han såg Hellos bil utanför Biltema. I polisförhöret den 1 mars 

2016 uppgav Ramin att han hade blivit misshandlad av sin tjejs exman och att hon 

hotades till döden av sitt ex och av sin familj. Han berättade i förhöret också om 

resan till Stockholm, Tallinn och Göteborg. Han uppgav att han trodde att 

flickvännen planerade något ihop med sin exman för att skada honom. Han sa att 

det berodde på bilder som han hade tagit av de båda under resan till Tallinn. Han 

beskrev även hotelser han hade fått via sms, hot om att bli ”knullad”, vilket enligt 

Ramin betydde dödas. 

 

Mars 2016 

Den 2 mars 2016 talade Ramin om för Zahraa att han hade foton på honom och 

Zahraa som han kunde lägga ut på Facebook. I sms-konversationen mellan Zahraa 

och hennes syster och mellan Zahraa och Ramin framgår att dessa bilder var väldigt 

viktiga för Zahraa. Den 2 eller 3 mars 2016 lades det ut en bild på Facebook som 

gjorde Zahraa mycket upprörd
1
. Zahraa ville inte längre vara tillsammans med 

Ramin. Det förekom extremt många sms som gick ut på att Zahraa var upprörd; 

Ramin hade ”sålt” henne, han tänkte inte på heder och han ville att hon skulle dö. 

Hon menade att på grund av någon bild riskerade hon att dö och det var Ramins fel. 

Den 5 mars 2016 gjorde Zahraa slut med Ramin och hon bytte telefonnummer. 

                                                 
1 På en bild som rätten har tagit del av ser det ut som att  Zahraa ger Ramin en kindpuss,  det är 

oklart om det är denna bild som avses. 
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Den 9 mars 2016 köpte Milano via Blocket en Audi A6 med registreringsnummer 

XEZ 577 för 39 500 kr. Hussein som varit häktad i Tyskland frigavs den 10 mars 

2016 och det var Hello som hämtade honom i Tyskland.  

 

Hello hade inte gett upp hoppet om Zahraa. På hennes födelsedag den 14 mars 2016 

hade han gjort en tårta till henne där han skannat in ett foto av Zahraa och 

bokstäverna H och Z. Detta framgår av ett samtal mellan Hussein och Zahraa.  

 

Efter den 5 mars 2016 fram till den 16 mars 2016 förekom det inte några samtal 

eller sms-kontakter mellan Ramin och Zahraa. Den 16 mars 2016 hade Zahraa 

upptäckt bilder på Facebook. Uppgifter från Facebook visar att Ramin lade ut bilder 

på honom och Zahraa och utifrån Zahraas egna uppgifter lades dessa bilder ut den 

16 mars 2016. Ramin skickade vänförfrågningar till Zahraas släkt i Sverige och i 

Irak samt till Hello och hans släkt och på så sätt spreds bilderna. Natten till den 16 

mars 2016 sökte Zahraa Ramin vid ett stort antal tillfällen och fick till slut kontakt. 

Av samtalen framgår att det var bilderna som oroade Zahraa och att hon menade att 

Ramin inte förstod vad de innebar. Ramin förnekade att han har lagt upp bilderna 

och Zahraa kunde inte förlåta Ramin. Hon menade att Ramin hade sålt hennes 

heder, och att hennes bröder och familj var hotade på grund av Zahraa och bilderna. 

Ramin var orolig, sa att ”dom kommer, att han kommer, att hon kommer”. Zahraa 

hotade också med självmord om Ramin lade ut en bild till. Tidigt på morgonen 

framgår att Hello kände till bilderna och även att Hussein kände till dem. I samtal 

med systern talade Hussein om att bilderna kunde skapa katastrof och att de borde 

polisanmäla, att bilderna var ett hot.  

 

I samtal mellan Zahraa och Ramin talade Zahraa om att Hussein skulle vilja prata 

med Ramin och att han, om Ramin var rädd, skulle vara beredd att sätta sig på en 

polisstation och prata. Zahraa talade om att alla visste om att hon nu, på grund av 

bilderna, var en hora och hon ville att Ramin skulle ta bort bilderna. Bilderna var 

tydligen ett oerhört hot. Zahraa frågade om Ramin skulle kunna lägga ut bilder av 
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sin mor utan sjal och om han visste vad det skulle betyda. Ramin svarade att det 

skulle han aldrig göra och han visste vad det skulle betyda. Zahraa sa att det var 

detsamma med bilderna på henne. Ramin nekade till att ha lagt ut bilderna. Hon 

skulle aldrig tala med Ramin om han inte tog bort bilden från Facebook. Hon 

påtalade också att hon hade talat med sin bror som skulle hjälpa henne. I fortsatta 

samtal gick Ramin med på att tala med Hussein och be om Zahraas hand.  

 

Den 17 mars 2016 besökte Zahraa Hussein. Hon ringde sedan till Ramin och ville 

träffa honom. Ramin misstänkte att det kunde vara en fälla men Zahraa lugnade 

honom med att Ali och Hussein var lugna; inte som Hello. Det blev fortsatta samtal 

om bilderna. Den 18 mars 2016 hade Zahraa kontakt med en kvinnofridslinje i 

Sundsvall. Av samtalet kan man utläsa att bilderna fortfarande var ett problem för 

Zahraa. Hussein hade ett samtal med Ramin där de kom överens om att träffas. Till 

Zahraa sa Hussein att han visste hur han skulle få Ramin att lita på honom. Av 

samtal den 18 mars 2016 mellan Zahraa och Hussein framgår att Hussein skulle få 

Ramin att ta bort bilderna och att det skulle bli bra mellan Zahraa och Ramin; att 

allt skulle lösa sig. 

 

Den 19 mars 2016 hade Hello fått se bilderna på Facebook. I samtal med Zahraa 

samma dag berättade Hussein att Hello var rasande och att han slog sönder huset 

under samtalet med Hussein; Hussein hörde ”krasande och krossande”. Hussein sa 

till Zahraa att ”hela världen var i kaos ” och att ”problemet blivit för stort, Delal”.
1
  

 

När Hello fått kännedom om bilderna planerade Zahraas familj att de skulle säga att 

bilderna var gjorda genom ”photoshop”. Av samtal dagarna därefter mellan Zahraa 

och hennes familj framgår att någon hade berättat för släktingar om Zahraa och 

Ramin och det var mycket upprörda stämningar. Idén med photoshop tycktes inte 

längre vara aktuell och inte heller idén att det skulle bli bra mellan Zahraa och 

Ramin. 

                                                 
1 Delal är ett smeknamn för Zahraa. 
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I samtal mellan Hussein och Zahraa den 26 mars 2016 pratade de om att Zahraa 

skulle gå tillbaka till Hello. Hon ville tala med Hello men Hussein sa att det skulle 

bli svårt med tanke på Hellos familj. Hussein ville hjälpa Zahraa och erbjöd sig att 

prata med Hello och han bad Zahraa att flytta med sina föräldrar om Hello inte 

skulle ta henne tillbaka. Föräldrarna hade talat om att flytta till södra Sverige p.g.a. 

bilderna. Det var ett långt samtal där de pratade om att Zahraa skulle flytta med 

föräldrarna om det inte blev bra med Hello. 

 

Den 27 mars 2016  hade Hussein och Ramin kommit överens om att träffas i Birsta. 

De skulle då tala om hur Zahraa och Ramin skulle kunna bli ett par. När de 

träffades i Birsta dök en annan bil upp som sannolikt var Hellos. Av Hellos 

telefonuppgifter framgår att det denna dag förekom kontakter mellan Hellos och 

Husseins telefoner; kl. 17.16 meddelade Hello ”ja Hassoun [smeknamn för 

Hussein], har du åkt ut” och därefter ”Gå ut”, ”Bege dig” och svar från Hussein 

17.49 ”Okej” och 18.11 ”åkt/kommit ut”.   

 

Ramin blev rädd och lämnade Sundsvall efter detta möte och han återkom i samtal 

med Zahraa att han upplevde mötet med Hussein i Birsta som en fälla. 

 

I samtal mellan Hussein och Zahraa den 29 mars 2016 talade de om ”däcken”. De 

letade efter däcken. ”‘De’ letade, hela igår höll de på att leta”. Zahraa sa att hon 

skulle köpa däcken med sina egna händer om inte Hussein ”går”.  

 

Den 30 mars 2016 åkte Zahraa till Göteborg. Hussein skjutsade henne till 

tågstationen. Där dök Hello upp och var arg. Han slog bland annat sönder en 

glasruta på stationen. Zahraa och Hussein talade inte om för Hello vart Zahraa var 

på väg. 

 

Den 30 mars 2016 förekom ett samtal mellan Hello och Zahraa när hon befann sig 

på väg till Göteborg, vilket Hello inte kände till, där hon ville ha besked om han kan 
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ta henne tillbaka. Samtalet var långt och handlade om att Zahraa avkrävde ett 

besked från Hello medan Hello hade svårt att fatta något beslut. Hello ville veta om 

bilden och hade haft stora problem med sin familj på grund av Zahraa. Zahraa 

talade om för Hello att hon inte älskade ”hallicken” [Ramin] samt att Hussein hade 

lurat Ramin och sagt till Ramin att han skulle få gifta sig med Zahraa. Hon sa också 

att hon vid ett tillfälle inför Hussein sagt att hon ville döda Ramin.  

 

Samma dag den 30 mars 2016  förekom flera samtal mellan Zahraa och Hussein. 

Kl. 12.31 pratade de bland annat om att ingen skulle få veta vart Zahraa var på väg. 

Hussein skulle säga till familjen att han tog Zahraa till socialen och Zahraa fyllde i 

att han skulle säga att det var förbjudet på socialen att ha kontakt med någon. 

Hussein föreslog att hon skaffade ett nytt nummer så att ”däcken” förstod att allt var 

över. Zahraa svarade att hon skulle ha telefonen påslagen och att det skulle synas att 

ingen ringde henne. Av samtalet framgår att de borde ha gjort detta för länge sedan 

och Hussein sa att ”’han’ lovade mig att det skulle ske inom två dagar och så 

lämnade ’han’ allting och åkte till Irak”. De talade även om varför Hello kom till 

tågstationen när Zahraa skulle åka. Hussein uppmanade Zahraa att radera sms och 

sådant som tillhörde ”oss”. Vid 17-tiden hade Zahraa ytterligare ett samtal med 

Hussein. Hussein sa att Hello fortfarande ville ha Zahraa. De talade om att Hello 

inte skulle få veta att Zahraa var på väg till Göteborg utan att de skulle ljuga för 

Hello om att Zahraa var i Stockholm. Av samtalet framgår att Zahraa inte vill att 

Hussein nämnde Stockholm till Hello för att hon trodde att Hello då kunde dyka 

upp. De talade sedan om ”däckärendet”. Hussein sa att däcken skulle vara kvar hos 

Zahraa två tre dagar och att det var Zahraa som ska ta sig rätt varvid hon svarade att 

hon ville ha gjort det för länge sedan. Vid slutet av samtalet sa Hussein att om 

”ärendet mellan dig och mig blir gjort då kommer jag att tvinga dem att slå ner 

blicken; jag ska säga till dem: Se en kvinna har krävt sin rätt och tagit tillbaka sin 

rätt och inte ni, inte ni som lät oss dras tillbaka och sätta oss ner och ni sa: vi och 

slog er för bröstet, vi, två dagar.” 
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Senare under kvällen fortsatte Zahraa och Hussein att samtala. Zahraa berättade att 

hon skulle ta in på hotell och att hon skulle ringa Ramin; om hon kom oanmäld så 

skulle han undra. Hussein skulle också ringa eller skicka meddelande till Ramin och 

han skulle säga: Kom hit med Delal. Zahraa avbröt Hussein och sa att Ramin skulle 

förstå att det var ett spel eftersom han var rädd att om Zahraa gick ut med honom 

skulle det tolkas som att han hade kidnappat henne. Zahraa sa till Hussein att han 

skulle säga till Ramin att ”Delal har gått hemifrån på grund av att de hade bråkat 

allihop för bilden/fotos skull”. Hussein föreslog att Zahraa skulle ringa till Ramin 

och säga ”Jag är på tåget. Min familj har bråkat med mig. Min familj har kastat ut 

mig till följd av att de har sett kyssbilden” ”och jag visste inte vart jag ska ta vägen 

och jag klev på ett tåg och om en timme kommer jag fram till (otydligt: Göteborg) 

och jag ska gå och stanna hos den där flickan eftersom jag har ingen annan stans att 

ta vägen och jag kan inte gå till någon släkting till mig ty då kommer min familj att 

hitta mig. Jag kan inte gå tillbaka till min familj. Jag vill inte komma i närheten av 

min familj”. Hussein sa till Zahraa att sudda bort alla samtal och inte låta honom 

[Ramin] se att Zahraa hade ringt till ”oss och sånt”. Zahraa ville att Hussein skulle 

ringa till Ramin och säga ”jag är orolig för hennes skull” varvid Hussein tillägger 

att han skulle säga ”jag är orolig för hennes skull, hon har gått hemifrån, mina 

föräldrar kastade ut henne, jag vet inte vart hon har tagit vägen men jag är säker på 

att hon är hos dig. Tag väl hand om henne, och sånt prat”.  

 

I samtal mellan Zahraa och Ramin senare under kvällen den 30 mars 2016 pratade 

Ramin om händelsen i Birsta den 27 mars 2016 när han skulle träffa Hussein och de 

skulle lägga handen på Koranen. Hussein hade sagt att Ramin och Zahraa skulle 

gifta sig. Zahraa berättade för Ramin att hennes pappa hade sparkat ut henne och att 

det var Hussein som hade kört henne till tåget. Ramin litade inte på Zahraa och 

undrade om de hade planerat. Zahraa ville veta var Ramin var. Han uttryckte en 

tveksamhet att tala om det. Ramin sa att det var Zahraas planering och att han inte 

litade på henne. Zahraa undrade om Ramin var rädd och om hon skulle vänta på en 

polisstation. Ramin svarade att han inte var rädd. Vid ett samtal som påbörjades kl. 
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20.26 framgår att Ramin inte litade på Zahraa. Zahraa sa att hon ”åker med en 

svensk, afrikan, italiensk”. Zahraa ville inte tala om var hon var eftersom hon ville 

visa Ramin att hon var ensam. Något senare, kl. 21.07 undrade Ramin varför Zahraa 

inte tog in på ett hotell och erbjöd sig att föra över pengar till henne. Han frågade 

varför hon hade ringt honom varvid Zahraa svarade att hon ville träffa Ramin. 

Ramin undrade varför Zahraa inte hade ringt när hon åkte från Sundsvall, om hon 

ville träffa honom. Zahraa svarade att hon ville visa att hon kom ensam och att 

ingen hade skjutsat henne. Hon sa också att hon åkte just den här dagen därför att 

hennes pappa hade sparkat ut henne. ”Han gav mig en chans och jag kom tillbaka 

och vi skulle gifta oss. Men när han såg pussen han sa stick från mitt hem din 

horjävel och han slängde ut mig, jag hann lägga kläder, han sparkade ut mig och 

stängde dörren. Hussein sa att han skulle skjutsa mig, han sa lämna henne på gatan. 

Men när Hussein såg mig gråta han skjutsade mig därför skjutsade han mig”. Under 

samtal med början kl. 23.32 pratar Zahraa och Ramin om bilderna och hur det hade 

skadat Zahraa, att det handlade om ”sharaf”; att hela Sundsvall visste att Zahraa var 

en hora, att Ramin hade visat hela Sundsvall, alla kusiner i Irak, Stockholm. Ramin 

försökte förklara att han ville visa hela världen att han älskade Zahraa medan hon 

fortsatte att påpeka hur han skadat henne – att det skulle ha känts bättre om Ramin 

hade stuckit en kniv i henne.  

 

Den 2-4 april 2016 

Zahraa och Ramin sammanträffade under natten den 30 mars 2016  på hotell i 

Göteborg och de var sedan tillsammans fram till dess att Ramin fördes bort i Gävle. 

I Göteborg träffade de Erfan Naderi, som betraktade Ramin som sin bror och 

dennes fästmö Maria Hasani. De åkte sedan till Eskilstuna och träffade där 

syskonen Reza och Maryam Jouyandeh. Den 3 april 2016 var Ramin och Zahraa i 

Eskilstuna och på eftermiddagen tog de tåget till Stockholm och vidare till Gävle. 

De kom till Gävle kl. 19.48. Vad de skulle göra i Gävle och varför just Gävle är 

oklart. Inte heller är det klart vems idé det var att åka till Gävle. De tog en taxi till 

Hotell Aveny. 
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Kontakter mellan de tilltalade den 2-3 april 2017  

På lördag den 2 april 2016 spelades en fotbollsmatch ”El Classico”
1
 som visades på 

teve. I materialet finns ett foto som visar att flera av de tilltalade hade 

sammanstrålat hos Hello för att titta på matchen. Åklagaren har hävdat att det var 

denna dag som man planerade brottet den 4 april 2016.  

 

De tilltalade använde flera brottstelefoner. Den 2 april 2016 inköptes en 

brottstelefon på Mediamarkt i Birsta. En billig telefon. En av brottstelefonerna med 

slutsiffror 3231 startas upp denna dag. Den startas upp kl. 16.11. Mustafa har i 

polisförhör vidgått att han är den som brukat denna telefon och han var också 

närvarande den 2 april hos Hello. 

 

Den 3 april 2016 ringde Mustafas vanliga telefon till Hello utan svar. Mustafa 

ringde Milano kl. 20.13. Milanos telefon ringde upp Garmean kl. 20.17. Hello 

ringde tillbaka till Mustafa kl. 22.24. Husseins, Hellos och Alis telefoner kopplades 

under kvällen upp mot en och samma basstation som tyder på att de var tillsammans 

fram till kl. 20.30.  

 

  

                                                 
1 Real Madrid mot Barcelona 
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Telefoner (SIM-kort) med slutsiffror. De nummer som är markerade med fet stil 

är de som åklagarna har betecknat som brottstelefoner och övriga är vanliga 

telefoner. 

 

Hello Hussein Ali  Salam Ali  Milano Mustafa   

4242 9585 7417 5959 5257 8218  

1982 5550 9594  9573 3231  

8402 2237 

(5959) 0155  

 

Garmean 

1174  

4034 

 

Telefonanalys 

Brottstelefoner benämns de telefoner/SIM-kort som införskaffades i brottsligt syfte. 

Det var telefoner i serie och SIM-kort i serie. Det var enkla telefoner som användes 

under en begränsad tid. Sex SIM-kort införskaffades och enkla telefoner som gick 

mot 2G-nät. De tilltalades vanliga telefoner gick mot på 3G och brottstelefonerna 

och de vanliga telefonerna kan ha kopplats upp mot olika basstationer även om de 

fanns på samma plats.  

 

Ramins telefon 9957 har inte återfunnits. Men den användes enligt åklagarsidan av 

Zahraa den 4 april 2016 när hon skickade sms till sig själv. Zahraa har en Samsung 

Galaxy med slutsiffror 9900.   

 

Hello hade vanligtvis en telefon som slutar på 4242. Han har även haft en 1982, 

som Hello inte har medgivit att han har haft men telefonnumret 1982 kan knytas till 

Hello. Han har skickat meddelande till Mustafa att han använder det numret. 

Numret användes den 27 mars 2016 och på eftermiddagen den 4 april 2016 men 
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inte på kvällen vid resan ned till Gävle. Numret 8402 användes enbart 4-5 april 

2016. Den 4 april kl. 17.13 ringde den telefonen till Husseins brottstelefon. Den 

slutades att användas den 5 april. SIM-kortet har suttit i en enkel LG-telefon. Den 4 

april såldes två enkla telefoner på Mediamarkt i Birsta kl. 15.51 under en tid när 

Hellos 4242 hade en uppkoppling i samma område kl. 16.02. Numret 8402 tas i 

bruk när 4242 och 1982 slutade att användas den 4 april 2016. Numret 5959 är 

Salam Alis nummer men det är Hello som använder den telefonen i anslutning till 

den 4 april 2016.  

 

Hussein har två vanliga nummer, 9585 och 5550.  Den 4 april används 5550 till kl. 

13.27. Hussein är abonnent på nummer 9595. Den har Hussein med sig och har 

använt under färden ner till Gävle. Men Hussein har också använt en brottstelefon, 

2237. Den användes endast den 4 april 2016. Första händelsen var kl. 13.03 då den 

kopplade upp mot en basstation som täcker Husseins bostad i Sollefteå. Husseins 

9595 kopplade upp mot samma basstation kl. 13.01 och kl. 13.05. Sista händelsen 

med 2237 var den 4 april 2016 kl. 22.07. SIM-kortet med numret 2237 har suttit i 

en Samsung Galaxy och i denna specifika telefon har även Husseins vanliga 

nummer, 5550 och 9585, suttit i. Husseins andra brottstelefon 0155 användes endast 

den 4-5 april. Den användes första gången den 4 april kl. 22.41 i samtal med 8402. 

Samtidigt slutar telefon 2237 att användas. Telefonerna finns då nära varandra. 

Numret 0155 har endast haft kontakt med 2237. Telefonen den har suttit i köptes på 

Mediamarkt på eftermiddagen den 4 april. Hussein kan då inte knytas till Birsta 

men däremot kan Hello knytas till Birsta i samband med köpet. 

 

Alis vanliga telefonnummer var 7417. Han har även haft en brottstelefon med 

nummer 9594. Den användes den 4-5 april 2016 med början den 4 april kl. 17.14 i 

samband med att 7417 slutade att användas. SIM-kortet 9594 har suttit i två olika 

Samsung-telefoner. I en av dessa hade Alis ordinarie SIM-kort 7417 också suttit. 

SIM-kortet 9594 hade haft egentlig kontakt endast med Alis hustru. Genom sin 

internetbank laddade Ali 9594 med 50 kr kl. 17.18 den 4 april 2016. I samband med 
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att det görs kopplas telefonen upp mot en mast i Sundsbruk. Samtidigt kopplas Alis 

vanliga telefon upp mot en mast i närheten. Uppkopplingarna täcker Alis bostad. 

 

Mustafa har haft brottstelefonen 3231 vilket Mustafa i polisför har erkänt. Han hade 

fått en enkel telefon av Hello och anmodades att använda SIM-kort 3231  i 

kontakter med Hello. Den började användas den 3 april kl. 03.20 och användes sista 

gången den 5 april. Mustafa ringde även till Sezar från detta nummer. Milano hade 

ramen till detta SIM-kort på sig när han greps. Milano och Mustafa är bästa vänner. 

SIM-kortet har suttit i en enkel telefon inköpt kontant på Mediamarkt den 2 april 

2016. I samband med att inköpet görs kl. 16.11 kopplades telefonen upp mot 

Sundsbruk, Birsta. Mustafas vanliga telefon kopplade upp 13 minuter senare mot 

samma mast. Mustafa köpte en voucher kl. 22.42 den 3 april 2016. Han finns på 

bild när inköpet görs och Mustafa har laddat på telefonen.  

 

Milanos vanliga nummer var 5257. Som brottstelefon har han använt 9573. Den 

användes den 31 mars 2016  till den 5 april 2016. SIM-kortet har suttit i en enkel 

Nokia. Det laddades den 31 mars 2016 kl. 17.54 med en voucher om 50 kr inköpt 

kl. 17.51 i centrumkiosken på Torggatan i Sundsvall. Samtidigt som 9573 laddades 

och kopplades upp så kopplades Milanos vanliga telefon 5257 upp i samma område. 

Det fanns en bild av SIM-korts-ramen i Milanos vanliga telefon och bilden togs den 

31 mars 2016 kl. 18.01 på en plats intill där SIM-kortet inköptes och laddades. 

Numret 9573 var inlagd i Milanos kontaktlista i hans vanliga telefon under namnet 

Milano Nokia. När Milano befann sig i Örnsköldsvik den 1 april 2016 kopplades 

5257 och 9573 mot samma mast. 

 

Garmean har inte haft någon brottstelefon. Han har haft två nummer som han 

fortsatt att använda även när han lämnade landet. Numret 4034 var med till Gävle 

och det var inlagt i Milanos telefonbok under namnet ”Gramiyan Taza” vilket är 

vad Garmean kallas. 
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Maryano hade ingen brottstelefon. Han har använt numret 0189. 

 

Salam Alis telefon 5909 användes av Hello under 4-5 april 2016. Salam Ali har 

medgivit att han har använt det numret och det är kontinuerliga kontakter med Hello 

4242 under perioden men inte under tiden 5909 har kontakter som Salam Ali inte 

har haft. Före bortförandet har numret kontakt med övriga tilltalade men även med 

Hellos bror i Irak och det tyder på att det var Hello som använde telefonen. Tidigt 

på morgonen den 5 april 2016 har 5909 oerhört många kontakter med de övriga 

tilltalade.  

 

Den 4 april 2016 

Kl. 14.38 tankade Milano på OKQ8 i Timrå. Milano körde bilen XEZ 577. Milano 

finns på övervakningsbilder. Kl. 16.30 var Milano tillbaka vid macken. Han har då 

Mustafa med sig. Milano tankade nu 60 liter bensin. Milano har i polisförhör 

uppgett att han vid tretiden hämtade Mustafa och att de åkte till Birsta där de mötte 

Hello. Man kan följa deras färd genom uppkopplingar. Hellos, Milanos, Garmeans 

och Alis vanliga telefoner kopplades upp mot basstationer i Birsta under 

eftermiddagen den 4 april 2016. Kl. 15.44 gjordes det inköp av fem balaklavor på 

Biltema. Man köpte en dyrare och fem billigare balaklavor. De billigare tog slut 

vilket kan vara förklaringen till att det blev en dyrare. Betalningen skedde kontant.  

Kl. 15.51 inköptes två LG-telefoner av enklare modell på Mediamarkt i Birsta. 

 

  Bild på Balaklava (skid-, skoter- eller MC-huvudbonad även kallad 

väpnar- eller rånarluva). 

 

Hellos 4242 användes inte från den 4 april kl. 17.06. fram till den 5 april kl. 03.42.  
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Hussein bodde i Sollefteå. Ali bodde i Sundsvall. Hussein tog sig ner till Sundsvall 

under eftermiddagen den 4 april 2016. Han färdades i sin Audi A3 CHO 854. 

 

Husseins vanliga telefon kopplade upp kl. 17.18, ett misslyckat samtal till 5909. 

Den kopplade sedan upp kl. 17.23 i Birsta. Hussein ringde till Ali. Av Alis kort och 

av kvittouppgifter från Statoil Gärde i Sundsvall kl. 17.36 framgår att Ali köpte 4 st. 

Red Bull. I bensinstatonens lista på kontantköp har man funnit kontantköp av 

bensin 2 minuter efter Alis köp av Red Bull. Vid betalningen har använts ett 

premium clubcard. Köpet avsåg 50 liter bensin och premiumkortet var registrerat på 

Hussein och man har i hans tillhörigheter återfunnit ett Statoil premiumkort. 

Bensinföretaget har bekräftat att det var Husseins kort som användes. 

 

Kl. 17.42 registrerades personbilen CHO 854 Audi A3 på Sundsvallsbron på väg 

söderut. Kl. 17.48 försökte Hellos brottstelefon få kontakt med Husseins 

brottstelefon. Kl. 17.49 fick de kontakt med varandra och samtalet pågick i 25 

sekunder. Kl. 17.55 fick Milanos brottstelefon ett inkommande sms. Telefonen 

kopplades upp i Njurunda och man kan då se att bilen färdades söderut. Kl. 18.03 

ringde Hellos och Husseins brottstelefoner till varandra. Det skedde uppkopplingar 

hela vägen ner från Hellos och Husseins brottstelefoner. Av uppkopplingarna kan 

man anta att bilarna är en bit ifrån varandra och att Hello och Hussein inte befann 

sig i samma bil. Kl. 18.29 ringde Hello från 5909 till en bror i Irak. Hussein hade 

med sig sin vanliga telefon och fick ett inkommande sms och några minuter senare 

kopplades Husseins brottstelefon upp på samma plats. Kl.19.14 ringde Hellos 

brottstelefon till Mustafas brottstelefon och de kopplades upp samtidigt. Åklagarna 

har hävdat att på väg ner åkte Hussein och Ali i A3:an och i A6:an åkte Milano, 

Hello, Mustafa och Garmean. Det betyder, enligt åklagarna, att Hello på väg ner 

bytte bil till A3:an. 

 

Hotell Aveny där Zahraa och Ramin bodde ligger vid Södermalms torg. Södra 

Kungsgatan går förbi Hotell Aveny och Södermalms torg och ner till Slottstorget 
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som ligger vid Gavleån. Där finns en parkering vid slottet och längs med ån finns en 

promenadväg. På andra sidan Gavleån, när man har gått över Kungsbron, fortsätter 

Kungsgatan och blir nu Norra Kungsgatan. Ca 100 meter från Kungsbron finns 

Bowlinghallen och butiken Hemmakväll.  

 

Ramin och Zahraa spelade under kvällen den 4 april 2016 bowling på 

Bowlinghallen vid Norra Kungsgatan 5. De spelade tre serier med avslut kl. 20.19.   

 

Bilarna Audi A3, CHO 854, och Audi A6, XEZ 577, åkte Södra Kungsgatan ner 

mot Slottstorget och de fångades på övervakningskameror längs med Södra 

Kungsgatan i riktning mot Slottstorget. Övervakningsfilm från LåsCity (mittemot 

Hotell Aveny), Södra Kungsgatan, visar att fordonen Audi A3 och Audi A6 

passerade kl. 19.48. Kl. 19.50 passerade de HälsoLivs övervakningskamera som 

ligger längre ner mot Slottstorget.  

 

Hellos och Husseins brottstelefoner hade uppkopplingar i centrala Gävle kl. 19.54 

och kl. 20.10.  

 

Efter besöket på Bowlinghallen gick Zahraa och Ramin till butiken Hemmakväll 

där de fångades på övervakningsfilm. Hemmakväll ligger intill Bowlinghallen och 

ca hundra meter från Södra Kungsbron. Man kan se att Zahraa har en vit 

trekvartslång jacka eller kappa. Inne på Hemmakväll gick Zahraa bakom Ramin och 

av filmsekvensen ser det ut att hon håller på med sin mobiltelefon. Zahraa hade kl. 

20.33 en uppkoppling på Viber. Ramin betalade enligt kassakvittot kl. 20.34. Sedan 

lämnade de Hemmakväll.  

 

Zahraa och Ramin passerade Kungsbron söderut och strax därefter vid parkeringen 

fördes Ramin in i en bil. Vittnet Ove Trouvé larmade polisen kl. 20.40.19. Han har 

då iakttagit bortförandet av Ramin från andra (norra) sidan av Gavleån, passerat 

Kungsbron och fortsatt göra iakttagelser. Han hörde också skrik. 

45



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

 

När fordonen lämnade parkeringen på Slottstorget och körde söderut på Södra 

Kungsgatan passerade de Hälsolivs kl. 20.39. Av övervakningsfilmer framgår att de 

körde med en hög hastighet. A6:an körde först och sedan A3:an. 

 

Zahraa fångades på övervakningsfilm på väg tillbaka till Hotell Aveny. 

 

Från Hemmakvälls övervakningsfilm kl. 21.55 kan man se en person i vit jacka, 

sannolikt Zahraa och det ser ut som att hon har någonting i handen framför sig. Vid 

den här tiden kopplade Ramins telefon upp i Gävle. Polisen har, i samband med 

Zahraas polisanmälan, fotograferat en sms-konversation från Zahraas telefon. 

Konversationen var mellan Zahraas och Ramins telefoner och pågick mellan kl. 

21.38 och 21.46. Ramin skrev bland annat att han skulle till Eskilstuna för att hämta 

pengar och att hon skulle ringa polis om han inte kom tillbaka dagen därpå. Zahraa 

svarade bland annat ”okej” och ta hand om dig.  Ramins telefon kopplade upp mot 

en basstation i centrala Gävle mellan kl. 21.38–21.49, basstation Gävle M5 85 

grader i UMTS (3G) nätet. Kl. 21.46 och kl. 21:53 kopplade Zahraas telefon upp 

mot Gävle Slott 0 grader i LTE (4G) nätet. En Tele2-basstation 0 grader är 

sannolikt en s.k. rundmast med täckning 0-360 grader. Vid aktuell tidpunkt skulle 

således Ramins och Zahraas telefoner ha kunnat befinna sig på samma plats. Vid 

samma tidpunkt hade gärningsmännen lämnat Gävle. Husseins vanliga telefon och 

Hellos brottstelefon kopplade upp mot basstationer norr om Ljusne kl. 21.33. 

 

Man kan sedan följa telefonerna på väg upp mot Sundsvall. Husseins telefon 0155 

började användas kl. 22.41 när brottstelefon 2237 slutade att användas. Det förekom 

flera kontakter mellan Hellos 8402 och Husseins 0155. Milanos telefon 5257 

började användas när de närmade sig Sundsvall. Ali, 9594, ringde Hiyam Alsadik 

(hustru) kl. 22.38. 

 

Kl. 22.12 ringde Hello till brodern i Irak. Samtalet varade 90 sekunder.  
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Vid ankomsten till Sundsvall är det flera telefoner som kopplar upp kring området 

Nacksta för att därefter åka norrut. 

 

Flera av de misstänkta kopplade upp i området Nacksta kring kl. 23:30. Därefter 

lämnade flera av dem området för att via centrala Sundsvall åka mot Slätt och 

Östergraninge innan de återigen åker söderut. Några av dem har uppkopplingar mot 

basstation T2-Sundsbruk under tiden mellan Nacksta och Slätt/Östergraninge. 

 

Kl. 23.43 köptes två paket Marlboro Gold kontant på Statoil Gärde. Kl. 23.45 

tankas 51,24 liter bensin på samma bensinstation vilket också betalas kontant. Kl. 

23.42 kopplade Milano (5257) och kl. 23.43 – 23.44 kopplade brottstelefon 8402 

(Hello) upp mot basstationer Bosvedjan/B M1 150 grader respektive Bosvedjan, 

Sundsvall 100 grader, vilka sannolikt täcker telefontrafik från Statoil Gärde i 

Sundsvall. Kl. 23.43 – 23.44 kopplade brottstelefon 8402 (Hello) upp mot 

basstationer Bosvedjan/B M1 150 grader respektive Bosvedjan, Sundsvall 100 

grader, vilka sannolikt täcker telefontrafik från Statoil Gärde i Sundsvall. 

 

Mustafa har uppgett i polisförhör att efter Nacksta åkte han, Milano, Garmean och 

Hello för att tanka XEZ577 vid Statoil Gärde. Vidare har Mustafa uppgett att han på 

Statoil Gärde köpte två paket Marlboro Gold. Mustafa har även uppgett att efter 

tankningen körde Hello tillbaka till Nacksta för att släppa av Mustafa.  

 

Efter ovanstående uppkopplingar kopplade telefonerna upp mot basstationer som 

visar en resa norrut.  

 

Brottstelefon 3231 (Mustafa), brottstelefon 9573 (Milano) och brottstelefon 8402 

(Hello) har alla kort därefter uppkopplingar mot basstation T2-Sundsbruk med 

nordlig riktning:  
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- kl. 23:51 - Milanos brottstelefon 9573, (misslyckat samtal) 

- kl. 23:54 - Mustafas brottstelefon 3231, (misslyckat samtal) 

- kl. 23:57-23:58 - Hellos brottstelefon 8402, (samtal från Salam Ali, 5909). 

 

Under tiden som XEZ 577 tankades på Statoil Gärde kl. 23.45 åkte CHO 854 vidare 

norrut och utifrån telefontrafiken föreföll de tilltalade ha samlats igen i området 

kring Viksjö. Viksjö ligger ca 5 mil nordväst om Sundsvall, längs väg 331 mot 

Sollefteå. Telefoner som kopplades upp där var Hussein, 0155, och Hello, 8402. 

 

Efter den eventuella sammanstrålningen i Viksjö kopplade ovan brottstelefoner upp 

mot basstation T2-Östergraninge ytterligare längre norrut. Östergraninge ligger 

ungefär 8 mil nordväst om Sundsvall. 

 

Det är telefontystnad mellan kl. 00.36 och 01.23 då Hussein och Hello kopplade 

upp mot T2 Östergraninge 240 grader och samtalade med varandra i 23 sekunder. 

Sannolikt befann man sig då i området kring Östergraninge. 

 

Färden går sedan söderut förbi Viksjö enligt telefonuppkopplingarna. Telefoner som 

kopplades upp mot Viksjö var Hello och Ali. Hello, 8402, ringer Salam Ali, 4909, 

kl. 01.33; samtalet varar i två minuter. Ali, 9594, ringde sin fru kl. 01.35.  

 

De var sedan tillbaka till området kring Slätt. Flera av de tilltalades telefoner hade 

uppkopplingar mot basstation T 2 Slätt. 

 

Vittnet Charlotte Willén observerade två bilar, en Audi A3 och en eventuell Audi 

A6 i Edsta den 5 april kl. 02:23 – 02:32. Byvägen till Edsta är en avtagsväg från 

331 och bilarna var på väg upp till hennes fastighet när de vände och fortsatt på 

byvägen mot en ödefastighet. De vände sedan och körde tillbaka mot väg 331. Strax 

efter observationen, kl. 02:35:20 – 02:40:08, ringde Charlotte Willén till LKC 

Sundsvall för att meddela detta.  
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Brottstelefonerna 8402 (Hello), 0155 (Hussein), 9573 (Milano) och Garmean 

(4034) kopplade upp mot basstation T2-Slätt 310 grader under den tid som 

vittnesobservationer gjordes om två bilar i området kring Edsta gård. Basstation T2-

Slätt 310 grader kan sannolikt täcka telefontrafik från området för observationerna. 

 

Hussein började använda telefon 9585 kl. 02.49 efter ett uppehåll. Han ringde sin 

hustru och sin mor, Ebtisam Abduljabbar. Samtalet med Ebtisam Abduljabbar 

kopplades upp kl. 02.51 och varade i 134 sekunder. Han har även kontakt med 

henne kl. 03.08.  

 

Bilarna CHO 854 och XEZ 577 åkte söderut mot Sundsvall och passerade 

Sundsvallsbron kl. 03.11.32 resp. 03.11.47. Nästa telefonuppkoppling var efter 

Sundsvallsbron. Telefoner som kopplades upp var Husseins, Hellos och Mustafas. 

Kl. 03.21 kopplade Husseins och Hellos brottstelefoner upp i Njurunda och kl. 

03.26 kopplades de upp mot Armsjön och det är i närheten av den plats där Ramins 

kropp anträffades. Telefonerna slutade att användas 03.26.  

 

Kl. 03.48 passerade CHO 854 bron i Sundsvall i norrgående riktning. Brottstelefon 

9594, Ali, ringde kl.03.58 till hustrun. Kl. 04.10 fick Ali ett samtal på sin vanliga 

telefon, 4717, ett samtal från Salam Ali, 5909. Det var sannolikt Hello som använde 

Salam Alis telefon; det är första gången som de telefonerna har kontakt med 

varandra under mars-april. 

 

Hellos fejkade alibi 

Mohammed och Brwa skulle passa Hellos barn och skulle enligt åklagarna svara i 

hans vanliga telefon och säga att Hello låg och sov om någon ringde. Grannarna 

Duaah och Hamza ringde under kvällen till Hellos vanliga telefon. De var även ner 

till lägenheten någon gång under kvällen och träffade då Salam Ali. När Hello kom 
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hem på natten så lånade han Salami Alis telefon 5909 och ringde flera av de övriga 

tilltalade.  

 

Teknisk undersökning av Audi A6 XEZ 577 

Under bilen fanns avskrap av lera. Under locket i askoppen vänster sida bak hittade 

blod. Där fanns även en cigarettfimp av märket Marlboro Gold. På insidan vänster 

bakdörr hittades en besudling som visade sig vara blod. I baksätet fanns också blod. 

På golvets mitt fanns även blodfläckar. Uppe vid fönster på utsidan innanför 

fönstrets list fanns även blod. På insidan höger bakdörr fanns även blod och på 

höger dörrhandtag. Blodet var från Ramin. Cigarettfimpen visade spår av Hussein. I 

bagageutrymmet fanns spår av Hello.   

 

Undersökningens analys och slutsats avseende blodbesudlingarna: 

”I den bakre delen av kupéutrymmet anträffades bloddroppar, blodrinning, 

avstruket/utstruket blod och blodstänk. En majoritet av blodstänken som finns på 

framstolarnas baksidor, mittkonsolen och insidorna av bakdörrarna är mellanstora 

vilket skulle kunna ge stöd för våldsamma slag med eller utan tillhygge i en blodig 

yta. Men då det inte finns distinkta blodbilder med tydliga radiära spridningar går 

det inte att utläsa om blodstänken har sitt ursprung från våldsanvändning med slag, 

utan de kan lika gärna komma från t.ex. att någon viftat med blodiga händer 

och/eller hostat blod. Undersökningen ger stöd för att blod har torkats bort på flera 

ställen i den bakre delen av kupéutrymmet. Fordonets kupéutrymme ger intryck av 

att vara slarvigt städat.” 

 

Den 5-6 april 2016 

Milano och Mustafa tvättade XEZ 577. De postade även ägarbyte från Milano till 

Mustafa. 

 

På natten till den 6 april eldades bilen Audi A3 CHO 854 upp på länsväg 331 norr 

om Sundsvall. Larmet kom till räddningstjänsten kl. 01.39.  
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Maryano har i polisförhör berättat att han var med en kamrat på väg till en 

inflyttningsfest när Brwa ringde upp och bad Maryano komma till honom. Maryano 

vände i dörren till festen och åkte till Brwa som befann sig i närheten av Hellos 

bostad. Hello kom ut och bad Maryano att köra hem kompisen och därefter körde 

de till Birsta. I Birsta hämtades Garmean upp och man fortsatte till Ljustadalen där 

Ali bor. Färden fortsatte sedan till Njurunda. Vid ICA stannade Maryano. På platsen 

fanns Ali med Audin A3 CHO 854. Garmean satte sig i Alis bil och de körde till 

Maj, där kroppen tidigare lämnats. Maryano stannade kvar på ICA:s parkering. Ali 

har i polisförhör bekräftat att han hade varit i Maj under sen kväll den 5 april 2016. 

Enligt Maryanos uppgifter kom de tillbaka till ICA:s parkering och därefter åkte 

bilarna tillbaka till Sundsvall. Hello åkte då i Alis bil och Garmean och Maryano i 

Maryanos bil. De åkte till ett skogsparti längs med väg 331 där A3:an brändes upp. 

En fimp med Alis DNA anträffades på brandplatsen. Maryanos uppgifter stöds av 

telefonanalysen. Kl. 22.15 registrerades ett telefonsamtal från Brwa till Maryano. 

Brwa kopplade upp i Sundsvall mot en basstation som täcker Hellos bostad. Mellan 

kl. 22.20 och 22.44 kopplade Garmean upp i Birsta. Han hade ett samtal med 

Maryano. Maryano, Garmean och Ali hade därefter uppkopplingar ner mot 

Njurunda och Armsjön och därefter tillbaka mot Sundsvall. Efter Sundsvall fanns 

uppkopplingar norr om Sundsvall.  

 

Zahraa den 5-10 april 

Zahraa tillbringade natten till den 5 april 2016 på Hotell Aveny. På morgonen kl. 

08.37 ringde hon 112. Hon sa att hon och pojkvännen hade varit i Gävle i fem 

dagar. Under kvällen den 4 april 2016 skulle pojkvännen träffa några kompisar och 

sa till Zahraa att om han inte var tillbaka dagen därpå, den 5 april, skulle hon ringa 

polisen. Zahraa uppgav till polisen att pojkvännens telefon var avstängd och hon 

uppgav Ramins telefonnummer, 9957. Hon gav polisen Ramins namn. Zahraa 

betraktades inledningsvis som vittne och hon förhördes samma dag, hon 

fotograferades och hon fick ett skyddat boende fram till dess att misstankarna om 
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inblandning i Ramins försvinnande blev så starka att hon anhölls och det var den 10 

april 2016. 

 

Åklagarna har tillagt att man i Zahraas telefon har hittat en konversation på Viber 

från den 5 april 2016 där Zahraa vill ha kontakt men Hello säger att det inte är bra. 

Zahraa säger att det går att ta bort men Hello säger nej, (tilläggsprotokoll 1 sid 41). 

 

Samtal från hemlig avlyssning 

Mustafa har ett samtal med Sezar Salam den 8 april 2016 kl. 16.18. I samtalet talar 

de om ”bollen” och med det avses Ramin. Av samtalet framgår att bollen var 

framför Mustafa när den sprängdes. Av samtalet framgår att bollen var försvunnen 

och att något annat lag måste ha den. Man talade även om hur många ”shorts” man 

får och Sezar har talat med någon som skulle ha sagt att man den som har sprängt 

bollen får tio till femton år. Den 11 april 2016 talade de igen. Sezar undrar varför 

inte Mustafa åker till Kurdistan; Mustafa hade inget pass. De talar även om Mara 

och Milan, att de skulle ha gömt sig. Mustafa sa att ”Haji blåste oss, min kära Haji 

och hans bror vi blev alla lurade”. De talar även om att Mustafa är övervakad. 

Mustafa räknar med 10 till 15 år men Sezar sa att det inte var så. Mustafa undrar 

också om de kan gripa honom i Kurdistan. 

 

Milano och Mustafa har ett samtal den 9 april 2016 där de talar om att uppsöka 

Hello och prata med denne. Mustafa sa att han inte var rädd för någon. De talade 

även om att ta det i Hajis butik, varvid torde avses Honars frisersalong. Den 11 april 

2016 har Mustafa ett samtal med Barham. Mustafa var orolig för att Milano hade 

gått till polisen varvid Barham sa att Milano var en liten fegis.  I samtalet sa också 

Barham att de skulle ha gått för att köpa bil. Den 11 april 2016 finns ett avlyssnat 

samtal mellan Mustafa och Milano. Av samtalet framgår att Hello skulle ta på sig 

skulden. Milano: ”Hello säger jag där jag går fram jag ska prata, så varför ska jag 

vara rädd, för att vi har inte nåt bråk med Hella (menar Hello) så att han ska säga att 

han anmäler oss och så eller hur Ehuo (läte) de de förstår och ska vara oss 
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tacksamma ATT ATT VI GJORDE NÅGOT SÅNT OCH HJÄLPTE DEM 

..EH,/MUMLAR/ WALLAHI BROR JAG SVÄR VID GUD VET DU VAD, JAG 

ÄR HELT ROFYLLD. Jag tänker på det men ehh/mumlar/ DET BEHÖVS INTE, 

NU HAR VI GJORT DET DÄR, ANTINGEN BORDE VI INTE GÖRA DET, VI 

GJORDE DET SÅ VI MÅSTE FÖRVÄNTA OSS VAD SOM HELST.”  Samma 

dag någon timma senare hade Mustafa och Milano ett samtal där det framgår att 

någon hade frågat Milano i skolan efter ”mannen bollen” och att Milano hade sagt 

att han inte visste. Något senare under dagen i ett nytt samtal säger Milano till 

Mustafa att han ska läsa Gävletidningen och att ”de inte tror på flickan” och i ett 

senare samtal att de måste åka till Tyskland. 

 

Gripanden 

Zahraa greps den 10 april 2016. Under dagen den 11 april 2016 framkom det att 

flera personer skulle kunna avvika och Mustafa, Milano, Maryano och Hello greps. 

 

Ali och Hussein greps den 13 april 2016 på Öresundsbron. Polisen hade då med 

avlyssning kunnat följa deras färd genom Sverige. Ali hade en större summa 

kontanter, 29 000 kr. Han uppgav att han skulle köpa en bil i Tyskland. Hussein 

hade 19 000 kr med sig och uppgav att han skulle besöka släkt och vänner i 

Danmark.  

 

Kl. 09.00 samma dag hade Ali sökt på nätet i sin telefon efter billiga resor från 

Danmark till Irak. Det var flera resebyråer som han kopplade upp sig mot. 

 

Garmean lämnade landet och blev häktad i sin frånvaro. En europeisk 

arresteringsorder utfärdades. Garmean hade kommit till Tyskland den 13 april 2016. 

Arresteringsordern utfärdades den 2 maj 2016 men det visade sig att den 5-6 maj 

2016 var Garmean i Berlin och begav sig sedan till flygplatsen. Flygresan gick till 

Irak med slutdestination Kirkuk. Garmean kallades i Sverige Xalel men passet han 

hade var i ett annat namn som inte var aktuellt för tyskarna.  
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Fyndplatsen 

Åklagarna har förevisat fotografier över fyndplatsen. Det var intill en bäck längs en 

liten skogsväg och på andra sidan bäcken löper järnvägen.  

 

Protokoll utvidgat rättsmedicinsk obduktion (utförd av överläkare Susan 

Sprogoe –Jakobsen) 

---------------------- 

UTLÅTANDE 

 Fynd 

- En horisontellt förlöpande snörfåra runt halsen med blödningar i halsens 

mjukdelar, brott på struphuvudets höga övre horn och punktformade blödningar 

i ögonens bindehinnor  

-  Blödningar i huvudsvålen, mjukdelarna i ansiktet, i tungan och i 

munslemhinnan med en krosskada i pannan och brott på det vänstra näsbenet 

- Brott på det högra och det vänstra elfte revbenet med anslutande blödningar 

samt blödningar i mjukdelarna på bröstkorgens vänstra sida 

- Ärrbildningar på den högra överarmens insida, begynnande förruttnelse med 

avlösning av överhuden och tecken till uppehåll i vatten med så kallad 

tvätterskehud på händerna och fötterna. 

 

Vid obduktionen påvisades inga sjukliga förändringar i de inre organen. 

 

Vid den rättskemiska undersökningen påvisades varken alkohol, aceton, läkemedel 

eller droger i lårblod och inte heller alkoholer, aceton eller droger i urin. 

 

Skadornas uppkomstsätt 

Samtliga skador har uppkommit genom trubbigt våld. 

 

54



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

Skadorna på och i halsen samt de punktformade blödningarna i ögonens 

bindehinnor talar starkt för att de uppkommit genom omsnörning av halsen med 

snara. 

 

Skadorna i ansiktet och på bröstkorgen är förenliga med att ha uppkommit genom 

flera slag, sparkar eller liknande. 

 

Dödsorsak 

Fynden och omständigheterna talar starkt för att döden har orsakats av strypning 

med snara. 

____________ 

 

Övrigt 

De tilltalade har kommunicerat med varandra på häktet. Hussein berättade att Hello 

hade klottrat ”jag är hemma med sina barn”. Klottret fanns på ett wc/dusch rum på 

häktet i Gävle. Med hjälp av tolk har klottret tolkats till det som Hussein har påstått. 

Zahraa har försökt kommunicera med Hello. Ett brev anträffades från Zahraa till 

Hello undanstoppad i en roddmaskin på häktet. Hon redogör för vad polisen har 

frågat henne och hon skriver vad hon har svarat på polisens frågor.  

 

Motivet 

Åklagarna har hävdat att det fanns ett hedersmotiv. Det centrala är att bilder på 

Zahraa och Ramin lades ut på Facebook och det gav upphov till starka reaktioner. 

Alla inblandade är medvetna om vad som styr i en hederskultur. 
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DE TILLTALADES UPPGIFTER 

 

Zahraa Abdul Razaq Djabbar 

 

Zahraa har fritt berättat i huvudsak följande.  

År 2010, i november, gifte sig Zahraa och Hello. Kort efter giftermålet blev Zahraa 

gravid. Under sommaren 2010 ville Hello att hon skulle ta på sig en sjal. Det var 

inget tvång. Det blev snack om det varje dag. I respekt mot honom och hans familj 

tog hon på sig sjalen. En son föddes. Några månader därefter åkte de tillbaka till 

Irak. Hello sökte uppehållstillstånd från Irak. Hello erhöll uppehållstillstånd i 

Sverige. Väl tillbaka, i februari/mars 2011, började problemen igen. Zahraa blev 

gravid igen. Hon hade då börjat gymnasieutbildning till undersköterska. 

Utbildningen tvingades Zahraa avbryta. Hello och hans familj visade inte henne 

eller hennes familj någon respekt. Problemen blev större. Hello ville att hon skulle 

bry sig mer om vad Hello och hans familj tyckte, mer än vad hon och barnen 

behövde. Hon vill inte peka ut finger mot Hello och peka ut varje liten grej, men det 

var många problem och det var även problem från hennes sida. Hon hade velat 

skilja sig ett antal gånger. Under 2015 valde Zahraa att ta av sig sjalen. Hello var 

med på det därför att Hello inte trodde att hon menade allvar. Sedan blev det tal om 

hennes klädsel, smink, parfym och det förhållandet att hon återupptog studierna. I 

mars 2015 ville Zahraa skilja sig. Hon åkte till Hussein i Kalmar. Stannade i en 

vecka. Ville inte ha med Hello att göra. Hon kom hem igen. De hade skilda sovrum. 

Det höll i ca två månader. Hello gick till Honar, sin äldre bror, och berättade att 

Hello inte fick ha sex med henne. Det känns skämmigt att berätta det. Honar kom 

och pratade med henne om varför Hello inte fick komma nära henne och Honar 

pratade om hennes skyldigheter. Hon sa åt Honar att inte göra något jag inte vill.  

 

Zahraa och Ramin började pratade som vänner. Han såg att hon mådde dåligt och 

efter skoltid var de fyra stycken personer som pratade och skrev klart uppsatser och 

sådant. Sedan började hon praktik där Ramin jobbade. De sågs då under luncherna. 

Hon började se och känna Ramin mer som en kompis. Inget hände mellan dem då. 
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En dag mådde hon dåligt. Ramin tröstade henne. Zahraa åkte i Ramins bil, i 

baksätet, och de åkte till hamnen. Hon grät. Ramin tyckte att hon skulle satsa på 

äktenskapet för barnens skull. Hello stod och spionerade på henne och såg när hon 

klev ur Ramins bil. Hon fick därefter ett samtal från Ramin där han förföljdes och 

stoppades i bilen av Hello. Hello körde i hög fart efter Ramin. Hon sa åt Ramin att 

inte stanna och ringde Hussein och förklarade situationen. Väl hemma stod Hello, 

Honar och barnen utanför bostaden. Honar sa åt Zahraa att sätta sig i bilen och att 

hon skulle skjutsas hem till sin pappa. Hon sa till Honar att hon åker ingenstans och 

att hon skulle till sitt hem. De gick in i bostaden och satte sig i vardagsrummet. 

Zahraa och Honar pratade. Hello grät. Hon var arg och sa att hon inte har gjort 

något fel. Honar frågade om hon älskade Hello Hon svarade att hon inte visste. Hon 

var så förbannad över att Hello satt och grät medan hans bror, Honar, satt och 

bestämde över Hellos liv. Så har det varit för det mesta. Honar är Hellos bror och 

varit i bakgrunden och bestämt. Honar bestämmer över Hello. Honar ville mest att 

Hello skulle förskjuta mig. Det var inte Hellos val. Zahraa åkte till sin familj och 

stannade några dagar. Hon sa åt Hello att hon ville skiljas. Hon kände och ville 

undvika en situation där de kommer att snacka skit om henne och påstå att hon hade 

en pojkvän. Efter någon dag sa hon åt Hussein att hon ville tala med Hello. Hon 

återvände till Hello. Hon hade ingen kontakt med Ramin. Ramin sa efter ett tag att 

hon skulle satsa på äktenskapet.. Hello ställde villkor för att hon skulle gå tillbaka 

till äktenskapet. Villkoren var att hon skulle sluta skolan, inte sommarjobba, vara 

hemmafru och ta hand om honom, barnen och hemmet. Hello ställde också krav på 

sjal, men hon vägrade men gick med på de övriga villkoren. Hon tog hon hand om 

sina sysslor som hemmafru.  

 

Efter ett tag tyckte hon att det blev för jobbigt. Hello ville då att hon skulle lära sig 

frisöryrket och vara med honom. Det fanns i salongen en tjej som Zahraa misstänkte 

att Hello strulade med. Hon blev arg och kontaktade Ramin igen, i 

oktober/november 2015. Det blev då lite seriöst mellan dem. Hon hade tankar på 

skilsmässa. Ramin väntade på att hon skulle skilja sig. Ramin förvandlades nu från 
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att vara en underbar person till en person som började hota, förfölja och ville ha 

kontroll. Hon minns inte hur många gånger de gjorde slut; kanske varannan dag. 

När det var bra mellan dem var Ramin helt underbar. Ramin var mer fri och Zahraa 

kände mig friare med Ramin; jag fick jobba som hon ville och klä sig som hon ville. 

I alla fall började det bli många bråk mellan Zahraa och Ramin och mellan henne 

och Hello å andra sidan. Ramin hotade och förföljde henne. Vid ett tillfälle körde 

Ramin med sin bil på hennes bil. Ramin hotade henne en gång med en kniv. Ramin 

knackade på hennes bostad och gjorde detta för att Ramin inte längre hade kontroll. 

 

Mot december 2015 uppmanade Ramin henne att begå självmord. Ramin sa att även 

jag tar mitt liv efter mig. Det var fortfarande problem mellan henne och Hello. Den 

5 januari 2016 mådde Zahraa dåligt. Hon stod mitt emellan Hello och Ramin. Båda 

visade att de fanns och att inte någon av dem var rädd. Hello tjatade på mig mycket. 

Hon låg i sängen, orkade inte gå upp. Hello frågade vad är det, vad är det. Hon ville 

gå ut ur bostaden eftersom en promenad skulle kunna hjälpa henne att må bättre. 

Hello tyckte inte att en kvinna skulle vara ute ensam. Hello sa då att jag kan följa 

med, eller köra dig. Zahraa sa åt Hello att det var honom hon ville vara ifrån. Hon 

satte på sig skorna och var på väg ut. Hello drog henne tillbaka Zahraa skrek. Hello 

puttade in henne i vardagsrummet och knuffade ned henne i soffan, höll hennes 

händer och satte ett knä på henne. Zahraa skrek och Hello skrek upp till grannen att 

komma ned. Just då kom en väktare. Hon fick tillfälle att ta en bilnyckel och gå ut. 

Väktaren stannade och talade med Hello. Hello sprang ut, grät och lade sig framför 

bilen. Zahraa sa åt Hello flera gånger att det var slut och att hon ville skiljas. Hon 

tog av sig vigselringen och stoppade den i askkoppen i bilen. Hello tog inte emot 

vigselringen. Ali kom och knackade på fönstret, hon var arg och ville inte prata med 

någon, Väktaren kom och hon åkte därifrån, till en bensinstation i Nacksta och satt 

där i ca 2 timmar. Hennes syster, Ali, polisen, mamma och andra skickade sms. Hon 

kom överens med Hello om att tanka bilen för att kunna ta sig till ett hotell. Hello 

gick inte med på det och hon bad Hello att tanka bilen eftersom hon frös. Hello ville 

träffas på en ödeplats. Hello gick med på att möta henne på bensinstationen. Hello 
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kom inte ensam utan tillsammans med Ali. Ali och Hello parkerade respektive bil i 

syfte att hon inte skulle kunna åka därifrån. Zahraa drabbades av panik. Hello 

öppnade bakdörren och dörren till Ali, som satte sig i framsätet. Ali började tala 

lugnt med henne. Ali försökte hålla kvar henne. Ali sa att han var orolig. Hon ville 

bara bort. Polisen kom. Hello grät. Polisen skjutsade hem henne och hon hämtade 

kläder. Polisen frågade vart hon skulle. Hon svarade ”jag vet inte”. Polisen sa att de 

skulle skjutsa henne till psyket i Sundsvall. Zahraa talade med en läkare, hon var 

arg och ledsen. Hon kontaktade Ramin via Snapchat och sa att hon var på sjukhuset 

och att hon inte ville se honom. Ramin kom i alla fall. Läkarna skulle se till att hon 

skulle komma till kvinnojouren i Härnösand. När Ramin kom tyckte han att de 

kunde åka iväg. Hon gick med på det. De hyrde en bil. Halvvägs ville Ramin att 

hon skulle titta på resor, en kryssning. Han letade upp en bra kryssning. Just då 

tänkte Zahraa inte så mycket på det. Hon gick med på det. Innan resan hade det 

aldrig varit något fysiskt mellan henne och Ramin. Det blev fysiskt under resan. 

Zahraa mådde dåligt nästan hela tiden; grät och saknade barnen. Pappa ringde, 

skickade sms och lämnade meddelanden på röstbrevlådan. Zahraa drabbades av 

dåligt samvete. Tillbaka i Stockholm visste de inte vart de skulle. De åkte till Maria 

i Göteborg. De tog in på ett hotell i Göteborg och i Arboga. Zahraa ville åka tillbaka 

till barnen, som hon saknade.  

 

När hon kom tillbaka i Sundsvall ville hon inte se, träffa eller ha något med Hello 

att göra. Hon pratade med pappa, som förbjöd Hello att komma till familjen. Hello 

kom trots det och hänvisade till kontakten med barnen. Hello ville prata med henne. 

Hon hade dåligt samvete. De pratade. Hon satte villkor och sa till Ramin och Hello 

att de skulle undvika varandra. Varken Ramin eller Hello lydde hennes önskan. Hon 

ville inte ha något med Hellos familj att göra. Hellos familj var hos henne dagligen. 

Hon ville flytta från Sundsvall. Hon visste att Hello inte skulle gå med på villkoren. 

Hello vägrade ge sig. Efter den 5 januari 2016 hade hon inga kontakter med sin 

syster eller bror. I slutet av januari berättade hon för sin syster om relationen till 

Ramin. Zahraa och hennes syster träffade Ramin i slutet av januari. Zahraa ville att 
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systern skulle hjälpa henne att skilja sig. Hon ville att systern skulle tala med pappa. 

Zahraa pratade, mest bråkade, med Hello under denna period. På alla hjärtans dag, 

den 14 februari 2016, var Zahraa hos sin syster. Zahraa och Hello bråkade och hon 

skulle åka hem till sina föräldrar. Systern skjutsade henne. Klockan var vid midnatt. 

Hon sa till sin pappa att hon inte orkade mer. Pappa sa åt Hello att i morgon 

kommer du med Honar och en imam. Dagen efter kom Hello, det var bråk. Hello 

accepterade inte skilsmässa. Hello började ställa villkor; om hon skulle jobba som 

skild skulle han ta barnen. Om hon skulle gifta sig skulle han ta barnen. Pappa 

hörde vad Hello sa. Hon förklarade att Hello inte hade med henne att göra efter 

skilsmässan, och hennes pappa höll med. Hello, Honar och imamen kom. Honar 

skrek åt Hello att gå ut. Vad gjorde Hello då; jo han blev tyst och gick ut. Efter 

skilsmässan hade vi mindre kontakt, jag och Hello. De kontakter vi hade rörde 

barnen. 

 

I februari 2016 åkte Zahraa till Stockholm med sin mamma. Barnen stannade hos 

Hello. Ramin blev förbannad på henne för att hon inte frågade honom om tillåtelse 

till denna resa. Efter jobbet, kl. 16.00 åkte därför Ramin raka vägen till Stockholm 

och krävde att få reda på var hon var. Ramin skällde ut henne. Under tiden hon var i 

Stockholm skickade Ramin meddelanden på Snapchat att han skulle göra henne 

ledsen och att hon hade förstört hans liv. De åkte tillbaka till Sundsvall. Ramin var 

fortfarande arg. Hon hade bytt telefonnummer. Ramin fick tag i hennes nummer och 

ringde dolt; om du inte kommer ned till mig kommer jag upp till dig. De pratade. 

Hon tänkte inte komma ut och sa att Ramin får vänta till i natt, den 26 februari 

2016, för då kunde hon smyga ut. De hade kontakt senare under natten, de bråkade 

och tjafsade. Ramin var arg. Hon sa till slut att när de andra lagt sig skulle hon 

komma ut. Hon sa till Ramin att krocka med bilen eller så krockar hon, så skulle de 

få ett avslut och få en bekräftelse på att hon var död. Vid 02.00 tiden gick hon ut i 

pyjamas. Hon sms:ade Ramin som sa att han arbetade och att han skulle skicka en 

taxi. Hon ville inte ta någon taxi. Ramin själv skulle komma. Hon började gå den 

väg som hon förmodade att Ramin skulle gå. Telefonen lade av i kylan. Ramin sa 
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att han skulle ordna och att han skulle komma. Ramin kom aldrig. Hon gick runt till 

Birsta och sedan hem igen. Ramin mötte inte upp. Väl hemma, när mobilen blivit 

varm, hade hon ny kontakt med Ramin. Han sa då att han sett Hellos bil. Det trodde 

hon på eftersom hon hade sett Hellos bil i hög fart, men Hello hade inte sett henne.  

 

Det fanns ingen som helst planering mellan henne och Hello för att skada Ramin 

och inte heller mellan någon annan och henne. Zahraa har sagt ”jag ska döda dig” 

till Ramin. Det har hon säkert sagt 100 gånger utan att mena det. Ramin har sagt 

likadant till henne. Det vet Ramin. Det var inget allvarligt. Hade Ramin trott att jag 

verkligen skulle döda honom skulle Ramin aldrig ha kommit. Den 26 på kvällen 

hade hon sms-kontakt med Salam Ali. Salam Ali skrev att han inte hittade Hello. 

Hello var borta. Salam Ali sa att han letat efter Hello och att Hello blivit galen. 

Salam Ali sa att Zahraa var den enda som Hello lyssnade på. Hello svarade inte. 

Zahraa brydde sig inte. Hon har inte ordagrant menat att skada Ramin. I sms med 

Hello skrev hon att det var hans fel att han kom och om du inte kommit hade hon 

träffat Ramin. Ramin har uppvisat självskadebeteende för att få kontroll över henne. 

Hon var arg på Hello och sa att när Hussein kommer tillbaka skulle hon prata med 

honom och han kommer att hjälpa oss.  

 

Den 21 december 2015 hade Ramin skickat sms till Hello och skrivit att Zahraa var 

hans tjej. Hello blev arg. Zahraa tror att hon skulle åka till salongen med Hello. De 

träffade Ramin på en bensinstation. Hello blev arg på henne för att hon stod för nära 

Ramin. Hello skrek åt henne och flyttade på henne. Hon hörde hur Ramin och Hello 

slogs och bråkade. Hennes kusin försökte sära på dem. Hello sprang till sin bil och 

hämtade en yxa i bilen, som låg gömd bakom mittstödet i bak. Hon satt i baksätet. 

Hon tryckte tillbaka stödet och skrek åt Hello att sätta sig i bilen. Samtidigt hade 

Ramin en kniv i sin bil. De åkte därifrån och polisen kom till platsen. 

 

I februari/mars tappade Ramin kontrollen över Zahraa och Ramin visade bilder i 

medier som endast hon hade sett. Hon stängde ned sitt Facebook-konto. Ramin 
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ringde Zahraas syster sedan hon bytt nummer. Ramin pratade med henne och grät. 

Zahraa slutade prata med Ali sedan september 2013 efter ett bråk med hans fru. 

Zahraa sa åt Ramin att ta bort bilderna. Har hon inte rätt att be Ramin ta bort 

bilderna? Ramin hade inte alls rätt att lägga ut bilderna. Hon hotade Ramin med 

självmord om Ramin inte tog bort bilderna. Efter det att hon hade berättat för 

Hussein berättade hon för Ramin att hon hade talat med sin bror Hussein, så hon 

bad Ramin vara försiktig med vad han säger; hon hade inte berättat allt. Hon syftade 

då på resan. Hussein ville inte att Zahraa och Ramin skulle ha några kontakter innan 

det blev offentligt. De träffades i alla fall. Ramin träffade Hussein i hans bil i 

Härnösand. Sedan kom Ramin in i Hussein bil. Hon satt också i bilen. De pratade. 

De pratade om Ramins mobil och Ramin lämnade av egen vilja telefonen till 

Hussein. Ramin var inte arg eller ledsen. Ramin log när han överlämnade telefonen. 

Hon minns inte det exakta datumet, men när bilderna kom ut var hon arg och ledsen 

och besviken på Ramin.  Hon tänkte att Ramin ljög att han inte ville vara med 

henne. Efter det att Hello fick reda på bilderna ringde Hussein och berättade att 

Hello var hysterisk. Hon sa till Hussein att hon ville förklara bilderna för Hello. 

Hello kan slänga skit på henne det bryr hon sig inte om. Hello ska inte bete sig som 

en man när han inte gjort det tidigare. När Hello snackade skit om henne och Honar 

kallade henne hora så är Hello och strular med grannens fru som han försökte fixa 

äktenskapet för. Zahraa har också gjort fel. Men det har funnits anledning till det. 

De skulle komma, Hello och hans familj, och visa för hennes pappa vem som är 

man. Det var bråk mellan pappa och Hello. Samma dag kom Hussein till Sundsvall 

och berättade för min pappa om bilderna. Pappa visste inte om bilderna innan dess. 

Zahraa följde med Hussein till Sollefteå och stannade där några dagar. Därefter satt 

pappa, Hussein och Ali och frågade Zahraa om hon ville gifta mig med Ramin. De 

tre månaderna skulle först gå, men sedan blev Zahraa otålig och ville att det skulle 

gå snabbare. Hon förstod inte varför hon skulle vänta tre månader. 

 

Den 27 mars 2016 visste Zahraa att Hussein skulle träffa Ramin. Den 30 mars 2016 

efter det att bilderna kommit ut, låg hennes pappa sängliggande. Efter de nya 
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bilderna fick hon reda på att Hussein var i Sundsvall. Hon sa åt honom att komma. 

Hon var förvirrad, arg och ledsen. Från december t.o.m. april 2016 mådde hon 

psykiskt dåligt och var sjukskriven på grund av depression. Den 30 mars 2016 var 

Zahraas plan att reda ut saker med Ramin. Ville inte Ramin vara med henne var det 

slut. Ville Ramin ha henne skulle de gifta sig. Hon ville komma bort och få lugn 

och ro samt tänka klart. Hon kontaktade kvinnojouren men de hade ingen plats. De 

bad henne ringa närliggande orter men det gjorde hon inte utan tänkte åka till 

Göteborg. Hon visste inte var Ramin var. Hon hade adressen till Maria i Göteborg 

och bestämde sig för att ta tåget dit. Det bestämdes inom en halvtimma innan tåget 

gick. Hennes pappa var arg.. Pappa sa ”stick härifrån din hora”. Hussein sa vänta på 

honom. Pappa skrek åt Hussein skit i henne. Hussein skjutsade mig till tågstationen. 

När de körde ut stod Hello parkerad vid pizzerian och följde efter Hussein. Hello 

kom in på stationen och smällde till ett fönster inne på stationen. Zahraa gick mot 

tåget. Hello gick ca 1 meter bakom.  Hello stod tillsammans med Hussein när tåget 

gick. Efter skilsmässan sa Zahraa till Hello att vad som än händer mellan oss ska vi 

ha kontakt för barnens skull. Hon hade kontakter med Hussein men ville inte att 

Ramin skulle känna till att hon hade kontakt med Hussein för att Ramin ska veta, 

förstå, vad Ramin gjort med mig. Hon kontaktade Ramin om att hon mådde bra. 

Hon kontaktade Hello och ville få ett avslut. Hon ville ha svar på en fråga. Hello sa 

att det var slut.  

 

Zahraa tog tåget till Gävle, eller Stockholm. Från Stockholm tog hon tåget till 

Göteborg. Hon hade bestämt att inte meddela Ramin innan hon kom till Maria. Hon 

var orolig för vad som skulle hända om Maria inte var hemma. Hon bestämde sig då 

för att berätta för Ramin att hon skulle till Maria. Ramin frågade varför hon inte 

hade sagt det innan. Hon sa till Ramin att hon kanske ska gå ut och träffa någon; det 

är ju lördag. Hon visste att Ramin skulle bli arg då. Ramin sa att Zahraa skulle ta in 

på hotell. Hon tog in på hotell. Ramin kom till hotellet. När Ramin kom blev det 

som det alltid varit; De såg bara framåt. Ramin kom vid 16.00-tiden. Dagen efter 

ringde Ramin Erfan och. Ramin bestämde träff med Erfan. De åkte till en 
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restaurang och ett café. Maria kom. De sov över en eller två dagar hos Maria. Jag 

berättade för Erfan vad Ramin hade gjort med bilderna. Hur Ramin behandlat 

henne. Erfan blev arg på Ramin och skällde ut honom. De hade det trevligt.  

 

Ramin bestämde att de skulle till Eskilstuna och lämna tillbaka en bil till Rezas 

syster. De åkte till Eskilstuna. Zahraa ville inte stanna i Eskilstuna, hon gillade inte 

Reza. Reza insisterade på övernattning.. Dagen efter åkte de till en galleria, Dagen 

efter vaknade de sent, kanske vid 13.00-tiden. De diskuterade hur Ramin skulle fixa 

problemet. Reza erbjöd sig att prata med Hussein. Ramin bestämde att de skulle till 

Gävle, kanske en och en halvtimma timma innan de åkte. Det var Ramins val. 

Zahraa hade föreslagit Arboga. Ramin och Reza bestämde att de skulle till Gävle. 

De åkte vid 16.00–tiden till Gävle. De tog i Gävle taxi från stationen till hotellet. De 

vaknade, åt frukost och därefter gick de till Waynes Coffee vid 16.00-tiden. Zahraa 

kollade vad som fanns att göra. De gick till Interpool och spelade biljard i ca en 

timma. Sedan spelade de bowling, de hade bokat till kl. 19.30. De bowlade i ca en 

timma. Ramin var arg på Zahraa för att hon hade gått framför honom. De gick över 

bron mot hotellet. Ramin sa att han skulle köpa cigaretter. De gick in på 

Hemmakväll. Zahraa hade telefonen framme. Hon skickade varken sms eller ringde 

någon. De köpte cigaretter och Red Bull. Hon erkänner att hon någon sekund gick 

bakom Ramin. De gick därifrån, över bron, stod lite grann där och började gå mot 

hotellet. Ramin var fortfarande irriterad på henne. Halvvägs tillbaka till hotellet sa 

Ramin att han skulle träffa en kompis och att Zahraa skulle fortsätta till hotellet. 

Hon gick mot hotellet och Ramin gick mot parkeringen. Det sista Zahraa såg av 

Ramin var att han var vid någon bil. Det var mörkt. Ramin stod på sina egna ben. 

Ramin hukade sig vid en bil på parkeringen. Hon vet inte om han gick in i bilen. 

Det var det sista hon såg av Ramin. Hon höll sig sysselsatt på hotellet; städade och 

plockade kläder. Efter en stund gick hon tillbaka ut igen. Hon fick sms av Ramin att 

han skulle till Eskilstuna och fixa pengar. Dagen innan, eller samma dag, hade 

Ramin ringt sin kompis Beck. De hade emellertid olika banker varför det inte blev 

något lån. Ramin skickade sms, Zahraa minns inte exakt orden. Ramin skrev att det 
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inte var någon fara och att hon inte skulle vara orolig. Ramin skrev att Zahraa skulle 

kontakta polisen om han inte kom tillbaka. För henne var det inte så konstigt att 

Ramin snackade på det sättet. Hon la inte stor vikt vid det. Hon var ned till ån i 

Gävle. Hade musik i öronen. Köpte cigaretter. Väl tillbaka till hotellet tog hon en 

sömntablett men sov inte så bra. Dagen efter vid 07.00-08.00 tiden skickade hon 

sms och ringde Ramin men fick inget svar. Hon ringde polisen som kom och hon 

följde med till polisstationen. . Hon var där hela dagen och förhördes. Vid 18.00–

19.00-tiden kom en man från polisens personskydd. Zahraa åkte med mannen till 

det skyddade boendet. Hon stannade där och mådde dåligt. Visste inte vad som 

hänt. Visste inte vad som skulle hända. Mannen kom och gick och försökte förmå 

henne att tänka på annat. Hon var fram och tillbaka till polisen varje dag.  Hon hade 

kontakt med Hussein via ”What´s Up”. Hussein frågade var hon var. Hussein sa att 

han kunde komma och hämta henne. Hon berättade för Hussein eller till sin mamma 

att hon inte kunde komma tillbaka och inte heller kunde berätta var hon var på 

grund av fara för barnens liv och föräldrarnas liv. Hon kunde inte äta eller dricka 

och saknade barnen. Den 10 april 2016 skulle hon åka tillbaka till Sundsvall men 

innan hon skulle gå knackade polisen på och därefter anhölls hon. Hon häktades. 

Det hon ville var att få veta vad som hänt och var Ramin befann sig. Den 21 april 

2016 drabbades hon av dödsbeskedet. Som hon misstänkt. Efter det att polisen sa att 

Ramin hittats död, var hon inte med längre. Hon hyperventilerade och grät. Hon 

krampade. De fick prata med hennes försvarare om den nya rubriceringen. De 

kunde inte hålla förhör med henne eftersom hon inte var kontaktbar. Hon fick gå 

upp på häktet. Präst, sjuksköterska och personal var med henne Hon kunde inte 

prata, inte andas. Hon fick tabletter och skickades upp till psyket där hon fick 

medicin och skickades tillbaka till häktet. Angående brevet på häktet var hon 

chockad. Visste inte vad jag skulle tänka och göra. Av polisen hade hon fått 

information om att Hello var inblandad. Det började med att hon pratade med 

psykologen vid gymmet. I gymmet var Hello. Hello hörde hennes röst och började 

gråta. Hon hörde Hello, och då förstod hon att Hello var där. Hello skrev på 

maskinerna i gymmet. Hello skrev att han sett hennes hår ligga på golvet och att han 
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hade sett henne från fönstret i hans cell. Hon tänkte att hon kunde få ut något från 

Hello, men då kunde hon inte skriva ”din djävel, vad har du gjort”. Hon måste ta det 

på ett annat sätt. I förhör frågade polisen om det fanns fler brev. Hon ville inte sätta 

Hello i skiten. Hon sa att det inte fanns fler brev. Hon ansåg att det var upp till 

Hello att berätta om det fanns fler brev eller inte. Hello verkade inte vilja berätta 

det. Det hela började med att de skrev på maskinerna. Vissa gånger skrev hon att 

hon var barnslig och sådana saker. Hello skrev en lapp som han fäste under 

roddmaskinen. De skrev angående barnen. Hello frågade vad hon hade sagt. Han sa 

att jag skulle säga det jag sagt. Hon skrev att Mustafa, den skiten, börjat snacka. 

Innan vakterna hade tagit lapparna skrev hon Ramin. Jag skrev hallicken som 

Ramin, hon anpassade sitt språk till Hello. Allt som står i breven är information som 

hon hade fått av polisen. Syftet med breven var desperation, hon mådde dåligt. Hon 

ville veta vad som hänt. Kontakten mellan henne och Hussein tog slut i Göteborg. 

Hon kontaktade Hussein när hon var på hotellet och när jag kom fram. I början 

berättade hon inte för Ramin att Hussein visste var hon var. Reza var den första 

person hon ringde till den 5 april. Under tiden hon satt på det skyddade boendet 

pratade hon med Nour och Reza. Hon ville ha hjälp att hitta Ramin. Under 

häktningstiden, 13 november 2016, hörde Mustafa henne när hon städade i 

korridoren. Mustafa skrek hennes namn flera gånger. Han hotade henne. Mustafas 

förklaring till hoten var att han uppfattade att Zahraa haft ett socialt samtal med 

vakten och lät glad. Mustafa sa att han sitter där han sitter på grund av henne. Den 

29 november 2016 fick Zahraa ta del av obduktionsrapport och bilder. Fram till dess 

hade hon haft svårt att ta till sig att Ramin är död. Efter det blev hon inlagd på 

psyket.  

 

Det är ett pågående krig mellan Zahraa och hennes familj gentemot Hellos familj. 

De åker till Zahraas familj och pappa och säger att hon är en hora. De vill att barnen 

ska vara hos Hellos familj. Socialnämnden är inkopplade men de ger sig inte. Enligt 

dem ska barnen uppfostrats av Hello familj. De anser inte att Zahraa är en lämplig 

mor eftersom hon har älskat en annan man. Zahraa hatar inte Hello. Hello intar en 
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speciell plats i hennes liv; han är inte bara pappa till hennes barn, han är även 

hennes första och största kärlek. Det är inget en kvinna glömmer. 

 

På frågor har Zahraa lämnat i huvudsak följande uppgifter 

Zahraa var 8 år gammal när hon kom till Sverige. Hon har gått i svensk skola. Ali 

och Hussein kom till Sverige fyra år senare. Milano har hon inte sett tidigare. 

Mustafa har hon sett i salongen och hemma hos Hellos mamma. Maryano känner 

hon inte. Brwa är gift med Hellos syster. Salam Ali har alltid haft en speciell plats 

hos Zahraa, hon ser honom som sin bror och son. De har haft bra kontakt. Garmean 

har Zahraa sett hemma hos Hellos mamma.  

 

De har inte samma syn på äktenskap i Zahraas familj och Hellos familj. I Hellos 

familj väljer inte kvinnor äktenskap. I Zahraas familj väljer kvinnor äktenskap. 

Hello frågade om hennes hand tre gånger. Första gången när hon var 14-15 år. Hon 

var hemligt kär i Hello. Hon pratade med Hussein som pratade med Zahraas pappa 

som accepterade äktenskapet. Hennes familj är lite friare i frågan om vem man ska 

gifta sig med. Hennes syster valde själv med vem hon skulle gifta sig med. I Hellos 

familj gifter sig kvinnorna med sina kusiner. Zahraa  och Ramin pratade svenska 

med varandra. 

 

Inspelningsappen laddade Zahraa ned först under 2014 eller 2015. Hello glömde 

bort vad han sa. Därför laddade hon ned vad han sa för att överbevisa honom vad 

han tidigare sagt. Hon har inte tagit bort en del samtal. Man kan välja att spela in 

eller inte. Det är inte alltid hon spelat in. Hon kände inte till om Hello hade 

motsvarande app. I november 2015 gjorde hon en polisanmälan mot Ramin. Brotten 

var olaga hot och ofredande samt bilkrocken. Hon ville inte gå vidare med den 

anmälan. Ramin skickade sms via Snapchat. Ramin skrev att han skulle förstöra 

mitt liv. De hade miljoner bråk.  
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De omstridda bilderna i målet togs under resan efter den 5 januari 2015. Hon och 

Ramin var kära. Ramin la bilderna på ett USB-minne. Ramin hade bilderna i ett 

USB-minne i ett fack i Stockholm. Ramin gillade att överdriva. Zahraa visste inte 

var han hade bilderna. Nu vet hon att Ramin hade USB-minnet i ett armband. 

Armbandet har tagits i beslag av polisen när de hämtade hans tillhörigheter från 

hotellrummet. Familjen trodde att Zahraa var på kvinnojouren under resan den 5 

januari 2015.  

 

Zahraa tror att Ali försökte provocera fram ett svar från henne när hon inte svarade. 

Att Ali i sms skrivit att jag dödar Ramin eftersom Ramin förstört ditt liv tror hon att 

Ali fått från Hello. Hon hade ingen kontakt med Ali på något sätt. Ingen visste att 

hon hade ett förhållande med Ramin. Ingen visste att hon pratade med Ramin. Hon 

har inte skrivit att Ramin ska dö. Ali var orolig för mig att om hon dör skulle barnen 

hamna i Hellos familj, som inte visat något som helst intresse för dem. Familjen 

trodde att Zahraa varit på kvinnojouren den 5 januari 2016. Min syster visste 

sanningen i slutet av januari samma år, då hon berättade för henne om sanningen. 

När Zahraa kom hem var relationen med Ramin bra. Relationen med henne och 

Hello var inte bra.  Den 16 januari 2016 hade hon och Hello ett samtal där Zahraa 

ställde villkor som hon visste att Hello inte skulle gå med på; att flytta från 

Sundsvall och att Hellos familj inte skulle ha lika mycket kontakt med Zahraa som 

tidigare. Hello frågade i samtalet ”är villkoret för återförening att jag dödar den där, 

R”. Det är Hellos egen hjärna. Det Hello tänkte på varje dag. Hon sa ingenting om 

Hellos villfarelse. Hon har sagt till Hello ”döda honom eller inte döda honom”, det 

var ett krig mellan Ramin och Hello. Hello hade redan bestämt sig. Hello frågade 

om villkoret om döda. Zahraa svarade jakande på svaret därför att hon inte mådde 

så bra under samtalet. 99 % av samtalen mellan henne och Hello var bråk, tjafs och 

skrik. Hon har inte haft kontakt med Ali under väldigt länge. Hon vet att Hello och 

Ramin var på varandra.  
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Hon var inte orolig för att bilderna skulle komma ut och därför ville ha Ramin 

dödad. Den 20-21 januari 2016 (förundersökningsprotokollet s. 9015) körde Ramin 

runt, hon hade flyttat till sina föräldrar. Ramin kom hem till min familj och gick 

runt där. Åklagaren kan inte ta hennes språk emot henne. När de säger ”gå och 

döda” menar de inte det. Hon ställde upp villkor till Hello för återförening, men 

aldrig att Ramin skulle dödas. Hon ställde krav på att Ramin och Hello skulle 

undvika varandra. Zahraa tänker inte kommentera vad Hello och min mamma pratat 

om. 

 

Den 27 februari 2016 försökte Zahraa inte locka Ramin till sig. Ramin hade fått tag 

i hennes nummer och hotade med att komma in i lägenheten om hon inte kom ned 

på gatan.  

 

Till en början var hon inte orolig för att Ramins bilder skulle komma ut. Hon har 

vid ett tillfälle skrivit till mamma ”ta hand om barnen mor, nu ska jag döda 

hallicken”. När hon skriver ”jag svär vid dina barns liv, jag ska inte låta honom vara 

vid liv”, är det bara ett sätt att säga. Hon var förbannad och arg, inte orolig, för att 

bilderna skulle komma ut. Ramin brukade hota och dominera. Till slut brukade han 

gråta. Ramin ringde och hon svarade inte. Hon skrev för att hålla Ramin lugn, men 

inte för bilderna. För Zahraa var det viktigt att bilderna inte skulle komma ut. Hon 

ville inte hamna i en sådan här situation. Hon ville inte att bilden, en vanlig bild, 

skulle komma ut. Hon blev arg på Ramin. Resan var ju hemlig. Hon litade ju på 

Ramin. Hon skrev ”du sålde mig” till Ramin. Ett talesätt. hon gjorde slut 100 

gånger med Ramin. Bilden var från resan, och den var hemlig. Zahraa kände sig 

sviken, ledsen. Ramin sålde sin sharaf, dvs. hans heder, dvs. henne. Hon skrev vill 

du verkligen se mig död, är det du vill? Hon menade då självmord. Så klart kunde 

hennes familj förskjuta henne. Hon visste inte hur de skulle reagera. De skulle 

aldrig vilja döda henne, dock. Hon hade i sin hjärna byggt upp en framtid med 

Ramin. Ramin hotade henne hela tiden med bilderna. Ramin ville att alla skulle veta 

att hon var hans. Hon ville inte att bilderna skulle komma ut innan hon var skild. 
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Hon bytte telefonnummer, för att Ramin inte skulle kunna ringa henne. Det var inte 

slut slut med Ramin. För tillfället var det slut. Bilderna hade han i ett USB-minne. 

Hon hade sagt år honom att spara bilderna där. Ramin sa att bilderna låg i ett 

kassaskåp i Stockholm. Hussein skulle hjälpa henne och Ramin när Hussein kom ut 

från fängelse i Tyskland. Det lades ut bilder den 16-17 mars 2016, därför att hon 

inte pratade med Ramin. Ramin straffade henne. Hon var arg på Ramin. 

Spridningen var mest till Hellos familj. Världen skulle se att hon var hans. Hennes 

reaktion var ilska och ledsamhet. Hon sa åt Ramin att han ljuger. Hon ringde 

honom. Hon tjatade på honom. Ramin sa att det var hon som lagt ut bilderna. Hon 

tror att Ramin tog bort bilderna och la ut dem igen. I början reagerade ingen 

förutom Hussein och Hanan som visste det. Mamma och pappa fick reda på det 

samma dag som Hello fick reda på det. Zahraa  kände att hon aldrig kunde förlåta 

Ramin för bilderna. Ramin la ut bilderna för att få kontakt med henne. Den som 

säljer sin heder en gång säljer sin heder 100 gånger. Ramin har sagt att Zahraa är 

hans heder. Hon talade Ramins språk. Ramin var aldrig rädd. Om han var rädd hade 

han inte gjort vad han gjorde. Han borde ha varit rädd. Han gjorde ju något dumt.  

Hon har suttit ett år oskyldig. Sanningen kommer att komma fram till sist. Zahraa 

berättade för Hanan, sin kusin och Hussein om förhållandet med Ramin när bilderna 

kom ut. Om Hello fick se bilderna kunde det skapa katastrof. Hon föreslog att mötas 

på en polisstation, eftersom Ramin alltid tänker så. Ramin var inte rädd. Hussein 

föreslog det till mig, om Ramin är rädd. Hussein erbjöd sig att hjälpa oss. Hon ville 

ha Ramin. I deras kultur är bilderna värre än en nakenbild.  

 

Ramin var kär i Zahraa och hon ville vara med Ramin, hon var kär i Ramin. Ramin 

har gjort mycket värre saker som Zahraa har förlåtit; Hon är fortfarande kär i 

Ramin. Hon och hennes syster försökte komma ur situationen utan att det skulle 

snackas skit.  

 

Zahraa besvarar inte frågan om hon lockade Ramin med lögnen. De är muslimer 

och det är absolut nej att ha en relation med en annan när lever i ett förhållande. Det 
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är så även för andra än icke muslimer. Zahraa har sagt att Ramin hotat. Ramin hade 

fler bevis, fler bilder. Ramin har hotat med att lämna ut bilder om hon inte lämnade 

Hello. För att avbryta all kontakt med Hello och hans familj hotade Ramin med fler 

bilder. Bilderna var tagna innan skilsmässan. Om man har hjärna förstår man att 

bilderna är äldre än skilsmässan. Zahraa ville inte förlora sin familj. Hon har gjort 

sin mamma och pappa besvikna. De kanske ville ta avstånd från henne. Mamma 

och pappa tog inte avstånd från henne. Hussein ville inte att hon, på grund av kultur 

och traditioner, inte skulle ha kontakt med Ramin. Zahraa ville att det skulle bli rätt 

nu. Hon sa till Hussein att hon ville snabba på det hela, hon ville inte vänta tre 

månader. Hussein skulle fixa ihop henne och Ramin. Ramin hade tagit bort bilderna 

den 18 mars. Hussein sa att det viktiga var att hon inte hade någon kontakt med 

Ramin. Den 19 mars 2016  hade hon och Hussein kontakt. Då hade Hello sett 

bilderna. Det blev kaos. Det blev sådant kaos eftersom bilderna togs före 

skilsmässan. Hon vet inte om Hello visste om att bilderna var från före skilsmässan. 

Framför allt ville Honar komma och bråka. I hennes hjärna så var det inte så 

allvarligt, det var länge sedan hon var i hemlandet och är uppvuxen i Sverige. 

Zahraa lever inte i en hederskontext. Den 30 mars 2016  sa Zahraas  pappa; ”stick 

härifrån din hora”. Om det var för gott vet hon inte.  

 

Innan de åkte till Eskilstuna var det Ramin och Reza som bestämde att de skulle åka 

till Gävle. Reza trodde att Zahraa och Ramin skulle bo hos en kompis till Ramin i 

Gävle. Ramin eller Reza skulle ta kontakt med Zahraa familj för att inleda en 

diskussion. Ramin var inte rädd för att Hussein skulle skada honom.  

 

Hello Zangana 

 

Hello har fritt berättat i huvudsak följande.  

Han träffade Zahraa 2010 i sin brors salong och så småningom blev de kära. Han 

fick be om Zahraas hand flera gånger, sedan gifte de sig och skaffade barn. Han 

ansökte om uppehållstillstånd och fick det till slut 2011. Åren gick och han jobbade 
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på sitt företag. Zahraa sa 2015 att hon skulle börja gå i skola och när hon började 

skolan startade problem. Zahraa förändrades och han försökte på alla sätt att glädja 

henne. I två månader sov de i skilda sovrum. En dag väntade han utanför skolan för 

att ge henne blommor och då såg han henne i Ramins bil. Hemma frågade han vem 

Ramin var och då sa Zahraa att hon ville skiljas. Dagen efter gjorde han en repa på 

Ramins bil. Han och Zahraas bror Ali kom dit och de skiljdes. Därefter ville han 

starta ett liv själv. Efter tre fyra dagar ringde Hussein och sa att Zahraa ville prata 

med honom. Zahraa sa att han var hennes första och sista kärlek och att Ramin bara 

var en vän. De startade ett nytt liv ihop hösten 2015. Efter tre fyra månader ringde 

Zahraa och sa att Ramin var utanför hennes bostad och kastade sten. Han lämnade 

affären och åkte dit men såg inget så han återvände till affären. Zahraa sa att hon 

skulle tanka bilen och åka till honom på affären. Hon berättade att Ramin sagt att 

han ska förstöra hennes liv. Hon befann sig i Timrå vid E4:an. Ramin körde dit, han 

svängde, Zahraa körde om, varefter Ramin körde på hennes bil. Hello ville prata 

med Ramin. Först pratade de, sedan slogs de. Båda polisanmälde varandra.  

 

Zahraa ringde honom ibland mitt på natten och sa att Ramin kastar sten på hennes 

fönster, varför han anmälde Ramin. Tiden gick och Zahraa ringde och de åkte till 

bensinmacken. Han frågade varför Ramin skickade meddelanden och sedan började 

de slåss. Därefter åkte han till affären och arbetade, lämnade barn på dagis osv.  

 

Den 3-4 januari befann sig Zahraa och Hello i bostaden.  Zahraa sa att hon måste ut. 

Han sa ’kära Zahraa vart ska du nu på kvällen’. De diskuterade, barnen hörde det 

och grät. Han blev orolig för att Zahraa skulle göra sig illa så han ringde Zahraas 

syster som ringde polisen. Ali kom till dem och Zahraa gick ut. Systern Hanan och 

polisen var de som hade kontakt med henne. Han fick veta att Zahraa var på sjukhus 

och på ett skyddat ställe. En tid senare försökte han komma i kontakt med henne 

men utan resultat. Hello frågade kompisen Rahimi om Ramin var i Sundsvall och 

om Ramin var med Zahraa. Den 10 januari 2016 kom hon hem, då pratade de och 

sov tillsammans. Den 13 eller 14 januari 2016 frågade han när Zahraa skulle 

72



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

komma hem. ( Hon vistades då hos sina föräldrar), Zahraa ställde villkor då och sa 

att han måste döda Ramin. Han blev förvirrad och skakad. Zahraa sa att Ramin 

gjorde henne illa. Sedan gick de hem till hennes föräldrar, minns inte om han 

övernattade där. En natt ringde Zahraa honom men han svarade inte först, sedan när 

han svarade sa Zahraa att Ramin gick däromkring och att han måste komma till 

Ramins bostad och kolla om hans bil var där. En dag ringde hon och bad honom 

komma med kläder till hennes föräldrar, då såg han Ramins bil så han följde efter 

bilen för att prata med honom för att förstå. Ramin stannade på en parkering och 

sprang iväg. Han körde vidare. Så var hans liv den här tiden, han minns inte 

mycket.  

 

Hans släktingar sa att han skulle skilja sig från Zahraa. På alla hjärtans dag sa 

Zahraa att de måste skilja sig och han sa att de kunde göra det dagen efter. Den 15 

februari 2016 skilde de sig. Sedan hade han ingen kontakt med Zahraa för han ville 

starta ett nytt liv. Den 27 februari 2016 skickade Zahraa ett meddelande där hon sa 

att hon skulle döda Ramin och att denne hade varit död redan om det inte varit för 

honom. Han sa till henne att det var ett misstag. Dagarna gick och de hade kontakt 

angående barnen. Den 19 mars 2016 sa hans systerson att det finns en bild på 

Zahraa. Han sa till systersonen att det inte hade med honom att göra eftersom de var 

skilda sedan februari. Han försökte få pass för att återvända till Kurdistan och skapa 

ett nytt liv.  

 

Den 27 mars 2016 då det påstås att han haft kontakt med Hussein var det Hussein 

som sökte honom. Hussein ville höra hur det var med Hello. Det var mycket 

kontakter med Hussein; de har handlat om barnen. Den 30 mars 2016 åkte hans 

släktingar till Irak. Den 30 mars ringde Hussein om barnen. Zahraa skulle till 

Stockholm till sin morbror.   

 

Han såg Zahraa på tågstationen när han skulle möta upp Hussein och frågade vart 

hon skulle. Hussein sa att han inte fick prata med henne.  Han slog sönder en ruta på 
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stationen. Zahraa ringde. Han blev förbryllad då han tänkte starta ett eget liv. 

Dagarna gick och han visste inte vart hon hade åkt. Den 2 april 2016 var han i 

affären, sen var han med barnen på Leos Lekland fram till femtiden. Sedan åkte de 

hem och han lagade mat och de såg matchen El Classico. Den 3 april 2016 ringde 

Hussein till Hello och bad honom komma för att prata om ett ärende. Hos Hussein 

sa denne att imorgon hade de ett ärende och att Hello skulle vara redo. För vad 

frågade han och Hussein sa för att slå Ramin och om det inte var det Hello ville. 

Sedan körde Hussein hem honom. Den 4 april 2016 öppnade han affären, tog 

barnen till sjukhuset. Han åkte sedan till affären och låste den och åkte därefter hem 

tillsammans med Salam Ali. Han sa till Salam Ali att han skulle iväg två-tre timmar 

från 17-tiden. Hello, Mustafa, Milano och Garmean åkte iväg. Milano hade tagit 

tabletter. De körde på E4. Efter Hudiksvall satt Hussein i Audi A3 och Milano, 

Mustafa och Garmean i Audi A6. De visste inte vart de var på väg. De stannade i 

Gävle på en parkeringsplats. Zahraa och Ramin kom, först när han såg Zahraa blev 

han chockad. Han, Hussein, Ali, Mustafa och Garmean stoppade in Ramin i bilen. 

Hello befann sig i Audi A3 och Hussein satte sig i Audi A6. Efter tjugo minuter tog 

de en paus och Ramin gick in i Audi A3.  Efter den stunden visste han inget mer om 

Ramin.  

 

På vägen tillbaka till Sundsvall ringde Hello de andra och frågade var de var. De 

skulle slå Ramin. Han trodde att de skulle köra hem. Han fick samtal och fick veta 

att de skulle köra till Sollefteå. De körde runt Sundsvall och han tror att de körde 

fel. När de kom tillbaka till Sundsvall klev han av hemma, då körde Garmean. Han 

glömde telefonen i bilen och vet inte vad som hände sedan.  Den 5 april 2016 gick 

han till affären. Ali ringde och sa att de måste elda upp bilen.  Hello sa till Maryano 

att köra dem till bilen och att de skulle elda upp den. De körde till Njurunda. Ali sa 

att de inte ska elda upp bilen här, de ska göra det på annan plats. De körde till 

Sollefteåvägen. Sedan hälldes bensin på bilen och den tändes på. Maryano körde 

hem honom och han började jobba som vanligt tills han greps den 11 april 2016. 
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På frågor har Hello lämnat i huvudsak följande uppgifter. 

Mohammed Salam Ali är släkt med Hello på något sätt. I hans mobil kallas Salam 

Ali för Kaka Hamaja. Brwa är Hellos systers man och har bott hos honom i två-tre 

perioder. Brwa bodde hos honom den 4 april 2016. 

 

Mustafa är ingen släkting utan en vän. Mustafa är frisör och har affärer med Hellos 

bror Honar relaterade till frisörsalong. Mustafa har en frisörsalong i Örnsköldsvik. 

Hello har läst i handlingarna i målet att Mustafa fick pengar av Honar för att köpa 

salongen. 

 

Garmean har han träffat på en biltvätt. Han känner inte denne. 

 

Milano och Maryano känner han men de har inte mycket kontakt. Milano var 

hemma hos honom på El Classico-middagen och Milanos mamma hade gjort en del 

mat. Milano och Mustafa hade inte varit hos honom tidigare.  

 

Hussein har Hello känt sedan tidigare men inte haft så mycket kontakt med honom. 

Ali har Hello inte haft så mycket kontakt med. Deras pappa är sjuklig.  

 

Det stämmer att Hussein blev gripen av polis i Tyskland i september 2015. 

 

Hello och Zahraa polisanmälde Ramin den 18 december 2016. Den 5 oktober 2015 

gjorde Hello skadegörelse på Ramins bil för att Ramin kastade sten på deras fönster 

och han besvarade det med att repa Ramins bil. Ramins påringningar och störningar 

påverkade inte Hellos och Zahraas relation. 

 

Den 6 januari 2016 slog Hello på Ramins bil, registreringsnummer BOZ 662, för att 

han hade sett Zahraa i den i maj 2015. Han slog på den nu den 6 januari 2016 

eftersom Ramins bil dagligen åkte runt hans bostad och han ville kolla om det var 

Ramins egen bil. Han visste inte att Ramin och Zahraa var på kärleksresa. 
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Rahimi är hans vän och frisörkund. Han är från Afghanistan. Rahimi ringde och 

sade att det fanns en bil på blocket. Han sålde en svart Audi A4 till Rahimi någon 

gång mellan den 20-25 mars 2016. Hello minns inte om han visade någon bild på 

Ramin för Rahimi. Han tror inte att han sagt till Rahimi att han hatade någon 

afghan.  Den 10 januari 2016 tog han kontakt med Rahimi för att få veta om Ramin 

var i Sundsvall eller inte eftersom han inte sett Ramin under några dagar, fast han 

brukade se honom dagligen. Hello ville veta det eftersom Zahraa inte syntes till, och 

inte Ramin heller. Han misstänkte inte att de var tillsammans, han hade ju varit i 

kontakt med Zahraas syster som varit i kontakt med polisen. Han fick ett stort antal 

samtal från Ramin, men vet inte om det var 5-10 januari 2016. Hello ringde sedan 

Ali och ville veta var Ramin bodde. Ali beskrev vilken dörr det var och Ali frågade 

varför varpå Hello svarade att han ville veta om Rami var i Sundsvall, Ramin 

kanske var i Göteborg. Det var för att han ville veta om Ramins bil stod framför 

bostaden, och det gjorde den. Han frågade Ali för Ali hade varit hemma hos Ramin. 

Hello åkte till Ramins bostad och såg bilen, en grå BMW, och sedan lämnade han 

platsen.  

 

Zahraa berättade sedan att hon hade varit på skyddat boende i Härnösand. De 

pratade i telefon den 16 januari 2016.  Då var han chockad och undrande. Han 

tydliggjorde att han inte tänkte döda någon.  

 

Åklagaren har konfronterat Hello med följande samtal den 29 januari 2016 ( sid 

9023-9027) vid midnatt mellan Hello och Zahraa: ”Delal Delal min ögonsten.” 

Hello säger: ”Jag bara ser han, och om jag inte låter hans ansikte möter bilens 

ansikte då är jag inte hello och om jag inte läger hans ansikte i mitt ansikte är jag en 

fähund som inte är född ur min mors fitta. Om inte han ska dödas jag vet om denne 

hallick inte dödas ska du inte komma tillbaka till ditt hem” ”Jag går nu till hans 

bostad okej och om det bli polis och så sen, må det inträffa.” Zarah: och på så sätt 

löser du, nedlåtande. ”och när det gäller att han ska dö eller inte så är det en grej 

som angår dig”. Hello skrek: ”Om killen inte dör kommer du aldrig att komma 
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tillbaka till ditt hem.” Zahraa: ”Även han dör kommer jag inte tillbaka.” Hello: ditt 

villkor har varit om han dör så kommer du tillbaka.  

 

Hello har svarat att det sa han bara för att han var upprörd, men han ville inte döda 

någon.  Det var Zahraa som ställde villkor på att Ramin skulle dö för att hon skulle 

komma hem. Men han ville bara träffa Ramin för att prata. 

 

Åklagaren har vidare redogjort för Ramins uppgifter i polisförhör den 1 mars 2016 

där Ramin uppgav att Zahraa den 27 februari 2016 hade skickat sms till Ramin och 

ville att han skulle komma till hennes föräldrahem senare på natten när han hade 

slutat sitt arbete och att Hellos bil var utanför arbetet när Ramin kom ut. Ramin 

vågade inte åka till Zahraa.  

 

Hello har svarat att han inte minns men att Ramins arbetsplats var nära hans bostad.  

 

Fotografierna på Facebook gjorde inte Hello något. När man separerar är man enligt 

hans tradition fri att göra som man vill. Husseins uppgifter till Zahraa att Hello hade 

blivit ursinnig när bilderna lades ut stämmer inte. 

 

Hello var i Birsta på påskdagen, den 27 mars 2016. Han använde båda sina telefoner 

den dagen. Det hände inget särskilt den dagen och han visste inte att Hussein hade 

åkt till Sundsvall och att han skulle träffa Ramin. Kontakterna med Hussein 

handlade om hur det var med barnen, hur de mådde osv. Han var ledig och åkte till 

Birsta för att handla kläder och parfym. Han minns inte om han köpte något. 

 

Hello hade inte kontakt med Hussein om att göra Ramin illa i Birsta. Efter att 

Hussein kom tillbaka från Tyskland hade de mer kontakt angående barnen och hur 

Zahraa hade det. De ringde ofta varandra utan att den andre svarade.  
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Åklagaren har konfronterat Hello med att Hello hade kontakt med Mustafa den 27 

mars kl. 14.40, varefter Mustafa ringde till Honar. Därefter hade Mustafa kontakt 

med Maryano och Milano. Kl.15.11 ringer och smsar Hello till Mustafa. 

 

Hello har svarat att han hade mycket kontakt med Mustafa eftersom de båda är 

frisörer. De pratade om bilar också. Han vet inte om Mustafa och Honar hade 

kontakt.   

 

På El Classico-middagen var Hassan, Rawand, Salam Ali, Mohammas Abba, 

Mustafa, Milano och Brwa. De var inte vanliga gäster. Hans barn var också 

närvarande. 

 

Den 3 april 2016 köpte de inga LG-telefoner. De pratade inget på kvällen om att åka 

till Gävle för att köpa bil. Han och Mustafa diskuterade den dagen eller dagen efter 

om hans BMW diesel. De hade inte gjort upp om pris. Han minns inte men de 

kanske sa 20-22 000. Mustafa köpte bilen men har inte betalat än.  

 

Ali ringde Hello den 3 april 2016 och de träffades vid Alis bostad. Hussein sa till 

honom att göra sig beredd och att denne hade ett ärende till honom. Ärendet var att 

följa med och slå Ramin. Något mer fick han inte veta och han ställde inga frågor.  

 

Den 4 april 2016, Hello minns inte vilken tid och om det var Ali eller Hussein som 

ringde och sa: Är du beredd? Han sa ja och sa sedan till Salam Ali att ta hand om 

barnen i två tre timmar tills han kom tillbaka. Han visste inte vart de skulle. Mellan 

kl 15 och 16 fick han veta att nu skulle det bli av och att tre andra kurdiska killar 

skulle med. De åkte i två bilar, han hade ingen aning om varför.  

 

Mustafa, Milano och Garmean hämtade Hello och sedan åkte de ut på E4.  
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Hello känner inte till att balaklavor inhandlats. Han tyckte inte att det var konstigt 

att hans kompisar Milano, Mustafa och Garmean satt i bilen. Han ställde inga 

frågor. Såvitt han vet hade inte Milano, Mustafa eller Garmean något problem med 

Ramin. 

 

Han tror att han ringde sin storebror Ashti i Kurdistan. Resten av släkten var också i 

Kurdistan. Hello ringde brodern som hade sin vigsel den 4 april 2016. Han använde 

telefonnummer 8402 under resan. Han tror att de stannade efter Hudiksvall. Han 

bytte bil och satt med Ali och Hussein men de pratade ingenting om vad som ska 

hända. Hello minns inte om han pratade med Mustafa efter att han hade bytt bil.  

 

När de kom till Gävle förstod han att det var målet för resan. De stannade på 

parkeringen, han hade åkt med Ali och Hussein i Audi A3. Hussein bytte bil till 

Audi A6. Hello var kvar med Ali i A3. Zahraa och Ramin kom gående mot 

parkeringen. Han blev chockad. Skyndsamt stoppade han, Ali, Hussein, Garmean 

och kanske Mustafa in Ramin i bilen. Milano satt kvar i bilen, Milano hade nog 

tagit någon tablett och var inte riktigt vid medvetande. Han tog tag i Ramin och de 

tog in honom i Audi A6 och placerade honom bakom föraren. Hello gick in i den 

andra bilen med Ali. Han vet inte vart Zahraa tog vägen. Ali körde A3 och Milano 

körde A6. Hello hade en mask på sig, han ville inte att Ramin skulle se honom. 

Hello tror att Garmean hade en mask  

 

Efter ca 20 minuters bilfärd stannade de. Ramin och Hussein kom in i Audi A3 och 

Hello bytte till Audi A6.  Ramin levde och Hello vet inte om han blödde, han såg 

inte hans ansikte. Hello satte sig bakom chauffören, på samma plats som Ramin 

hade förts in, och han såg inget blod där. Hello sa att nu var det klart, för Ali och 

Hussein skulle läxa upp Ramin. Han kan ha slagit honom tidigare, när Hello drog 

Ramin i armen och tog in honom i bilen, det var som om att han slagit Ramin. 
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Han ringde Hussein flera gånger; de pratade då om att slå Ramin lite lätt, 

misshandla honom för att läxa upp honom.  

 

Framme i Sundsvall åkte de till Nacksta för att Milano skulle hem en sväng. Sedan 

ringde Hussein och de träffade honom på en bensinstation. De skulle åka mot 

Sollefteå. I den bil han färdades fanns Milano som körde, Garmean och Mustafa. 

Hussein sa att de skulle komma till Sollefteå och åka väg 331, Hello frågade inte 

varför men var rädd att något hade hänt med Ramin så han ville träffa dem och höra 

vad som hade hänt. De mötte Hussein i fem-tio minuter, Hello frågade Hussein vad 

som hänt med Ramin. Hussein sa ”det har du inte med att göra, följ efter mig till 

Sundsvall”. Han var inte rädd för Hussein men han var rädd för vad som kunde 

hända med honom själv. De åkte bakom Hussein, Efter mötet med Hussein satte 

han sig bakom ratten. De körde vilse men han vet inte om de körde fast, det fanns 

dock lera. De diskuterade inte utomhus hur de skulle köra för att hitta tillbaka till 

Sundsvall. Han körde tillbaka till Sundsvall, bilen med Hussein körde först. Hussein 

var inte med när han åkte hem. Han såg inte Audi A3. 

 

Åklagaren har ställt frågor kring att kl. 03:01 ringde Hussein till Hello i 53 sek, 

uppkoppling i Sundsbruk, norr om Birsta. Kl. 03:10 ringde Hello uppkoppling 

Sundsvall Östra -brottstelefoner 0155 och 8402 (Hello). Kl 03:11 tas en bild på 

Sundsvallsbron på båda bilarna som använts i Gävle. Hussein ringde till Hello i 34 

sek. Kl. 03:20 försökte Mustafa ringa Hello. Hussein pratade med Hello i 147 sek. 

03:26 ringde Hello till Hussein i 46 sek. 

 

Hello har svarat att det inte var han som ringde dessa samtal för han var i sin bostad 

och hade lämnat mobilen i bilen. Han vet inte vad som hände efter att han kom hem. 

Han var hos grannarna Duaa och Hamsa i tio-femton minuter. 

 

Samtalen senare under natten från hans 5909 var det han som ringde. Han var orolig 

för Ramin. Han ringde Ali för att Hussein inte svarade. Han frågade Ali vad har 
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hänt, Ali sa ”prata inte” och lade på. Samtalen mellan 04:11 och 04:54 ringde han 

för han var orolig för Ramin och för att han själv skulle råka illa ut. Han ringde till 

de ordinarie telefonerna för han kunde inte deras brottstelefonnummer. 

 

Hello har sedan närmare redogjort för vad som enligt honom inträffade den 5 april 

2016. 

   

Hello har tillagt att han inte har lämnat dessa uppgifter tidigare utan har under 

polisförhören hållit sig till den överenskommelse han hade med de andra; att han 

skulle ha varit hemma, att någon var full och att de skulle köpa bil i Gävle. 

 

Han var inte rädd för Ali och Hussein då de åkte iväg med bilarna och så. Han fick 

reda på att Ramin var död när han var häktad i Gävle och då blev han rädd för Ali 

och Hussein för vad de kunde ha gjort.  

 

Mustafa Irfan Ahmed Ahmed  

 

Mustafa har fritt berättat i huvudsak följande. 

Han kommer från Kirkuk, Irak. Han kom till Sverige i slutet av 2012. I Sverige 

började Mustafa praktisera hos Honar, Hellos bror som kallas för Hajji
1
, på dennes 

frisersalong. Mustafa är inte utbildad frisör men Honar lärde honom. Han och 

Honar kom överens om att Mustafa och Honar skulle öppna salong och det blev 

Salong rödskägg i Örnsköldsvik. Han fick hjälp av Honar med finansieringen, 140 

00 kr. Mustafa äger salongen från den 1 februari 2016(?). Han har bara sin mamma 

i Sverige och bor med henne i Sundsvall, andra släktingar bor i Norge.  

 

Mustafa var med under middagen och fotbollsmatchen, El Classico. Han var 

tillsammans med Milano. De brukar se fotboll hos Honar men han var inte där och 

                                                 
1 Hederstitel som de muslimer som genomfört vallfärden hajji (till stora moskén i Mekka) har rätt att 
bära. 
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matchen gick inte på baren. De kontaktade Hello och personalen från Din salong 

var där och de såg matchen. Det var en grabbmiddag. Efter maten diskade de. När 

Mustafa och Hello var i köket sa Hello till Mustafa att det finns en bil i Gävle och 

han sa att Mustafa kunde följa med och han sa till Hello att ringa när han bestämt 

något. Dagen efter, den 3 april 2016, träffade Mustafa Hello på biltvätten. Hello 

kom dit och skulle tvätta sin A6. Hello sa att han hade en BMW diesel och Mustafa 

sa till Hello att han var intresserad och ville testa. Hello sa att bilen var på verkstad i 

Nacksta. De åkte dit i hans gröna golf.  Milano bor närmast verkstan. Milano kom 

och tog golfen, Mustafa och Hello tog BMW: n. Hello gav Mustafa en Lg 

mobiltelefon. Mustafa åkte sedan till Övik. 

 

Den 4 april 2016 ringde Mustafa på sin vanliga mobil till Hello som inte svarade. 

Mustafa skrev ett sms, bror skicka ditt nummer. Hello svarade på Viber. De pratade 

om bilen, BMW: n. och Mustafa sa att han inte hade råd.  Hello sa att om han inte 

hade så mycket jobb kunde han åka med till Gävle där Hello skulle köpa en bil. På 

måndagar är det färre kunder så han åkte vid 12–13-tiden till Sundsvall. Han åkte 

till Din Salong. Han träffade på Milano. Hello kontaktade Mustafa och de skulle 

träffas i Birsta. Han och Milano åkte till Birsta och träffade Hello. Hello körde sin 

silverfärgade A6 

 

De åkte till Birsta. Hello stannade på parkeringen och gav Mustafa 500 kr och bad 

honom köpa balaklavor till en kompis. Mustafa köpte 4,5 eller 6 balaklavor som 

han lämnade över till Hello och sedan har han inte sett dessa balaklavor. Hello sa att 

Garmean kunde få följa med. Garmean sa att han inte gjorde något och kunde följa 

med. De åkte till Timrå och tankade och åkte sedan tillbaka till Garmean som följde 

med. Sedan åkte de till Hellos bostad. Hello kom tillbaka med sin Audi A6. 

Därefter åkte de till Gävle På väg till Gävle bytte Hello platser, han åkte med A3 

och sa att de skulle åka efter. De kom till, som Mustafa nu vet, Gävle och 

Slottstorget. Mustafa, Milano och Garmean satt i bilen på Slottstorget i Gävle. Helt 

plötsligt öppnade en maskerad kille dörren, Mustafa visste inte vem det var och en 
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kille som skrek och var blodig i ansiktet knuffades in i bilen. Hello hoppade in i 

bilen och de körde i full fart från Slottstorget. A6 åkte först. Vid en rastplats längs 

E4 flyttades Ramin till A3. Mustafa visste inte vem Ramin var. Han har inte sett 

Ramin sedan dess. 

 

De fyra åkte norrut. Hans mobil var urladdad och de hämtade laddare vid Milanos 

bostad. Han laddade mobilen till 1-2 procent. Han såg att mamman hade ringt så 

han ringde till henne. Sen åkte de till Statoil Gärde, Milano körde. Mustafa köpte 

två paket Marlboro, ett paket till honom och ett till Hello. Hello körde från Statoil 

till Nacksta. Alla tre, Mustafa Milano och Garmean hoppade av vid E14, inte direkt 

vid Nacksta. Hello åkte iväg med Audin. Mustafa sa till Milano att han var jättetrött 

och at han skulle gå in till stan. Han var sedan ensam flera timmar och gick 

omkring. Han gick tillbaka till Nacksta och träffade Milano och Garmean. Hello 

kom tillbaka. De skjutsade Hello tillbaka till sin bostad. Milano och Mustafa släppte 

av Garmean vid Barres bil.  

 

I Örnsköldsvik träffade de Maryano och hans kusin i salongen Rött skägg. Mustafa 

sa till dem att de skulle åka till Mustafas lägenhet. Maryano åkte med Mustafa och 

kusinen med Milano. Mustafa berättade för Maryano att de hade varit i Gävle för att 

köpa bil men att det inte blev så utan att de hade knuffat en kille som var blodig in  i 

bilen . 

 

 Den 5 april 2016 kl. 12-13 vaknade de, alla fyra i ett rum, han, Maryano Milano 

och kusinen. De splittrades och han träffade Milano vid OK-macken. Milano hade 

köpt medel för att tvätta bilen. Någon köpte frimärken, ägarbyte postades för A6:an. 

 

Milano hade bokat ett garage för att tvätta bilen och de gjorde det. Den 6 april 

2016skulle Mustafa träffa Hello men han var inte där. Han träffade Salam Ali som 

sa att han skulle köpa mat, han väntade inte. Den 7 april 2016 åkte han till Timrå 
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och träffade Hello. De pratade om vad som hände den 4 april. Han sa att det inte var 

Mustafas problem.  

 

Den 9 april 2016 var mötet vid Din salong, Brwa, Hassand och Rawand jobbade 

där. Milano kom med golfen. Garmean kom av en slump. Inget var bestämt. Hello 

kom sedan. Mustafa var mycket orolig och rädd för att åka fast för något han inte 

gjort. Han, Milano och Hello pratade i personalrummet. Hello berättade att han 

pratat med två araber som skulle ta på sig skulden för allt. Hello sa att han skulle 

säga att ”det är jag”. Den 11 april 2016 tänkte Garmean åka till Tyskland och 

behövde pengar. Mustafa pratade med Honar som sa prata med Hello. Kl. halvåtta- 

åtta skjutsade Mustafa och Milano hem Brwa. Hello ringde och sa att äggen inte var 

färdigkokta. Brwa sa att Hello var jätterädd och att han hade hittat en mikrofon i 

sina byxor som han var rädd att polisen lagt där.  De blev sedan gripna. 

 

På frågor har Mustafa lämnat i huvudsak följande uppgifter. 

Mustafa känner Milano väl, från skolan. Milano är kurd från Sulaymaniyya. 

Maryano känner han också men inte lika väl. Hello är från Kirkuk. Mustafa tror att 

Brwa ochSalam Ali är från Kirkuk. Han har träffat Delal (Zahraa), han hade aldrig 

sett Zahraas bröder Ali och Hussein. Mustafa fick inte veta något om Hello och 

Zahraas problem eller att de var skilda. Han hade inte hört att Hello hade letat efter 

någon som hette Ramin och att det fanns tidigare polisanmälningar. Mustafa hörde 

inget om bilder på Facebook. Han är inte släkt med dem och hade inte fått någon 

vänförfrågan.  

 

Det var den 2 april 2016 som Mustafa fick veta att Hello skulle till Gävle den 4 

april 2016. Det var först i Birsta som Mustafa fick vet att Milano och Garmean 

skulle åka med till Gävle. Han viste inte vilken bil som Hell skulle köpa; de pratade 

inte om det. Det förkommer att de köper och säljer bilar. Att han skulle följa med 

har han inget svar på, han följer med om någon ber honom. Mustafa hr inte fått 

någon förklaring till det. 
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När de åkte söderut mot Gävle var det Milano som körde. Milano var inte påverkad, 

i vart fall inget som Mustafa märkte. Milano kan bli trött när han kör. Hello talade 

hela tiden i telefon. Han pratade arabiska. Han sa att ”vi är bakom er”, Mustafa 

kollade och det var en A3 framför den bil de framförde. I A6:an satt Hello och 

Mustafa i baksätet och Garmean fram. Hello bytte bil på en rastplats och Hello sa 

att de skulle följa efter A3. De kom fram till Slottstorget. Det kan ha varit så att 

Hello ringde Mustafa i Gävle. På parkeringen i Gävle kom helt plötsligt Hussein in i 

bilen. Han satte sig vänster bak. Han presenterade sig och Mustafa och Milano 

presenterade sig. Mustafa kan arabiska och han pratade på arabiska. Mustafa visste 

inte att det var Delals storebror. Han pratade inte något mer. Hussein kollade i sin 

mobil. Han lade en cigarett i askfatet. Mustafa såg Ali utanför bilen.  När den 

blodiga killen kom ini bilen satt Mustafa, Garmean och Milano i bilen. Mustafa såg 

tre stycken maskerade män utanför bilen. När Ramin kom in i bilen var han arg, han 

skrek, sparkade och kämpade emot. Mustafa tror också att han skrek högt. Mustafa 

såg en tjej där, de kläder hon hade på sig på de bilder polisen har tagit av Zahraa 

stämmer de överens med de kläder tjejen bar.  

 

När Ramin kom in i bilen satt han i baksätet. Mustafa satt höger bak. Milano 

bredvid och Garmean som passagerare fram. Hello körde. Ramin var lugn när bilen 

åkte från Slottstorget. Han frågade Ramin varför han var blodig, Ramin sa fråga de 

andra, han frågade Hello som sa att han inte skulle lägga sig i. Han frågade Ramin 

”hur är det?”. Först pratade han kurdiska men de förstod inte varandra så de pratade 

svenska sen. Mustafa blev arg och började tjafsa för han blev så orolig, det blev 

även Milano. Hello stannade då vid parkeringsplats och Ramin bytte bil till A3. 

Hello gick ut och öppnade dörren för den gick inte att öppna inifrån. Han såg en 

maskerad person i A3 som ”läggde” Ramin i A3, Ramin gjorde inte motstånd. På 

vägen upp talade Hello i telefonen. Han kommer inte ihåg vad Hello talade i 

telefonen om.  
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Mustafa har inte googlat Ramins namn den 31 mars 2016 vid 11-tiden på kvällen. 

Han har inte varit med Milano hem till Muhamed Daymere runt den 4 april 2016 

och frågat efter Ramin. Han har inte frågat denne om något jobb.  

 

Mustafa ringde till Maryano om att de skulle åka till Övik och Maryano skulle köra 

BMW:n upp till Övik. Mustafa skulle köpa bilen av Hello; han har inte fått den som 

ersättning för att han var med till Gävle. Mustafa lämnade tillbaka BMW: n den 10 

april 2016. 

 

På natten mellan 5-6 april 2016 var det flera telefonsamtal mellan Maryano och 

Mustafa. Maryano sa att han inte hann prata för att de höll på att bränna bil.  

 

Mustafa förstod att det var allvarligt den natten då Maryano var med Hello för att 

elda upp bilen och sedan han läste de om det i tidningen.   

 

Mustafa kände sig lurad av Hello. Han Mustafa har ingen förklaring till varför Hello 

skulle ha med sig tre stycken vittnen. Mustafa tror att Hello skulle skylla på dem. På 

vägen upp till Sundsvall sa Hello bara att vi andra inte skulle lägga oss i det var 

hans personliga problem. 

 

Åklagaren har ifrågasatt Mustafas uppgifter om att han inte var med norr om 

Sundsvall utifrån telefonanalyser: 23.45 görs inköp på Statoil Gärde, vilket Mustafa 

har bekräftat och sex minuter senare var Milanos och Mustafas brottstefoner 

uppkopplingar norr om Sundsvall.  

 

Mustafa har svarat att han inte har använt den telefonen.  

 

Mustafa gick omkring i Sundsvall på natten. Han ville inte prata med någon. Det 

kan stämma att det var drygt tre timmar. Han gick inte till sin mamma för att han 

inte ville oroa henne.   
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Beträffande HAK-samtalen om ”bollen” har Mustafa sagt han visste att han var 

övervakad och använde därför kodord. Han berättade kort om vad som hänt för 

Sezar. Sezar är som en bror för Mustafa, mer än kompis, de gick i skola i Kirkuk, 

växte upp ihop. Den 5 april 2016 kom de överens om att kalla Ramin för bollen. 

Han pratade med Sezar om att Hajji blåste dem och Sezar sa det där om pengar. I 

kurdiskt språk säger man ofta döda men man menar inget. 

 

”Bollen” var Ramin och den försvann för han har inte sett den. Med att bollen 

sprängdes menas att bollen, Ramin, rövades bort, inte dödades. Han kom överens 

med de andra om att säga att de var fulla. ”Bollen var bara framför mig när de 

sparkade och sprängde den” - Mustafa menade bara att han såg när de tog, slog och 

stoppade in Ramin i bilen – han har inte sett när Ramin dödades. Hello har sagt att 

han ska ta på sig allt. 

  

Om heder har Mustafa sagt att det inte är bra om en kvinna vanhedrar familjen och 

det gör hon t.ex. som genom bilderna som lades ut på Facebook, det är inte bra för 

familjen. Det rör både Hellos och Zahraas familjs heder. Sharaf betyder heder. Man 

tar inte bort sin kultur bara för att man flyttar till annat land 

 

Åklagaren har konfronterat Mustafa med uppgifter i polisförhör s. 118: ”Hello har 

gjort rätt om han rövar bort Ramin pga. Facebookbilderna, då har ju hedern 

kränkts. Hadjis och Hadjis heder har kränkts. Det löser man genom att döda killen 

och tjejen, båda har skulden, andra medlar, tar stora pengar från killen.” 

 

Mustafa har svarat att ja det händer om han varit i den situationen, i hemlandet. 

Både kvinnan och mannen måste dö. Andra skulle också svara så. Kan ta 1000 fall 

på heder i Kurdistan. Det måste vara familjerna själva som återupprättar hedern.  

Det finns olika sätt att se på heder. Hello Zanganas familj är något mer tillåtande än 

Mustafas klan. 
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Milano Nawzad Bakir 

 

Milano har fritt berättat i huvudsak följande. 

Milano är kurd från Sulaymaniyya. Han kom 2007 till Sverige och har gått i svensk 

skola. Av de övriga inblandade står Milano sin bror närmast. Han känner inte Hello 

men vet att han är Honars bror, frisör, kurd och gift.   Han har inte träffat Ali och 

Hussein före den 4 april 2016. Mohammed Salam Ali träffade han en gång på 

fotbollssmiddagen den 2 april 2016 och den 9 april. Brwa träffade han också på 

fotbollsmiddagen. Honar känner han men Milano vill inte säga hur de känner 

varandra.  

Milano kände Ramin men det ligger i det förflutna. De gick i samma skola.  

 

Garmean känner han från att denne tvättade bilar, de spelade biljard tillsammans.   

 

Milano träffade Ramin i Birsta. Han minns inte när, Ramin hade blivit smal, de 

kramades. De pratade lite och han frågade Ramin vad han gjorde. Ramin sa att han 

jobbade på äldreboende. Han bad Ramin att fråga sin chef om det fanns jobb och 

Ramin svarade ja. Efter mötet med Ramin träffade han en som han känner, 

Mohammed Daymere, utanför dennes bostad tillsammans med någon fler och 

frågade om Ramins telefonnummer. Det var kanske en månad innan han greps. 

Mohammed hade inte numret till Ramin. 

 

Milano har ont i ryggen efter en olycka och han har fått olika mediciner. Han har 

bett läkare om att få Tradolan, vid det senaste besöket tror han att läkaren skrev ut 

detta.    

 

På frågor om sin ekonomi  med hänsyn till att han köpte en Audi A6 har Milano 

svarat att han under våren 2016 försörjde han sig genom att han arbetade extra på 

pizzeria och ville, när det passade, jobba inom hemtjänsten. Han brukade också 
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köpa och sälja bilar, hans pappa arbetade och han fick pengar av denne, han 

arbetade hos pappan för pengarna ibland.  Han hade pengar hemma och på banken.  

 

Han köpte A6 XEZ 577 och muntligen den 1 april 2016 sålde han bilen till Mustafa 

för 40 000 kr. Bilen var fortfarande registrerad på honom så han registrerade den på 

en annan person.  Mustafa hade inga pengar då, stackaren, men de är som bröder 

och Mustafa har bra ekonomi, han har en frisörsalong.   

 

Dagarna efter händelsen ville Mustafa inte stå på bilen så de letade efter en ny 

person att föra över den på. Han funderade på att köpa en bil av Hello. Vid 

månadsskiftet mars/ april 2016 disponerade han kanske två- tre bilar.  

 

Den 31 mars 2016 gav han en telefon till Garmean som fixade SIM-kort. Han hade 

nästan alltid två telefoner, en personlig och en till bilhandel. Han vet inte vad som 

hände med den han hade till bilhandel. Sedan fick han en telefon från Kurdistan 

som inte fungerade, men Garmean lagade den. Vet inte vad felet var men det hade 

något med batteriet. Han sålde telefonen till Garmean och lämnade över den till 

Garmean när de åkte till Ö-vik. Han sålde sin vanliga telefon på kvällen/natten till 

Garmean. Garmean ville ha den telefonen. De kom överens om 300 kr för telefonen. 

Garmean hade inte kontanter då men skulle betala sedan.  

 

Han hade aldrig varit hemma hos Hello före fotbollsmiddagen den 2 april 2016. 

Han skjutsade hem sina yngre bröder, sen gick han ut på krogen. Real Madrid vann 

och han var mycket glad så han ville köra runt och tuta. På väg till och från krogen 

tutade han.  

 

Mustafa sa inget om att han fått någon telefon. Mustafa har inte gett honom något 

telefontillbehör. Milano förstår inte hur Mustafas SIM-kortsram hamnat i hans 

plånbok. Han hade alla sina saker vid växelspaken, vet inte vem som stoppat SIM-

kortsramen i hans plånbok, vill inte nämna namn. Nr 3207 sålde han till Garmean. 
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Han köpte sedan en LG-telefon kanske den 6-8 april.  SIM-kortet följde med vid 

mobilköpet.  

 

Den 4 april 2016 var han på banken och ville låna pengar för det fanns en pizzeria 

han ville köpa. Sedan var de hos kommunen. De ville installera en starkare fläkt och 

behövde godkännande från kommunen. Sedan skjutsade han Falah till restaurang 

Parma. Han tror han träffade Mustafa däromkring. En nära släkting till Hello bad 

honom skjutsa Hello någonstans för Hello letade efter en kille. Han tankade bilen 

och köpte ett medel till motorn på Statoil. Sedan åkte de efter en annan. Han körde 

söderut. När de kört ett tag, mot slutet, eftersom han tog tabletter, var han för trött 

för att köra så de stannade. Helt plötsligt stoppades en person in i bilen. Sedan 

körde Hello bilen. Milano ville inte ha killen i bilen och sa ’antingen går jag ur 

bilen eller går killen ur bilen’ så de förde killen till Audi A3.  

 

De var på väg till Sundsvall. Milano frågade Hello vad de skulle göra med killen, 

Hello sa att de bara ska prata med honom. Milano har varken slagit eller dödat 

honom och han vet inte vem som gjort det. Han har inte fått bilder skickade till sig 

på Facebook. Han visste inte att Ramin varit tillsammans med Zahraa, att Ramin 

hade bråkat med Hello och Zahraa, eller att de skiljt sig. han skulle aldrig försvara 

Hello eller Alis heder.  

 

Efteråt var de på väg till Sundsvall och efter det har han inga kommentarer.  Killen 

fördes till en annan bil och sedan är det slut för Milanos del.  

 

På frågor har Milano lämnat i huvudsak följande uppgifter. 

Milano berättade inte det här för polisen från början för han var rädd. Han visste 

inte vad han sa. Någon hade dött.  

 

90



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

Han träffade Mustafa efter pizzeriasnacket. Han och Mustafa åkte till Birsta. Han 

vet inte vilken bil han använde. Han använde den bil han sålde till Mustafa den 1 

april 2016. Mustafa hade en BMW.  

 

Det är han som tankade A6:an på bilden från OKQ i Timrå(s. 478). Falah var med 

honom. Han visste inte vart de skulle, därför tankade han så lite.  Han träffade 

Mustafa två tre gånger den dagen, minns inte i vilken ordning det skedde. Han och 

Mustafa åkte till Birsta och där var Hello i en bil, tror det var hans egen. Sedan 

pratade Mustafa med Hello, själv tror Milano att han kastade vatten. Sedan ringde 

en släkting till Hello och sa till honom att han skulle följa med Hello för att leta 

efter en kille. Han vågar inte säga vem som ringde och han vill inte säga vems 

telefon  

 

Samtalet kom inte till honom utan till Hellos telefon och kom till Viber, Skype eller 

så. Mustafa kände inte alls till samtalet. Hello var med under samtalet, men Milano 

vet inte om de var i bilen eller utanför.  

 

Först sa Hello att han skulle kolla på en bil och prata med en kille, men det kändes 

obekvämt så då räckte Hello över telefonen. En nära släkting till Hello sa över 

telefon att Milano skulle följa med Hello och skjutsa Hello. Hello sa inte vem killen 

var, men att det var söder om Sundsvall.  Hello berättade att det hade varit problem 

med en kille som slagit sönder rutan på salongen osv. Därefter åkte han och 

Mustafa från Birsta och tankade bilen. De följde efter Hello.  

 

De har 200 släktingar - och så blandade de in honom och Mustafa.  

 

Garmean kom in i bilen men Milano minns inte när. Färden söderut påbörjades och 

Milano körde men han vet inte var, han fick veta att han skulle köra söderut. Hello 

sa var han skulle köra, Hello letade efter en person. Hello pratade i telefon på 

arabiska.  

91



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

Milano har ingen kommentar till hur de andra satt i bilen. De pratade om bilköp, 

vilka delar man ska kolla på och vilka bilar man kan sälja snabbt. Han tror att Hello 

skulle titta på en BMW för han tycker om BMW. Hello pratade mycket i telefon. 

Han ställde inte så många frågor men Milano visste inget om att en kille skulle 

stoppas i bilen.  

 

Han kan inte kommentera om någon annan bil var med. Han kan inte kommentera 

om Hello bytte bil under resan. De stannade på ett ställe och en person stoppades i 

bilen. Milano hade tagit tabletter, var påverkad och för honom gick tiden fort. Han 

tror att Hello rökte en cigarett utanför bilen. Själv klättrade han över växelspaken 

och satte sig i passagerarsätet framtill.  

 

Killen kom in i bilen på platsen bakom föraren. Milano hade tagit tabletter så han 

var inte vid medvetande. Det blev munhugg, skrik, bråk, någon sparkade. Mustafa 

var i bilen. Hello körde bilen från platsen. De sa att killen skulle ut ur bilen. 

 

Killen var blodig i ansiktet när han kom in. Killen fördes över till en liten bil, 

tvådörrars kanske. Killen levde för denne gick själv över. Hello tog tag i killen.  

 

Milano såg folk där men har inga kommentarer om vilka de var.  

 

Hans uppdrag från den nära släktingen var bara att skjutsa Hello, inget annat, så 

hans uppdrag var över. De återvände till Sundsvall och där har han inga 

kommentarer. Det var dålig stämning i bilen på  

 

De åkte till Milanos bostad och sen till en bensinmack. Han hade inte blod på sig. 

De åkte till en bensinmack av en anledning men han säger inte vilken, men det 

verkade som att de ville till Ö-vik. A6:an var en vanlig bil men han tror att den var 

chippad så den gick väldigt snabbt.  
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Efter färden till Gävle var han med Mustafa i Ö-vik. Mustafa arbetade där, han 

letade lokaler, de åt och gick ut. Han hade ett volvokort som han tankade  och 

handlade på affärer med. Han har inte tvättat A6:an. Han tvättade BMW:n 

invändigt, vet inte om det var spillt kaffe eller något. Han såg att Mustafa tvättade 

XEZ577 utvändigt med vatten. Han ville att ägarpapperna skulle skrivas över, 

eftersom någon tvingat in en person i ens bil för polisen skulle kalla personen som 

stod på bilen. han och Mustafa var mycket oroliga. Mustafa var med honom när de 

skrev papperna. Tanken var att bilen skulle säljas efter resan till Gävle, och det var 

bäst att ställa av den så man slapp betala skatten. Han tror bilen ställdes i Ö-vik.  

 

Efter händelsen i Gävle var Mustafa orolig, själv såg Milano det som att han hade 

hjälpt Hello eftersom han skjutsat Hello. Han är rädd för att ange personens namn 

för han är rädd för denne.  

 

Syftet med resan var att Hello skulle träffa en kille som trakasserat Hello. 

 

Han sa från början att han var så berusad att han inte minns något för att inte bli 

inblandad. Han har också sagt att det var teslutet att han hade varit i Gävle. 

 

Åklagaren har åberopat ur förundersökningen: s. 3435 förhör ”200 procent säker 

på att han inte varit i Gävle” s. 3476  förhör ”en miljon procent säker på att han 

inte varit i Gävle”. 

 

Det var en slump att de träffades på Din Salong den 9 april 2016. Hello sa att han 

kommer att erkänna att han stoppat killen i bilen. Mustafa och han skulle vara 

oskyldiga.  

 

Beträffande HAK-samtalen. Den 11 april 2016 gick Milano till polisen och gjorde 

en polisanmälan. Han minns inte om han pratade om pass. Kanske hade Mustafa 

bett honom fråga om pass. 
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Mustafa var mycket rädd. Han har skjutsat honom och Mustafa stängde sin salong 

så de har hjälpt Hello, och det är det som han pratar om i samtalet. Han påminner 

om att Garmean ville lämna Sverige mest för att hans mamma hade gått bort. 

Garmeans bror hade redan åkt två veckor innan och Garmean hade också tänkt åka. 

Han ringde migrationsverket och frågade åt Garmean samt kollade kostnaderna.  

 

Om heder. Milano tänker ingenting på heter. Han är från Suleymanyya och där 

finns inte heder. Det enda hans mamma tagit med sig till Sverige är mat. Det han 

vet om heder är att det bara är familjen själv som ska delta, ingen annan. 

 

Alla som vill ha pengar kommer till Milano. Han har alltid haft pengar.  

 

Ali Kadhim Abdulrasaq Jabbar 

 

Ali har fritt berättat i huvudsak följande. 

Ali känner bara Hello, Hussein och Zarah. Han jobbar inom hemtjänsten, 

Sundsvalls kommun. Han och hans familj har skyddad identitet.  

Från början visste han inget om Ramin och Zahraa. Han fick reda på att det var 

problem när han var i Oman. Då sa Hello att Zahraa hade krockat med en bil,  

Ramin hade hotat Hello via sms. Det var problem mellan Hello och Ramin så Ali 

ville åka till Ramin och prata med denne för att lösa problemet. Hello berättade var 

Ramins bil brukade stå. Han åkte dit och fick fråga runt i området om var Ramin 

bodde. Mina öppnade dörren. Hon kunde ingen svenska Mina hämtade ett kuvert, 

han skrev sitt mobilnummer och skrev ring mig. Ali gick tillbaka tre dagar senare 

och träffade Ramin i trapphuset. Ramin frågade vem Ali var. Han sa att han var Ali, 

Zahraas bror. Ramin gick då snabbt in i lägenheten och stängde dörren. Ali hörde 

Ramin bråka med sin mamma. Han knackade på och Ramin ringde ett samtal. 

Ramin slog sin mamma. Två kraftiga killar kom. En av dem sa att de var kusiner. 

Ali bad en kusin tolka åt dem. Han bad kusinen tolka att Ramin bråkat med Hello 
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och att han, Ali, ville lösa problemet. Mina började skrika på Ramin. Ramin visade 

ett blåöga och sa att han hade bråkat med Hello. Han sa att Hello gjorde honom illa, 

förföljde honom och skadade hans bil, allt på grund av att han pratade med Zaraah. 

Han sa att han och sin bror skulle åka till Kramfors. De pratade bara och han ville 

inte slå Ramin. De kom överens om att Ramin inte skulle gå till Hello och Zaraahs 

bostadsområde, inte ringa dem och inte träffa någon av dem. Två tre veckor gick 

utan problem.  

 

Den 5 januari 2016 sent på kvällen ringde Hello och sa kom din syster blir galen. 

Han åkte dit och träffade systern i en bil på parkeringen. Han försökte prata med 

henne. Hon öppnade inte fönstret, ville inte respektera honom, hon bara körde iväg. 

Han pratade med Hello och åkte sedan hem. Sen fick han samtal från andra systern 

Hanan om att Zahraa ville ta livet av sig. Han körde runt i Sundsvall snabbt och var 

galen. Polisen stannade honom och släppte honom när han förklarade detta. Han 

ringde polisen och sa att han inte hittade henne. Han skrev till Zahraa, han skickade 

meddelande på Viber för då ser man om någon läst meddelandet. Han förstod att 

hon inte bråkat med Hello för att han körde också runt. Till slut ringde hon Hello 

och bad om pengar till hotellnatt. De stämde träff på 7-eleven. De körde och 

omringade henne och han höll i henne tills polisen kommer och tog hand om henne.  

 

Hello berättade att Ramin fortfarande störde dem, Ramin åkte till hans pappas 

lägenhet och kastade sten osv. Hello ringde och beklagade sig flera gånger på 

natten. Han skulle inte döda Rami men han kunde stoppa honom, slå honom, ringa 

polisen.  

 

Han har inget med Ramin att göra, han varken älskar heller hatar honom. Det är inte 

hans heder heller, det är Hellos heder och ansvar. I samtalet blir hans pappa arg när 

han får veta om bilden. Den är inte oskyldig; Zahraa stod utan kläder [Ali har pekat 

mot huvudet] och pussade en annan man. Då blev pappan arg för han ville inte att 
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Zahraa skulle dö. Pappan föreslog sedan att de skulle säga till alla att det är 

Photoshop för då skulle inte Zahraa komma att dö.  

Ali funderade på hur Hello kunde veta var Zahraa var. Det finns en funktion så att 

man kan följa en persons telefon och Hello hade Zahraas kod eftersom hon är hans 

fru. 

 

På arabiska betyder inte allt samma sak: när han säger han älskar sin son så mycket 

att när han ser honom vill han döda honom av att pussa honom. 

Hallick betyder inte hallick. 

 

Heder är ett stort begrepp. Begreppet ”heder” gäller kvinnan, mannen, jobb. Heder 

gäller kvinnans familj tills hon gifter sig. Kvinnan ska vara oskuld när hon gifter 

sig.  Efter att hon gifter sig, är mannen ansvarig för hennes heder. Skiljer kvinnan 

sig blir hon återigen sin familjs heder. 

 

Det finns ingen i Irak som inte har hederskultur men dess uttryck varierar beroende 

på samhällsklass. Utbildade intellektuella har sina seder och de som är mer 

underutvecklade, bakåtsträvande, har sina seder och bruk. Han kommer från en 

familj med utbildade föräldrar. Den samhällsklass som är mer outvecklad har sina 

seder, bruk och traditioner. De har tankesättet att om hedern skadas ska man 

hämnas. Särskilt gäller det de som bor på landsbygden. I norra Irak är det mer 

landsbygd. När det gäller hämnd i hedersfrågor är det ett väldigt starkt begrepp. 

Men för hans familj är död förbjudet, det står också i koranen. Enligt de seder och 

bruk varifrån han kommer kan man få ersättning i pengar om hedern vanäras. Man 

kan också hämnas, men aldrig döda.  Han och hans familj ville inte att Ramin skulle 

dö. Ramin gjorde fel men de ville inte förlora sin syster. Hussein är Alis storebror 

men han bestämmer inte över Alis eller Zarahs liv men behöver man hjälp frågar 

man honom, inte någon främling. Zahraa pratade inte med Ali för hon respekterade 

inte honom. Zahraa ville gifta sig med Ramin. Om de hade gift de sig kunde ingen 

säga något.  
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Hussein och Ali ville rädda Zahraa och när bilden kom ut på Internet, sa de till 

henne att flytta till Oman. Krig betyder krig mellan Ramin och Hello, båda jagade 

efter Zahraa. Hello ringde hela tiden till Alis familj. Det var mycket tjafs. Hello 

älskade Zahraa oavsett vad han säger, när han såg Zahraa började han gråta. Hello 

snackade massa skit. 

 

Hello och Zahraas relation var från början bra, Zahraa var glad. Efter någon månad 

som gifta började problemen. Hon behövde fråga Hello om allt. Zahraa är väldigt 

bestämt. Kvinnor från Irak är inte lika som de i Sverige. I Irak är mannen stark, det 

är han som bestämmer, jobbar, räddar kvinnan som är svag.  

 

Det finns problem mellan kurder och araber, mycket rasism. Hellos familj hatade 

Zahraa, Hellos syster tjafsade mycket med henne men Zahraa fick ingen hjälp från 

Hello. Zahraa ville plugga och jobba men det ville inte Hello. Zahraa bad sin pappa 

och bröder om hjälp. Alis mamma har läst och jobbar, hans fru jobbar, hans syster 

Hanan jobbar - de har inga problem med att en kvinna pluggar och jobbar, men 

Zahraa kände sig som ”ett bord”, ett objekt som kunde användas när man ville.  

 

Beträffande bilden på Facebook fick Ali en  massa samtal och Zahraa ringde och 

grät och sa att en bild fanns på Facebook. Hello blev galen för bilden gällde tiden då 

Zahraa gjorde praktik och var gift med Hello. 

 

På frågor har Ali lämnat i huvudsak följande uppgifter. 

Han kanske har träffat Mohammed Salam Ali en gång, inte de övriga. Han har haft 

en bra relation med Hello, de har träffats. Hello pratar arabiska och förstår 99 % 

arabiska. Han känner Honar och Hellos andra bröder, men är inte rädd för dem. Han 

är rädd för gud, sin mamma och sin pappa. Men han blir rädd angående sina barn. 

Han har fått hot mot sina barn när han var i häktet.  

Åklagaren har konfronterat Ali med sms till Zahraa den 5 januari 2016 (s. 8529) 

”respektera mig, jag är din storebror” ”jag ska sätta kniven i magen på fähunden 
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så du kan slappna av”. ”Tänk på allan och rayan. De kommer bli förnedrade hos 

kurderna.” 

 

Ali har svarat att han vill ha respekt men han kan inte bestämma över Zahraa. Han 

vet inte om han menade Ramin eller Hello. Han var upprörd så han sa massa saker.  

 

Han menade förnedring om hon tar livet av sig. Fråga Hello om det med kurderna, 

det har med att deras barn gillar sin mormor och morfar. 

 

Samma dag som Zahraa försvann körde Hello henne till sjukhuset.Det stämmer att 

Hello frågade Ali var Ramin bodde men han vet inte varför Hello ville veta var 

Ramin bodde. Han visste inte att Zahraa ställt krav på Hello om att han ska döda 

Ramin. Ramin var ingen god människa, han hade ingen rätt att döda familjen. Hello 

hade rätt att rädda sin familj.  

 

Ramin hade lovat att inte kontakta dem så när Hello sa att Ramin ändå var efter 

dem, så bad Ali att Hello skulle ringa honom när Ramin kom till Hello.   

 

Den 13-15 mars bilden kom bilden ut på Facebook.  Det var allvarligt att bilden 

kom ut. Hello blev galen av bilden. Hello visste när bilden blev tagen. Hello sa till 

Alis pappa att bilden togs när de var gifta. Han pratade väldigt lite med Hello. Hans 

föräldrar funderade på att sälja huset och flytta till Södra Sverige. De ville inte ha 

problem, Hellos familj skulle inte sitta still och titta på Zahraa. Pappa var upprörd, 

orolig och var rädd att hon skulle bli dödad. Bilden gav problem.  

 

Ali kände inte till mötet mellan Ramin och Hussein den 27 mars 2016. Hussein 

hade träffat Honar som hade sagt att han hade en kille som kunde dela Ramin i fyra 

delar. Honar ringde hela tiden. Han visste inte att det var tal om att Zahraa skulle bli 

ihop med Hello igen. Zahraa hade varit ledsen över att de hade skilt sig. 
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Ali visste inte att Zahraa åkt till Göteborg. Han visste att hon hade åkt till en 

kvinnojour för han var med när pappan kastade ut Zahraa. Eller pappan sa att hon 

skulle åka till kvinnojour för där är det säkert, ingen kan komma in där. Han blev 

arg på Zahraa för bilderna, hon gjorde fel, men det var inte därför hon fick lämna 

hemmet. De kom och hotade hela tiden. Pappan var orolig för Zahraa. Hussein hade 

sagt att Zahraa var på en kvinnojour. De var rädda för att Hellos familj skulle skada 

Zahraa. Att de måste döda henne. 

 

Åklagaren har påpekat att under kvällen den 3 april 2016 kopplade Hellos Ali och 

Hussein mobiltelefoner upp i Birsta kring 20.30 som tyder på att de varit 

tillsammans. 

 

Ali vet inte vad han gjorde den 3 april. Om han var i Birsta var det på Willys, Coop 

eller apoteket. Han tror inte att han träffade Hello då. Han tror att Zahraa var på 

kvinnojouren då. Han har inte pratat med Milano eller Mustafa. Han tror inte han 

träffade Hello den dagen, däremot dagen innan. Hello får säga vad han vill men han 

träffade inte Hello den dagen. 

 

Ali visste att Hello jagade Ramin hela tiden men inte att han ville döda honom. 

Hello ville ha tillbaka bilderna. Han nämnde att Ramin ville sälja bilderna till 

honom för 50 000 kr.  

 

Den 4 april 2016 hade Ali handlat på Willys. Han fick samtal från Hussein att denne 

var på väg till Sundsvall. han fick ett andra samtal när han var på väg till Statoil och 

ett tredje samtal när han var på Statoil. Han parkerade sin bil där man ska fylla på 

däcken, träffade sin bror som tankade, de gick in på Statoil och köpte cigaretter. 

Sedan åkte han hem och stannade där, han har inte varit i Gävle. Han följde inte 

med Hussein till Gävle. Hussein skulle titta på en bil, han ville ha en med automat. 

A3:an gav Ali till Hussein för att han inte hade någon inkomst när han kom från 
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Tyskland. Hussein åkte ensam till Gävle, men Ali visste inte att Hussein skulle till 

Gävle. 

 

Han har skyddad identitet, hans arbetsplats vet inte var han bor, en gång tappade 

han sin telefon så han köpte en annan med nummer 9594. 7417 är hans vanliga 

telefon. 

 

Hello frågade honom efter en mobil med GPS. Ali hade sin mobil 9594 och hade 50 

kr på den, och lånade ut den till Hello, kanske det var i Birsta, den 4 april När Ali 

laddade på 9594 kl. 17.18 den 4 april 2016 hade Hello telefonen. Ali hade lånat ut 

den. Att hans vanliga telefon och 9594 var i samma område kan bero på att Hello 

var i området. Hello kanske kom hem till Ali när han lånade telefonen; Hello ville 

ha GPS.  På Alis SIM-kort 9594 finns hans fru inlagd som Habibi. Hello ringde till 

Habibi för att det numret var inlagt i den telefon som Hello hade lånat. När Hello 

ringde från 9594 till Alis fru kl.22.38 var för att Hello inte kunde Alis nummer.  Så 

han pratade med Hello då, men vill inte säga vad Hello sa, för han vill inte ha 

problem.  

 

Att Alis vanliga telefon inte hade någon uppkoppling mellan 17.23 och 04.10 kan 

bero på att han hade kontakter på Viber 

 

Åklagaren har konfronterat Ali med att Hello ringde till Salam Ali kl. 01:33 i två 

minuter. Under den tiden, kl. 01.34, kopplades 9594 till Alis hustru. Pratade Hello i 

två telefoner samtidigt? 

 

Ali har svarat att det får man fråga Hello om. I det området är det dålig mottagning. 

 

Ali hade inte tänkt prata om Hello därför har han inte berättat detta tidigare. Alla 

ljuger här. Han ljuger också, men bara lite, han ljuger för sina barn skull.  
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På kvällen den 4 april 2016 var Ali ute i pappans bostadsområde och såg en Audi 

A6 mellan kl. 23 och kl.24. Han ville se vilka som var i bilen, framför den kom en 

lastbil som lyste upp och då såg han att det var flera personer i bilen, han såg 

däckspår. Sen åkte han hem och var hemma till kl. 3-4 på morgonen den 5 april 

2016 då han fick samtal från Hello som bad honom komma till en bensinstation i 

Birsta om tjugo minuter. Hello frågade om Ali hade kontanter. Han åkte dit och 

träffade Hello och sin bror. Han fick tillbaka sin mobil. Ali tankade för 500 kr.  Han 

frågade Hussein vad de gjorde. Han hoppade in i A3:an. Hussein sa nu åker vi efter 

den här bilen. Ali visste vad som var på gång men han behöver inte säga det. A6:an 

körde först och A3:an efter. De körde mot bron. Hussein körde sakta. Hans bror 

ringde till någon. De körde sakta på E4. Audi A6 körde in i skogen. Den kom 

tillbaka och körde väldigt fort. De åkte till Birsta där Ali hade sin bil. Han skickade 

sms till pappan som inte svarade.  

  

Samtalet kl. 03.58 till Alis hustru från 9495 är samtalet då Hello bad Ali komma 

med kontanter. Han bytte kläder, och var i Birsta efter femton minuter. De tankade, 

sen fick han mobilen. Sedan åkte de över bron, söderut. 

 

Åklagaren har konstaterat att kl. 03:11:32 passerade CHO854 Sundsvallsbron 

södergående och kl. 03:11:47 passerade XEZ577 Sundsvallsbron södergående 

(uppgifter från Transportstyrelsen), vilket innebär att när samtalet kl. 03.58 till Alis 

hustru från 9495 som Ali menat att det var samtalet från Hello ringdes hade bilarna 

sedan länge passerat söderut på väg ner till Maj. Sen åkte de norrut, kl. 03.48 

passerade A3 Sundsvallsbron norrgående riktning och då skulle Hello fortfarande 

inte ha ringt. Det går inte ihop med Alis uppgifter. 

 

Ali har menat att det är något tekniskt fel. Kvittot från tankningen på natten måste 

finnas. Hans mobil var gammal och förlorade täckning. När telefonen kopplade upp 

den 5 april kl. 03.58 i Birsta, kanske det var då de träffades vid bensinstationen och 

han fick tillbaka mobilen. Hello hade ringt och frågade om det fanns kontanter. Han 
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åkte då med sin bror i A3. Allt var som vanligt med bilen. Han frågade Hussein och 

Hussein sa det är inte vårt problem, det är deras problem. Han frågade inte mer, han 

brukar inte fråga mycket.  Det var inte hans heder med Ramin. Om han hade gjort 

Ramin något skulle han ha sagt det.  

 

Innan bron bromsade A6 och A3 körde förbi den. Sedan körde A6 om jättefort. Sen 

åkte de tillbaka till Birsta. 

 

Den 5 april 2016 träffade Ali sin pappa som var sjuk, de drack te. Vid någon tid 

kom Hello och sa att han ville prata, utanför. De gick ut, då berättade Hello det 

mesta av vad som hänt. Hello sa” hallicken har dött”. Ali frågade vad som hände 

och sa att Hello var galen; det fanns polis. Hello sa ”inte jag, det är dom som har 

dödat, det var grabbarna, då menade han kurderna. Det var Mustafa, sen sa Hello 

kanske Garmean, Ali är osäker på om Hello även sa Milano och Maryano. De 

dödade Ramin och hade dansat på hans kropp. Hello sa att den korte (Garmean) har 

dansat på Ramins bröstkorg. Det var fest. Det brukar filmas, Ali har väntat på att en 

film ska läggas upp på Facebook. Hello sa att han mått illa så han kräkts utav hur 

mycket Ramin hade misshandlats. Hello ville visa hela Sundsval att hallicken var 

död. Ali tänkte direkt på sin bror och ville säga till denne vad Hello sagt. Vid 

lunchtid var Ali i Sollefteå och såg A3 och sin bror men det var inte bra att prata 

med honom då eftersom hans fru var tillsammans med honom. När Ramin var död 

var det hans systers plats nu. Tidigare hade det bara pratats om att döda Ramin och 

Zahraa men nu hade människor dött och det var systerns plats nu. Hello sa att det 

var grabbarna, vårt folk, som hade dödat Ramin.  

 

Hello sa var Ramins kropp fanns. Alla i Sundsvall känner igen platsen för man 

fiskar där, Ali, Hello, Hussein, alla brukar fiska där. Ali åkte dit efter att han hade 

varit i Sollefteå, för han ville titta på platsen, men han åkte till fel plats.  Sen åkte 

han tillbaka till sin kusin. Han träffade Hello hos Rafed som är hans systers man. 

Han sa till Hello att han hade varit på platsen i Maj. Hello blev nervös och undrade 
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varför. Det är svårt att förklara men Ali ville se om det var sant att Ramin var där, 

och det sa han till Hello. Han frågade efter A3:an. Hussein hade ställt Audin A3 hos 

deras pappa och hade lånat deras pappas bil. Han hade kört bilen till Rafed som bor 

nära en bilmekaniker. Hello sa att de skulle till platsen där Ramin var. Ali frågade 

Rafed om han kunde köra bilen till Alis lägenhet, Rafed sa före kl. 23 i så fall. 

Rafed ringde vid 23 och sa kom ner. Han gick ner och körde Rafed hem. Hello kom 

och från Sundsvall till Njurunda var han och Hello i samma bil. En annan bil körde 

bakom dem. Maryano parkerade vid ICA Njurundabommen och Ali parkerade 

bredvid. Hello gick till den andra bilen i några minuter, de var tre stycken i den 

bilen då. Hello kom tillbaka till Alis bil med en kille med mask över huvudet som 

satte sig bak. Hello slängde mobilen på golvet, sa något om avlyssning. Hello vände 

sig och pratade kurdiska med killen därbak. Han och Hello pratade arabiska. De 

gick till platsen Maj där man fiskar. Det var väldigt mörkt. De sa polis, polis. De 

hittade inte Ramin och sa att polisen kanske hade hittat honom.  

 

Ali gick inte ut och tittade, trodde att de skulle komma bärande på Ramin, sen sa de 

ju att de inte hittade honom.  Hello kom tillbaka och sa ’kör mot E4’ men han ville 

inte att vi skulle köra mot bron utan ville att vi skulle köra mot Sollefteå. Hello 

pratade i telefon. Han visste inte att de skulle bränna bilen, i så fall hade han lastat 

ut saker ur bilen. Hello fick samtal på kurdiska, och sa parkera, parkera. Han 

frågade varför. Hello sa att det fanns fingeravtryck och att polishundar kunde känna 

vem som hade varit i bilen. Den andra bilen, en BMW, körde runt och placerade sig 

bakom och riktad mot Sundsvall. Allt gick fort. Ali tog sin jacka, cd-spelaren och 

laddaren, han la sina saker i BMW: n. Han minns inte om det var Hello eller den 

korta killen, Garmean, som kastade bensin. Bensinen fanns i BMW: n. det finns två 

spadar i BMW: n. Han lade sina saker på dem. 

 

Hello frågade om det fanns en tändare. Ali vände sig om och sedan brann bilen. Det 

blev en explosion, som på en actionfilm. De hoppade in i bilen och åkte, där bak till 

vänster satt den maskerade killen. Hello satt fram till höger och Maryano körde. 
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Maryano körde jättefort. Hello pratade om bortförklaringar till bilbranden. De körde 

hem honom. Därefter svarade inte Hello när han ringde. Ali pratade med Hussein 

senare som bara sa att det inte var deras problem.  

 

Angående färden mot Danmark så var Ali förföljd. Det är därför han har skyddad 

identitet Någon med en vit Audi följde efter Ali. När han närmade sig polisstationen 

i Sundsvall försvann den vita Audin. Han gick in på polisstationen och ville göra en 

polisanmälan men de sa bara ring när bilen kommer igen. Han ringde polisen och 

ville åka till södra Sverige så han ringde sin bror och bad honom möta honom 

halvvägs, det blev mellan Stockholm och Uppsala. Han lämnade över sin familj och 

åkte själv tillbaka till sina sjuka föräldrar.  Han åkte tillbaka till södra Sverige. Han 

ville köpa en specialbil eftersom de var 8 personer i familjen och han hade åkt runt i 

Sverige för att hitta en. Sen har många sagt att man kan köpa bil i Tyskland av 

samma märke för halva priset. Hussein ville åka till Danmark. Han köpte ny mobil 

för sin mobil var dålig. 

 

Beträffande sökning på Internet av resor Danmark-Irak så brukar han sitta och kolla 

billiga resor med sina kompisar. Ali hade pengar med sig till bilen han skulle köpa. 

Hussein fick ta hälften av hans pengar när de åkte över bron. Han hade inga kläder 

med sig, han hade flera barn hemma och han hade svenskt pass. Han hade alltså 

ingen avsikt att lämna landet.  

 

Ali har aldrig varit med vid något av de påstådda planeringstillfällena att döda 

Ramin. 

Hussein kom bra överens med Ramin. Meningen var att när Mina kom tillbaka från 

Iran skulle de göra klart med giftermålet. 

 

Honar är i Hellos familj den äldre personen och det betyder att det inte finns något 

som händer inom familjen eller med familjemedlemmarna utan att han vet om 

saken. Allas problem är Honar men ingen vågar öppna munnen och säga det. Brwa 
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är gift med Honars syster. Salam Ali är släkting till Honars svåger. Mustafa jobbade 

hos Honar och är dennes kompanjon. Garmean jobbade hos deras släkting. Milano 

och Maryano är syskon och deras far arbetar på en restaurang som ägs av Honars 

bror. Allt detta är ingen slump. Det var ingen slump att de var i Gävle. Hello och 

ramin hade mycket krig mellan sig. Han ville ha tillbaka Zahraa men kunde inte om 

bilderna var kvar. Hello har sagt att Ramin ville sälja bilderna för 50 000 kr. 

Bilderna är från när Hello var tillsammans med Zahraa, därför är det Hellos heder. 

Zahraa ville gifta sig med Ramin och han hade inget problem med det.  

 

Ali sa förut att han ljuger; då syftade han på de första polisförhören, han ljuger inte 

nu under förhandlingen.  

 

Audi A3 som brändes var värd 3 000 kr. Bromsarna var jättedåliga.  

 

De har vissa ritualer. När man tar sin hämnd, återupprättar hedern, ska det vara 

någon festlighet. T.ex. att dansa på bröstkorgen. De har sagt att det ska finnas bilder 

på Facebook. 

 

Ali är inte glad att Ramin är död men han kan inte säga att han älskade honom, han 

hatade honom. Ramin gjorde fel, han bråkade med Hello och ville gifta sig med 

Zahraa. När man vill gifta sig går man till hennes föräldrar, man försöker inte göra 

något med en kvinna som är gift.  Att Ali sagt att han ville att Ramin skulle dö var 

för att han var upprörd. Han kanske sa att sätta en kniv i hans kropp men det var 

inte allvarligt menat; man måste tänka på språkbruket, det är annorlunda. Hade 

Ramin och Zahraa gift sig hade de inte suttit här idag. 

 

Hans pappa sa att bilderna var Photoshopade och att han sa så för att han var orolig 

för Zahraa och skulle skydda henne från Hello och hans familj. Det var väldigt 

mycket hot från Hello och hans familj. De ville också skydda henne från samhället 

och umgängeskretsen.  
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Den som fysiskt mördade Ramin finns i salen men den som ligger bakom det finns 

inte här. Han vågar inte berätta av rädsla för sina barn. Det finns många andra 

personer involverade som inte är här.  

 

Han blev jätteglad när Ramin dog. Som ett visdomsord, en läxa. Ramin hade gjort 

henne illa, han hade gjort fel och nu har fått sitt straff.  

 

Hussein Abdulrasaq Jabbar 

 

Hussein har fritt berättat i huvudsak följande. 

Han släpptes från tyskt häkte den 10 mars 2016.  Innan han kom till domstolen i 

Tyskland fick han veta av sin advokat att den 10 mars skulle hans fru, syster och 

svåger hämta honom. Den 10 mars ser han Hello där och förstod inte var hans fru 

och Delal var. Han hämtade sina saker på häktet och åkte med Hello därifrån. De 

åkte tillbaka till Sverige. Hello hade med sig en vän som skulle hålla honom 

sällskap. De åkte till Helsingborg där kompisen klev av. På vägen lyssnade de på 

musik, irakiska ledsna sånger. Han märkte att Hello blev ledsen. Han frågade om 

något hänt, om det var problem med Delal. Hello svarade nej. De åkte till Sundsvall 

och hans föräldrar där de stannade ett tag. Delal ville prata enskilt med honom och 

undrade om Hello hade berättat något, Hussein svarade nej. Så då berättade Delal 

att de hade haft problem och var skilda, hon sa att hon hade en annan person i sitt 

liv och att hon ville ha Husseins hjälp.  

 

Hussein hade varit inlåst i sex månader och var trött och bad att få prata med henne 

igen om några dagar. Han åkte hem till Sollefteå och träffade sin fru och sina barn. 

Ett par dagar därefter åkte han till Sundsvall. Han och Delal satte sig och hon 

berättade att hon hade en ny person i sitt liv som hon lärt känna i skolan och som 

hon älskade. Hon grät när hon berättade detta. Han försökte få henne att försonas 

med Hello, de har ju barn tillsammans. Han visste inget om Ramin då. Hussein 
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förstod Delal som att hon absolut inte ville gå tillbaka till Hello och att hon ville 

binda sig med den nya personen. Dagen efter, den 16 mars 2016, publicerades en 

bild på Facebook. Det var Ramin och Delal bredvid varandra. Sedan fick Hussein 

kontakt med Delal och han frågade vem det var och då sa hon att det var Ramin. 

Hussein ifrågasatte om den killen älskade henne eftersom han publicerade den 

bilden. Han bad henne ringa Ramin och säga att hennes bror var tillbaka från 

Tyskland och att han ville prata med honom. Han trodde att Ramin var väldigt rädd 

för att träffa honom, det var ju just efter att bilden hade publicerats. Då tänkte 

Hussein inte starta något bråk, han ville bara lösa problemet, dvs. bilden.  Zahraa 

skulle träffa Ramin innan Hussein kontaktade honom. 

 

Den18 mars 2016 ringde Ramin och det var första gången de hade kontakt med 

varandra.  

 

Hello började ringa ofta till Hussein. Han ville veta saker, t.ex. när Hussein skulle 

åka till Sundsvall. De träffades i Sundsvall på Drakborgen, Hello hade sina barn 

med sig. De pratade. Hello älskade Zahraa och ville ha henne tillbaka. Hussein sa 

att Zahraa inte ville tillbaka till Hello. Dagen därpå ringde Hello. Hussein var på 

väg till Sundsvall och träffade Hello. De sågs ofta, ibland i varandras bilar, ibland i 

en Audi, ibland en BMW. Hussein märkte att Hello ville ha tillbaka Zahraa för han 

grät alltid.  

 

Första gången Hussein träffade Ramin var i Härnösand på McDonalds. Då ville han 

prata med Ramin om bilden. Hussein hade med sig Delal och sin sjuke son. Ramin 

kom i en Volvo. De hälsade, kramades och satte sig i Ramins bil. Ramin började 

med att presentera sig själv. Hussein frågade Ramin varför han lagt ut bild på 

Facebook och skickat till alla de känner.  Ramin sa att han svor på sin mamma och 

pappa att han inte hade gjort det. Ramin sa att Hello lagt ut bilden, att Hello ville ha 

bråk. Ramin sa att han hade glömt sin mobil en gång i bilen och att någon då hade 

tagit den. Ramin sa att han anmält sin mobil stulen. Hussein trodde på Ramin. 
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Ramin respekterade honom. Ramin var jättesnäll. Han fortsatte att  prata om att han 

älskade Zahraa och ville gifta sig med henne. Hussein sa okey men att han måste 

lära känna Ramin och Ramins familj. Ramin pratade med Zahraa.  

Ramin lämnade sin telefon till Hussein och sa att han hade många bevis mot Hello. 

De skildes och Hussein åkte till Birsta.  

 

När Hello och Honar hade sett bilderna, det var den 16 mars 2016, ringde de båda 

till Hussein.  Honar sa att alla i Kurdistan hade sett bilderna. Hello var väldigt arg 

och det hördes hur han kastade grejer i huset och skrek. Hello sa att han skulle  åka 

till deras pappa och visa vem som är man. En gång hade hans pappa sagt att Hello 

inte är någon man. Han ringde sin syster och berättade. Honar ringde också, och 

använder mest Viber. 

 

Hussein åkte till sina föräldrar och berättade. Han åkte till Honar i Din salong. 

Honar sa kolla vad din syster gör, lägger upp bild. Han visade Honar Ramins mobil 

och då sa Honar akta dig, Ramin ljuger.  

 

Han åkte hem och visste inte vad han skulle göra, han tänkte på sin syster som bara 

grät. Han bjöd med Zahraa hem till honom i Sollefteå. Hans pappa blev mycket arg 

och det är inte konstigt. De fick hot från många, särskilt från Hello och Honar. De 

var rädda om Zahraa. De kom på att ljuga och säga att det är Photoshop. Hans 

pappa visste att han hade mobilen och sa se till att öppna och ta ut alla bilder och 

alla information. Han lyckas inte öppna mobilen.   

 

Någon gång efter den 19 mars, kanske 21/22 mars, ringde Honar och ville ses den 

25/26 mars.  De sågs igen utanför Din Salong.  Honar frågade varför Hussein hade 

träffat Ramin. Hussein sa att han ville lösa problemet med Ramin. Honar sa att 

Ramin hade skickat bilder till alla de kände, till alla Zanganas. Honar sa att de 

skulle ta tillbaka sin rätt.  Honar sa att de skulle döda Ramin. Hussein sa till Honar 

att de inte var i Irak, att de bodde i Sverige och kunde inte tänka sådär. De kunde gå 
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till polisen. Honar blev arg. Honar sa att han skulle hjälpa honom med bilden och 

att han kände några killar som kände Ramin som kunde åka till honom och hämta 

bilderna. 

 

Den 26 mars 2016 fick Hussein veta att någon hade ringt till hans kusin i Stockholm 

och berättat alla historier. Zahraa ringde och sa att hon trodde att det var Ramin som 

ringt kusinen i Stockholm.  

 

Hussein befann sig i mitten av cirkeln, alla ringde till honom, Honar, Hello, Zahraa, 

föräldrarna och han var så trött och visste inte vad han skulle göra. Han bestämde 

sig för att träffa Ramin och prata. När han kontaktade Ramin sa denne att han inte 

kunde prata för han var i Gävle, men att de kunde ses om några dagar. 

 

Den 27 mars 2016 ringde Ramin och sa att de kunde träffas vid systembolaget i 

Birsta.  På väg till Birsta såg Hussein en svart BMW som vände och körde efter 

honom. Hussein fortsatte till rondellen och vände tillbaka istället för att åka till 

Birsta. Han väntade en kvart och såg bilen komma igen. Han tänkte att det kanske 

var Hello. När den inte kom tillbaka körde han mot Birsta. Han ringde Ramin som 

kom till hans bil. Hussein såg en Audi A4 kombi som var tung där bak. Han sa till 

Ramin att de skulle åka till Willys istället där det är mycket folk. Det gjorde de och 

han frågade vem som hade ringt kusinen i Stockholm. Ramin sa att han kunde svära 

på sin mamma och pappa att han inte hade ringt kusinen, och att det kunde ha varit 

Hello. Hussein trodde inte på Ramin. Ramin sa att han älskade Zahraa och Zahraa 

hade sagt att hon älskade Ramin. Det tänkte Hussein dock inte på då utan tänkte 

bara på att lösa problemet.  

 

Hussein och Ramin pratade om att hämta en koran och att lägga handen på den och 

att Ramin och Zahraa älskade varandra. De pratade om mycket. Ramin sa att Ali 

varit hem till honom, att Ali hade bråkat med honom. Hussein minns inte om Hello 

skickat sms till honom. Ramin gick till sin bil och körde iväg. 
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När Hussein åkte därifrån såg han en Audi A4 kombi svart som körde upp bakom 

honom, körde om och stoppade honom. Hussein blev rädd. Han såg att Hello satt i 

bilens baksäte och viftade mot Hussein. Hussein stannade bakom Audin. Hello 

undrade varför Hussein hade träffat Ramin och Hussein svarade då att han ville ha 

bilden från Ramin; han var tvungen att ljuga för Hello - han kunde inte säga att 

Ramin och Zahraa älskade varandra. Hello frågade varför Hussein inte hade sagt till 

dem att han träffade Ramin. Hello gav Hussein en kasse och i den fanns handskar 

och en stor svart kniv. Hussein frågade vad de ska ha dessa saker till. ”Döda”. De sa 

döda men menade inte döda. Hello bad om skjuts hem till Skönsberg. Honar ringde 

och sa att han visste att Hussein hade träffat Ramin och frågade varför. Hussein sa 

att det var bilderna. Hussein sa till Honar att han skulle fixa bilderna från Ramin om 

två dagar. Honar sa att Hussein inte skulle träffa Ramin. Hussein har inte träffat 

Ramin efter det och inte svarat honom när han ringt Hussein. 

 

Hussein åkte till Sollefteå och sedan till Sundsvall och träffade Zahraa. Zahraa 

mådde dåligt, hon var villrådig, hon sa att hon hade funderat på att prata med Hello. 

Hussein frågade varför och vad hon hade för relation till Hello numera. Hon var 

orolig och såg sitt liv gå i spillror. Hon var väldigt rädd. Hussein sa att han var på 

hennes sida. Hon ville prata med Hello för att ta reda på vad han tänkte om det här. 

Hussein sa att han kunde hjälpa Zahraa men ville ha ett löfte. Familjen hade tänkt 

flytta till Vetlanda för att skydda Zahraas säkerhet.  

 

Hans pappa hade cancer och tog morfin. Pappan förstod ingenting. Han skrek och 

blev arg och ibland tyst. Det var problem den 30 mars 2016. Pappan började skrika 

på Zahraa och sa att hon inte fick vara kvar i hans hus. Zahraa tog kläder och gick 

men då sa mamman och pappan till Hussein att gå efter henne. Han gick efter 

Zahraa och bad henne att sätta sig i bilen. De pratade. Hon sa att hon inte ville ha 

problem men att hon älskade Ramin. Hon skulle åka till Ramin, om han gav tillbaka 

bilderna skulle de gifta sig och bo någon annanstans. Hussein sa till Zahraa att gå 

till kvinnojouren, hon sa nej, hon ville åka till Ramin. Hon sa att Ramin hade en 
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kusin i Göteborg, Maria, och Zahraa skulle åka dit. Hussein visste inte vad han 

skulle göra men gick med på att skjutsa henne till tågstationen. På vägen såg han 

Hello i en bil, Hello följde efter dem in på tågstationen. Hello frågade vart hon 

skulle, Hussein sa att Zahraa skulle åka till en morbror i Stockholm, Jamal, i några 

dagar för hon mådde inte bra. Hello var jättearg och krossade ett av fönstren på en 

dörr. Alla såg det. Hello tappade kontrollen. Hussein var rädd för Zahraas skull, hon 

kände ingen i Göteborg.  Han ringde flera gånger till henne. Väl framme i Göteborg 

ringde Zahraa. Om han och Zahraa planerade något skulle han inte sagt att hon 

kunde ringa polisen, eller att hon skulle åka till Ramins kusin, Maria. 

 

Den 3 april 2016, en söndag åkte de tillbaka, för frun jobbade på måndagen. Den 4 

april skjutsade han fru och barn till jobb och skola och åkte hem och kollade på 

blocket för att kanske tjäna pengar genom att köpa och sälja bilar. Han hittade en bil 

i Gävle.  Innan han åkte från Sollefteå hade Hello ringt. Hussein kanske sa att han 

skulle till Gävle och köpa en bil, de brukade ringa varandra och berätta om de skulle 

köpa bil. Hussein åkte till Sundsvall. Han träffade sin bror på bensinstation. Han 

åkte till Gävle, ensam. När han kom fram tittade han i sin mobil, letade efter 

annonsen, men hittade den inte så han väntade ett tag, 15-60 min. sen åkte han 

tillbaka till Sundsvall.  

 

Väl tillbaka i Sundsvall åkte han till sina föräldrar. De sa då att bilar kört runt hans 

bror vid pizzeria Titanic, så han stannade hos sina föräldrar för att ta reda på vad 

som hände med bilarna. Han stannade ett tag, sedan åkte han. Han fick ett samtal 

från sin mamma på Viber om att de hade sett en bil vid Titanic pizzeria så han åkte 

tillbaka. Hans fru ringde och undrade var han var. Han ville inte göra henne orolig 

med bilarna så han sa att han skulle skjutsa sin pappa till sjukhuset.  Han såg bilen 

som körde jättefort mot bron, han körde efter. De kom till Gnarp. Det var natt och 

mörkt. Han sa att han behövde skjutsa fru och barn till jobb och skola så han åkte 

till Sollefteå. 
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Efter den 4 april 2016 ringde Zahraa och sa att hon var hos polisen.  

 

Husseins bror sa att han ville köpa bil i Tyskland, och Hussein tänkte att då kan han 

åka till kusiner i Danmark. Hans bror var i södra Sverige och de bestämde sig för att 

mötas upp efter att ha skjutsat hans fru och barn. Ali hade med sig 50 000 kr. Före 

Öresundsbron sa Ali att Hussein skulle ta hälften av pengarna ifall de skulle bli 

kontrollerade. Polisen stannade dem och de blev gripna.  

 

På frågor har Hussein lämnat i huvudsak följande uppgifter. 

Han kände Hello från Syrien. De var goda vänner fram tills att Hello och Zahraa 

skiljde sig. Hello hade sett Husseins syster och sa att han ville gifta sig.  

Den första som berättade att de var skilda var Delal. Även om man skiljt sig, kan 

man ta tillbaka varandra och åter vara gifta. Från början tänkte han att Hello och 

Zahraa skulle återförenas för han visste inte vad hon och Ramin hade för sorts 

relation. 

 

När han kom hem från Tyskland sa Zahraa att det fanns en annan person i hennes 

liv som hon älskade, Ramin. Han föreslog då att hon skulle återförenas med Hello 

men hon avvisade det helt och då föreslog han inte det igen.  

 

Ali berättade inte att han spanat på Ramin. Allt han fick veta var att Delal älskade 

Ramin.  

 

Hussein fick därefter se bilden på Zahraa och Ramin, det var inget konstigt, det var 

en vanlig bild och hans syster hade ju berättat att hon var kär i en annan person. Han 

blev inte arg, men förvånad över att Ramin hade lagt upp den. Efter att bilden lades 

upp var det bara han, Zahraa och Hanan som visste om bilden. Hussein berättade för 

pappan om bilden efter att Hello och dennes bror sett den och hotat åka till hans 

pappa. Hussein såg bilden några dagar efter att han kom hem från Tyskland. 
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Hussein brydde sig inte om när bilden togs, om det var före eller efter skilsmässan. 

Om det blev ett äktenskap mellan Zahraa och Ramin så skulle problemet vara ur 

världen: Om de var gifta så skulle ingen ifrågasätta bilden eller deras förhållande.  

 

Det stämmer att om kvinnan skiljer sig går ansvaret för hennes heder tillbaka till 

ursprungsfamiljen. Kvinnan är inte fri ordagrant för det finns vissa regler och 

traditioner. Det var därför Zahraa bad Hussein om hjälp. Det löper tre månaders 

betänketid innan man får gifta sig igen. Därför bad Hussein Ramin, första gången 

han träffade denne, att Ramin och Zahraa måste invänta de tre månaderna, därefter 

kunde de återuppta sin kontakt.  

 

De har inget familjeöverhuvud. Han har gjort det här för Zahraa bad om hans hjälp.  

 

Han kontaktade Ramin och ville träffa honom. Han påtalade för Ramin att han inte 

behövde vara rädd. Han kunde ju bli arg, slå Ramin men han tänkte att han skulle 

lösa problemet. 

 

Åklagaren har läst ur telefonsamtal mellan Hussein och Zahraa den 18 mars 2016 ( 

sid 8403) och frågat vad det betyder.  Hussein: …” jag hur man lockar någon. Jag 

vet hur jag kan få honom att lita på mig. Jag vet hur jag kan få honom att rädas 

mig. Jag vet hur jag får honom att vara trygg med mig eller att inte vara trygg med 

mig. Så det jag behöver är endast två veckor, då får jag honom att bli, inte min vän, 

jag får honom att bli mera kär än en vän. Han skickade mig sitt nummer nu via sms 

eftersom att han har ringt till mig från ett hemligt nummer.  

 

Hussein har svarat att han inte kände Ramin, inte hade träffat honom. Han visste 

inte alls vad Ramin hade för avsikt med Zahraa, han träffade Ramin för att han ville 

få bilderna av honom. Ramin lämnade frivilligt över telefonen till Hussein. 
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På fråga varför Ramin polisanmälde att Hussein tagit hans telefon har Hussein 

svarat att det var i samförstånd som han fick telefonen av Ramin, men det fanns 

mycket saker i telefonen som Ramin var rädd om. 

 

Hans pappa sa ta ut all information från Ramins telefon, för pappan trodde att 

Ramin publicerat dem, han blev orolig och tyckte det var ett problem.  

 

Han ville inte att Zahraa ska drabbas av problem; att Hello med anhöriga inte ska 

lämna henne ifred.  

 

Till Hellos familj skulle de säga det som framgår av telefonsamtal mellan Hussein 

och pappan: ”Det här är min systers heder. Tror ni att jag accepterar sådant? Jag 

svär, jag dödar henne direkt. Vad kan vi göra annars? Vi måste ljuga för att 

någorlunda bevarar vår värdighet” Så att de skulle tro på dem. 

 

Hussein sa till sin bror och pappa att de inte skulle lägga sig i utan han skulle lösa 

problemet med Hello, de skulle inte kontakta någon annan än honom.  

 

Någon hade kontaktat hans morbrors dotter i Stockholm om bilderna. Då blev 

Hussein jättearg och han trodde att det var Ramin som hade ringt.  

 

Hello och Honar har en massa släktingar och hans pappa tänkte att det är bäst att de, 

hela släkten, flyttade från Sundsvall för de var rädda om sina och Delals liv. 

 

Vid den här tiden, 25 mars 2016, ringde Hello och hans bror ofta till honom. Han 

kommer inte ihåg om han hade kontakt med Ramin.  

 

Åklagaren har frågat vad denna del av samtal den 25 mars 2016 mellan Hussein 

och Zahraa betyder:  
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Z: Du! Har du inte ringt (otydligt namn, det låter som Human eller Humal?). 

H: Nej, jag har inte ringt honom än. Jag har precis kommit in. 

Z: Och jag sitter här och brinner. Jag brinner eftersom att jag vill att han ska få 

veta om det och då vill jag se vad han tänker göra. 

H: Ja, ja, ja. Vad är klockan nu? Hon är kvart över åtta… 

Z: Bränn! Bränn! Bränn så mycket du orkar bränna. 

H: jag ringer honom nu. 

Z: Och bränn så mycket du orkar och låt mitt hjärta fröjdas” 

 

Hussein har sagt att han inte minns vad det samtalet handlade om.  

 

Åklagaren har frågat vad som avsågs i samtalet med Zahraa den 26 mars 2016  där 

hon frågade om Hussein hade ringt Honar och Hussein svarade ”två gånger utan att 

få svar. Vill inte sjunka till hans nivå.”  

 

Hussein minns inte detta, vet inte vad det handlade om.  

 

Åklagaren påtalar att i samma samtal den 26 mars 2016 frågade Zahraa om 

Husseins vän ringt till honom. ”Nej, min vän har inte ringt till mig, hehe.” I 

samtalet säger Zahraa att hon vill gå tillbaka till Hello om det var möjligt. 

 

Hussein har förklarat att de menade Ramin. Zahraa mådde dåligt, hon visste inte 

hur hon skulle rädda situationen, allt höll på att gå under.  

 

Han blev förvånad när Zahraa började prata om Hello men han minns inte hur han 

tänkte. Zahraa grubblade mycket, hon var helt förstörd.  

 

Zahraa var arg på Ramin eftersom de trodde att det var Ramin som kontaktat 

släktingen i Stockholm. Ramin sa när Hussein träffade honom den 27 mars 2016 att 

han inte hade gjort det.  
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Det var Honar som sa att han skulle hjälpa Hussein att få tillbaka bilderna. 

 

Den 26 mars 2016 kom det nya bilder. Ramin sa att det inte var han som låg bakom 

bilderna och Hussein trodde honom; Ramin svor på sin pappas grav. 

 

Åklagaren har läst ur samtal mellan Hussein och Zahraa den 26 mars 2016 när man 

pratar om de bilder som skickats till släktingar och åklagaren frågat Hussein vem 

han hade tappat:  

 

”H: Nu bör ni, du och pappa, gå till polisen och göra en anmälan mot det här 

kontot. Ni 

får säga att det laddar upp bilder, alltså polisen måste kunna göra något. Att vi är, 

vi är 

muslimer … 

D: Jag, jag, jag, jag har väntat tills nu eftersom att jag hört prat som jag inte 

(otydligt: 

”förverkligas”). (= hittills har jag bara hört tomt prat, prat utan verkan) 

H: Det (pratet) har inte förverkligats på grund av att han håller på att (otydligt), 

han, 

herrn (ironiskt tonfall) är i Gävle nu. Han säger till mig: ”Jag är i Gävle nu.” Jag 

sa till 

honom: ”Kom så får vi träffas idag.” Han svarar: ”Jag kan inte komma; jag är i 

Gävle.” 

D: Då har du tappat honom ur dina händer. Hur många gånger … 

H: Jag har tappat honom ur mina händer på grund av herr Halo (ironiskt tonfall). 

Vad har jag med det att göra? (= det var inte mitt fel).” 

Ramin var orolig för att Ramin hade sett honom med Hello, men Hussein förklarade 

att Hello bara hade lämnat sommardäck.  

 

Hussein ville träffa Ramin den 27 mars 2016 för att konfrontera honom om det var 

han som hade ringt till släktingar i Stockholm. Han minns inte om han träffade Ali 

och Hello. 

 

Åklagaren har redogjort för att den 27 mars 2016 kopplade Hussein, Ali och Hello 

upp mot en mast Tunadalsvägen M4,kl. 15.41 vilket tyder på att de träffades. Kl. 

15.46  hade han samtal med Ramin. Kl.15.48 ringde Hussein till Hello och kl. 15. 

49 ringde Hello till Hussein.  
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Hussein menar att det inte betyder att de träffades. Hussein fick också mång 

ameddelanden från Hello. Mellan 15.59 till kl. 16.21 ett stort antal sms och samtal. 

Kl. 16.21 hade han en minut långt samtal med Hello. 

 

Hussein har uppgett att han var hemma hos sina föräldrar innan han träffade Ramin 

och där var Ali så det är inte konstigt att de kopplade upp mot samma mast. Han 

träffade Hello efter att han hade träffat Ramin. När han satt med Ramin fick han 

många meddelanden från Hello och Hussein sa till Ramin att ge sig därifrån. När 

Hello stoppade honom skjutsade han hem Hello. Han blev rädd för Hello men de 

fortsatte ha kontakt i anledning av barnen. Han var rädd för Hello när han hade 

Ramin med sig. Han blev rädd när han såg att Hello hade en kniv med sig. 

 

Åklagaren har konstaterat att efter mötet med Ramin och Hello hade Hussein och 

Hello fortsatt kontakt. Kl..17.05 ringde Hello. Kl.17.49 flera sms: ”Ja Hassoun, har 

du åkt/gått ut”; ”Gå ut/Åk; ”Bege dig; ”Kommer;  Hussein svarar ”Okej” . Kl. 

18.11 Hello: ”Åkt/kommit ut”. Kl. 20.27 fortsatt kontakt. 

 

Hussein har svarat att det kan ha gällt Hellos barn. Hello skulle hämta sina barn och 

Hussein skulle gå ut med dem till pizzerian där Hello väntade. Han ville inte skada 

Ramin och det var inga planer som Hello förstörde. Hans planer var att träffa Ramin 

för att de skulle lägga händerna på Koranen. Han gjorde inga försök att kontakta 

Ramin efter mötet i Birsta. Han minns att Honar kontaktade honom och ville ha 

bilder. Honar sa däck istället för bilder. 

 

Åklagaren har föredragit utdrag ur samtal mellan Zahraa och Hussein 29 mars 

kl.15.55: 

Zahraa: Och vad har hänt beträffande däcken? 

Hussein: Och igår letade dem efter bra däck och de har inte hittat däck. 

H: De letade, hela igår höll de på att leta efter och de kunde inte hitta 

Z: Jeee? 

H: Ja, och de har inte hittat. Och idag ska de också leta efter, och jag vet inte jag  
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Z: Eehhh… (lång tystnad, efter det en suck), jag har ju sagt till dig men ni lyssnade 

inte. 

H: Men ”spotta på mitt ansikte” och jag vet inte vad annat han har sagt till mig. 

Och det här betyder att jag ska spotta på hans ansikte på riktigt. Jag går till honom 

om ett par dagar och om det inte finns någonting så ska jag säga till honom: ”jag 

spottar på dig”. 

Z: (med förnedrande röst) Du! Vet du när du ska gå? Du ska gå, men när du ska 

åka, ja, då blir det skit, och jag kommer att köpa dem med mina egna händer, och 

det är då blir dags för dig att gå… (Öa: När Zahraa ställer frågan ’Vet du när du 

ska gå?’ är det inte frågan om att hon vill ta reda på när H ska gå. Hon ställer 

frågan med ett uppläxande och härskande tonfall, alltså: ”Jag vet att du ska gå, 

men vet du när du ska gå? Jo, du SKA gå (med betoning på ”ska”), men när du ska 

åka, ja, då blir det skit…) 

H: (dämpad och underlägsen röst) Ja, vi får se. Allah är givmild (ett irakiskt utryck 

som kan översättas till: ’vi får hoppas på det bästa’)  

 

Hussein har förklarat att det var Honar som skulle ordna med personer som skulle 

känna till Ramin 

 

Zahraa sa att Honar ljuger, att han inte skulle lösa det här. Hon sa att Honar inte 

skulle få tag i bilderna. Antagligen sa Honar satt han skulle ordna med personer 

som däck betyder och hämta bilder från Ramin. Honar sa till Hussein att han inte 

hade hittat några personer som kände till Ramin. 

 

Under den här perioden tänkte Zahraa att hon skulle till Ramin, de skulle gifta sig, 

eller att hon fick tillbaka bilderna och kom tillbaka.  

 

När Zahraa åkte bort tänkte de att om någon skulle ringa skulle hon inte svara, om 

någon ringde Hussein skulle han säga att Zahraa var på kvinnojouren och om Hello 

ringde skulle han säga att hon var hos morbror i Stockholm. De ville inte att någon 

skulle veta att hon skulle träffa Ramin, särskilt inte Hello och Honar.  

 

Åklagaren har konfronterat Hussein med ytterligare uppgifter från telefonsamtal 

med Zahraa och Hussein där Hussein sa till Zahraa att Hello ville fortfarande ville 

ha henne och att Zahraa skulle ta itu med däckproblemet. ”Låt däcket vara hos dig 
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2-3 dagar”.” Låt honom tro att han ska köpa däcken”. ”Du ska visa att du själv tar 

din rätt”. ( FUP 8454f). 

 

Hussein har svarat att han bara sa vad Hello sagt. Både Hello och Ramin gjorde 

Zahraa förvirrad, de sa olika saker hela tiden om de ville ha henne eller inte.  

 

Samtalet om däcken betydde bara att Zahraa skulle till Ramin och antingen få 

bilderna och åka eller gifta sig. Ärendet var det. Hon skulle stanna där några dagar 

och prata om det. De försökte inte lura Ramin. Zahraa sa bara att bilden förstört 

hennes liv.  

 

Han har inte haft minsta tanke på att skada Ramin. Hade han haft det hade han gjort 

det för länge sedan. De senare dagarna eskalerade allt.  

 

Den 4 april 2016 träffade han Ali vid Statoil i Sundsvall. De träffades en kort stund. 

Han hörde att Hello hade laddat en telefon till Ali. Han fick ingen telefon från Ali 

eller Hello 

 

Telefonen 0155 känner Hussein inte till. Han fick ingen telefon från Hello eller Ali 

den 4 april 2016. Telefonen 9585 tror Hussein att han fick av Hello. 5550 är ett 

jättegammalt nr. Samsung Galaxy Young Duos tror han att han fick från Ali. 2237 

känner han inte till.  

 

Åklagaren har föredragit följande ur telefonanalysen (sid 9720 f): SIM-kort 2237 

har använts den 4 april 2016. SIM-kortet har suttit i en telefon Samsung Galaxy 

G130, där Husseins vanliga telefonkort, 5550 och 9595 också har suttit i. Telefonen 

2237 började användas kl. 13.03 när SIM-kortet sattes i och den slutade att 

användas kl. 22.07. Första gången den används kopplade 2237 upp mot en mast i 

närheten av Husseins bostad. Strax före och efter kopplade Husseins andra telefon 

9585 r upp mot samma basstation. 2237 och 9585 följer varandra vid flera tillfällen. 

119



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

Husseins kommentar har varit att han var förföljd och att det inte är säkert att 2237 

satt i hans telefon. Han har ingen aning om vem som använt detta nummer. Han var 

förföljd och han kan inte svara för att någon förföljer honom och kopplar upp där 

han är.   

 

Åklagaren har ställt frågor kring att Husseins, Alis och Hellos telefoner kopplades 

upp mot Tunadalsverken M 4 den 3 april 2016 kl. 19.46 och 20.36 

 

Hussein hade varit i södra Sverige och kom tillbaka till Sundsvall den 3 april 2016. 

Han pratade med Hello som frågade efter Zahraa. Han tror att han träffade både 

Hello och sedan Ali. Han kanske träffade dem  

 

Han hörde att Hello tidigare under rättegången sa att han träffat Hussein och Ali den 

3 april 2016 och att de erbjöd Hello att han kunde följa med och skada Ramin, men 

Hussein vet inget om det. 

 

Den 4 april 2016 tror Hussein att han skjutsade sin fru till jobbet men sen hem igen 

för hon var så trött efter gårdagens resa. Han minns inte vilken bil han skulle köpa i 

Gävle, kanske en Renault Prio från 2005 tror för 11 000 kr. Han skulle få låna 

pengar från sina föräldrar och hade sin mammas kort med sig. Det var inget 

telefonnummer men det stod att den var i Gävle. När han kom fram tänkte han titta 

igen på annonsen (men då var annonsen borta). Han berättade inte för sin fru att han 

skulle åka och köpa en bil. Han åkte bara för att titta på bilen. Den hade en skada 

som han kanske inte kunde åtgärda och tänkte då att han skulle träffa säljaren igen. 

 

Åklagaren har hänvisat till telefonanalysen och sagt att Hussein ringde vid 17.11 

till Salam Alis nummer 5909. Det var första gången Hussein ringer på det numret.  

 

Hussein har förklarat att det var Hello som använde det. Han vet att han talade med 

Hello den dagen Han ringde Hello på det numret, för han vet att Hello brukade ha 
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det.  Men han minns inte vad de pratade om.  Han hade kontakt med sin bror också 

på väg ner till Sundsvall. Han ringde ett par gånger och han tror att han sa till Ali att 

han skulle till Statoil, Gärde och där träffade han Ali. Sen tankade han med Ali, 

men sedan åkte han ensam söderut. Han har inte något att göra med vad de andra 

säger.  

 

Han stannade vid en Sibyllakiosk i Gävle i 15-60 minuter i hopp om annonsen 

skulle komma tillbaka. Sen åkte han tillbaka till Sundsvall. Han försökte ringa 

Zahraa men hon svarade inte.  

 

Sedan åkte han hem till sina föräldrar. Det var mörkt. Det var bilar som körde runt 

så han blev orolig och stannade hos sina föräldrar. Det var främmande bilar med 

suspekt beteende, de stannade vid pizzerian och öppnade huven, de kan vara 

kopplade till Hello som brukade vara vid pizzerian Titanic. Hussein var ute i 

trädgården och tittade mot pizzerian, men han såg inget. Han vet inte om det var 

någon Audi där.  

 

På väg till Sollefteå ringde hans mamma på Viber och sa att den skumma bilen var 

där och ville att Hussein skulle åka tillbaka. Hans mamma ringer ibland på Viber, 

själv är han dålig på teknik och kan inte ringa på Viber. Han hade inte någon 

kontakt med Hello och han såg inget speciellt på vägen. Han körde väg 331. Han 

återvände till Sundsvall och han och hans bror åkte ut för att kolla upp dem. Det var 

konstigt att det vid pizzerian stod en bil, en Audi eller Passat. Det var konstigt att 

det stod personer där kl. 03 på natten och de stack iväg i bilen fort när han och Ali 

såg dem så de följde efter. Han har ringa kommentarer till vad Ali har sagt. Det var 

Hussein och hans bror som följde efter bilen. 

 

De körde på bron E4 söderut. De var för långt ifrån att se registreringsnumret och 

skylten var dessutom borttaget. Det fanns en kamera på bron, de körde jättefort och 

försvinner. Hussein sänkte hastigheten och bilen försvann. 
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Det var fyra fordon som passerade bron vid den här tiden och att det bland dem inte 

fanns någon VW Passat. Men registreringsskyltarna var borta så den kanske inte 

registrerades. Han har ingen förklaring till varför även XEZ 577 passerade bron 

efter Husseins bil. Hello brukade förfölja Hussein och Hello hade en Audi A6 och 

han har suttit i den flera gånger.  

 

Den 5 april 2016 efter biljakten grälade Hussein med sin fru. Ali var med. Han 

skjutsade tillbaka Ali till Sundsvall och återvände sedan till Sollefteå. Han skjutsade 

sin fru till hennes arbete. Kl. 11.00 hade frun lunchpaus och de gick iväg och åt. Ali 

kom. Han var orolig eftersom han inte hade fått tag i Hussein. Ali sa att de måste 

komma till Sundsvall eftersom deras pappa var dålig. De åkte till Sundsvall. När de 

sedan återvände mot Sollefteå började det lukta konstigt i bilen. Hussein stannade 

bilen vid vägen och Ali kom och hämtade Hussein med familj och de åkte tillbaka 

till Sundsvall. Hussein lämnade fru och barn i Sundsvall och Hussein och Ali åkte 

till bilen. De tog bilen och åkte därifrån och körde till Sundsvall. Hussein lånade sin 

fars bil.  

 

Han har inreseförbud i Tyskland men tänkte bara åka till sin mosters familj i 

Danmark. Han hade inte förvarnat dem, men så har han gjort flera gånger. 2015 var 

han hos dem 3-4 gånger. Han hade det knapert med pengar. Hans bror hade 50 000 

kr och hav honom 19 000 kr inför gräns passagen. Han skulle få låna 2 000 kr.  

 

Om Ramin inte ville ge henne bilderna skulle Zahraa komma hem från Göteborg 

och de skulle flytta. 

 

Dagen efter Zahraa hade kommit till Göteborg sa hon att Hussein inte kulle oroa 

sig, det hade löst sig. Han förstod det som att Zahraa och Ramin skulle gifta sig. Det 

varr ingen annan inblandad i planen, Hello eller någon annan har inget med 
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Göteborgsplanen. De var rädda för att Hello skulle få veta att Zahraa åkte för att 

träffa Ramin.  

 

Det var inte viktigt att det var Zahraa som skulle lösa det men, från början ville 

Zahraa träffa Ramin själv men Hussein sa nej och ville själv prata med honom. Men 

när Honar och Hello sa att de ska göra det tänkte de att hello och Honar skulle lösa 

det med hjälp av sina vänner. När inte det gick och bilderna spreds så bestämde de 

sig för att lösa det genom att Zahraa åkte och träffade Ramin. 

 

Alla tänker inte på samma sätt kring heder. Mustafa och Milano är kurder. Om 

Hussein hade haft det tankesättet om heder skulle han skada sin syster i första hand, 

han skulle skada henne i så fall.  

 

Maryano Bakir, Nawzad  

Han är bror till Milano. Han har bott i Sverige sedan 2007. Han kommer från 

Sulaymanyya i Kurdistan. Maryano pratar kurdiska och engelska utöver svenska. 

Han vet inte hur länge han har känt Garmean. Han känner Brwa, Honar och Hello 

lika lite. Han känner Honar från Din Salong och Brwa har klippt honom. Han har 

vetat att Hello har haft en fru och att de ätit på ett ställe där han jobbat för många år 

sedan. Han har inte vetat vem Zahraa är. Han har aldrig vetat om Ramin.  

 

Han var inte hemma hos Hello på El Classico. Den 4 april tränade han på Friskis 

och Svettis med Semir. På kvällen fick han ett samtal från Mustafa som sa att han 

behövde bilen, en BMW, som stod i Sundsvall och ville att Maryano skulle köra 

upp den till Ö-vik om 30-40 minuter. Mustafa ringde vid 22-tiden. Då sa Maryano, 

absolut det kan jag göra, han hade ju fått låna den. Efter 40 minuter sa Mustafa att 

han kunde börja köra. Mustafa sa också åt Maryano att tanka för 100 kr. Han 

frågade sin kusin Rawand om denne ville följa med som sällskap, de frågade 

Rawands pappa och han sa att det gick bra, då kunde ju Rawand passa på att klippa 

sig hos Mustafa.  Han hade nyckel till Mustafas salong i Ö-vik så han och Rawand 
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gick direkt dit och lade sig att sova. Mustafa kom och väckte dem, och sa att de 

skulle åka till en lägenhet eller vandrarhem, de åkte i BMW:n och kom fram efter 

en minut. Maryano var sömnig och visste inte var han var. Det var ett litet rum. Han 

la sig i sängen, Rawand la sig i soffan och Mustafa på en madrass. Han däckade 

direkt. Han vet inte hur Mustafa tog sig till Ö-vik. Han känner till att Milano hade 

köpt en Audi A6. Han såg inte till Milano under natten. Mustafa berättade inte vad 

han hade gjort under kvällen/natten. 

 

Dagen efter, den 5 april 2016, åkte han och Rawand tåg till Sundsvall. Han fick ett 

meddelande av en tjej som heter Julia, de hade inflyttningsfest och bjöd in honom. 

Han frågade om Samir kunde komma med, det fick han, hon kände också Samir.  

Han åkte i sin bil, den svarta BMW:n. det ringde i hans telefon, det var Brwa som 

frågade om de kunde träffas en snabbis. Brwa frågade vad han gjorde, han sa nej 

inget speciellt, bara hänger med en kompis, så Brwa bad han komma och Maryano 

sa ja visst.  

 

Brwa var äldre och Maryano säger inte nej till äldre. Maryano åkte till Skönsberg 

och mötte Brwa. Brwa gick in och Hello kom ut och hälsade på Maryano och 

Semir. Hello bad om skjuts. Han trodde att det var ciggköp eller något. Efter tio 

meter frågade Hello om de kunde skjutsa hem Semir och det gick bra. Sedan sa 

Hello att de skulle åka mot Birsta. På vägen dit bad Hello Maryano att ringa 

Garmean. Hello sa att han bara skulle säga till Garmean att gå ut. 

 

De körde bakvägen, Timmervägen och plockade upp Garmean längs vägen. 

Maryano hade musik på i bilen hela tiden. De körde mot Njurundabommen. Vid 

ICA- affären i Njurundabommen såg Maryano en bil och Hello sa att han skulle 

parkera bakom den. Hello gick ur bilen och bad Garmean följa med. Hello bad 

Maryano att vänta på parkeringen vid ICA.  Han parkerade, klev ur, det finns en 

gammal kyrka, han urinerade där, kollade Facebook och Instagram. Det tog en liten 

stund och bilen kom tillbaka, han såg föraren i A3:an. Hello och Garmean kom 
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tillbaka. Garmean gick in i hans bil och Hello sa att Maryano skulle följa efter den 

andra bilen. Garmean var jätteglad, bytte musik. Maryano uppfattade ord på 

arabiska. När de kom tillbaka uppfattade han utrycket ”Mafi”. Han tror han hörde 

det mellan Hello och Ali eftersom han hade fönstret öppet. Han tror att ordet 

betyder slut eller finns inte. De åkte mot Sundsvall, sedan mot Timrå och in på en 

väg han aldrig varit på. Han slog på helljus. Den andra bilen stannade och Maryano 

frågade vart de skulle åka. Hello sa bara en liten bit till. Maryano var ca 100-200 

meter bakom A3:an när han stannade. Hello sa till honom att vända bilen. Hello och 

Ali fortsatte med A3:an. Han vände före en kurva och ställde sig på en 

parkeringsficka, med fronten mot Sundsvall. Den andra bilen hade fortsatt mot 

Sollefteå. Bilen hade tonade rutor och han kollade i telefonen. Han såg inget 

ljussken. Det var tät skog. De andra kom gående efter några minuter, han frågade 

ingenting. Han har inte nämnt för Mustafa att han skulle skjutsa Hello, eller att en 

bil skulle brännas.  

 

Ali och Hello frågade om han kunde skjutsa hem dem. Han sa varför inte, han ska 

ändå hem till Sundsvall. Han tror att de först lämnade Garmean i Birsta, sen Ali, 

och sist Hello på samma ställe som han hämtat upp Hello. Hello frågade om han 

ville ha ersättning för skjutsen. Han sa nej, han skrev till Semir vad han gjorde, men 

han sa att det var dumt att gå på fest. 

 

Åklagaren har konfronterat Maryano med följande uppgifter från telefonanalysen. 

Maryano fick ett samtal kl.00.52 från Mustafa som varade i154 sek. Kl 00.57 fick 

Maryano ett nytt samtal från Mustafa. Mustafa försökte ringa Maryano 01.07. 

Samtalet till LKC om en brinnande bil inkom 01.37.  

 

Maryano minns inte alls vad samtalet med Mustafa handlade om. Mustafa har sagt 

att Maryano skulle ha talat om att bränna en bil, men Maryano minns inte vad de 

pratade om.  
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Mohammed Salam Ali 

Han är från Kurdistan. Han bodde i Kirkuk. Han kom till Sverige 2015 med sin far. 

Här har han en farbror, Hello och de andra. Han har aldrig varit i en sådan här 

situation. Han kan bara kurdiska, inte alls arabiska. Ali har han aldrig träffat, bara 

hört hans namn. Mustafa har han träffat Mustafa en gång hos Hellos bror. Milano 

och Maryano har han aldrig träffat. Brwa lärde han känna när han kom till Sverige. 

Delal har han känt i egenskap av Hellos fru. Garmean har han aldrig träffat. Han har 

bott hos sin farbror som förut var granne med Hello, nu är de granne med Haji, 

Honar. 

 

Telefonnummer med slutsiffror 5909 är hans. Hello gav honom en telefon den 3 

april Samsung Galaxy. De 6 april slog Hello sönder den telefonen på grund av att 

han inte ville ha familjebilder. Hello brukar låna hans telefon. Det är vanligt att man 

lånar varandras telefoner. Han var granne med Hello och de gick tillsammans till 

jobbet, han hjälpte Hello med barnen, han gör fortfarande det. De kallar honom för 

pappa. Den 31 mars 2016 åkte hela familjen hem. En eller två nätter efteråt sov han 

över hos Hello. De ringde varandra mycket. Så det var helt normalt när han sov 

över där 4-6 april 2016.  

 

Den kvällen Hello åkte till Gävle var det naturligt för honom att ta hand om barnen. 

Han hade inga misstankar om vad Hello skulle göra. Hello sa att han lämnade 

telefonen, 4242, och att om någon ringde skulle Salam Ali säga att Hello sov. Han 

trodde Hello menade om Delal ringde, och att han inte ville prata med henne. Han 

gav barnen mat, duschade dem och de gick och lade sig. Han spelade playstation på 

kvällen och han såg att det ringts mycket kl. tolv på natten. Grannen, araben, 

knackade på dörren. Han vågade inte öppna. Hello ringde. Salam Ali visste inte vad 

klockan var. Han visste inte var Hello var, han sa att araben knackade jättemycket 

på dörren och ringde jättemycket på telefonen. Hello sa att han skulle ge telefonen 

till dem. Han räckte över telefonen. Han sov på soffan och Brwa på golvet, när 

Hello väckte dem. Hello såg ut som vanligt. Han hade tvättat ansiktet.  
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Åklagaren har föredragit uppgifter ur polisförhör, sid 5324, där Salam Ali har sagt 

att Hello såg trött och chockad ut när han kom hem.  

 

Salam Ali har svarat att så var det inte, Hello såg sömnig ut och Salam Ali ställde 

inga frågor. Han hade vaknat flera gånger under kvällen. Han frågade var Hello 

hade varit men fick inget svar. Han trodde att Hello sov i det andra rummet när han 

sa det i telefon till den som ringde. När Salam Ali ringde till Hello kl. 22.54 i var 

sonen sjuk och han ringde därför Hello.  

 

Åklagaren har redogjort för samtal enligt telefonanalysen., Hello ringde till Salam 

Ali kl. 23.57.s. 9765. Telefonen rörde sig norrut. Kl. 01.30 tog Hellos brottstelefon 

8402 emot samtal från Salam Ali i 79 sek, (s 9769). 

 

Salam Ali har svarat att i det första samtalet sa Hello att han skulle vara hemma om 

en kvart tjugo minuter. Det andra samtalet minns han inte det var många samtal och 

när han svarade var det ingen i andra änden. De samtal som han själv ringde tror 

han handlade dels om Delal, dels om grannarna.  

 

Åklagaren har redogjort för att Kl. 01.58 pratar Salam Ali med 8402 i 7 minuter. 

Hellos telefon åker söderut. Kl. 03.26 kopplar Hellos 8402 upp i Armsjön. Mellan 

kl. 03.41 och 04.08 söker Salam Ali, 5909, Hellos telefon 8402 7 gånger. Från kl. 

04.11 till 04.54 rings 18 samtal från 5909 till Ali, Milano Mustafa och Hussein.   

 

Salam Ali har sagt att det kan ha varit grannen som pratar kl. 01.48 eftersom han 

själv lämnat över telefonen. Han vet inte vad det handlat om. Hello säger inte var 

han är på väg. De andra samtalen är det inte Salam Ali som har ringt. Samtalen från 

04.11 har Salam Ali inte ringt. När Hello kom hem väckte han Salam Ali. Hello 

tvättade sitt ansikte. Salam Ali såg inga skador på Hello. Salam Ali sa att grannarna 

hade ringt flera gånger. Hello gick upp till grannarna och Salam Ali gick och lade 

sig.  

127



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

Efter vittnesförhöret med Hamza har Salam Ali fått frågan om en förklaring till 

Hamzas uppgifter att denne någon gång i april 2016 hade ringt till Hello och att 

någon svarat med arabisk brytning: ”Hello sover” och Hamza trodde att det var 

Salam Ali. – Salam Ali har svarat att han inte behärskar arabiska och att Hamza kan 

ha trott att det var Salam Ali som svarat därför att denne har sett Salam Ali ofta Den 

4-5 april var barnvakt.   

 

Salam Ali hade en normal relation till Zahraa. De pratade kurdiska med varandra. 

Under våren 2016 hade han kontakt med Zahraa och kontakterna handlade om att 

Zahraa skulle komma tillbaka till barnen.  

 

Åklagaren har vidare ställt frågor utifrån Zahraa och Salam Alis sms-koverstioner 

under febrarri mars 2016. Bland annat om natten den 27 februari 2016. 

 

På natten den 27 februari 2016 sökte Salam Ali upp Hello men han öppnade inte. 

Han kontaktade då Delal och skrev ett sms att han var utanför ”ert ”hem.  Delal 

skrev döda den där killen eller någonting sådant. Han och Hello begav sig hem till 

Zahraa. Det var tal om att någon kille hade varit där men de såg inget. När han och 

Zahraa skrev om att gå till den där killens hem och arbete menade Salam Ali att han 

ville att Zahraa och Hello skulle bli sams igen. (Sid 8607 f). Hello var bredvid 

honom under sms- konversationen.  

 

Salam Ali ville att Hello och Zahraa skulle bli ihop igen. Salam Ali har inte haft 

kontakt med Zahraa efter att bilderna lades ut. Bilderna betydde heder, sharaf. 

Eftersom Zahraa och Hello var skilda var hon inte ”vår” heder. Zahraa tillhörde sin 

familj, sina bröders heder. Han bröt kontakterna eftersom hon inte tänkte på sina 

barn. 
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Brwa Abbas 

Åtalet mot honom har lagts ner och tingsrätten harbedömt att han inte har lämnat 

några uppgifter av betydelse i övrigt. 

 

MÅLSÄGANDEN OCH VITTNEN 

Målsägandena Mina Jan Shirzai och Erfan Shirzai har hörts 

 

Vittnesuppgifter 

 

Helen Roos 

Hon har omvittnat att hon var vid Gavleån nedanför slottsparkeringen den 4 april 

2016 strax efter kl. 20.00 för titta efter en sälunge. Hon har berättat om två bilar 

som var parkerade långt ner mot ån och att det kring bilarna rörde sig flera 

manspersoner av icke svensk härkomst. Hon tog ett kort på sälungen kl. 20.18. 

 

Ove Trouvé 

Ove Trouvé var ute och joggade på motsatt sida av Slottsparkeringen. Det var 

vittnet som ringde polisen och som iakttog bortförandet av Ramin. 

 

Gustaf Mark 

Gustaf Mark promenerade över Kungsbron upp längs Södra Kungsgatan vid 

tidpunkten för bortförandet och har berättat om sina iakttagelser.  

 

Kjell Hådén  

Kjell Hådén var vittnet som påträffade Ramins kropp liggande i en bäck i Maj, 

söder om Njurunda. 

 

Charlotte Willén och Emil Edén 

De bodde på Edsta gård, norr om Sundsvall och har vittnat om sina iakttagelser av 

två personbilar på natten, vid 02-tiden, den 5 april 2016. 
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Susan Sprogöe Jakobsen  

Susan Sprogöe Jakobsen är rättsläkaren som obducerade Ramin. 

 

Ulugbek Sulmas och Benjamin Khawari 

Ulugbek Sulmas, kallad för Bek och Benjamin är båda afghaner och goda vänner 

till Ramin. Bek flyttade från Sundsvall 2015 men hade fortsatt kontakt med Ramin. 

Ulugbek Sulmas kände till Ramins förhållande med Zahraa och de problem med 

exmaken till Zahraa som det medförde. Benjamin kände till att Ramin hade träffat 

en tjej. De har båda vittnat om Ramins sinnestämning våren 2016, polisanmälningar 

som Ramin hade gjort och andra problem som de förknippade med förhållandet 

med Zahraa. De har båda beskrivit Ramin som jagad och pressad under våren 2016 

samt att Ramin hade gått ner i vikt. Bek ordnade 5 000 kr till Ramin dagen innan 

försvinnandet. 

 

Reza Jouyandeh  

Reza Jouyandeh och Maryam Jouandeh är syskon och också afghaner. De bodde i 

Eskilstuna. Reza kände Ramin sedan han var 11-12 år gammal. De var inte släkt 

men bodde i samma område i 18 år. Ramin kom till Sverige några år efter honom. 

Han bodde i Sollefteå i 5-6 år innan han flyttade till Eskilstuna. I Sollefteå bodde 

Ramin hos honom i 7-8 månader. De hade mycket kontakt. Reza har vittnat om att 

Ramin var på besök hos honom när Zahraa ringde och ville träffa Ramin i 

Göteborg; Reza avrådde Ramin från att åka men Ramin var tvungen att hjälpa 

Zahraa, hon var ensam och hade ingenstans att ta vägen. Ramin lånade systerns bil. 

Reza ville att Ramin skulle flytta till Eskilstuna. Reza har vidare berättat om 

Zahraas och Ramins besök hos honom den 2-3 april 2016. Zahraa berättade om 

bilderna på Facebook och den vanheder det innebar för hennes familj. Reza tyckte 

att hon skulle gå tillbaka till sina barn; Zahraa blev då ledsen och sa att hon älskade 

Ramin och att de skulle vänta några dagar tills allt lugnat ner sig och sen skulle 

hennes bror hjälpa dem. Ramin berättade att de skulle till Gävle och bo på hotell 

några dagar tills det lugnat sig. Zahraa skickade sms till Reza när Ramin hade 
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försvunnit om att Ramin skulle till Eskilstuna och låna pengar, det tyckte Reza var 

konstigt för han visste att Ramin hade lånat pengar av Bek. Reza och Erfan Nadari 

åkte till polisen i Gävle onsdagen efter Ramins försvinnanden. Reza har även 

beskrivit att Zahraa hade kontroll över Ramins telefon under deras besök 

 

Maryam Jouyandeh 

Maryam Jouyandeh är syster till Reza. Hon har berättat om Ramin och hans och 

Zahraas besök i Eskilstuna den 2-3 april 2016.   

 

 

 

Erfan Nadari 

Erfan Nadari är uppvuxen med Ramin i dennes hem och betraktade Ramin som sin 

bror fast de är kusiner. Han har berättat bland annat om händelsen när Ali kom hem 

till Ramin i Sundsvall den 29 december 2015 och Ramins förhållande med Zahraa 

samt Zahraa och Ramins besök i Göteborg den 1 april 2016 hos Erfan. Erfans sista 

kontakt med Ramin var på måndag den 4 april då Ramin sa att han skulle 

överlämna Zahraa till sin familj och att Zahraa bror var väldigt bra mot Ramin. 

Erfan Nadari kände till att Zahraa och Ramin skulle till Gävle efter Eskilstuna men 

visste inte varför.  

 

Maria Hasani  

Maria Hasani är fästmö till Erfan Nadari. Hon har berättat om besöket hos dem i 

Göteborg. 

 

Ramona Yrjas och Ahmed Sultani 

Ramona Yrjas och Ahmed Sultani är sammanboende i Nyland utanför Kramfors. 

De var goda vänner till Ramin. De har berättat i huvudsak om ett besök Ramin 

gjorde hos dem ca en vecka för försvinnandet, Ramona har tidsbestämt det till den 

21 mars 2016, Ramin hade då varit i Härnösand och träffat Zahraas storebror och 
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lämnat sin telefon till denne. Brodern hade sagt till Ramin på McDonalds ’vet du 

Ramin hon är min heder’. Handlar det om heder är det farligt. Ramin var då enligt 

Ramona och Ahmed rädd för familjen och kände att de hade försökt locka in och 

fånga Ramin flera gånger. Ramin har berättat om ett usb-minne med bevis, det var 

meddelanden angående den hotfulla situationen. Under kvällen öppnade han sig och 

berättade om den hotfulla situationen och tidigare händelser. Tjejen hade ringt 

honom mitt på natten och velat att han skulle komma men där fanns en bil med 

många personer. Det hade hänt på en parkering utanför mataffär i Sundsvall också 

där en bil med många personer stod i. En gång när han kom ut från sitt jobb och han 

hade fått samtal från flickan satt det folk i en bil. Han hade fått sin bil skrapad flera 

gånger.  När Ramin sa detta tyckte Ahmed att det verkade farligt för Ramin.  

Ramona har uppgivit att hon är väl insatt i hederskultur och hade sagt till Ramin att 

det var jättefarligt och att Ramin borde lämna Sundsvall. 

 

Muhamed Daymere  

Muhamed har berättat han kände Ramin väldigt väl och de har varit vänner i fyra år 

sedan skolan. Han var en hemlighetsfull kille. Milano kom tillsammans med en 

annan kille kom hem till Muhamed och frågade om Ramins nummer. Milano sa att 

han skulle söka jobb. Dt hände ca en vecka före försvinnandet. Muhamed har i 

polisförhör pekat ut Mustafa som den andre killen men inte velat självmant tala om 

det under sitt vittnesförhör. 

 

Annelie Evysdotter 

Annelie Evysdotter är lärare och hon hade Ramin och Zahraa som elever på vård 

och omsorg. Hon var mentor för Zahraa. Hon var vacker och hade slöja som hon 

senare tog av. Hon var gift och hade två små barn. Hon var glad för att ha tagit bort 

slöjan.  Ramin var omtyckt, han var skämtsam glad och sprallig. Han jobbade 

mycket så han släpade efter med sina studier. Zahraa hade mycket frånvaro och 

försvann från praktiken. De pratade vid halvtidsbedömningen om detta. Hösten 

2015 hade Ramin sökt henne på skolan några gånger. Vid ett tillfälle sökte han upp 
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henne och bad henne hjälpa Zahraa att fortsätta skolan. Han sa att han älskade 

Zahraa. Det märktes jättetydligt hur dåligt han mådde. Mager, grå, sjaskig, stressigt 

intryck. Det hade varit skadegörelse på hans bil under skoltid. Han sa att han blivit 

misshandlad. Han hade blivit utdragen från sin bil av några bröder. Han var 

jätterädd när han var där. Han kände sig förföljd.  

 

Sezar Salam 

Han har varit i Sverige i 1 år och 5 månader. Han är 18 år. Kommer från irakiska 

Kurdistan. Han arbetar inte och studerar inte längre. Han känner bara Mustafa, de är 

kompisar. Mustafa känner han från en skola i Kirkuk. När han kom till Sverige 

hämtades han av Mustafa. För ett år sedan bodde han i Uppsala. Han och Mustafa 

pratade ofta med varandra per telefon. Han känner inte igen Milano, Sezar har 

tillfrågats om ”bollensamtalet” där Mustafa skulle ha sagt att ”bollen sprängdes 

framför honom” och där man talade om hur många” shorts” man kunde få.  Sezar 

minns inget av det samtalet, men tror att det handlade om fotboll. 

 

Ahmadsiar Rahimi 

Han var bekant med Ramin. Han känner Hello och brukade klippa sig där. Rahimi 

har bekräftat att Hello hade frågat efter Ramin. Han brukade prata på svenska med 

Hello. De pratade när han klippte sig och de drack kaffe. Hello sa inte att namnet 

Ramin. Vet inte varför Hello sa det. Hello har visat bild på Ramin för honom och 

frågat ”vet du vem han är”. Det handlade om något med bil eller däck. Han förstod 

direkt att Hello menade Ramin och han sa att han trodde Ramin var i Göteborg på 

ett bröllop. 

 

Barham Fareq 

Han har vistats i Irak och träffat Garmean. Barhem har berättat att Persmerga, en 

elitstyrka ungefär som försvarsmakt tog in Garmean och hörde honom. Garmean 

var efterlyst från Sverige. Garmean har berättat för Persmerga och Barhem Fareq 

om händelserna i Gävle och färden dit och i och kring Sundsvall.  
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Devin Rexvid 

Han har sedan 2010 forskat i hedersrelaterat våld och förtryck framförallt utifrån ett 

manligt perspektiv, män kan vara både offer och gärningsmän. Han driver också ett 

projekt att erbjuda föreläsningar till politiker och debattörer. Han har även varit 

sakkunnig i liknande fall.  

 

Att leva i en hederskontext innebär stor ofrihet, begränsningar och bestraffningar. 

Det handlar om mäns rätt till respekt i hederskulturer har företräde framför kvinnans 

rätt till sitt liv. Motivet till hedersmord är alltid kopplat till kvinnans sexualitet. 

Gärningsmännen brukar vara på kvinnans sida, i vanliga fall är den skam som 

kvinnan drar över familjen är den biologiska familjen. 

Ansvaret för kvinnans heder är på den biologiska familjen. Om det inte finns något 

släktskap mellan maken och kvinnans familj (är ju annars vanligt att maken är 

kusin), så brukar maken vända sig till kvinnans biologiska familj. Maken brukar då 

vända sig till kvinnans familj och det blir deras gemensamma angelägenhet.  

 

Det gör ingen större skillnad om båda familjerna har praktiserat hederrelaterade 

normer. Det förekommer bland olika etniska och religiösa grupper. Det genomsyrar 

hela uppväxten. Man för över hedersnormerna till barnen, att de krävs att klä sig 

anständigt, inte prata med främmande män, inte ha vänner av det andra könet, inte 

välja sin framtida partner. Det finns en strikt könssegregering. Tidiga äktenskap är 

vanligt liksom könsstympning och kravet på oskuld. För flickor kan det vara direkt 

hem efter skolan. 

 

I hederskulturen fokuserar man på den offentliggjorda skam som kommit till 

gruppens släktens, landsmännens kännedom. Måste dock inte vara en skam som 

blivit offentliggjord. Männen förhåller sig till kollektivet, det kan vara det fysiska 

men kollektivet kan också finnas i mannens mentala värld.  
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Hedersrelaterat våld har en kollektivistisk aspekt. Finns ofta flera gärningsmän. 

Förtrycket och våldet är socialt sanktionerat. Folk kan hjälpa till, ställa upp som 

vittnen osv. 

 

Ett exempel är mordet på en afghansk ung man 2005, man trodde att 150 personer i 

olika länder varit involverade i planerandet av mordet på honom.  

 

Det är ofta äldre män som bestämmer det mesta i förhand. Det är män som 

bestämmer allt kring ett hedersmord.  I vissa enstaka fall har kvinnan varit drivande 

om hon tyckt att hon tillhört en finare släkt och att mannens släkt inte är lika fin, 

inte tar heder på lika stort allvar. 

 

Om flickan samverkar kan hon bli förlåten t ex Högsbyfallet. Kvinnan hade dragit 

skam över familjen genom att vara med en kille. Familjen valde att skona kvinnan 

genom att döda killen. Fanns planer att gifta bort flickan så hon rymde till Abbas. 

Hon blev sedan bortgift med en kusin och sa att det var av egen vilja. Hon lever 

men skilde sig från kusinen.  

 

Det finns också ett fall där killen hade bilder och filmer på flickan och då dödade 

man killen i stället för flickan för annars hade killen kunnat sprida bilderna och det 

skulle vara dåligt för flickans pappa och familj.  

 

Män har genom historien velat kontrollera kvinnans sexualitet för att säkerställa 

hedern. Även om otrohet upptäcks efter skilsmässa kan det reflektera tillbaka, 

mannen framstår som en man som inte kunnat skydda sin heder och då förlorar han 

rätten till respekt från andra män.  

 

En kvinna ska ha skam i kroppen. Det är männen som har hedern. Det finns ett 

ordspråk: ”Gud är stor men hedern är större.”  
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Peter Rooth och Monika Andersson har hörts. 

 

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 

Åtalet mot Hello, Zahraa, Hussein, Milano, Mustafa och Ali   

Till att börja med konstaterar tingsrätten att den tekniska utredningen, 

telefonanalyser och kartläggningen av det yttre händelseförloppet är synnerligen 

robust framtagen och presenterad av åklagarsidan. 

 

Inledningsvis 

Det är klarlagt att Ramin fördes bort den 4 april 2016 från Slottstorget i Gävle och 

att han påträffades död den 21 april 2016, vid en bäck i Maj, Njurunda, utanför 

Sundsvall. Dödsorsaken var strypning med en snara.  

 

Vilka var med till Gävle den 4 april 2016 

Hello, Milano och Mustafa har samtliga berättat att de var med till i Gävle. Mustafa 

och Hello har berättat att även Ali och Hussein var med till Gävle och att de åkte i 

två bilar, en Audi A4 och en Audi A3.  

 

Genom telefonanalyserna kan man följa telefonernas väg ner till Gävle och tillbaka 

till Sundsvall. 

 

Husseins uppgifter, om att han var i Gävle för att köpa eller titta på en bil, som 

utannonserats på Blocket i en annons utan kontaktuppgifter, en annons som därtill 

försvann från Blocket när han kom till Gävle, är så osannolik att den kan lämnas 

utan avseende. Han är vidare bunden till att ha suttit i bilen Audi A6:an, som 

Mustafa berättat, genom den cigarettfimp som anträffades i en askkopp i baksätet. 

DNA undersökning styrker att den hade rökts av Hussein.  
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Ali har förnekat att han har varit i Gävle men telefonanalyserna talar emot detta. 

Alis telefon hade inte någon uppkoppling i Gävle men vid Masksjöberget, strax norr 

om Hudiksvall kopplade Alis brottstelefon 9594 upp kl. 22.38 när han ringde till sin 

fru. Ali är bunden till det numret då den telefon SIM-kortet satt i även har haft Alis 

SIM-kort med Alis vanliga nummer, 7417. Alis förklaring - att den telefonen hade 

lånats ut till Hello - kan lämnas utan närmare avseende. Hello använde under 

kvällen och natten sin brottstelefon 8402 och senare på natten Salam Alis telefon 

5909. Salam Ali har vidgått att Hello använde den telefonen under natten. Det är 

heller inte sannolikt att Hello skulle ha ringt till Alis hustru. 

 

Sammantaget är det utrett att Hello, Milano, Mustafa samt Ali och Hussein färdades 

från Sundsvall till Gävle och tillbaka. Även Garmean var med på resan. 

 

Slottstorget i Gävle den 4 april 2016 

Vittnet Ola Trouvé har berättat att han var ute och sprang på den norra sidan av 

Gavleån. På den andra sidan till höger om parkeringen, på en gångväg, fick han se 

ett gäng, som han uppfattade det - ungdomar - i en klunga som rörde sig tätt ihop 

mot parkeringen. Han sprang över bron och uppfattade skrik. När han kom närmare 

såg han även två bilar. Ola har beskrivit att det skreks och tutades. Han hörde 

dödspanikskrik som dämpades av något - som en hand över en mun. Ola 

registrerade numret på det ena fordonet, en Audi, som EHZ 557. Ola har varit 

osäker på den andra bilen och sagt att den liknade mest en japansk modell och den 

saknade registreringsskyltar. Tingsrätten finner att Ola Trouvé måste ha misstagit 

sig, då utredningen i övrigt klart visar att en Audi A3 och en A6 var inblandade. Ola 

har också uppgivit att männen talade på ett främmande språk som påminde om 

arabiska. Han har fått många frågor om hur många personer han såg och har uppgett 

att det var 7-8 personer; i polisförhör har han nämnt 4-5 personer och pressad på 

uppgiften har han sagt att det inte kan uteslutas att det var tre personer men - som 

han uttryckt det - har väldigt svårt att tro det. När han var väldigt nära såg han att 

två av männen hade rånarluvor. Han insåg då att han var på fel plats vid fel tillfälle 
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och avlägsnade sig samt ringde polisen. Samtalet skedde kl. 20.40. Han hörde sedan 

att fordonen körde snabbt därifrån. 

 

Ola Trouvé har även beskrivit en kvinna som stod bakom bilarna; Det såg ut som 

om hon pratade i en mobil. Hon hade en vit dressad jacka, som quiltad med skärp i 

mitten. Hon hade mörkt axellångt hår och var i 20-30-års ålder.  

 

Vittnet Gustaf Mark hade varit på restaurang Helt Enkelt och gick tillsammans med 

en kollega Södra Kungsgatan söderut. Vid slottsparkeringen hörde de ett skrik som 

lät hemskt. De tittade mot parkeringen vid residenset och såg då två bilar 

uppbackade med fronten mot Kungsgatan, någon bildörr var öppen. Det stod en 

kvinna där också. De såg inget bråk så de fortsatte gå, men fortsatte titta. De såg en 

bil som svängde vänster ut från parkeringen mot Hamiltongatan och mot 

Kungsgatan. Bilen svängde höger Södra Kungsgatan och i riktning söderut i ganska 

hög hastighet. Tjejen som hade stått vid bilarna gick bakom Gustaf Mark och 

dennes sällskap. Hon närmade sig och han hann tänka att om de får rött så kommer 

hon att komma ikapp oss. Den andra bilen körde på samma sätt som den tidigare 

bilen, den stannade till vid trafikljuset. Bilen var så nära att han hann få en god bild 

av bilen och föraren. Bilen hade tonade rutor. Föraren var en yngre man. Sen 

fortsatte den bilen söderut på Södra Kungsgatan.  

 

Kvinnan har Gustaf Mark beskrivit som yngre, 20-25 år, av medellängd, mörkt hår 

ganska långt, vit kvartslång täckjacka, mörka byxor. Hon verkade lugn och gick inte 

i rask takt utan lite eftertänksamt. Hon kanske rökte en cigarett. 

 

Att det var Zahraa som Ola Trouvé och Gustaf Mark iakttog kan det inte råda några 

tvivel om. Filmen från övervakningskameran på Hemmakväll och de fotografier 

som polisen tog på Zahraa den 5 april 2016 visar henne i en vit trekvartslång kappa 

med skärp. 
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Utifrån dessa vittnesutsagor är det styrkt att Ramin rövades bort av de tilltalade 

männen på Slottstorgets parkering strax efter kl. 20.30 den 4 april 2016. Det är 

vidare styrkt att Zahraa fanns på plats och inte kunde undgå att iaktta vad som 

hände. 

 

Fortsättning på den 4 april och natten mot den 5 april 2016 

Genom telefonanalyser är det klarlagt att de två bilarna åkte till Sundsvall och sedan 

väg 331 mot Sollefteå och därifrån ner till Njurunda.  De fotograferades vid 

passagen över Sundsvallsbron när de åkte upp och när de åkte ner mot Njurunda. 

Samtliga av de tilltalade männen var med på färden norrut och söderut mot 

Njurunda. Milanos, Mustafas och Hellos brottstelefoner har uppkopplingar mot 

Sundsbruk, norr om Sundsvall vid kl. 23.51-23.58. Hello och Hussein har 

uppkopplingar mot varandra vid kl. 00.13 i området kring Viksjö (5 mil norr om 

Sundsvall). Efter en uppkoppling kl. 00.37 vid Östergraninge (8 mil norr om 

Sundsvall) är det telefontystnad mellan kl. 00.37-01.23. Även Alis telefon, 9594, 

hade en uppkoppling mot Viksjö kl. 01.35. Hans brottstelefon ringde Hyam 

Alsadik, Alis fru.  

 

Hello har sagt att framme i Sundsvall åkte de till Nacksta för att Milano skulle hem 

en sväng. Han har sedan sagt att Hussein ringde och sa åt Hello att möta upp vid 

bensinstationen Statoil Gärde. De skulle sedan följa efter Hussein mot Sollefteå. De 

åkte sedan upp en sträcka varefter Hello skulle ha kommit hem. 

 

Vittnet Charlotte Willén observerade två personbilar mot uppfarten till sin gård i 

Edsta. Detta var vid 02-tiden. Hon och hennes sambo Emil Edén hade en 

övervakningskamera på en ladugård och på filmen kan man se två bilar som kör 

förbi och sedan vänder och kör tillbaka. Hello har berättat att de körde fel från 

Östergraninge, men det är inte sannolikt, Edsta Gård ligger inte vid länsväg 331.  
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Därefter körde bilarna tillbaka till Sundsvall och passerade Sundsvallsbron söderut. 

Audi A3 CHO 854 registrerades på bron kl. 03:11:32 och Audi A6 XEZ 577 kl. 

03:11:47. A3:an körde tillbaka över bron kl. 03:48:36.  Enligt tingsrättens 

bedömning har de då varit i Maj och dumpat Ramins kropp.  

 

Telefonanalysen visar att kl. 03.01 ringde Hussein till Hello i 53 sek, uppkoppling i 

Sundsbruk, norr om Birsta. Kl. 03.10 ringde Hello med uppkoppling Sundsvall 

Östra. Kl. 03.11 tas bilder på Sundsvallsbron av båda bilarna som användes i Gävle. 

Kl. 03.16 ringde Hussein till Hello i 34 sek med uppkoppling Södra Stadsberget. Kl. 

03.26 ringde Hello till Hussein i 46 sek. Telefonerna kopplade då upp i Armsjön, i 

närheten av Maj. Hello har förnekat att han haft dessa samtal. Han hävdar att han 

var hemma då och hade lämnat mobilen i bilen. Han har även sagt att han besökte 

grannarna Duaa och Hamza. 

 

Vittnet Duaa Allaz och Hamza Khaddourah var grannar till Hello. Duaa har berättat 

att hon denna natt sökte Hello i anledning av att hon skulle sälja en bil. Mellan kl. 

01.19 fram till kl. 03.42 förekom ett antal misslyckade samtal till Hellos 4242 från 

Duaas telefon. Kl. 03.42 får de kontakt.  Duaa har sagt att Hello besökte dem under 

natten. Först har hon påstått att Hello kom upp till dem vid 22. 30- tiden för att 

sedan säga att han kom sent på natten och stannade 45-60 minuter. Det kan inte ha 

varit mellan kl. 01.19 - 03.42 eftersom hon eller hennes make då sökte kontakt med 

Hello. Om Hello kom till Duaa efter kl. 04 borde Duaa ha märkt att Hello var 

upptagen med att ringa. Duaa har fått frågor om Hello använde sin telefon när han 

var hos henne men det har hon förnekat. Hello ringde flera samtal från 5909, (Salam 

Alis telefon); kl. 04.10 till Ali, och mellan kl. 04.11 – 04.54 rings det upprepade 

gånger till Mustafa, Hussein och Milano. Salam Ali har medgivit att Hello använde 

hans telefon när han hade kommit hem.  

 

Alis uppgifter är att han hade varit hemma i Sundsvall men blev kontaktad av Hello 

vid tre-fyratiden på morgonen den 5 april 2016 och mötte upp denne i Birsta där Ali 
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också träffade sin bror Hussein. Sedan åkte Ali och Hussein i A3:an efter A6:an 

söderut och över Sundsvallsbron. Men av bropassagerna framgår att A3:an körde 

före A6:an över bron. Samtalet från Alis 9594 till hans hustrus telefon ringdes kl. 

03.58. Ali har sagt att det var samtalet från Hello inför mötet i Birsta till Ali 

eftersom Hello hade lånat hans telefon. Men då hade A3:an och A6:an redan 

passerat Sundsvallsbron i södergående riktning och kl. 03.48 passerade A3:an i 

norrgående riktning. Att Hello hade lånat Alis telefon och ringt Alis hustru framstår 

som en efterhandskonstruktion.  

 

Hussein har förnekat att han varit med de övriga till Gävle och han har sagt att när 

han kom tillbaka till Sundsvall åkte han hem till sina föräldrar. Han har pratat om en 

mystisk bil som rörde sig runt föräldrarnas hem och som han följde efter. Hussein 

har uppgett att det var en VW Passat och den skulle han ha följt efter över bron i sin 

A3. Men enligt uppgifter från Transportstyrelsen var det förutom A3:an och A6:an 

fyra lastbilar som passerade bron söderut mellan kl. 03.10-03.19.  Hussein är 

därigenom överbevisad om att han var med söder om Sundsvall. Han är även genom 

telefonanalysen övertygad om att han var med även norr om Sundsvall. När 

Charlotte Willén observerade två personbilar mot uppfarten till sin gård i Edsta 

kopplades bland andra Husseins brottstelefon upp mot Basstation T2-Slätt 310 

grader, som sannolikt täcker Edsta gård. 

 

Milano har inte velat berätta vad som hände ovanför Sundsvall. Han har vägrat 

svara på frågor i den delen.  

 

Mustafas uppgifter om att han gick omkring i Sundsvall i flera timmar och sedan av 

en slump träffade på Milano vid tretiden på natten är så osannolikt att den kan 

lämnas utan närmare avseende.  

 

Sammantaget är det utrett att samtliga som var med till Gävle även var tillsammans 

norr om Sundsvall och sedan söder om Sundsvall där Ramins kropp dumpades. 

141



   

GÄVLE TINGSRÄTT 

 

Enhet 1 

DOM (DELDOM) 

2017-07-14 

B 922-16 

 

 

 

 

 

 

 

När dog Ramin? 

Både Milano och Mustafa har berättat att Ramin gjorde motstånd vid bortförandet 

vilket även styrks av Ola Trouvés vittnesutsaga. Som åklagarna har framhållit är det 

svårt att föreställa sig att Ramin skulle ha lugnat ner sig inne i bilen, något som 

även stöds av de blodstänk som fanns i bilen och som kom från Ramin. Detta gör 

också att det är mer sannolikt att han dödades tämligen snabbt. Enligt Hello, 

Mustafa och Milano flyttades Ramin över till A3:an någonstans efter Gävle. A3:an 

var en tvådörrars bil och det är - enligt tingsrättens uppfattning - svårt att föreställa 

sig att Ramin frivilligt skulle ha klivit in i baksätet på bilen. Milano och Mustafa har 

beskrivit att Ramin på en parkering strax efter Gävle ”fördes över” och ”läggdes” i 

A3:an vilket för tankarna till att Ramin redan var strypt och placerades i bakluckan 

på A3:an. Barham Fareq har bland annat uppgett att Garmean skulle ha berättat att 

Ramin dog två gånger, han dödades och återuppstod. Barham Fareq har även sagt 

att Garmean berättat att någon dansade på Ramins kropp, en uppgift som även Ali 

har lämnat. Med tanke på Ramins revbensskador är detta inte en osannolik uppgift. 

Det kan vara så att Ramin under stoppet strax efter Gävle ströps eller misshandlades 

till medvetslöshet och att han hade ”kvicknat” till vid stoppet i Östergraninge och 

att det var där som Ramin slutligt dödades och någon ”dansade” på hans kropp.  

 

Detta blir i mångt och mycket spekulationer och det enda som kan vara säkert är att 

Ramin bragtes om livet under kvällen/natten den 4-5 april 2016 och att de som 

förde bort honom också var med när han dödades. 

 

Motiv och gärningsmannaskap 

Åklagarna har hävdat att motivet var hedersrelaterat. Hello och Zahraa har inte talat 

så mycket om heder. Mustafa har varit tydlig; är kvinnan otrogen måste både 

mannen/älskaren och kvinnan dö. Ali har också talat om heder och att kvinnans 

heder går tillbaka till ursprungsfamiljen vid en skilsmässa, något som Hussein har 

instämt i.  
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Devin Rexvid har tydligt beskrivit hur en hederskontext fungerar, bland annat att 

om kvinnan var otrogen före en skilsmässa blir hedern både mannens och 

ursprungsfamiljens sak. Offentliggörandet har också en betydelse.  

 

Det är enligt tingsrätten bedömning fotografierna på Zahraa och Ramin som lades ut 

på Facebook som har varit den utlösande faktorn till mordet på Ramin. Ett eller 

flera fotografier togs med all sannolikhet under Zahraas och Ramins resa till 

Stockholm och Tallinn. På de foton som tingsrätten har tagit del av ser man de två 

intill varandra. Zahraa diskuterade i telefonsamtal med kvinnolinjen allvaret i att 

bilder på henne och Ramin spreds på Facebook; att de var värre än nakenbilder. Till 

en början planerade Zahraa, Hussein och deras pappa att de skulle säga att de var 

photoshoppade men när det stod klart att Hello hade sett bilderna och de spreds till 

familj och vänner blev problemet för stort. Zahraa har själv sagt att det stod klart att 

bilderna var tagna före skilsmässan från Hello. Hon har i samtalen med Ramin talat 

om ”Sharaf” och att Ramin genom spridningen hotade henne; att det var värre än att 

sticka en kniv i henne. Hellos utbrott, beskrivet av Hussein, när han fick kännedom 

om bilderna, talar sitt tydliga språk.  

 

Mycket talar för att det redan i början av 2016 fanns planer att döda Ramin.  

Zahraas villkor för att hon i slutet av januari 2016 skulle gå tillbaka till Hello var att 

Ramin skulle dö och att Hello skulle döda honom. Även Ali gav uttryck för att döda 

”fähunden” i sms till Zahraa i början av januari. Zahraa uttryckte också till sin mor i 

ett sms att hon skulle döda Ramin. Enligt tingsrättens bedömning var det 

spridningen av fotografiet/fotografierna som var det avgörande motivet för att döda 

Ramin och det stämmer väl överens med vad som framkommit om synen på 

familjens och den äkta mannens upprättande av sin heder. 
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Åklagarna har hävdat att det är fråga om ett utvidgat gärningsmannaskap för de 

tilltalade som var på plats i Gävle, Hello, Hussein, Ali, Milano, Mustafa och 

Zahraa. 

 

Flera personer kan vara gärningsmän samtidigt trots att inte alla, och kanske inte 

ens någon av dem, självständigt uppfyller hela brottsbeskrivningen i ett straffbud, 

förutsatt att vad de gör tillsammans innebär att brottsbeskrivningen är uppfylld. De 

har med andra ord tillsammans utfört gärningen (medgärningsmannaskap). Om 

genomförandet av ett planerat brott innefattar en arbetsfördelning mellan 

gärningsmännen kan ansvar i gärningsmannaskap ådömas även den som mera 

perifert deltar i själva det brottsliga tilltaget. Ett exempel är att en person som håller 

vakt vid en inbrottsstöld kan vara att betrakta som gärningsman. Hur gränsen 

mellan gärningsmannaskap och medhjälp skall dras i nu berörda situationer har 

dock ansetts ibland vara oklart. (Se Wennberg, Förhandlingarna vid det 36:e 

nordiska juristmötet, 2002 s. 615 ff., SOU 1996:185 s. 183 f. och Herlitz i Juridisk 

Tidskrift 1996-97 s. 277 ff.) 

 

Av rättsfallet NJA 2002 s. 489 framgår att det även i fall där det inte går att i detalj 

utröna vad olika medverkande personer har gjort kan vara möjligt att med tillräcklig 

säkerhet dra slutsatsen att de utfört en brottslig gärning gemensamt och i samråd. En 

utgångspunkt bör dock vara att det krävs sådan bevisning på individnivå att man 

beträffande var och en av de inblandade kan konstatera att de medverkat i brottets 

utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som medgärningsmän.  

 

Efter mötet med Hussein den 27 mars 2016 och Hellos uppdykande vid detta 

försvann Ramin från Sundsvall. Zahraa trodde att han hade åkt till Göteborg och 

planen blev uppenbarligen att hon skulle åka dit för att få tag i honom. Hon och 

Hussein planerade hur hon skulle göra för att locka fram honom, hon skulle säga 

bland annat att hennes far hade kört ut henne och att hon inte hade någonstans att ta 

vägen. Hello hade tidigare förstört flera möjligheter att lura Ramin. Dels den 27 
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februari 2016 när Ramin blev ombedd att åka till Zahraa men blev rädd när Hellos 

bil dök upp utanför hans arbete, dels när Zahraa hade stämt träff med Ramin på 

ICA-Maxi men Ramin skrämdes iväg av att Hellos bil dök upp utanför Biltema, 

dels ock den 27 mars 2016 när Hussein hade stämt träff med Ramin i Birsta men 

Hello dök upp och skrämde Ramin. Detta är enligt tingsrättens bedömning 

förklaringen till att Hello inte blev invigd i Göteborgsplanen; risken fanns nog att 

han skulle förstöra även detta. 

 

Zahraa lyckades locka till sig Ramin bland annat genom att säga att hon hade blivit 

utkastad hemifrån och inte hade någonstans att ta vägen. Hon provocerade honom 

också genom att säga att hon kunde ”gå med en spanjor, en svensk, en italienare…”  

 

Ramin befann sig i Eskilstuna hos Reza och denne har omvittnat att han avrådde 

Ramin från att åka till Göteborg men att Ramin kände sig tvungen då Zahraa var 

ensam.  

 

I Gävle fortsatte Zahraa sin planering. Det inbokade besöket på bowlinghallen, 

besöket i butiken Hemmakväll där hon på övervakningsfilmen ses hålla på med sin 

telefon och sannolikt har kontakt med de övriga, ca kl. 20.30 hade hon en 

uppkoppling på Viber, samt promenaden därifrån mot Slottstorgets parkering där 

männen väntade. Det var väl samordnat; bilarna var på plats kl. 20.18 då Helene 

Roos observerade dem och Ramin och Zahraa lämnade Hemmakväll kl. 20.34, 

enligt kassakvitto från Ramins betalning. Senare under kvällen kan man från 

övervakningsfilm från Hemmakväll se Zahraa gå förbi och hon håller något i 

händerna. Förmodligen skickade hon då de fejkade sms-meddelandena mellan sin 

och Ramins telefoner. Dagen därpå kontaktade hon Reza och först då även polisen. 

Zahraa har av vittnet Gustaf Mark beskrivits som lugn när hon lämnade parkeringen 

efter Ramins bortförande och det finns inget i hennes agerande som tyder på att hon 

skulle, som hon själv framhållit, vara ovetande om bortförandet. 
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Tingsrätten finner att Zahraas delaktighet i bortförandet är styrkt bortom varje 

rimligt tvivel. Hennes agerande som lockfågel har varit en absolut förutsättning för 

att kunna föra bort och sedan döda Ramin. Hon är följaktligen att betrakta som 

gärningsman. 

 

Av Ola Trouvés vittnesmål framgår att Ramin motades in i A6:an med våld och att 

det var en klunga av män som utförde det. Ola Trouvé har beskrivit hur klungan av 

män rörde sig tätt ihop mot de parkerade bilarna. Det har framgått att Ramin skrek 

och gjorde motstånd. Att det skulle krävas flera personer för att få in Ramin i bilen 

måste gärningsmännen ha tagit med i beräkningen, vilket kan förklara att de tre 

yngre männen var med. Vid middagen den 2 april 2016 hos Hello var Milano och 

Mustafa närvarande och Mustafa har sagt att det då var tal om resan till Gävle. 

Hello har vidgått att han sammanträffade med Ali och Hussein i Birsta den 3 april 

2016, vilket även stöds av telefonanalysen. Detta talar för att det har förekommit en 

gemensam planläggning. I planeringen har ingått köp av brottstelefoner och 

rånarluvor, balaklavor. 

 

Milano och Mustafa har hävdat de inte kände till att Ramin skulle föras bort och 

dödas samt att de inte kan ha något motiv; de har ingen heder att upprätta. De har 

dock omkring den 4 april 2016 letat efter Ramin; Muhamed Daymere har berättat 

att de hade frågat honom efter Ramin. Mustafa har vidgått att han inköpte 

balaklavor och båda har använt brottstelefoner. Milano ägde A6:an och har även 

kört den på kvällen den 4 april 2016. De har båda varit med från början till slut och 

inget tyder på att de har haft en tanke på att hoppa av. Mustafa har i det avlyssnade 

samtalet med Sezar, ”bollensamtalet”, sagt att ”bollen sprängdes framför honom”. 

Det har även framkommit att de har en stark anknytning till Hellos familj något som 

måste ha bidragit till att de båda var med i brottsplanen. Både Mustafa och Milano 

har varit lika delaktiga som Hello, Hussein och Ali och de ska dömas som 

gärningsmän. De måste också ha känt till Zahraas planering med Ramins telefon 
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och polisanmälan, efter bortförandet. Annars skulle de knappast i samtal den 11 

april 2016 (avlyssnat) tala om Gävletidningen och att polisen inte tror på flickan. 

 

Sammanfattning i skuldfrågan  

Tingsrätten finner utrett att Hello, Hussein, Ali, Milano, Mustafa och Zahraa 

tillsammans och i samförstånd med våld har fört bort Ramin i syfte att beröva 

honom livet och därefter misshandlat honom för att sedan genom strypning bragt 

honom om livet; allt i enlighet med gärningsbeskrivningen. De ska dömas för mord 

varvid människorovet ska konsumeras av mordet
1
. 

 

Påföljder 

Straffet för mord är fängelse på viss tid, lägst tio år och högst arton år eller om 

omständigheterna är försvårande, på livstid, 3 kap 1 § brottsbalken. 

 

I brottsbalken var straffskalan för mord ursprungligen fängelse i tio år eller på 

livstid. Den 1 juli 2009 ändrades den till fängelse på viss tid, lägst tio och högst 

arton år, eller på livstid. Bestämmelsen ändrades på nytt den 1 juli 2014. Enligt den 

därefter gällande och i målet tillämpliga ordalydelsen ska för mord dömas till 

fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är 

försvårande, på livstid. 

 

I propositionen (prop. 2013/14:194) till den senaste lagändringen framgår tydligt att 

lagändringen hade sin utgångspunkt i rättsfallet NJA 2013 s. 376
2
 och att 

ambitionen var att mord i ökad utsträckning skulle bestraffas med fängelse på 

                                                 
1 Se Magnus Ulväng, brottslighetskonkurrens, 2013 s. 597 
2
 Högsta Domstolen uttalade beträffande straffvärdet att utgångspunkten för mord ska vara fängelse fjorton år.. 

För att straffet skulle bestämmas till fängelse i sexton år sa Högsta domstolen att det krävdes att det kunde 

konstateras att omständigheterna sammantagna tydligt talar för ett högre straff medan fängelse i arton år borde 

tillämpas endast i de fall då omständigheterna varit mycket försvårande, samtidigt som de inte varit av sådant 

slag att livstids fängelse borde dömas ut. Högsta domstolen sa vidare att livstids fängelse skulle tillämpas endast 

i de undantagsfall då ett tidsbestämt fängelsestraff på arton år inte var tillräckligt, t.ex. då gärningsmannen hade 

mördat mer än en person eller då omständigheterna annars var synnerligen försvårande.  
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livstid men Högsta domstolen har i NJA 2016 s. 3 kommit fram till att lagändringen 

inte kunde ges den tolkningen utan att straffet ska även fortsatt ska vara tidsbestämt 

utom i de fall omständigheterna är försvårande.  

 

Av uttalanden i propositionen framgår att domstolarna, för att kunna avgöra vilka 

omständigheter som ska anses försvårande, måste studera vilka faktorer som var av 

betydelse för bedömningen även innan lagändringen 2014. Några sådana 

omständigheter är att brottet har föregåtts av noggrann planering eller har präglats 

av särskild förslagenhet, att gärningen varit särskilt hänsynslös genom att den har 

medfört ett svårt lidande för brottsoffret, att brottet riktat sig mot en närstående och 

att brottsoffret befunnit sig i en skyddslös ställning.
1
 Förutom detta nämns i den 

senaste propositionen som exempel bland annat att våldet varit kraftigt, att offret 

tillfogats omfattande eller allvarliga skador, att förloppet varit utdraget och att 

gärningsmännen varit i nummerärt överläge.  

 

I förevarande fall finner tingsrätten att det finns försvårande omständigheter. 

Mordet föregicks av ett bortförande av Ramin. Han fördes med våld in i bilen och 

under motstånd där gärningsmännen var i ett nummerärt överläge. Han hade ingen 

möjlighet att fly eller försvara sig när han kommit in i bilen. Gärningen var 

noggrant planerad av flera gärningsmän och deras agerande har präglats av 

förslagenhet, särskilt Zahraas när hon lurade in honom i en dödsfälla. Det måste - 

när det stod klart för Ramin att han var infångad - ha medfört en oerhörd 

dödsångest; Ramin hade under våren 2016 varit jagad och rädd för sitt liv. Ola 

Trouvé har talat om Ramins dödspanikskrik. Det är också klarlagt att Ramin 

misshandlades innan han slutligen ströps och även om det inte har kunnat klarläggas 

när han dog så har han, enligt tingsrättens bedömning, befunnit sig under dödshot 

och dödsfruktan under en viss, inte kortvarig, tid.  

 

                                                 
1 prop. 2008/09:118 s. 43. 
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Sammantaget finner tingsrätten att det finns så många försvårande omständigheter 

att straffet inte kan bli lindrigare än fängelse på livstid. 

 

Hello, Hussein, Ali, Milano och Zahraa ska dömas till fängelse på livstid. 

 

Mustafa var vid gärningstillfället under 21 år och kan då inte dömas till livstid. 

Påföljden ska för hans del bli fängelse 14 år. 

 

Häktning 

Samtliga tilltalade som döms ska kvarbli i häkte till dess domen vinner laga kraft. 

Skadestånd 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska skadeståndsyrkanden mot Hello, 

Hussein, Ali, Milano, Mustafa och Zahraa bifallas.  

 

Kvarstad 

 Den risk som kan finnas för att de dömda genom att avvika, undanskaffa egendom 

eller på annat sätt undandra sig att betala skadeståndet till målsäganden, kan på 

föreliggande utredning, inte bedömas så allvarlig att skälen för kvarstad uppväger 

det intrång eller men i övrigt som åtgärden skulle innebära för de dömda eller något 

annat motstående intresse. Yrkandet lämnas därför utan bifall.   

 

Utvisning 

I 8a kap 2 § utlänningslagen (2005:716) föreskrivs att när en domstol överväger om 

en utlänning bör utvisas på grund av brott skall den ta hänsyn till utlänningens 

anknytning till det svenska samhället och därvid särskilt beakta 1. utlänningens 

levnadsomständigheter, 2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, 

barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den 

skulle påverkas av att utlänningen utvisas, 3. utlänningens övriga 

familjeförhållanden och 4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige. För en 

utlänning som har vistats här med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år 
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när åtal väcktes gäller enligt 3 § att han eller hon får utvisas endast om det finns 

synnerliga skäl. 

 

Mustafa har permanent uppehållstillstånd sedan den 31 augusti 2012. Han saknar 

barn. Enligt Migrationsverket har Mustafa inte åberopat skyddsskäl. Inte heller i 

övrigt finns det hinder mot utvisning. Med hänsyn härtill och till det allvarliga brott 

Mustafa döms för finns det synnerliga skäl för utvisning Mustafa ska därför utvisas 

ur riket på livstid. 

 

Hello och Hussein har familj och barn i Sverige. Hello har permanent 

uppehållstillstånd sedan den 3 februari 2012. Hussein fick uppehållstillstånd den 22 

augusti 2006. Tingsrätten har inhämtat yttrande från deras respektive hemkomuns 

socialtjänst. Tingsrätten finner med hänsyn till fängelsestraffets längd och i 

beaktande av deras respektive familjeförhållanden att det inte föreligger synnerliga 

skäl för utvisning.  

 

Åtalet mot Salam Ali 

Tingsrätten finner att Salam Alis uppgift var att passa barnen och Hellos telefon 

men det är inte visat att han kände till brottsplanen och insåg att han främjade 

gärningarna eller skaffade ett alibi för Hello. Han ska därför frikännas från ansvar. 

 

Åtalet mot Maryano 

Tingsrätten finner utrett att Maryano körde Hello till närheten av den plats där 

Ramins kropp dumpades, sedan till den plats där A3:an brändes upp och att han 

även körde Ali och Hello från den platsen. Maryano har bestritt att han träffade 

Milano natten före eller att han fick veta av Mustafa vad som hade hänt i Gävle. 

Eftersom Maryano och Milano är bröder är det mycket som talar för att Maryano 

inte kunde vara ovetande om vad Milano hade varit med om. Det betyder dock inte 

att Maryano måste ha förstått att han genom sitt agerande främjade brott eller 

förstörde bevis. Maryano ska därför frikännas. 
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Åtalet mot Brwa har lagts ner. Han har begärt en frikännande dom och ett 

ogillande av skadeståndet och hans yrkanden ska bifallas. 

 

 

Kostnadsräkningar 

Samtliga advokater utom Lars Ståhlberg, Sargon De Basso och Madeleine 

Ljungberg har begärt förhöjt arvode för tiden från delgivning av förundersökningen 

under hänvisning till att målet har varit omfattande och tagit så gott som all tid i 

anspråk, vilket har påverkat det löpande arbetet och möjligheten att åta sig andra 

uppdrag.  

 

Tingsrätten gör följande överväganden. Under vissa förutsättningar kan bundenhet 

till ett mycket omfattande mål angående komplicerad brottslighet medföra rätt till 

högre ersättning än timkostnadsnormen med hänvisning till att målet anses ha fört 

med sig ekonomiska återverkningar på advokatverksamheten i övrigt. 

Utgångspunkten är dock att bundenheten ska pågå under lång tid. Högsta domstolen 

har ansett att förutsättningar för förhöjd ersättning med 1/3 utöver 

timkostnadsnormen har förelegat när en huvudförhandling i hovrätten 

har pågått under ett halvt år och, med några korta avbrott, tagit den offentlige 

försvararens hela arbetstid i anspråk. Se NJA 1993 s. 237; flera av försvararna har 

hänvisat till detta avgörande. 

 

Förundersökningen har varit omfattande men försvararna har såvitt tingsrätten har 

uppfattat fått möjligheter från åklagarnas sida att påverka delgivningstiden.  

 

Advokaterna har varit bundna av förhandlingen i detta mål under tiden den 7 mars 

2017 till den 12 maj 2017 med en extra dag den 1 juni 2017. Det har varit i 

huvudsak tre förhandlingsdagar per vecka, någon gång två och någon vecka har 

varit förhandlingsfri. Advokaterna har givits möjlighet att sätta andra i sitt ställe. 

Tingsrätten finner att bundenheten till målet inte har pågått under så pass lång tid att 
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det utifrån Högsta domstolens riktlinjer i sig motiverar en höjning av timarvodet på 

den grunden att det kan ha fört med sig ekonomiska återverkningar på 

advokatverksamheterna. Advokaterna kan rimligen inte ha förlorat ekonomiskt på 

detta mål även om de har fått tacka nej till andra uppdrag, något som torde ligga i 

sakens natur om man åtar sig ett uppdrag av denna kaliber. Det har inte heller i 

övrigt framkommit några omständigheter som gör att det finns skäl att frångå den 

ordinarie timkostnadsnormen.  

 

I övrigt gör tingsrätten följande bedömningar avseende begärda arvoden. 

 

Åklagaren har yttrat sig och inte haft något att erinra mot advokaternas 

kostnadsyrkande med undantag för Jacob Machucas anspråk 

 

Lars Ståhlberg, Sargon De Basso och Madeleine Ljungberg tillerkänns begärda 

ersättningar. 

 

Jacob Machuca (Brwa Abbas) 

Jacob Machuca har begärt ersättning för arbete motsvarande 781 timmar. 

Tingsrätten anser att detta är alltför högt. Han ska inte heller tillerkännas förhöjd 

ersättning. 

 

Åklagaren har i sitt yttrande anfört att Brwa greps den 7 juni 2016 och släpptes på 

fri fot den 9 juni. Han hördes upplysningsvis den 12 april 2016 och den 27 april 

2016. Den 7 juni hölls ett 52 minuter långt förhör och därefter ett förhör den 16 juni 

och den 24 november 2016. Det måste ha framstått som uppenbart att Brwa inte var 

någon central misstänkt i målet. 

 

Tingsrätten delar åklagarens uppfattning och sätter ner arvodet till 573 034 kr 

motsvarande 425 timmars arbete med en timtaxa om 1342 kr. 
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Thomas Bodström och Kristina Boethius (Hello) 

Tingsrätten har utan närmare motivering godtagit att Hello fått två försvarare. Detta 

utifrån det omfattande förundersökningsmaterialet och de facto att Hello måste ses 

som den framträdande huvudmannen. 

 

Thomas Bodström har fordrat ersättning för arbete med 1803 344 kr motsvarande 

1048 timmar och Kristina Boethius med 1 463 472 kr motsvarande 828 timmar. 

Tingsrätten anser att detta är alltför högt. 

 

Försvaret för Hello har lagt ned totalt 1 040 timmar på inläsning av 

förundersökningens Förundersökningen har varit mycket omfattande men har 

ändock varit strukturerad och förhållandevis lätt att hitta i och det måste ha varit 

möjligt att mellan försvararna kunna dela upp inläsningsarbetet mellan sig. 

Tingsrätten sätter ner arvodet i den delen till motsvarande 800 timmar fördelat lika 

på advokaterna. 

 

Vidare tillerkänns inte försvararna någon förhöjd ersättning. Ersättning för arbete 

blir då för Thomas Boström del 1 218 536 kr. och för Kristina Boethius 923 296 kr. 

 

Robin Söder, Gustaf Anderson, Stefan Wallin, Lars Häggström och Mats Axén 

Tingsrätten tillerkänner inte heller dessa förhöjda ersättningar för arbete men i 

övrigt begärda ersättningar för tidspillan och utlägg.  

 

Övrigt 

Åklagarens yrkanden om beslag och förverkande ska bifallas. 
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Anvisningar för överklagande, se bilaga (Dv 400) 

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 4 augusti 2017. 

Överklagandet prövas av Hovrätten för Nedre Norrland 

 

 

Anita Wallin Wiberg   Mikael Hammarstrand 
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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-07-14

Gävle
Mål nr: B 922-16

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
026-17 67 00
E-post: gavle.tingsratt@dom.se
www.gavletingsratt.domstol.se

Telefax
026-17 67 50

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19930314-2542

  Datum för dom/beslut
  2017-07-14

  Efternamn
  Abdul Razaq Djabbar

  Förnamn
  Zahraa

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

  2016-04-10

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



GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-07-14

Gävle
Mål nr: B 922-16

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19850615-1094

  Datum för dom/beslut
  2017-07-14

  Efternamn
  Abdulrasaq Jabbar

  Förnamn
  Hussein

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

  2016-04-13

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



GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-07-14

Gävle
Mål nr: B 922-16

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19861028-5176

  Datum för dom/beslut
  2017-07-14

  Efternamn
  Abdulrazak Jabbar

  Förnamn
  ALI Kadhim

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

  2016-04-13

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



GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-07-14

Gävle
Mål nr: B 922-16

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19960311-9216

  Datum för dom/beslut
  2017-07-14

  Efternamn
  Ahmed

  Förnamn
  MUSTAFA Irfan Ahmed

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

  2016-04-11

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



GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
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Gävle
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Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19831003-9691

  Datum för dom/beslut
  2017-07-14

  Efternamn
  Zangana

  Förnamn
  HELLO Abdulqader Faraj

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

  2016-04-11

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



GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-07-14

Gävle
Mål nr: B 922-16

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19940530-0931

  Datum för dom/beslut
  2017-07-14

  Efternamn
  Bakir

  Förnamn
  NAWZAD Milano

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

  2016-04-11

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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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

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

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

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

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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