
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
Rotel 0713

DOM
2012-08-30
Stockholm

Mål nr
B 2476-12

Sid l (3)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)

Klagande (Åklagare)
Kammaråklagaren Stefan Ekeroth
Åklagarkammaren i Uppsala

Motpart (Tilltalad)
Hawre Abdullah, 671227-0732
Medborgare i Irak
Ferlinsgatan 95
754 28 Uppsala

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Jonas von Heidenstam
C J Advokatbyrå AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

SAKEN
Misshandel m.m.

HOVRATTENS DOMSLUT

l. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten upph
tingsrättens förordnande om samhällstjänst.

taver

2. Jonas von Heidenstam tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 247 kr,
varav 7 833 kr för arbete, l 105 kr för tidsspillan, 60 kr för utlägg och 2 249 kr
för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

Dok.Id 1029818

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-56167000
08-56167050
E-post: svea.avd7@dom.se
www.svea.se

Telefax
08-561 670 59

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-15:00
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Hawre Abdullah till fängelse.

Hawre Abdullah har bestritt ändring.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Genom tingsrättens dom är slutligt avgjort att Hawre Abdullah gjort sig skyldig till tre

fall av misshandel, två fall av ringa misshandel, ett fall av olaga hot och ett fall av

ofredande. Samtliga gärningar har riktats mot medlemmar i Hawre Abdullahs familj

och har, med ett undantag, förövats i det gemensamma hemmet. Hovrätten gör ingen

annan bedömning än tingsrätten såvitt avser brottslighetens samlade straffvärde.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att den av frivården föreslagna

behandlingsplanen framstår som adekvat i förhållande till de gärningar Hawre Abdulah

gjort sig skyldig till. Såväl Hawre Abdullah som frivårdsinspektören Rigmor Erson,

som yttrat sig i hovrätten, har berättat att Hawre Abdullah sedan tingsrättens dom har

följt behandlingsplanen utan anmärkning och att han dessutom svarat mycket bra på

behandlingen. Mot den bakgrunden och med beaktande av Hawre Abdullahs

personliga förhållande, så som de redovisats i tingsrättens dom, finner hovrätten att

behandlingsplanen är tillräckligt ingripande för att ensam utgöra ett alternativ till

fängelse. Hovrätten beaktar därvid att Hawre Abdullah suttit häktad en förhållandevis

lång tid i målet. Tingsrättens dom ska sålunda ändras på så sätt att förordnandet om

samhällstjänst ska upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2012-09-27

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Sven Jonson, hovrättsrådet Gösta Ihrfelt och tf
hovrättsassessorn Elin Carbell-Brunner, referent, samt nämndemännen Björn Giilich
(skiljaktig) och Eva Ringbom.

Skiljaktig mening, se nästa sida

Avräkningsunderlag finns i hovrättens akt.
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Skiljaktig mening

Nämndemannen Björn Giilich är skiljaktig och anför följande. Med beaktande av

brottlighetens art kan den av tingsrätten ådömda påföljden inte anses tillräckligt

ingripande. Påföljden bör istället bestämmas till ett fängelsestraff som, med beaktande

av vad Hawre Abdullah undergått till följd av domen på skyddstillsyn, ska uppgå till

fängelse i tre månader och 15 dagar. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med

majoriteten.



SVEA HOVRÄTT
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2012-08-30
Stockholm

Aktbilaga
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Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid
671227-0732
Efternamn
Abdullah

Datum för dom/beslut
2012-08-30
Förnamn
Hawre

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

Datum

2011-12-31

Datum

2012-02-14

Särskild anteckning

l | 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 §
strafforeläggandekungörelsen (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.).

Elin Carbell-Brunner

Dok.Id 1031648
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-56167000
08-561 670 50
E-post: svea.avd7@dom.se
www.svea.se

Telefax
08-561 670 59

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-15:00



HUR MAN ÖVERKLAGAR Bilaga

SVFA HOVRÄTT Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra detta genom
att skriva till Högsta domstolen.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den ska ha
kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det
överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken
eller reseförbud far överklagas utan tidsbegränsning.

^ Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett
överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd
endast

1. om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller

2. om det finns synnerliga skäl till en prövning, såsom att det finns
grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets
utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller
grovt misstag.

Överklagandet skall innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning
samt dag för avgörandet),

3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar,

4. varför klaganden anser att avgörandet ska ändras,

5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas,

6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska styrkas med
varje bevis.



UPPSALA TINGSRÄTT DOM
Avdelning 2 2012-02-22
Enhet 4 meddelad i

Uppsala

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare
Kammaråklagare Stefan Ekeroth
Åklagarkammaren i Uppsala

Målsägande
1. Hiwa Abdullah

Sandstensvägen 13
752 67 Uppsala

Ställföreträdare:
Advokat Ann-Christin Redmar
Box 907
751 09 Uppsala

2. Lanja Abdullah
Sandstensvägen 13
752 67 Uppsala

Ställföreträdare:
Advokat Ann-Christin Redmar
Box 907
751 09 Uppsala

3. Dalja Jadari
Sandstensvägen 13
752 67 Uppsala

Ställföreträdare:
Advokat Ann-Christin Redmar
Box 907
751 09 Uppsala

4. Wasan Jadari
Sandstensvägen 13
752 67 Uppsala

Målsägandebiträde:
Jur.kand. Amana Saraj Landin
c/o Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

Mål nr B 12-12

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 1113 Kungsgatan49 018-167200 018-167282 måndag - fredag
75141 Uppsala E-post: 08:00-16:00
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Tilltalad
Hawre Abdullah, 671227-0732
S andstens vägen 13
752 67 Uppsala
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:
Advokat Jonas von Heidenstam
C J Advokatbyrå AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

DOMSLUT

Begångna brott Lagrum
1. Misshandel 3 kap 5 § brottsbalken

2. Olaga hot 4 kap 5 § l st brottsbalken

3. Ofredande 4 kap 7 § brottsbalken

Påföljd m.m.

Skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar. Om fängelse i stället hade valts som
påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut.
- Särskild föreskrift: Hawre Abdullah ska följa den upprättade behandlingsplanen,

bilaga 3. Altemativstraffet avser även behandlingsplanen.
- Särskild föreskrift: Övervakningen ska pågå ett och ett halvt år.

Kriminalvården
Frivården Uppsala

Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.

Följande åtal ogillas
Misshandel, åtalspunkt l a, l e och 2
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YRKANDEN M.M.

Ansvar

Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökan, bilaga 2. Han har anfört att åtal för

ofredande avseende Hiwa anses påkallat ur allmän synpunkt samt att detsamma

gäller för det fall någon gärning i åtalspunkt l bedöms som ofredande.

Hawre Abdullah har förnekat brott. Han har beträffande åtalspunkt 4 och 5 medgett

att han hållit i en kniv och uttalat sig ungefär på det sätt som påstås samt att han

tagit tag i Wasan Jadari men anfört att greppet i vart fall inte uppsåtligen tagits om

halsen.

Skadestånd

Wasan Jadari har yrkat skadestånd av Hawre Abdullah med 22 300 kr, varav 20 000

kr för kränkning (fördelat med 10 000 kr för olaga hot och 10 000 kr för

misshandel) och 2 300 kr för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från

den 31 december 2011 till dess betalning sker.

Dalja Jadari har yrkat skadestånd av Hawre Abdullah med 11 000 kr, varav 10 000

kr för kränkning och l 000 kr för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen

från den 12 december 2011 till dess betalning sker.

Lanja Abdullah har yrkat skadestånd av Hawre Abdullah med 66 000 kr, varav

60 000 kr för kränkning (fördelat med 50 000 kr för åtalspunkt l och 5 000 kr för

åtalspunkt 2) och 6 000 kr för sveda och värk (fördelat med 5 000 kr för åtalspunkt

l och l 000 kr för åtalspunkt 2), jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den

31 december 2011 till dess betalning sker.
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Hiwa Abdullah har yrkat skadestånd av Hawre Abdullah med 5 000 kr avseende

kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 december 2011 till dess

betalning sker.

Hawre Abdullah har bestritt samtliga skadeståndsanspråk med hänsyn till sin

inställning i ansvarsdelen. Han har beträffande Wasan Jadaris yrkande inte vitsordat

några belopp. Han har vitsordat Dalja Jadaris yrkande för det fall gärningen bedöms

som misshandel. Han har beträffande Lanja Abdullahs yrkande vitsordat 20 000 kr

som skälig kränkningsersättning avseende grov fridskränkning i enlighet med åtalet

samt vitsordat kränkningsersättningen för misshandel och ersättningen för sveda

och värk som skäliga. Han har vitsordat Hiwa Abdullahs yrkande. Han har inte haft

någon invändning mot ränteyrkandena.

DOMSKÄL

Bakgrund

Hawre Abdullah och Wasan Jadari är gifta sedan mitten på 90-talet. De har

tillsammans de tre barnen Dalja, som är 13 år, Lanja, som är 5 år, och Hiwa, som är

3 år. I november 2011 diagnostiserades Hiwa med leukemi. Den 12 december 2011

inträffade en händelse som startade med att Hawre Abdullah och Wasan Jadari

hittade olämpliga bilder i dottern Daljas mobiltelefon. Vid den händelsen påstår

åklagaren att åtalspunkt l d, 3 och 4 ska ha inträffat. Den 31 december 2011

inträffade en händelse i Wasan Jadaris och Hawre Abdullahs hall där i vart fall de

två samt Wasans syster Mirsal Jadari och Wasans svägerska Rebaz Halwest Jadari

var närvarande. Vid den händelsen påstår åklagaren att åtalspunkterna l e och 5 ska

ha inträffat. Händelsen avslutades med att Hawre Abdullah greps och anhölls. Han

häktades den 3 januari 2012.
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Utredning

Hawre Abdullah har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har förhör hållits med

målsäganden Wasan Jadari. Målsägandeförhör med Dalja Jadari och Lanja

Abdullah har förebringats genom uppspelning av ljud- och bildupptagning av

polisförhör. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Mirsal Jadari

(Wasan Jadaris syster), Faissal Jadari (Wasan Jadaris far), Rebaz Halwest Jadari

(Wisan Jadaris svägerska), Fatemeh Beygom Sonbol och Sven Hammarström. På

Hawre Abdullahs begäran har vittnesförhör hållits med Asoos Rsool och Ashna

Ahmed.

Av de inspelade förhören med Dalja och Lanja framkommer följande.

Dalja har berättat främst om våld från Hawre Abdullah riktat mot Lanja. Hon har

berättat att han brukar slå Lanja, att han örfilat Lanja och dragit henne i håret samt att

han tar tag om överarmen och kastar ner Lanja hårt. Hon berättar att han gjort minst 20

saker mot Lanja de senaste tre månaderna. Hon berättar om ett tillfälle på en skogsväg,

som inte omfattas av åtalet. Hon berättar att Hawre Abdullah en gång sagt att han lyft

Lanja i håret (åtalspunkt l d). Hon berättar också om en gång när hennes moster och

morbror var på besök och Hawre Abdullah slog Lanja med en hård "box" och drog in

Lanja i hennes rum (åtalspunkt l b). Dalja berättar också att Hawre Abdullah kan ta

lillebror i armen, skaka till och skrika rakt i ansiktet (åtalspunkt 6). Hon berättar

angående våld mot henne själv i första förhöret att Hawre Abdullah en gång strypte

henne. Hon låg i sängen och fick två händer om halsen och det kändes som om

någonting skulle knäckas eller som om något fastnade i halsen. I det andra förhöret

berättar Dalja också att hon tror att Hawre Abdullah vid samma tillfälle slog henne på

armen med handflatan och spottade på henne (åtalspunkt 3).

Lanja berättar i ett första förhör på cirka 50 minuter inte någonting om våld från

Hawre Abdullahs sida. Hon säger att mamma och pappa slåss men förklarar att hon
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med det menar att de skriker. I ett andra förhör berättar Lanja om tre händelser. Den

första rör en vagn fall av leksaker och omfattas inte av åtalet. Den andra är att

Hawre Abdullah på sjukhuset slagit henne på kinden så hon trillat i sängen. Hon

berättar att det var med öppen hand, att det gjorde "jätteont", att mamma var med

och att hon först grät men sedan bara skrattade (åtalspunkt l c). Den sista händelsen

som Lanja beskriver är att Hawre slagit henne med öppen hand i bakhuvudet vid en

garderob när hon skulle ta på sig kläder. Det var ett slag och det gjorde "jätteont".

Hon var fem år gammal när det hände och efter viss tvekan kommer hon fram till att

det var höst (åtalspunkt l a). På fråga berättar Lanja också att det är mamma som

sagt åt henne att hon ska berätta om pappa och att hon inte själv kom ihåg det som

hänt på sjukhuset men att hon nu kommer ihåg det för att mamma sagt det igår.

Vad de vid tingsrätten hörda personerna i huvudsak har uppgett framgår av bilaga 1.

Skuld

Allmänna utgångspunkter

Målet handlar om våld inom familjen. Det saknas helt teknisk bevisning och

tingsrättens dom kommer alltså att grundas helt på en bedömning av de hörda

personernas berättelser. Det finns inga helt utomstående vittnen som sett någonting,

utan de vittnen som inte är släkt med någon part har bara hörts om vad de fått

återberättat för sig eller iakttagit vid andra tillfällen än de som åtalet omfattar.

Åklagarens åtal för grov fridskränkning försvåras dessutom av att målsäganden

Lanja själv bara berättar om två av de fem påstådda tillfällena. Det saknas därför av

naturlig anledning uppgifter om exempelvis smärta vid övriga tillfällen och Lanja

har inte själv berättat om några skador. Det finns inte heller någon annan som sett

skador på Lanja och i fråga om Lanja fått ont finns i flera fall bara antaganden, som

inte baseras på faktiska iakttagelser av hur Lanja reagerat i situationen.
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Vid bedömningen av en utsaga ska vikt fastas vid sådana faktorer som avser

innehållet i berättelsen som sådan. Exempelvis om den är klar, lång, levande,

logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från

felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister,

dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar (se NJA 2010 s. 671).

Samtliga hörda har berättat på ett sätt som givit ett i sig trovärdigt intryck. Även om

det finns klara motsättningar mellan å ena sidan Wasan Jadaris familj och å andra

sidan Hawre Abdullah så uppfattar tingsrätten inte att de hörda personerna medvetet

överdrivit utan tvärtom verkar många av berättelserna präglas av en försiktighet att

säga för mycket. De två vittnena som åberopats av försvaret har främst hörts om

deras allmänna bild av Hawre Abdullah. Den bilden har visat sig inte ens stämma

med den bild som Hawre Abdullah själv genom sin berättelse och sina

medgivanden målat upp. Någon egentlig betydelse kan inte fastas vid de

vittnesmålen.

Hawre Abdullah har gjort gällande att Wasan Jadari tillsammans med sina

släktingar planerat att de gemensamt ska ljuga och beskylla Hawre Abdullah för

brott i syfte att Wasan Jadari ska kunna skilja sig, få ensam vårdnad och därigenom

ekonomiska förmåner. Denna plan ska dessutom ha satts i verket under en tid när

Wasan Jadaris och Hawre Abdullahs son var svårt sjuk. Det finns ingenting i

utredningen som talar för att det skulle vara fråga om en sådan konspiration. Vittnet

Ashna Ahmed talar om att hon misstänkt en konspiration men har som enda

anledning anfört att Wasan Jadari talat om skilsmässa och uttryckt beundran för en

kvinna som skiljt sig. Att av det dra sådana slutsatser som vittnet har gjort är inte

rimligt.

Målet handlar om ett antal specifika tillfållen. Det har framkommit uppgifter om

våld från Hawre Abdullahs sida i större omfattning än vad tingsrätten har att pröva.

Det kan ändå finnas skäl att bedöma sådana uppgifter eftersom de kan ha betydelse
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för om våld varit vanligt förekommande eller helt främmande i familjen. Sådana

uppgifter kommer från Dalja, Wasan Jadari och Mirsal Jadari. Det rör våld mot

Lanja och Wasan Jadari. Dalja har berättat att Hawre Abdullah använt våld mot

Lanja 20 gånger de senaste månaderna. Wasan Jadari har berättat om två örfilar mot

Lanja, varav en omfattas av åtalet, samt att det är "en klassiker" att Hawre Abdullah

kastar omkull Lanja. Mirsal Jadari har berättat att hon sett slag mot Lanja men har

inte kunnat säga när eller hur. Lanja har själv berättat om våld vid två tillfållen.

Wasdan Jadari har berättat att hon blivit slagen av Hawre Abdullah 15-20 gånger.

Dalja har berättat att hon en gång när hon var fem eller sex år sett Wasan Jadari bli

slagen och eventuellt ytterligare en gång för två eller tre år sedan. Hawre Abdullah

har själv uppgett att han mot slutet blivit mer fysisk men att han aldrig haft för

avsikt att göra illa. De uppgifter som har lämnats är i viss mån svårförenliga med

varandra och lämnar inget klart besked på om våld varit vanligt förekommande i

familjen. Det går inte av utredningen att dra slutsatsen att Hawre Abdullah

systematiska använt våld i uppfostrande eller kontrollerande syfte.

Åtalspunkt l a (misshandel under hösten 2011)

I den här delen finns det endast uppgifter från Lanja som är fem år. Hon har i ett

första förhör inte sagt någonting om våld och i det andra förhöret har hon

uppmuntrad av sin mamma berättat bland annat om en händelse med ett slag i

bakhuvudet när hon var vid sin garderob. Berättelsen är detaljrik och det finns

ingenting i hennes berättande som talar för att det är en inövad eller påhittad

historia. Trots det går det inte att bortse från möjligheten att Lanja missuppfattat

situationen eller i efterhand, när hon försöker komma på någonting att berätta för

utredarna, lägger till detaljer till en händelse då hon av någon anledning gjort sig

illa. Även om Lanja förlägger händelsen i tiden till hösten när hon var fem år så är

en sådan tidsangivelse förenad med stor osäkerhet. Det går inte att med tillräcklig

grad av säkerhet säga att den situation som Lanja beskrivit inträffat under den tid
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som påstås och inte heller att den faktiskt bestått i medvetet våld från Hawre

Abdullahs sida. Åtalet ska i den delen ogillas.

Åtalspunkt l b (misshandel i oktober 2011)

Det framgår av de hördas berättelser art Hawre Abdullah en sen kväll varit kvar i

huset med Lanja, Dalja, Mirsal Jadari och hennes bror. Dalja har berättat att Hawre

Abdullah slog Lanja, drog bort henne i armar eller hår och sedan slog en"grov box"

mot kroppen, alltså inte örfil eller knuf£ Hon har vidare berättat att Hawre Abdullah

tog med Lanja in på hennes rum och att hon hörde fler slag men inte såg någonting.

Mirsal Jadari har berättat att Hawre Abdullah var arg och att det gick ut över Lanja.

Hon såg något slag i hallen med öppen hand på axeln och böjde sig sedan bort för

att inte se fler slag, men hon hörde fler. Hon har berättat att Hawre Abdullah sedan

tog in Lanja på rummet och att hon där inne hörde ytterligare fler slag. Wasan

Jadari har berättat att hon samma kväll fått veta av Dalja att Hawre Abdullah kastat

ner Lanja och tagit in henne på hennes rum och att det sedan kommit skrik från

rummet. Mirsal Jadari och Dalja beskriver uppenbarligen samma tillfälle. Det

framstår inte som om de pratat ihop sig eller som om den ena har anpassat sig efter

den andras berättelse, utan tvärtom är det två ganska olika berättelser som lämnats.

Berättelserna har det gemensamt att Hawre Abdullah slagit Lanja och sedan tagit in

henne på rummet där det låtit som om han slagit henne mer. Hawre Abdullah har

inte velat kännas vid händelsen över huvud taget och påstått att allt är Daljas

fantasier. Av Mirsal Jadaris och Daljas uppgifter, som till viss mån stöds av att

Wasan Jadari fått information om händelsen samma kväll, är det styrkt att Hawre

Abdullah slagit Lanja och dragit in henne på hennes rum. Det går däremot inte att

dra några säkra slutsatser om vad som sedan hänt inne på rummet även om mycket

talar för att misshandeln fortsatt där. Det är alltså styrkt att Hawre Abdullah utdelat

fler än ett slag mot sin femåriga dotter i hennes hem och det går av berättelserna att

dra slutsatsen att slagen måste ha orsakat henne smärta. Gärningen ska på grund av

det anförda bedömas som misshandel som inte kan anses vara ringa.
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Åtalspunkt l c (misshandel i december 2011)

Lanja har i förhör uppgett att Hawre Abdullah slagit henne på kinden med öppen

hand när de var på sjukhuset. Hon har berättat att det gjorde "jätteont" och att

hennes mamma blev rädd. Wasan Jadari har också berättat om ett tillfälle på

sjukhuset när Hawre Abdullah givit Lanja en örfil. Lanjas berättelse är detaljrik

även om den växer fram under förhörets gång. Wasan har varit mer kortfattad i sin

berättelse. Hawre Abdullah har försökt lämna alternativa förklaringar på saker som

kan ha hänt och som av Lanja kan ha uppfattats som våld från hans sida.

Förklaringarna kan inte anses trovärdiga. Lanjas berättelse som stöds av Wasan

Jadaris uppgifter ska ligga till grund för domen om det inte finns skäl att tro att hon

instruerats i vad hon ska säga och att det därför kan misstänkas att hon ljuger. I sitt

förhör uppger Lanja att hennes mamma sagt åt henne att hon ska berätta om pappa.

Lanja får många frågor om det och håller fast vid att hon inte kom ihåg det som

hänt på sjukhuset utan att mamma sagt åt henne att berätta om det. På fråga om hon

kommer ihåg det nu svarar Lanja att hon gör det för att hennes mamma sagt det

igår. Tingsrätten uppfattar inte Lanjas berättelser som inövade utan som att hon

blivit uppmanad att berätta om händelser och påmind om vilken händelse hon kan

berätta om. Hennes berättelse innehåller helt andra detaljer än Wasan Jadaris

berättelse om samma händelse och det framstår som orimligt att en sådan berättelse

planterats hos Lanja utan att den har verklighetsförankring. Det måste här även

vägas in att Lanja inte verkar vilja anklaga sin pappa för någonting utan tvärtom att

hon är mycket mån om att han mår bra och kommer hem snart. Tingsrätten anser

inte att det finns skäl att ifrågasätta sanningshalten i Lanjas och Wasan Jadaris

berättelser. Åtalet är därmed styrkt i den här delen. Det kan emellertid inte uteslutas

att Lanja påverkats till att överdriva betydelsen av händelsen genom att hennes

mamma påmint henne om just den händelsen innan förhöret. Det går av den

anledningen inte att dra några särskilda slutsatser om hur kraftigt slaget varit, även

om Lanja berättat att det gjort "jätteont" och att hon ramlade ner i sängen. Att slaget
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skulle ha orsakat någon rodnad är inte heller visat. Gärningen i sig kan därför inte

rubriceras som annat än ringa misshandel.

Åtalspunkt l d (misshandel den 12 december 2011)

Mirsal Jadari har berättat att Hawre Abdullah lyft Lanja i tröjan och kastat henne.

Hon har inte kunnat säga om Lanja ramlat. Det går inte att av den uppgiften dra

slutsatsen att Lanja tillfogats smärta. Åtalet ska ogillas såvitt avser grepp om arm,

lyfta från golv och kasta åt sidan. Mirsal Jadari har även berättat att Hawre

Abdullah lyfte Lanja i håret och släppte henne åt sidan. Wasan Jadari har uppgett att

Hawre Abdullah några dagar efter händelsen berättat för henne att han lyfte Lanja i

håret. Hon fick intrycket av att han mådde dåligt över det. Dalja har berättat om en

händelse där hon var på sitt rum och Hawre Abdullah ville komma in när Lanja

kom i vägen. Hon har uppgett att Hawre Abdullah efteråt sagt till henne att han lyft

Lanja i håret. Hon har också berättat att hon minns att Lanja grät under kvällen den

12 december. Hawre Abdullah har uppgett att Lanja inte alls var med under

kvällens händelser. Mirsal Jadaris uppgifter vinner stöd av vad Wasan Jadari och

Dalja berättat att de i efterhand fått höra från Hawre Abdullah. Tingsrätten anser det

därigenom styrkt att Hawre Abdullah dragit Lanja i håret i samband med att han lyft

henne, något som måste ha orsakat smärta. Det går däremot inte att dra slutsatsen att

Hawre Abdullah lyft Lanja enbart genom ett grepp i håret. Ett sådant lyft borde ha

orsakat sådan smärta att det inte rimligtvis kan ha gått så pass obemärkt förbi ens i

det upprivna tillstånd som rådde i huset vid tillfället. Gärningen ska rubriceras som

ringa misshandel.

Åtalspunkt l e (misshandel den 31 december 2011)

Wasan Jadari, Mirsal Jadari och Rebaz Halwest Jadari har alla berättat att Hawre

Abdullah tagit tag i Lanjas arm eller kläder och kastat henne åt sidan. Bara Wasan

Jadari har uppgett att Lanja ramlade och grundat den uppgiften främst på att det är
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så det brukar gå till. Uppgifterna är inte sådana att det går att dra någon säker

slutsats kring om Lanja.tillfogats någon smärta eller om eventuell smärta i sådana

fall tillfogats med uppsåt. Eftersom Hawre Abdullah är Lanjas vårdnadshavare finns

en befogad anledning för honom att ta tag i Lanja och flytta henne. Utrymmet att

bedöma ett sådant grepp som ofredande är mycket litet. Även om Hawre Abdullahs

sätt att flytta på Lanja kan anses olämpligt så når det inte upp till gränsen för ett

handgripligt antastande. Åtalet ska därmed ogillas i den här delen.

Sammanfattning och rubricering för åtalspunkt l (grov f ridskränkning)

Tingsrätten har under åtalspunkten l funnit att Hawre Abdullah gjort sig skyldig till

ett fall av misshandel och två fall av ringa misshandel. Gärningarna är inte av

sådant antal eller sådan karaktär att de gemensamt ska bedömas som grov

fridskränkning. Hawre Abdullah ska därmed dömas för gärningarna var för sig.

Åtalspunkt 2

Av Wasan Jadaris och Faissal Jadaris uppgifter finner tingsrätten det utrett att

Hawre Abdullah tagit tag i och kastat ner Lanja på golvet någon gång under slutet

av 2008 eller början av 2009. Det går inte av deras berättelser att dra slutsatsen att

Lanja orsakats sådan smärta att gärningen kan rubriceras som misshandel av

normalgraden. Eftersom ringa misshandel och ofredande är preskriberade ska åtalet

i den här delen ogillas.

Åtalspunkt 3 (misshandel den 12 december 2011)

Samtliga hörda är överens om upprinnelsen till händelsen. Hawre Abdullah har

berättat att han höll i Daljas armar och kan ha kommit åt halsen. Dalja har på ett

övertygande sätt beskrivit greppet om halsen och hur det kändes. Hon har inte givit

intryck av att vilja överdriva Hawre Abdullahs agerande utan hennes berättelse
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tycks snarare dämpas av en känsla av egen skuld till det inträffade. Hennes

berättelse om stryptag stöds av Wasan Jadaris uppgifter. Wasan Jadaris uppgift om

att Dalja följer med när hon drar i Hawre Abdullahs armar talar också för att

greppet hållits med viss kraft. Genom Daljas och Wasan Jadaris samstämmiga

uppgifter är det styrkt att Hawre Abdullah tagit ett strypgrepp och orsakat smärta

och obehag. Att Mirsal Jadari inte sett greppet ger inte skäl att tvivla på att det hänt

eftersom hon kan ha varit utanför rummet vid tillfallet. Mirsal Jadari har berättat att

hon dels hört slag och dels sett 10-15 hårda slag med öppen hand mot hela Daljas

kropp när Dalja låg i sängen. Faissal Jadari har berättat att Hawre Abdullah efter

händelsen berättat att han angripit Dalja och slagit henne. Dalja har själv berättat

om ett slag mot armen. Wasan Jadari har inte berätta om några slag. Tingsrätten har

inte anledning att tro att Mirsal Jadari hittar på eller medvetet överdriver antalet slag

men mot bakgrund av vad övriga närvarande har berättat kan det inte anses ställt

utom rimligt tvivel att Hawre Abdullah slagit Dalja vid tillfället, bortsett från det

slag som Dalja själv berättar om och som stämmer överens med den typ av slag som

Mirsal Jadari berättat om. Det är alltså styrkt att Hawre Abdullah misshandlat Dalja

genom ett tag om hennes hals och ett slag mot hennes arm. Med hänsyn till att det

är fråga om ett relativt kraftfullt tag om halsen riktat mot ett barn kan misshandeln

inte anses vara ringa.

Åtalspunkt 4 (olaga hot den 12 december 2011)

Hawre Abdullah har medgett de faktiska omständigheterna. Hans medgivande stöds

av Wasan Jadaris och Mirsal Jadaris berättelser. Det är därmed utrett att Hawre

Abdullah med en kniv i handen uttalat att han ska döda Dalja. Hotet har uttalats

inför Wasan Jadari och varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för Daljas

säkerhet. Det saknas betydelse om Hawre Abdullah faktiskt haft för avsikt att

förverkliga hotet. Gärningen utgör ett olaga hot.
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Åtalspunkt 5 (misshandel den 31 december 2011)

Wasan Jadari, Mirsal Jadari och Rebaz Halwest Jadari har berättat samstämmigt om

hela händelseförloppet. Alla tre har varit säkra på att Hawre Abdullah tagit ett

strypgrepp med två händer om Wasan Jadaris hals. Deras berättelser låter inte

inövade och det är tydligt att de alla berättar ur sitt eget perspektiv. Hawre Abdullah

har själv uppgett att han försökt ta om axlarna men kan ha kommit åt halsen.

Tingsrätten ser ingen anledning att betvivla målsägandens och vittnenas uppgifter.

Det är därmed klarlagt att greppet kring halsen varit avsiktlig och att det fått till

effekt att Wasan Jadari fått andnöd och tillfogats smärta. Att det inte påvisats någon

synlig skada ändrar inte den bedömningen. Gärningen är styrkt och ska rubriceras

som misshandel. Med hänsyn till att det är fråga om ett relativt kraftfullt tag om

halsen med andnöd som följd kan misshandeln inte anses vara ringa.

Åtalspunkt 6 (ofredande den 12 december 2011)

Mirsal Jadari har på ett levande sätt beskrivit hur Hawre Abdullah skakat Hiwa.

Hon har kunnat förlägga händelsen till en specifik situation, nämligen att Hawre

Abdullah försökte ge medicin till Hiwa. Hawre Abdullah helt förnekat att han gjort

något liknande. Han har dock själv berättat att Hiwa var ledsen, att det var han som

gav Hiwa medicin och att han hade blivit mer fysisk mot familjen sedan Hiwa blivit

sjuk. Mirsal Jadaris berättelse vinner stöd av Daljas uppgifter. Hon har berättat att

Hawre Abdullah inte vågar slå Hiwa eftersom denne är sjuk men skakar honom och

skriker rakt i ansiktet på honom. Tingsrätten har inte skäl att tro att Mirsal Jadari

hittat på den aktuella händelsen. Hennes beskrivning av händelseförloppet ska, med

hänsyn till Daljas samstämmiga uppgifter om hur det kan gå till, läggas till grund

för domen. Att skaka sitt barn och samtidigt skrika rakt i barnets ansikte går utöver

vad en förälder får göra även om det inte uppkommer någon smärta. Gärningen är

styrkt och utgör ett ofredande.
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Påföljd

Hawre Abdullah är såvitt är känt ostraffad sedan tidigare bortsett från en

trafikförseelse. Han ska nu dömas för tre fall av misshandel av normalgraden, två

fall av ringa misshandel, ett fall av olaga hot och ett fall av ofredande. Samtliga

brott har riktat sig mot närstående och till största delen utförts i målsägandenas hem.

Två av misshandelsgärningarna har bestått i grepp om halsen, vilket är en typ av

våld som är kränkande och farligt även i de fall de efterföljande skadorna är relativt

lindriga. Det olaga hotet har förstärkts av att Hawre Abdullah haft en kniv i handen,

något som påverkar straffvärdet i skärpande riktning. Sammantaget finner

tingsrätten att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fem månaders

fängelse. Misshandel mot närstående i det egna hemmet är brott av sådan art att

påföljden ska bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar emot det.

Frivården har i sitt yttrande kommit framtill att Hawre Abdullah har ett

övervakningsbehov trots att han är tidigare o straffad. Tingsrätten instämmer i den

bedömningen och konstaterar att en skyddstillsyn kan antas bidra till att Hawre

Abdullah inte begår mer brott. Frivården har föreslagit att Hawre Abdullah döms till

skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) att genomgå

programmet ID AP med gruppträffar varje vecka i 27 veckor och därefter fyra

uppföljningsträffar. Frivården har med hänsyn till behandlingens längd föreslagit en

övervakningstid om ett och ett halvt år. Hawre Abdullah har samtyckt till

behandlingsplanen. Tingsrätten anser att den föreslagna behandlingsplanen är

lämplig och att det skulle vara bra för Hawre Abdullah att genomföra behandlingen.

Emellertid är behandlingsplanen inte tillräckligt ingripande för att utgöra ett

alternativ till ett fängelsestraff, även om man beaktar den tid som Hawre Abdullah

suttit häktad i målet. Hawre Abdullah har även samtyckt till att utföra

samhällstjänst. Tingsrätten delar frivårdens uppfattning att han är lämplig för att

genomföra samhällstjänst. Med hänsyn till Hawre Abdullahs personliga

förhållanden finner tingsrätten att påföljden kan stanna vid en skyddstillsyn som då
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ska förenas med dels en särskild behandlingsplan och den av frivården föreslagna

förlängningen av övervakningstiden och dels en föreskrift om samhällstjänst. Vid

bestämmande av antalet timmar samhällstjänst har tingsrätten beaktat att Hawre

Abdullah även ska genomföra vård enligt behandlingsplanen.

Skadestånd

Wasan Jadari har genom de brottsliga gärningarna kränkts så allvarligt att hon ska

få ersättning för den skada kränkningen inneburit. Yrkade belopp om 10 000 kr per

gärning är skäliga. Wasan Jadari har yrkat ersättning för sveda och värk för den

smärta hon känt i halsen och det psykiska lidandet som hon drabbats av. Tingsrätten

ifrågasätter inte att Wasan Jadari mått väldigt dåligt i samband med händelserna

men att hon mått dåligt måste till stor del ha berott på andra saker än de åtalade

gärningarna. Tingsrätten finner inte det visat ett sådant samband mellan åtalet och

Wasan Jadaris psykiska lidande att någon ersättning i form av sveda och värk ska

utgå. Den smärta som hon känt i halsen några dagar efter misshandeln motiverar

inte ersättning för fysiskt lidande. Yrkandet ska i den del det avser sveda och värk

lämnas utan bifall.

Lanja har genom de brottsliga gärningar som tingsrätten funnit styrkta kränkts så

allvarligt att hon ska få ersättning för den skada kränkningen inneburit. Tingsrätten

finner med hänsyn till att det varit fråga om våld från en närstående person i det

egna hemmet att skadeståndet totalt ska bestämmas till 10 000 kr. Tingsrätten anser

det inte visat att Lanja lidit någon skada som ska ersättas som sveda och värk.

Skadeståndsyrkandet ska i den delen lämnas utan bifall. Skadeståndsyrkandet

avseende åtalspunkt 2 ska med hänsyn till utgången i skuldfrågan lämnas utan

bifall.

Daljas och Hiwas skadeståndsyrkanden är vitsordade och ska dömas ut.



18

UPPSALA TINGSRÄTT DOM B 12-12
Avdelning 2 2012-02-22
Enhet 4

Övrigt

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet ska Hawre Abdullah betala avgift

till brottsofferfonden.

Hawre Abdullah har ekonomisk förmåga att betala hela kostnaden för

målsägandebiträdet, den särskilda företrädaren för barnen och försvararen. Med

hänsyn till att åtalet delvis ogillats och eftersom förundersökningen rört fler brott än

de som omfattas av åtalet ska hans betalnings skyldighet sättas ner till hälften.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 14 mars 2012.

På tingsrättens vägnar

Avräkningsunderlag, se aktbilaga 67





19

UPPSALA TINGSRÄTT Bilagal B 12-12
Avdelning 2 De hördas berättelser
Enhet 4

Wasan Jadari

Allmänt om Hawre och deras relation: Relationen mellan henne och Hawre har

varit upp och ned. Det har funnits bra stunder och dåliga stunder. De har båda sina

familjer i Uppsala. Först bodde bara hennes familj i Uppsala men sedan flyttade

även Hawres mor och far dit. Hawres föräldrar är av en annan generation än hennes

föräldrar och hon och Hawre har vuxit upp med olika familjebakgrunder. Hon har

växt upp med en respekt för sina åsikter. Hennes familj tillåter henne själv att

bestämma om hon ska stanna hos Hawre eller inte. I Hawres familj äger man sina

barn och hela familjen straffas om någon gör något fel. På grund av alla

påtryckningar från Hawres familj hamnade hon på sjukhus. Hennes familj kan

besöka dem och hon kan besöka familjen under kortare stunder och Hawre själv får

bestämma om lian vill följa med. Hennes familj kan ordna något själva om de blir

hungriga och hjälper till i köket hemma hos henne och Hawre. Så är det inte i

Hawres familj. Efter att hon hamnat på sjukhus bestämde de sig för att satsa på

familjen och glömma allt som varit. När de bestämt sig för hur de ville ha det så

frös Hawres familj ut honom och det påverkade dem båda. Bråken mellan henne

och Hawre har haft sin grund i att han inte tycker att hon visat tillräckligt med

respekt eller att hon inte följt med till hans familj. De hjälper båda till och tar hand

om barnen. Under de första 10 åren som de bodde tillsammans satsade Hawre allt

på sitt företag i taxibranchen och hon ställde upp väldigt mycket och skötte allt

hemma. Det sista året har hon studerat och då har Hawre lämnat och hämtat barnen

på dagis i större utsträckning. Det sista året har han hjälpt till lite mer. När hon har

sagt till andra att hon inte får stöd med barnen, så har hon menat att hon behöver

stöd med det psykiska. De har diskuterat skilsmässa och vårdnaden om barnen. De

har då sagt att barnen ska bo en vecka här och en vecka där. De har inte diskuterat

vårdnaden sedan i somras. Det stämmer inte att hon har sagt att Hawre kan fa

företaget om hon får vårdnaden om barnen. Som barnen mår idag är det inte

lämpligt att barnen bor växelvis. Hon ville vänta till efter jul och nyår innan hon

begärde skilsmässa. Hon tänkte att familj en behövde lugn och ro under helgerna.

När hon pratade med kurator på sjukhuset försökte kuratorn lugna ner henne och
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säga att tankar på separation lätt kan komma i kristider och att hon inte skulle ta

något beslut nu utan ta det lugnt. Hawre har mycket temperament, vilket betyder att

lian lätt tappar behärskningen och börjar skrika och slåss. När de fick veta att Hiwa

har leukemi blev de chockade. Hon fick stöd av sin familj och hon bad Hawres

familj att ge honom stöd.

Åtalspunkt 2: Hon såg att Hawre lyfte upp Lanja och slängde ner henne. Det var

flera år sedan och de hade precis kommit hem från sjukhuset. Konfronterad med

uppgifter ur polisförhör om att hon sagt att Hawre kastat Lanja i golvet och slagit

henne har hon uppgett att hon minns något slag idag, men om hon sagt så i förhör

tidigare så stämmer det. Hon har inte påverkats av vad hennes pappa har sagt i

förhör eftersom hon inte läst vad han har sagt.

Åtalspunkt l b: De hade besök den kvällen av bland annat hennes bror. Alla drack

lite under kvällen, men hennes bror, som skulle sova över, drack mer än de andra

och blev full. Hon gick ut ett tag och när hon kom tillbaka berättade Dalja att när

hon gått så lyfte Hawre upp Lanja och kastade först ned henne, sedan tog han Lanja

till dennes rum. Dalja har berättat för henne att hon inte vågade följa efter men att

hon hörde att Lanja skrek och att något hände. På kvällen var hon rädd och vågade

knappt andas. Hon har inte frågat sin bror om händelsen eftersom hon inte vet var

han befann sig när det hände och eftersom han var så full.

Åtalspunkt l c: Det var tufft för Lanja när Hiwa blev sjuk eftersom de hade varit

som tvillingar. Den aktuella dagen var de på sjukhuset och Lanja satt på sängen

med Hiwa. Lanja hade den senaste tiden varit grinig och inte mått bra. Lanja gjorde

någonting som gjorde Hawre arg och han gav Lanja en örfil. Lanja började gråta.

Hon såg örfilen och blev arg. Hon pratade med en kurator på sjukhuset om

händelsen.
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Den 12 december 2011 (åtalspunkt l d, 3 och 4): Den 12 december 2011 var hela

familjen hemma och de hade besök att hennes syster Mirsal Jadari. Systern frågade

om hon visste om att Dalja hade lämnat ut sitt mobiltelefonnummer på Facebook.

Varken hon eller Hawre tyckte att det var okej och Hawre gick in till Dalja som var

i sitt rum. Han kom ut till vardagsrummet och hade med sig Daljas mobiltelefon.

Dalja kom efter och bad att få tillbaka sin telefon. Till slut låste Dalja upp

knapp låset och sedan sprang sedan in till sitt rum. Mirsal tittade i telefonen och hon

såg att Mirsal fick panik över vad hon såg. Det var nakenbilder som Dalja hade

skickat till olika killar runt om i Uppsala. När hon såg bilderna i mobiltelefonen

blev hon chockad och skrek. Hon sprang in till Daljas rum och Mirsal följde efter.

Hawre kom in i rummet men hon ville inte att han skulle se bilderna. Han förstod

vad det var för sorts bilder. De frågade Dalja varför hon hade gjort så där. Hawre

gick ut till köket och hämtade en kniv. Hon tror att det var den stora svarta kniven

med slät egg. Först sa Hawre att han skulle ta livet av sig själv. Sedan sa han att han

ska ta livet av henne. Hon förstod att han menade Dalja. Hon stod och vaktade i

dörröppningen till Daljas rum så att han inte skulle gå in dit. Hon var livrädd att han

skulle komma mot henne. Hon började skrika jättehögt för att få honom att vakna

till. Han gick aldrig ut från köket. Efter ett tag gav han ifrån sig kniven, antagligen

till Mirsal. Sedan gick Hawre in i Daljas rum och hon följde med. De stod båda vid

sidan av sängen och hon stod bakom honom Dalja låg på sängen med huvudet mot

väggen. Hawre var jättearg. Hon märkte att Hawre tog ett struptag med båda

händerna om Daljas hals. Hon försökte ta bort Hawre från Dalja genom att dra i

hans armar. När hon gjorde det följde Dalja med i rörelsen. Hawre spottade också

på Dalja. Dalja var jätterädd, det gick inte att få kontakt med henne. Sedan gick

Hawre ut till köket igen och satte sig ned vid köksbordet Hennes pappa kom och

pratade med Hawre i köket. Några dagar efter händelsen berättade Hawre att Lanja

vid tillfället hade varit i vägen och att lian hade lyft henne i håret. Hon fick

uppfattningen att Hawre mådde lite dåligt över det.
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Den 31 december 2011 (åtalspunkt l e och 5): Hon och Hawre hade bråkat och

Hawre var arg på henne för att han tyckte att hon hade behandlat hans föräldrar på

fel sätt och inte visat dem tillräcklig respekt när de var på besök några dagar före

nyårsafton. På nyårsafton hade hon bestämt med Dalja att Dalja skulle fa fira

tillsammans med släktingar. Hawre ville inte att Dalja skulle åka dit och sa nej. På

nyårsafton kom hennes syster för att låna en hårtork av henne. Hon hade pratat med

systern tidigare och denne visste om att hon och Hawre hade bråkat. Hawre

ifrågasatte varför de inte kommit in och hälsat. Hon tyckte själv att det var lika bra

eftersom hon aldrig vet när Hawre ska slänga ut hennes familj. Lanja rusade fram.

Hon är orädd och brukar gå emellan dem när de skriker, antagligen för att fa dem att

sluta. Hawre började skrika på Lanja. Då blev hennes svägerska Rebaz arg och sa

"kom Lanja vi går". Hawre frågade varför hon sa så och sa att det var hans dotter.

Rebaz sa"om det är din dotter då ska du inte behandla henne så". Hon vet att Hawre

någon gång vid detta tillfälle tog Lanja och kastade ner henne. Hon vet inte i vilken

ordning saker och ting hände. Han tog då tag i Lanja, lyfte upp henne genom att

greppa armen och släppte henne sedan så att hon föll på ena sidan. Varje gång han

lyfter upp henne så ramlar hon ner på sidan och det måste ha varit så även denna

gång. Lanja blev rädd och måste ha fatt ont. Hon frågade varför han inte skiljde sig.

Hawre sa då att han redan skiljt sig från henne och att hon var en hora i det här

huset. Han knuffade därefter ut henne fast hon bara hade på sig sin pyjamas. Hon

försökte ta tag i dörrkarmen. Det kändes kränkande att bli utknuffad. Hennes syster

knuffade in henne igen. De skrek båda två. Hon sa att han och hans mamma inte var

kloka. Han skrek att hennes mamma var en hora och att hon var en hora. Han kom

emot henne och tog ett stryptag. Hon är säker på att han greppade runt hennes hals

med båda händerna. De stod då nära en vägg. Kanske tog hennes axel i väggen men

hon vet inte. Hon försökte fa bort händerna men det gick inte. Hon fick inte luft och

fick panik. Hon var spänd och arg innan och det kan ha påverkat hennes andning.

Hon var fysiskt förhindrad från att få luft och visste att hon var tvungen att fa bort

händerna för att kunna andas. Hon hörde sin syster skrika och sedan fick systern

bort Hawre från henne så hon fick luft. Det gjorde ont och kändes kränkande. Hon
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gick ut och fick veta att hennes bröder, hennes pappa och polisen var på väg. Det

blev inget märke efter stryptaget. Efteråt var det en punkt i halsen som hon inte

kunde känna av. Hon hade ont i flera dagar efteråt på en punkt i halsen, en halskota.

När hon svalde kände hon att det gjorde ont.

Åtalspunkt 6: Hon har sett att Hawre har skakat Hiwa. Det har skett vid olika

tillfällen, men hon kan inte uppge några datum nu. En gång sedan Hiwa blivit sjuk

hörde hon samma reaktion från Hiwa som när han tidigare blivit skakad och hon

förstod att det betydde att samma sak hänt igen. Konfronterad med uppgifter ur

polisförhör om att hon sagt att Hawre kastat Hiwa i golvet med slangar och allt har

hon uppgett att om hon har sagt det så har det hänt.

Hawre Abdullah

Allmänt om relationen till Wasan och barnen: Han och Wasan är båda kurder, men

talar olika dialekter. Deras pappor var båda kommunister, vilket i mellanöstern är

detsamma som Sveriges Vänsterpartiet och det enda partiet som kämpar mot

diktaturen. När de gifte sig var Wasan 18 år och hon var fortfarande beroende av

sina föräldrar. Wasan berättade allt vad som hände i hennes och Hawres liv för sina

föräldrar och när hans släkt kom på besök var hennes föräldrar tvungna att vara där

för att hon kände sig osäker. De hade det kämpigt till en början. Han hade startat sin

taxiverksamhet några månader innan de gifte sig och lade ner mycket tid på det.

Wasans far hade ekonomiska problem och lånade pengar av honom gång på gång.

Han började säga till Wasan att de kunde köpa de saker hon ville ha om bara hennes

pappa betalade sin skuld till honom. De började bråka och varje gång de bråkade

flyttade Wasan hem till sina föräldrar. Då var han tvungen att gå och be om

förlåtelse och be hennes far att låta henne komma hem. Wasans far är på detta sätt

mer konservativ än vad hans egen far är. Från början hade han väldigt roligt

tillsammans med Wasans släkt. De sa att han var som en son för dem och de

grillade tillsammans och umgicks flera gånger per vecka. Har visade Wasans familj
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respekt och gästfrihet. Han hjälpte även till med matlagning och vid blöjbyte. Han

och Wasan var inte lika ofta hos hans släkt. Trots att hans föräldrar behövde hjälp

med översättningar och kontakt med myndigheter så sa Wasan att han måste ta hand

om sin egen familj nu. Han fick inte ens skjutsa sina föräldrar till Arlanda. - Han

blev skrämd när Wasan togs in på Ulleråker och han kände att han var tvungen att

få henne tillbaka till varje pris. Hiwa var då bara några månader gammal. Han tog

med Hiwa och besökte Wasan varje dag. Wasans far bad honom att vara extra snäll

mot Wasan. Hon bad honom även att inte träffa sina föräldrar. Han gjorde allt detta

för Wasan och hans föräldrar hälsade inte på en enda gång i deras nya hus förrän

Hiwa blev sjuk. Då återupptogs kontakten eftersom han behövde sin släkt. Wasan

var rädd att han skulle få en bra kontakt med sin släkt igen och visade dem inte

respekt när de korn på besök. Han kände sig besviken eftersom han offrat flera år av

tid med sin familj för hennes skull. - Det tog honom lång tid att acceptera Hiwas

sjukdom. Han och Wasan känner till en person i Wasans släkt som fick leukemi och

som dog av det. Han kanske har blivit mer arg och fysisk mot barnen än tidigare på

grund av detta. Han har inte använt våld med mening att skada någon eller att göra

någon illa. Han har försökt stoppa. Men han har varit stressad och det kan hända att

han inte kommer ihåg vad han har gjort. Han kan ha hållit i både Wasans och

Lanjas axlar och skakat. - Han tror att Wasan överdriver på grund av ekonomiska

skäl eller för att hon vill ha ensam vårdnad om barnen, Wasan vet att när hennes

föräldrar ett tag skilde sig fick hennes far betala 7000-8000 kr per månad i

underhåll. Han har föreslagit att barnen skulle bo växelvis hos dem om de skiljer

sig. Wasan har vid ett tillfälle sagt att hon skulle lämna företaget om hon fick

vårdnaden om barnen.

Särskilt om Lanja: Han har lyft upp Lanja men aldrig kastat henne. Han brukar lyfta

upp henne när han ska sätta in henne i bilen, när han ska sätta på henne skorna och

när han behöver lyfta bort något av de mindre barnen när de bråkar. Det är naturligt

för honom och barnen. Han brukar lyfta dem under ena armen och det gör inte ont

för dem. De brukar också leka på det sättet, till exempel i vattnet, och då lyfter han
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dem med händerna om deras huvud samtidigt som de håller om hans arm. Då kan

det se ut som att han lyfter dem i håret. Barnen gråter när de inte vill göra något,

exempelvis att gå till dagis. Han kan ha lyft Lanja när han har varit arg men aldrig

så att hon har gjort sig illa.

Åtalspunkt 2: Som han kommer ihåg det var Lanja ute och lekte vid det aktuella

tillfället men han är inte säker. Han minns inte art han kastat henne. Korridoren

mellan rummen och ytterdörren var ganska trång och barnvagnen stod där. Kanske

ville han ha fri väg. Han slog i väggen med sin hand. Att han kastat Lanja är

fantasier.

Åtalspunkt l a: Han kommer inte ihåg just denna händelse. Det blir stressigt på

morgonen och kanske har han råkat ta i Lanja på något sätt när han tog kläder från

garderoben. Kanske har han gjort en rörelse med innebörden "kom" och då nuddat

vid hennes huvud. Han kommer ihåg att han en gång tagit en galge från garderoben

och att den eventuellt ramlade ner på Lanja.

Åtalspunkt l b: Det är i Daljas fantasi. Det är något som hon inte sett utan bara hört.

Det var sent på kvällen, efter klockan tolv, och kanske lade han Lanja i sängen.

Hiwas säng är plast och Lanjas är trä och kanske låter något som slag. När Lanja är

trött gråter hon mycket.

Åtalspunkt l c: Sängarna på sjukhuset är ostadiga och höga. De brukar ställa två

sängar bredvid varandra. Han kanske kommit bärande på Hiwa och kommit åt

Lanja. Han kan också ha sagt åt Lanja att vara tyst. Han minns inte att något

liknande vad Lanja berättat har hänt men det är lätt att man ramlar på sidan. Lanja

har livlig fantasi och kan beskriva vad som helst. Igelkottrummet var ett terapirum.

Den 12 december 2011 (åtalspunkt l d, 3 och 4): Hans forhållande med Dalja har

under det senaste året präglats av småbråk och tjafs. Hon har bland annat skrattat åt
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hans svenska och han har klagat på hennes svenska. Han liar inte varit nöjd med

Daljas ton. Hon har varit fräck och kaxig, speciellt mot honom. Hon har dessutom

klätt sig som en sjuttonåring och sminkat sig mer än sina jämnåriga. Den 12

december såg de först ett olämpligt sms i Daljas mobiltelefon från en kille. Han fick

inte se telefonen efter det. Kvinnorna sa ganska snabbat att Dalja kanske hade

skickat något till killen först. Några sekunder senare såg han att Mirsals ansikte blev

rött och att hon såg spyfärdig ut. Mirsal kastade telefonen till Wasan och sa till

henne att inte visa den för honom. Wasans ansikte blev också rött och hon gick

sedan in till Daljas rum. Han fick inte se bilderna och föreställde sig att bilderna var

värre än de faktiskt var. Händelsen, tillsammans med de saker som hänt tidigare,

gjorde att han blev mycket chockad. Han var inte utvilad. Han hade inte heller

accepterat Hiwas sjukdom och skulle nog.ha reagerat annorlunda om Hiwa inte var

sjuk. Han blev förbannat på att Dalja hade skickat bilder inte bara till en kille utan

till flera killar. Han hade så ont inuti och han grät. Han stod vid diskbänken i köket

och tog upp en kniv som låg där. Han höll kniven i sin hand bakom sig. Eftersom

kniven var äcklig och smutsig höll han den ovanför diskhon. Han hö 11 den bara

cirka fem sekunder. Han sa att han skulle döda Dalja, sedan sade han att han ska

döda sig själv. Han kan i efterhand förstå att hans omgivning blev rädd när han sade

så. Efteråt var han inne i Daljas rum och då hade han inte kniven med sig. Dalja låg

på sin säng med händerna för ansiktet. Han skrek till henne "tänk om du älskar en

kille om några år och han far se den här bilden, då kommer han inte lite på dig!".

Han ville ha ögonkontakt med Dalja och rörde henne för att hon skulle ta bort sina

händer från ansiktet. Han kan då ha rört hennes hals, men hans syfte var endast att

ta bort händerna från ansiktet. Dalja kan ha upplevt det på ett annat sätt. Hon tar

saker mycket personligt. Lanja var inte alls med vid denna tidpunkt. Han har inte

dragit henne i håret. Det är omöjligt att lyfta och kasta någon i håret. Han minns att

han sagt något till Dalja om att han vill att hon ska bry sig mer om sin lillasyster.

Han har inte sagt att han gjort något mot Lanja. Efteråt kom Wasans far dit. De

pratade i köket. Dagen efter händelsen åkte han och Dalja och handlade. Dalja vill
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bli frisör och han erbjöd henne att öva på honom eftersom han ändå tänkte raka sitt

hår för Hiwas skull.

Den 31 december 2011 (åtalspunkt l e och 5): När han hörde att Dalja skulle fira

nyår med Wasans bror sa han nej eftersom att han ville att de skulle fira nyår

tillsammans. På nyårsafton kom Wasans släktingar för att hämta Dalja och inte för

att hämta en hårtork. Han hörde hur Rebaz frågade vem han var att bestämma och

varför Wasan lyssnade på honom. Han har känt sig utfryst de senaste åren och han

frågade Rebaz varför de inte hade hälsat på. När Rebaz sa att Wasan inte sagt åt

henne att inte hälsa på förstod han att någon ljög. De bråkade och han och Wasan sa

dåliga saker till varandra. Han brukar skrika saker som att hon ska ut ur hans hus,

det gör de båda två när de bråkar. Wasan sa att hans släktingar var horor och

hallickar. Han tog henne då om axlarna för att han ville få henne att sluta skrika.

Han tog kanske nära halsen. Han kommer ihåg att Wasan blev tyst och förstår

därför att han kan ha kommit åt halsen. Han höll i högst tre sekunder och han kan

inte ha tagit hårt i henne eftersom det i sådant fall skulle synas. Han var mycket arg

men hans mening var inte att göra någon illa. Under tumultet knuffade han och

Wasan på varandra. Han kommer inte ihåg att han ska ha lyft upp Lanja. Han

kommer dock ihåg att han sade till henne att gå till ditt rum ett par gånger. Kanske

"visade" han henne med händerna på hennes rygg den andra gången han sa åt henne

att gå in till sitt rum. När polisen kom tio minuter senare spelade Lanja och han

pussel vilket inte skulle vara troligt om han gjort henne illa.

Åtalspunkt 6: Hiwa blev ledsen när han blev sjuk eftersom han inte kunde äta vad

han ville eller röra sig som han ville. Det var bara han som gav Hiwa medicin. Han

var orolig att Hiwa skulle gå ner i vikt och uppmuntrade därför honom att ta sin

medicin och äta sin mat. Det är orimligt att han skulle göra illa sitt bam som nyligen

blivit cansersjuk.
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Mirsal Jadari

Allmänt: Hon är syster med Wasan och bodde under tiden den 25 september 2011

till december 2011 i en uthyrningsdel i anslutning till Wasans och Hawres bostad.

Under denna tid besökte hon Wasan och Hawre ibland, men hon brukade inte vara

där och hänga. Hon har upplevt att situationen med allt bråk har varit jobbigt för

hela familjen, såväl för barnen som för båda föräldrarna. Lanja har blivit mycket

misshandlad av sin pappa. Trots det saknar Lanja sin pappa eftersom hon lätt

glömmer saker som har hänt. Orsaken till att hon inte anmält misshandeln är att det

alltid skett under Hawres tak och därför känt att hon inte har lika stor rätt att säga

något och att hon varit rädd att Hawre ska slå barnen mer om hon går till polisen.

Den 12 december 2011 (åtalspunkt l d, 3 och 4): Den 12 december 2011 var hon på

besök hemma hos Wasan och Hawre. Det var på kvällstid och hon satt i soffan i

vardagsrummet tillsammans med bland annat Wasan. Tidigare under dagen hade

Dalja lagt ut sitt mobiltelefonnummer på Facebook. Hon kände på sig att något var

fel och bad därför både Wasan och Hawre att titta i Daljas mobiltelefon. Hawre tog

Daljas mobiltelefon och Dalja följde efter honom till vardagsrummet där Wasan

fick mobiltelefonen. Dalja skakade och bad att få sin mobiltelefon. Under den tid de

satt där med Daljas mobiltelefon kom det hela tiden nya sms till mobiltelefonen. De

sade till Dalja att de bara skulle läsa de senaste inkomna meddelandena och att hon

sedan skulle få tillbaka sin mobiltelefon. Dalja gick då och lade sig. Därefter läste

hon och Wasan flera sms i mobiltelefonen. De läste även Daljas skickade sms. Hon

såg då en bild som Dalja hade skickat till någon pojke. När hon såg bilden började

hon må illa och ställde sig upp. Wasan bad att få mobiltelefonen och hon gav den

till Wasan under förutsättning att Hawre inte skulle få se bilden. Hon ville inte att

Hawre skulle se en sådan bild på sin dotter. De var alla chockade, sedan blev de

arga och sedan visste de inte vad de skulle göra. Hon gick in till köket. Under den

tid det tagit henne att gå in till köket hade både Wasan och Hawre hunnit gå in till

Daljas rum. Hon hörde tio till femton hårda slag mot hud från Daljas rum. Dalja
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hade på sig korta shorts och en T-shirt varför en stor del av hennes hud var bar. Hon

kan inte säga vilken eller vilka kroppsdelar som slagen träffade, men det lät som att

det var slag med en handflata. Hon vet att det var Hawre som slog Dalja, bland

annat eftersom Wasan ropade efter henne att hjälpa till med Hawre och eftersom

slagen lät så kraftiga. Hon gick till Daljas rum och såg där hur både Wasan och

Hawre stod över Dalja som låg på sängea Hon och Wasan hjälptes sedan åt från

varsitt håll att ta ut Hawre. Hawre gick då ut till köket medan Wasan stod kvar i

dörröppningen till Daljas rum. Hon följde efter Hawre in till köket. Hawre öppnade

diskmaskinen och tog fram en kniv. Han skrek saker som "varför fick jag en sådan

här dotter". Han sa att något skulle hända med kniven men hon vet inte vad. Han

lämnade aldrig diskbänken. Hon stod mitt emot honom vid diskbänken. På något

sätt lyckades hon fa av honom kniven och slängde den i diskhon. Wasan stod hela

tiden vid dörröppningen till Daljas rum. Efter att han släppt kniven gick Hawre

tillbaka in till Daljas rum. Hon och Wasan följde efter. Hon såg hur Hawre utdelade

tio till femton hårda slag mot Dalja. Slagen träffade hela kroppen, även benen.

Wasan borde ha sett slagen, men de försökte samtidigt ta tag i Hawres armar och

dra honom ur rummet. Wasan bad henne att ringa efter deras far, vilket hon gjorde.

Tillsammans fick hon och Wasan därefter ut Hawre från Daljas rum. Hon vet inte

om de fick ut honom före eller efter det att deras far anlände. Hon gick in och satte

sig hos Dalja. Hawre kom då in i rummet ytterligare en gång. Han sade några saker

till Dalja och sedan spottade han på henne. Dalja låg helt tyst på sängen hela tiden.

Lanja var mitt bland dem under hela händelseförloppet. Hon såg hur Hawre vid ett

tillfälle under kvällen tog tag i Lanja och lyfte upp henne i tröjan. Han föste också

en hand över kroppen på Lanja och sa "akta dig". Hon kommer inte ihåg om Lanja

ramlade vid detta tillfälle. Lanja grät och skrek men skälet till det var att hon var

mycket rädd och att det var mycket skrik i huset. Vid ett annat tillfälle lyfte Hawre

upp Lanja i håret så att hon lämnade golvet. Han släppte henne sedan ungefår ett

steg åt sidan. Hon minns att Lanja grät och skrek som tidigare. Lanja har inte klagat

på smärta efteråt, troligtvis eftersom man inte känner smärta när man är så pass

rädd.
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Åtalspunkt 6: Wasan var inte hemma tidigare under kvällen när Hiwa skulle ta sin

medicin. Det blev besvärligt eftersom Hiwa inte ville ta sin medicin om inte båda

föräldrarna var hemma. Först var Hawre snäll och sa mjukt åt Hiwa att han skulle ta

sin medicin. Hawre satte sig sedan ner på knä framför Hiwa. Hon såg hur Hawre

skakade Hiwa med båda händerna om hans armar eller axlar. Det är mycket möjligt

art han sa "din mamma är inte här". Hon vet inte med vilken kraft Hawre skakade,

men hon såg att Hiwa rörde på sig. Hiwa blev ledsen och gick in på sitt rum. Han

stängde dörren och ville inte komma ut.

Åtalspunkt l b: Det var en fotbollsmatch på TV den kvällen och Wasan och Hawre

hade ganska många personer på besök. Några satt i köket, några i vardagsrummet,

några i hallen och några i Daljas rum. När de skulle gå stod alla vid dörren och hon

kommer ihåg att Hawre frågade varför de hade suttit på ett ställe och han suttit i

vardagsrummet. Hon gick iväg för att hämta en madrass eftersom hon och hennes

bror Assad skulle sova över hos Wasan och Hawre. När hon kom tillbaka märkte

hon att det var väldigt dålig stämning inne i huset. Kvar i huset var hon, Hawre,

Assad, Dalja och Lanja. Hon satte sig i köket. Hawre var arg och hon såg att han

slog ett slag på Lanjas axel med öppen handflata. Efter att hon sett slaget lutade hon

sig bort för att inte se något mer. Hon hörde fortfarande ljuden. Det kan inte ha varit

något annat än slag som hördes. Hawre tog på något sätt Lanja till hennes rum. Det

är mycket möjligt att Lanja skulle sova. Ljuden i Lanjas rum lät som de ljud hon

hört tidigare och hon förstod att det var slag hon hörde. Hennes koncentration var

på hennes bror Assad. Assad var den enda som drack alkohol den kvällen och han

var mycket berusad. Även fast Assad var mycket berusad var hon rädd att han

skulle göra något mot Hawre om han såg att Hawre slog Lanja. Både Lanja och

Hawre skrek hela tiden.

Den 31 december 2011 (åtalspunkt l e och 5): Hon och Rebaz gick över till Wasan

och Hawre för att se om Wasan hade en hårtork att låna dem. Rebaz hade barnvagn

med sig och stod vid barnet medan hon stod vid dörren. När de kom satt Wasan i
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vardagsrummet och lyssnade på musik med barnen. Hawre öppnade och hon

frågade efter Wasan. Wasan kom till dörren och frågade om Rebaz var med henne.

Hon bytte av Rebaz vid barnvagnen och Rebaz gick till dörren. Rebaz stängde

dörren och hon såg inte vad som hände då. Barnet började gråta och hon gick därför

tillbaka till dörren och Rebaz gick tillbaka till vagnen. Hon märkte då att det var

dålig stämning i huset. Hawre puttade ut Wasan genom dörröppningen och hon

puttade in Wasan igen. Hon minns inte varför Hawre puttade ut Wasan men hon

minns att Hawre i samband med detta sade "jag är gift med en hora". Då stod Lanja

bredvid dem, Hiwa stod vid julgranen och Dalja satt i soffan i vardagsrummet. De

pratade högt med varandra. Hawre gick runt till andra rum och sedan tillbaka till

hallen där de stod. Wasan stod då framför henne med ryggen mot henne. Hawre

gick mot Wasan på ett aggressivt sätt. Han stod nästan som på tårna för att visa att

han var arg. Han tog en grepp med båda sina händer runt Wasans hals. Hon stod

ungefär en och en halv meter ifrån och när hon märkte vad som hände skyndande

hon sig dit och försökte få bort Hawre. Det måste ha varit ett ganska hårt grepp

eftersom att det var svårt för henne att ta bort Hawres händer. Hawre höll sina

händer runt Wasans hals totalt kanske 6 sekunder. Efter det var det ingen mer

kontakt. Hon minns inte hur Wasan reagerade då men Wasan har efteråt sagt att det

gjorde ont. Hon tittade aldrig efter något märke på Wasans hals och kan därför inte

säga om det blev något märke. Någon gång under den liar händelsen lyfte Hawre

upp Lanja och kastade henne åt sidan. Hon minns inte om Lanja landade på sina

fötter men det brukar Lanja göra,

Fatemeh Bevgom Sonbol: Hon arbetar som kurator på sjukhuset och har haft

kontakt med familjen sedan deras barn diagnostiserades med leukemi. Föräldrar

som får veta att deras barn är sjukt reagerar väldigt starkt och hamnar i kris och

sorg. När hon först träffade Wasan och Hawre tillsammans fick hon uppfattningen

att de behövde varandra och var väldigt måna om varandra. När de började ined

enskilda samtal förstod hon att det fanns problem i familjen och även kring deras

föräldrar. Hon försökte då stödja dem att tänka på nuet. Wasan har berättat för
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henne om en incident i familjen. Hawres och Wasans äldsta dotter hade lagt upp

bilder på nätet och Hawre hade då blivit väldigt arg. Hon fick veta att Hawe hade

lyft en kniv vid tillfället men att han inte hade gjort något mer. Wasan har också

berättat att Hawre har slagit det yngsta barnet. Dagen efter det att Wasan berättat

detta träffade hon Hawre. Hon kände på sig att Hawre inte mådde riktigt bra men

hon visste inte varför. Hon tänkte att Hawre verkligen behövde hjälp. När ett barn

blir sjukt blir föräldrarna mer sårbara. Hon kände också på sig och såg att Wasan

och Hawre hade relationsproblem. Det blev mycket mer skrik och aggressioner men

hon tänkte att vem som helst kan reagera på det sättet under de omständigheterna

som rådde. Hon har inte heller märkt att Hawre har haft ett hett temperament när de

haft sina samtal. Hon frågade Hawre hur han och Wasan hade det. Hawre sade då

att ibland när han blir arg så gör han saker som han inte tycker är bra. Hawre

utvecklade inte detta. Hon kommer inte ihåg om någon av dem sagt något om några

fysiska reaktioner och hon har inte hört något om detta från vårdpersonalen. Hon

träffade Wasan den 20 december 2011. Då såg hon tydligt att Wasan inte mådde bra

och att hon inte hade mer ork och kraft. Wasan kände att hon inte orkade fortsätta

med relationen.

Rebaz Halwest Jadari: Det var nyårsafton. Hon hade sovit över hos Mirsal och de

hade bestämt att gemensamt gå till en fest senare på kvällen. Hon och Mirsal hade

varit ute och gått med barnvagnen. De ringde på hos Wasan för att fråga henne om

hon hade en hårfön att låna ut. De stod och pratade med Wasan om hårfönen medan

Hawre gick omkring i huset. Hawre kom sedan fram till dem och frågade henne

varför hon inte hade hälsat på. Hon svarade att de hade sett på film och att det

efteråt hade varit nedsläckt hos dem. Hawre frågade henne om någon hade sagt åt

henne att inte hälsa på dem. Hon sa nej. Då sa Hawre att det var Wasans mamma

som hade sagt åt henne att ingen skulle hälsa på honom och Wasan. Hawre sade

saker om Wasans familj och Wasan sade saker om Harwes familj. Det blev snabbt

högljutt. De skrek båda två och stämningen var hotfull. Allt gick mycket fort.

Hawre gick omkring i huset och lugnade sedan ned sig. Sedan skrek han mer igen.
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Lanja blev ganska rädd och började gråta Hon sade till Lanja att "kom så går vi".

Då blev Hawre arg och sade "det är min dotter, vart ska du gå med henne?". Hon

sade till Hawre att Lanja var rädd och då blev han ännu argare. Hon bad Wasan

sätta på sig sina kläder så att de kunde gå därifrån. Hon var rädd att han skulle slå

någon och ville att han skulle lugna ner sig. I den här vevan vaknade hennes dotter

och hon gick ut till barnvagnen för att titta till henne. När hon stod vid barnvagnen

hörde hon Wasan och Mirsal skrika. Hon tittade upp och skyndade sig mot dörren.

När hon var på väg mot dörren såg hon att Hawre stod med händerna om Wasans

hals. Wasan stod då med ryggen mot dörrkarmen och Mirsal stod bakom Hawre.

Hon kunde se på Wasan att hon blev väldigt rädd och fick panik. Wasans ögon

spärrades upp. Hon såg Hawres armar och vet om att han var väldigt aggressiv så

hon antar att han tog om Wasans hals med ganska mycket kraft och höll hårt. Det

var tumult och alla skrek. Mirsal försökte gå emellan och till slut släppte Hawre sitt

tag om Wasan. Hon gick fram och sade till honom att hon skulle ringa polisen för

att man inte får bete sig på det sättet. Sedan gick hon ut och ringde till sin man. Hon

bad maken komma dit och ringa polisen. Under den här tiden försökte Hawre putta

ut Wasan från huset. Han var väldigt arg och upprörd och puttade ganska aggressivt

på henne. Han skrek hela tiden. Bland annat skrek han att de var horor och att de

skulle ut från hans hus. Efter händelsen har Wasan vid ett flertal tillfållen nämnt att

hon har haft ont i halsen, att hon känt ett tryck och att hon har haft svårt att svälja.

Wasan har också berättat att hon har känt sig kränkt eftersom händelsen skedde

framför hennes barn. Även om Wasan inte har berättat mer än så har hon förstått att

Wasan är ledsen och att händelsen påverkat henne eftersom Wasan är tystare än

vanligt och inte är som hon brukar vara. Hon har inte sett något märke på Wasan

som kan ha kommit från händelsen, men hon har heller inte tittat efter något sådant.

Under händelsen lyfte Hawre upp Lanja från den ena sidan till den andra. Hon

antog att det gjorde ont eftersom han liksom slet tag i hennes arm. Lanja var

upprörd och grät redan innan Hawre ryckte tag i henne. Hon kommer inte ihåg hur

Lanja landade.
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Faissal Jadari:

Åtalspunkt 2: När Wasan var inlagd på sjukhus hade Wasan och Hawre ett möte

med en kurator. Wasan och Hawre berättade olika saker för kuratorn och det Hawre

berättade stämde inte överens med vad Wasan hade förväntat sig att han skulle

berätta. Den aktuella dagen var småbarnen hemma hos honom. Hawre och Wasan

kom hem till honom. Wasan grät och Hawre sade att han inte hade sagt det där utan

att han sagt något annat. Hawre var mycket arg och slog i väggen med sitt huvud

och sin knytnäve. Lilla flickan brukar vara rädd för höga ljud och hon gick fram till

sin pappa för att lugna ner honom. Hawre lyfte då upp flickan så att hon lättade från

golvet ungefär 20 cm och sedan slängde han iväg henne. Flickan landade en till två

meter bort. Flickan ramlade och landade på sina ben eller sin rygg. Han minns inte

om flickan fick något märke men hon grät. Han vet inte om flickan hade ont, men

hon grät och han ville bara hålla om henne. Han vet inte om Hawre lyfte flickan

med en eller två armar.

Den 12 december 2011 (åtalspunkt l d, 3 och 4): Hans döttrar ringde honom och

han tog sig dit med detsamma. Han var där på några minuter. Döttrarna var rädda

eftersom att Hawre hade dragit en kniv mot sin dotter och de ville ha någon där som

kunde lugna ner situationen. När han kom dit satt Hawre i köket med ryggen mot

köksluckorna. Hawre reste sig när han kom in och sade att han hade lugnat ner sig.

Då kramade han om Hawre och tog med honom till vardagsrummet. I

vardagsrummet pratade de om att man inte löser problem på det sättet. Hawre

berättade att han blev arg. Efter vad han har förstått så var Hawre arg på Dalja. Han

har förstått att Dalja hade begått ett fel och att Hawre hade gått till angrepp mot

henne. Hawre sa att han dragit kniv och även att han gått till angrepp och slagit

Dalja. Han sade åt Hawre att försöka vara en vän till son dotter, för att annars skulle

det bli svårt. Hawre tackade honom och följde honom sedan till dörren.
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Sven Hammarström: Det var nyårsafton och han och en kollega hade fått ett samtal

om bråk på den aktuella adressen. När de kom dit var målsäganden utanför.

Målsäganden var ledsen och förvirrad. Hans kollega pratade med målsäganden

medan han gick in för att prata med Hawre. Han tror att Hawre satt och lekte med

barnen på vardagsrumsgolvet när han kom dit. När han kom in i huset upplevde han

stämningen som ganska lugn och städad. Han hade fått veta att det skulle ha varit

något slags tumult i hallen samt att Hawre då skulle ha tagit tag i mellandottera och

dragit henne åt sidan. Hawre blev inledningsvis upprörd över att han var där, men

sedan lugnade han ned sig och de hade ett bra samtal i köket. Han pratade med

barnen först efter ett tag. De var ledsna och väldigt tysta, och han förstod att det var

jobbigt för dem att en uniformerad polis kommit hem till dem. Han frågade Lanja

om hon hade blivit slagen. Han kan även ha frågat om hon hade ont någonstans.

Lanja skakade nekande på huvudet. Sedan frågade han Lanja om hon hade blivit

slagen tidigare och då nickade Lanja. Dalja svarade på samma fråga att hon inte

hade blivit slagen. Mamman grät och var jätteledsen.

Asoos Rsool: Han känner både Hawre och Wasan väl och har en bra kontakt med

båda två. Eftersom hans och Hawres föräldrar kände varandra redan i Irak har han

känt Hawre sedan barndomen och de har även studerat tillsammans i Ryssland.

Wasan känner han sedan det blev känt att hon skulle gifta sig med Hawre. Sedan

Hawre och Wasan gifte sig har han ofta träffat dem tillsammans, men han har också

talat med Hawre ensam i telefon. Han känner Hawres familj som en familj med

kommunistiska rötter och en modern bakgrund. Han vet att Hawres far och mor

respekterar individens val och kvinnorätten. Han har svårt att tro att Hawres familj

skulle anses vara konservativ. Han känner inte Wasans familj lika väl som han

känner Hawres familj. Han har träffat Wasans familj när han har varit hemma hos

Wasan och Hawre. Han vet att de fick flytta från Irak till Iran och att det var en svår

tid för dem att gå igenom. Wasans familj är intellektuellt sett inte på samma nivå

som Hawres familj. Wasans familj har en del problem med problemlösning. Han

känner till att Wasan upplever att hennes och Hawres problem har att göra med
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Hawre familj. Hawres familj har sagt att det enda de vill är att det ska fungera

mellan Hawre och Wasan. Han har därför svårt att hitta grunden för Wasans tankar.

Under hela Wasans och Hawres äktenskap har det funnits tjafs och problem mellan

dem. Det har handlat om vanligt familjeproblem och han har själv varit med och

medlat mellan dem. Vad han vet har det aldrig förekommit våld mellan dem. Han

har svårt att tro att Hawre skulle göra något sådant. Hans uppfattning är att Hawre

alltid försökt göra sitt bästa för att Wasan skulle må bra. Hawre gav Wasan allt hon

ville ha och gjorde som hon sa. Han har sett Hawre tillsammans med barnen och vet

att Hawre är en exemplarisk pappa som älskar sina barn. Hawre spenderar mycket

tid med sina bara och när han ringer till Hawre efter jobbet hör han nästan alltid

barnen i bakgrunden. Han blev mycket förvånad när han hörde att Hawre satt i

häkte. Han har upplevt Wasan som en lite osäker människa med dåligt

självförtroende. Wasan är inte glad över att hon gifte sig och fick barn tidigt eller

föra att hon inte klarat sina studier. Wasan är ofta deprimerad och missnöjd med

livet och sig själv. När en människa känner på det sättet är det lätt att saker

uppförstoras. Han kan inte tänka sig att Hawre skulle kunna hålla en kniv i handen

och säga att han skulle döda sig själv och sin dotter. Hawre har ett lugnt

temperament.

Ashna Ahmed: Hon känner Hawre sedan de var barn och Wasan sedan Wasan gifte

sig med Hawre. Hon har haft tät kontakt med dem per telefon och de har även rest

tillsammans. Hon har även umgåtts enbart med Wasan. Hon har pratat med Wasan

en gång per telefon efter det att Hawre blev frihetsberövad. Hon ringde då till

Wasan och frågade om Hiwas tillstånd. Sedan pratade de om Hawres situation och

allt runtomkring det. Det var ett förtroendefullt samtal och de pratade cirka en

timme. Under samtalet berättade Wasan för henne att Hawre låtit kastrera sig. Hon

vet inte varför Wasan berättade detta för henne. Kanske var det en slags hämnd.

Hennes uppfattning är att det verkar finnas en planering bakom det som har hänt.

Tidigare när de diskuterat har det framkommit att Wasan är väldigt intresserad av

dyra saker och att hon vill ha det bättre ställt. Wasan har också diskuterat
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skilsmässa och har då låtit mycket imponerad av en kvinna som skilt sig. Wasan

ställde frågor om hur kvinnan ordnat sin ekonomi och vad hon fick av sin man. Hon

har fått veta att Wasan efter det som hänt haft kontakt med kvinnan som skilt sig.

Hon har svårt att tro att Hawre skulle ta till våld. Hon kan inte tänka sig att Hawre

skulle kunna stå med en kniv och säga att han skulle döda någon.
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1. GROV FRIDSKRÄNKNING (0300-K43188-11)

Målsägande
Lanja Abdullah, särskild företrädare adv Ann-Christin Redmar forordnad

Gärning
Hawre Abdullah har under tiden mellan den l september 2011 och den 31
december 2011 vid upprepade tillfallen uppsåtligen utsatt sin dotter Lanja
Abdullah för brottsliga gärningar. Hawre Abdullah har., i Uppsala;

a. någon gång under hösten 2011 i den gemensamma bostaden tillfogat Lanja
Abdullah smärta genom att utdela ett slag mot hennes huvud,

b. i oktober månad 2011 i den gemensamma bostaden tillfogat Lanja
Abdullah smärta genom att hårt greppa hennes arm och släpa henne efter
sig samt slå mot hennes kropp,

c. i december månad 2011 på Uppsala Akademiska sjukhus tillfogat Lanja
Abdullah smärta och rodnad genom att slå henne i ansiktet,

d. den 12 december 2011 i den gemensamma bostaden tillfogat henne smärta
genom att upprepade gånger hårt greppa hennes arm, lyfta henne från
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golvet och kasta henne åt sidan samt en gång lyfta henne i håret och kasta
henne åt sidan, samt

e. den 3 1 december 201 1 i den gemensamma bostaden tillfogat henne smärta
genom att lyfta henne i hennes tröjapch kasta henne åt sidan.

"
Var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad länkning av Lanja
Abdullahs integritet och har varit ägnade att allvarligt skada hennes
självkänsla.

Lagrum
4 kap 4 a § brottsbalken

2. MISSHANDEL (0300-K43188-11)

Målsägande
Lanja Abdullah, särskild företrädare adv Ann-Christin Redmar förordnad

Gärning
Abdullah har någon gång under åren 2009 eller 2010 i Uppsala uppsåtligen
tillfogat Lanja Abdullah i vart fall smärta genom att greppa hennes arm, lyfta
henne från marken och kasta henne åt sidan.

Lagrum
3 kap 5 § brottsbalken

3. MISSHANDEL (0300-K43188-11)

Målsägande
Dalja Abdullah, särskild företrädare adv Ann-Christin Redmar förordnad

Gärning
Abdullah har den 12 december 2011 i den gemensamma bostaden i Uppsala
uppsåtligen tillfogat Dalja Abdullah smärta och andnöd genom att hårt greppa
om hennes hals samt slå mot hennes överkropp.

3 kap 5 § brottsbalken
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4-5. OLAGA HOT och MISSHANDEL (0300-K43185-11)

Målsägande
Wasan Jidari, målsägandebiträde Ann-Christin Redmar förordnad.

Gärning
Abdullah har den 12 december 2011 hotat Jidari genom att uttala att han ska
döda deras gemensamma dotter Dalja Abdullah, samtidigt som han hållit en
kniv. Hotet har varit ägnat att hos Wasan Jidari framkalla allvarlig fruktan för
annans säkerhet till person.

Vidare har Abdullah den 31 december 2011 i den gemensamma bostaden i
Uppsala uppsåtligen tillfogat Jidari smärta och andnöd genom att hårt greppa
om hennes hals samt knuffa jtsf henne,.

lagrum
3 kap 5 § och 4 kap 5 § brottsbalken

6. OFREDANDE (0300-K43188-11)

Målsägande
ffiwa Abdullah, särskild företrädare Ann-Christine Redmar forordnad.

Gärning
Abdullah har den 12 december 2011 ofredat Hiwa Abdullah genom att, när
denne gråtit och ropat efter sin mor, greppat honom om armarna och skakat om
honom samtidigt som han skrikit att modem inte kommer.

Lagrum
4 kap 7 § brottsbalken

Bevisning avseende samtliga åtalspunkter

Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Hawre Abdullah

Förhör med målsäganden Wasan Jidari (angående åtalspunkterna 1-5)

Förhör med målsäganden Lanja Abdullah, presenteras genom uppspelning av
videoforhör (ca 50 och 40 min), medtages av åklagare till förhandling

Förhör med målsäganden Dalja Abdullah (ca 20 och 60 min), presenteras
genom uppspelning av videoförhör, medtages av åklagare till förhandling
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Vittnesförhör med Mirsal Jadari (syster till målsägande Wasan Jadari)
angående hennes iakttagelser, särskilt i samband med händelserna i
åtalspunkterna l b-e samt 3-6 till styrkande av åtalade gärningar.

Vittnesförhör med Faissal Jadari (far till målsägande Wasan Jadari) angående
hans iakttagelser, särskilt i samband med händelserna i åtalspunkterna 2 och
3, till styrkande av åtalade gärningar.

Vittnesförhör med Rebaz Halwest Jadari (svägerska till målsägande Wasan
Jadari) angående hennes iakttagelser, särskilt i samband med händelserna i
åtalspunkterna l e och $ till styrkande av åtalade gärningar,

A T S
Vittnesförhör med Fatemeh Beygom Sonbol angående vad som framkommit i
hennes kontakter med familjen, särskilt angående händelserna i
åtalspunkterna l och 3, till styrkande av åtalade gärningar.

Vittnesförhör med polisinspektör Sven Hammarström, Polismyndigheten i
Uppsala, angående hans iakttagelser av och kontakter med de tre målsägande i
samband med ingripande den 31 december 2011, till styrkande av åtalet.

Handläggning

Beräkna ^handlingen är ca 7-8 timmar förhandlingstid.

Stefan Ekero
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Uppgifter om behancffings- och öv^rvaknlngstid
Af

Planerad total behandlingstid l
|Ar

Lämplig öv«ivakrthöstid 1
Konlfttav mtcS !Wanofcarerfri\f&rti

Enligt de» individuella verkställighets- planen
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Bär Omhändertas
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Region Mitt

Frjvarden Uppsats

Box 1223 077-2280600
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Kriminalvården
+46184854892

Datum
2012-01-25

T-032 P.OD8/009 F-463

intern vårdgivare
FriuSrdsn

Frivårdea. "Uppsala
V/att P(i>jjj'?ifti

IDAP- Våld i n&ra relation
Wötmaton om väft program

Talafon |Fax

077-22 80 800 C1S-49S 48 32
Anoei progwiB

Behazidlingeprograra for män. som. år dömda för att ha. rtissliandlac. eller •u.töwét andra
former av kontrollerande beteende mot sin pArtrj.es- eller före detta partner,
Programmet används i kriminalvården sadaja 2004 och har utarbatats i
Storbritannien. Därifrån kommer också fåEkoirtftinöen 1DÄP (Iritegrated Domestic
Äbuse Programme) . Målgruppen är mån som utövat våld i nära heterosexuella
relationer. Ett kognitivt beteendeterapeutisJct program som bygger på social
inlärniagstéori . Progrananet inleda raed en Bröttsanalys (dj-uj»intervju) och en
förberedande Orienteriogesession. Dé.reft,er arbetar männen i grupp under 27 veckor
med en träff vsor j e vecka. Efter 27 vecfcor följs progrsumet upp med en individuell
återf allapreveötion. om 4 sessioner.

Planerad BehaftdlhgsUd 12

Vårdtagarens samtycke

Om j«g döms till skyddsnllsyn a^dl sätskild behsndiogsplan (kotnxaksvaid.) i aktuellt mal, Sr jag beredd att fullfölja
värd och behaadlkig i enlighet med denna pka.

Ortochtiaturn

fa
KUentans untlsreknft l förohcnwanrfe faR

andlingspiarj&n upprättad av Godkänd av

Vårdgivare
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Bi läsa 4

SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKUGANDE - DOM l BROTTMÅL

lo
Q

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 treveckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, far
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 rättstil-
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.

l 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 följ ande 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

www.domstol.se



1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

Beslut i övriga frågor

Kravs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
far 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 dom-
skäl enligt klagandens mening är orikti-

gt

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 an-
ges.

Skrivelsen ska var a undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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