
Västmanlands tingsrätt
B 2249-22

Häktat mål
Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Taher Amini (19810381-4730)
Tolkbehov dari, medborgare i Afghanistan.
Företräds av advokat Anders Ylönen.
- Anhållen i frånvaro 2022-04-23, Gripen 2022-04-24, Häktad 2022-04-26.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROV VÅLDTÄKT
5000-K449760-22

Taher Amini har tvingat NN, som inte deltog frivilligt, till ett vaginalt
samlag. Tvånget bestod av både misshandel och hot. Det hände den 21 april
2022 vid Långruvan, Norbergs kommun.

Taher Amini har sprungit efter NN och sedan misshandlat henne genom att
bland annat slå flera slag i hennes ansikte och mot hennes kropp. Vidare har
han tagit grepp om hennes kropp samt hållit fast och dragit i hennes kläder.
Taher Amini har tvingat NN att tåla handlingen då han suttit på henne, med
våld särat och hållit fast hennes ben, hållit fast hennes armar/händer, tagit av
henne kläderna samt lagt sin kroppstyngd över henne. NN orsakades bland
annat smärta, andnöd, rodnader och blånader.

Taher Amini har under händelseförloppet vid flera tillfällen hotat NN genom
att uttala ord med innebörd att han skulle skada och eller döda henne. Hoten
var sådana att NN kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga
säkerhet.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom att Taher Amini har visat särskild
hänsynslöshet och råhet genom att det förekommit upprepat våld samt att det
förekommit upprepade hot om att döda. Vidare har händelsen inträffat på en
enslig och farlig plats. NN har tagits till platsen i bil utan möjlighet att lämna
platsen eller söka hjälp.

Taher Amini begick gärningen med uppsåt.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post
Box 21 Mäster Ahls gata 8, plan E 010-562 50 00 registrator.ak-vasteras@aklagare.se
72103  VÄSTERÅS

Telefax
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Lagrum: 6 kap 1 § 1 st 1 men och 3 men 1 p och 3 st brottsbalken i sin
lydelse före 1 augusti 2022

Målsägande
Sekretess NN
Åklagaren för ej talan
Tolkbehov dari
Företräds av advokat Anna Möller.

2 FÖRSÖK TILL MORD
5000-K449760-22

Taher Amini har försökt att döda NN genom att kort efter händelsen ovan
(grova våldtäkten) misshandla NN genom att bland annat slå, knuffa samt dra
henne i kroppen och därefter knuffa ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål.
Det hände den 21 april 2022 vid Långruvan, Norbergs kommun.

Från tiden då hon knuffats ner till hon räddas den 22 april 2022 har hon, utan
möjlighet att på egen hand lämna gruvhålet, i skadat tillstånd tvingats
kvarstanna i cirka ett dygn i gruvhålet. Gruvhålet utgör en hälsovådlig miljö
genom att det bland annat är kallt, fuktigt och skräpigt. Vidare har Taher
Amini när NN befinner sig i gruvhålet kastat ner tegelstenar mot och delvis
på henne. NN har av Taher Amini lämnats i gruvhålet för att dö. Han var
medveten om att hon var vid liv när han lämnade henne.

Detta har orsakat NN bland annat smärta, sår, blånader, nedkylning samt
frakturer på arm, nyckelben och revben.

Taher Amini har under händelseförloppet vid flera tillfällen hotat NN genom
att uttala ord med innebörd att han skulle skada och/eller döda henne. Hoten
var sådana att NN kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga
säkerhet.

Taher Amini har genom ovan beskrivna handlande visat synnerligen
hänsynslöshet. NN har orsakats synnerligt lidande och fått bestående
kroppsskador.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns
någon fara för att brottet skulle fullbordas.

Taher Amini begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand
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SYNNERLIGEN GROV MISSHANDEL och OLAGA
FRIHETSBERÖVANDE

Synnerligen grov misshandel samt olaga frihetsberövande enligt
gärningsbeskrivning ovan.

Lagrum: 3 kap 6 § 2 st brottsbalken och 4 kap 2 § brottsbalken

Målsägande
Sekretess NN
Åklagaren för ej talan
Tolkbehov dari
Företräds av advokat Anna Möller.

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att beslaget av kläder, skor, jacka, kvitto, nycklar,

mobiltelefoner och sim-kort, beslagtaget hos Taher Amini, ska bestå tills
domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG45629.1
2022-5000-BG45629.2
2022-5000-BG45629.3
2022-5000-BG45629.4
2022-5000-BG45629.5
2022-5000-BG45646.1
2022-5000-BG45646.2:1
2022-5000-BG45646.2:2
2022-5000-BG45646.2:3
2022-5000-BG45646.3
2022-5000-BG45646.4:1
2022-5000-BG45646.4:3
2022-5000-BG45646.5
2022-5000-BG45646.6
2022-5000-BG45646.7
2022-5000-BG45646.8
2022-5000-BG45646.9
2022-5000-BG45646.10
2022-5000-BG45646.11
2022-5000-BG45646.12
2022-5000-BG56284.1
2022-5000-BG56284.2
2022-5000-BG56284.3
2022-5000-BG56284.4
2022-5000-BG56284.5
2022-5000-BG56284.6. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
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2. Det yrkas att beslaget av kläder, jacka och smycken, beslagtaget hos NN,
ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG45187.1
2022-5000-BG45187.2
2022-5000-BG45187.3
2022-5000-BG45187.4
2022-5000-BG51020.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

3 TALAN OM UTVISNING

Det yrkas att Taher Amini utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit
enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

4 Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden NN (tolkbehov dari) om relationen,

händelseförloppet samt uppkomna skador för att bevisa brott.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade Taher Amini (tolkbehov dari) som förnekar
brott.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet Jonas Hallin angående påträffandet av NN och hans
inledande åtgärder för att bevisa brott.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.

4. Förhör med vittnet Oscar Alm Sarin om räddningsinsatsen, hans
kontakt med NN, NN:s tillstånd och skador samt gruvhålets miljö allt för
att bevisa brott.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.

5. Förhör med vittnet Lula Surur Yasin (tolkbehov amhariska) angående
hennes kontakt med målsäganden på förmiddagen den 21 april 2022 för
att bevisa när NN lämnar bostaden.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.
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6. Förhör med vittnet NN2 (tolkbehov dari/persiska), målsägandens
mamma, angående bland annat NN:s uppgifter om relationen till Taher
Amini samt gällande NN:s uppgifter om att Taher Amini skulle komma
på besök den 21 april 2022 för att bevisa att Taher Amini är
gärningsman.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 30
minuter. Lämpligt med närvaro per videolänk från annan tingsrätt.

7. Förhör med vittnet Ali Sina Alavi (tolkbehov dari) angående hans
kännedom om NN och Taher Amini relation samt hans kontakt med NN
och Taher Amini för att bevisa att Taher Amini är gärningsman.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.

8. Förhör med vittnet Akbar Mohebi (tolkbehov dari) angående hans
kännedom om relationen mellan Taher Amini och NN för att bevisa att
Taher Amini är gärningsman.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.

9. Förhör med vittnet Ali Karimi angående bland annat hans kontakt med
Taher Amini, bokandet av biljetter på uppdrag av Amini, Aminis önskan
att låna bil samt önskemålet om att bli  skjutsad till Avesta för att bevisa
att Taher Amini är gärningsman.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.

10. Förhör med vittnet rättsläkaren Ingemar Thiblin, Rättsmedicinska
enheten i Uppsala, angående NN:s skador, skadornas uppkomstsätt samt
skadornas svårighetsgrad för att bevisa brott.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (vittnet kan höras per
telefon). Förhörstid ca 20 minuter.

11. Förhör med vittnet Jörgen Altervall specialsökhundförare, Region
Bergslagen, angående hundens markering vid brottsplatsundersökning
för att bevisa grov våldtäkt.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 20
minuter.

12. Förhör med vittnet Elin Lagerholm, Polisregion Mitt, angående
ärendeanalysen för att bevisa att Taher Amini befunnit sig på
brottsplatsen den 21 april 2022.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhörstid ca 30
minuter. Närvaro på telefon eller video pga utbildning på annan ort.
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5 Övrig bevisning
1. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 11-20) för att bevisa

tidpunkten för när NN påträffas och räddas ur gruvhålet samt inledande
uppgifter om hur hon hamnat i gruvhålet.

2. Insatsrapport Södra Dalarnas räddningstjänstförbud
(förundersökningsprotokoll s. 25-34) för att bevisa bland annat tidpunkt
för larmsamtal.

3. Bild över NN:s platsmarkering (förundersökningsprotokoll s. 57-58) för
att bevisa plats för händelserna.

4. Fotografier över Långgruvan (förundersökningsprotokoll s. 104-116) för
att visa bland annat platsen, placering av gruvhål och byggnad.

5. Fotografier i samband med räddningsinsatsen
(förundersökningsprotokoll s. 117-120) för att bevisa gruvhålets miljö
den 22 april 2022 samt visa gruvhålets djup.

6. Kartor, bilder och illustrationer (förundersökningsprotokoll s. 121-138)
för att bevisa bland annat den geografiska placeringen av Långgruvan
och andra platser, restider och framkomliga vägar.

7. Protokoll över platsundersökning med specialsökhund
(förundersökningsprotokoll s. 142-149) för att bevisa placering av
hundens markering.

8. Vittnesattest: PM upprättad av pa Emil Hindrikes och pasp Andreas
Nilsson (förundersökningsprotokoll s. 150) angående deras kontakt med
NN i samband med inledande förhör.

9. Information från Trafikverket med bilaga samt stillbilder från
Trafikverkets övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 157-
170 och 172-184) för att bevisa bland annat färdväg, tidpunkter, att
Taher Amini reser utan sällskap samt att han hanterar två telefoner.

10. Sammanställning av tågtider Halmstad-Hässleholm med bilaga
(förundersökningsprotokoll s. 185-187) för att bevisa färdväg och
tidpunkter.

11. Sammanställning av bokningar av biljetter SJ med bilagor
(förundersökningsprotokoll s. 188-193) för att bevisa inbokade biljetter,
namn på resenär, telefonnummer, datum för bokning samt kostnad och
betalning.

12. PM gällande tågresa i mars 2022 (förundersökningsprotokoll s. 194-195)
för att bevisa att Taher Amini rest till Avesta/Krylbo i mars 2022 för att
träffa NN.
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13. Sammanställning gällande Biltema i Avesta samt stillbilder från
övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 197-199 och 200-
206) för att bevisa bland annat kvitto på inköp, produktbild på rep,
tidpunkt för inköp och stillbilder från övervakningsfilm.

14. Sammanställning gällande Pressbyrån Halmstad C samt stillbilder från
övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 207-215) för att
bevisa bland annat inköp, tidpunkt för inköp, utseendet på Taher Aminis
kläder samt att Taher Amini besöker butiken ensam.

15. Vittnesattest: PM upprättad av pa Mårten Andersson
(förundersökningsprotokoll s. 216) för att bevisa eftersökningar i
polisens system om sovande man i Avesta/Krylbo den 21 april 2022.

16. Vittnesattest: PM upprättad av pa Mårten Andersson
(förundersökningsprotokoll s. 217) för att bevisa eftersökandet av
oidentifierad kvinna.

17. Sammanställning av väderobservationer från SMHI
(förundersökningsprotokoll s. 218-219) för att bevisa väderlek och
temperatur i området den 21-22 april 2022.

18. Foton från husrannsakan i Taher Aminis bostad
(förundersökningsprotokoll s. 232-238, 239-241, 243-244 och 249-259)
för att bevisa placering av beslag såsom byxor, skjorta, skor, jacka,
mobil, ryggsäckar med innehåll samt kvitto.

19. Fotografier samt kartbild (förundersökningsprotokoll s. 261-266) för att
bevisa upphittade tröjans placering och utseende.

20. Fotografier på NN:s kläder (förundersökningsprotokoll s. 267-274) för
att bevisa utseende.

21. Fotografier på mobiltelefon (förundersökningsprotokoll s. 275-277) för
att bevisa mobiltelefonens utseende (jfr beslagsprotokoll 2022-5000-
BG45656 punkt 1).

22. Stillbilder från övervakningskamera vid Stockholms C
(förundersökningsprotokoll s. 282-290) för att bevisa Taher Aminis
utseende, hans telefoninnehav samt att han är ensam.

23. Stillbilder från Stockholms central (förundersökningsprotokoll s. 291-
294) för att bevisa bland annat Taher Aminis färdväg, tillgång till
mobiler, kläder och packning.

24. Stillbilder från Göteborgs central (förundersökningsprotokoll s. 295-304)
för att bevisa bland annat färdväg, tillgång till ryggsäck samt att han
lämnar ett föremål i en papperskorg.
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25. Analysprotokoll mobiltelefon BG45646-1 (förundersökningsprotokoll s.
306-318) för att bevisa bland annat att Taher Amini är brukare av
mobiltelefonen, att mobiltelefonens innehåll raderats och för att visa
skärmavbilder av konversationer.

26. Undersökningsprotokoll gällande 2022-5000-BG56284 p 6
(förundersökningsprotokoll s. 319-320) för att visa utseendet av beslaget.

27. Analysprotokoll mobiltelefon BG56284-6 samt kompletterande protokoll
(förundersökningsprotokoll s. 321-354) för att bevisa bland annat att
mobilen brukas av Taher Amini vid brottstillfället, att mobilen har haft
ett flertal kontakter med NN, att mobilen använts för att motta
biljettbokningar samt mobilens webbsökningar.

28. Sammanställning av kommunikation mellan Taher Amini och vittnet Ali
Karimi (förundersökningsprotokoll s. 355) för att bevisa kontakter och
tidpunkt för kontakter.

29. Undersökningsprotokoll gällande Långgruvan
(förundersökningsprotokoll s. 357-365) för att bevisa bland annat
placering och utseende av gruvhål och omgivningen samt gruvhålets
djup.

30. Undersökningsprotokoll av tröja BG51020-1 (förundersökningsprotokoll
s. 366-369) för att bevisa utseende av påträffad tröja och dess skick.

31. Undersökningsprotokoll av Taher Aminis kläder
(förundersökningsprotokoll s. 370-377) för att bevisa kläder påträffade i
bostad och dess skick.

32. Sakkunnigutlåtande NFC (förundersökningsprotokoll s. 378-385) för att
bevisa att det i vaginalprov från NN påvisats sperma som kommer från
Taher Amini.

33. PM och illustration gällande kvinnliga könsorganets anatomi
(förundersökningsprotokoll s. 386-388) för att bevisa anatomisk
placering av vaginalproverna.

34. Sakkunnigutlåtande NFC (förundersökningsprotokoll s. 389-398) för att
bevisa att spermier påvisats på olika platser i NN:s underliv samt att hår
tillhörande NN påträffats i gruvhålet .

35. Rättsintyg (förundersökningsprotokoll s. 399-405) för att bevisa NN:s
skador.

36. Journalanteckning gällande Taher Amini (förundersökningsprotokoll s.
406) för att bevisa att Taher Amini uppsökt läkarvård på kvällen den 22
april 2022.
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37. Kontoutdrag tillhörande Taher Amini (förundersökningsprotokoll s. 407-
409) för att bevisa inköp/uttag i samband med resa samt inkomster för att
visa att kostnad för aktuella biljetter utgör en stor kostnad i förhållande
till inkomster.

38. Dagboksblad Migrationsverket (förundersökningsprotokoll s. 414-419)
för att bevisa tidpunkt för samtal och NN:s mående.

39. Tjänsteanteckning upprättad av Migrationsverket
(förundersökningsprotokoll s. 420-422) för att bevisa vad NN har berättat
om händelsen och måendet kort efter händelsen.

40. Översättning av ljudfil och PM (förundersökningsprotokoll s. 423-424)
för att bevisa innehåll i konversation samt tidpunkt för skickat
meddelande.

41. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG45646 (förundersökningsprotokoll s.
427-430) för att bevisa placering av bland annat telefoner och kläder.

42. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG45187 (förundersökningsprotokoll s.
431) för att bevisa beslag av NN:s kläder på sjukhuset.

43. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG45629 (förundersökningsprotokoll s.
432-433) för att bevisa Taher Aminis kläder i samband med gripandet.

44. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG51020 (förundersökningsprotokoll s.
434) för att bevisa påträffad tröja.

45. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG56284 (förundersökningsprotokoll s.
436-437) för att bevisa placering av bland annat mobiltelefon och kvitto.
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46. Ärendeanalys (förundersökningsprotokoll s. 438-480) för att bland annat
bevisa;
 - att mobiltelefoner som beslagtagits i Taher Aminis bostad har kopplat
upp i det geografiska området som täcker brottsplatsen,
- att mobiltelefonerna följer Taher Aminis resväg från bostadsorten till
brottsplatsen samt även hans rörelse mellan Avesta och Norberg vid
aktuell tid,
- att Taher Amini och NN har kontakt med varandra dagarna innan den
21 april 2022,
- att Taher Amiini har kontakt med NN under sin resa den 21 april 2022
när mobiltelefon åker norrut,
- att Taher Amini haft tillgång till en bil under sin vistelse i Norberg och
Avesta,
- att Taher Amini återvänt till brottsplatsen,
- att NN:s mobil under eftermiddagen den 21 april 2022 följer Taher
Aminis telefoner,
- att NN:s mobils sista uppkoppling sker mot en mast som täcker
tågstationen Avesta/Krylbo och
- att NN:s mobil sannolikt har stängts av i samband med att Taher Amini
med tåg lämnar Avesta.

47. Journalanteckningar (protokollbilaga med journaler/foton s. 4-113) för
att bevisa NN:s skador.

48. Fotografier från polispatrull och sjukvård (protokollbilaga med
journaler/foton s.114-126 och 127-157) för att bevisa NN:s skador.

49. Uppspelning av ljudfil gällande bokning av biljetter för att bevisa att
Taher Amini bokat tågbiljetter med hjälp av vittnet (för översättning av
ljudfil se bevisuppgift 5.40). Ljudfil medtas av åklagare.

50. Uppspelning av övervakningsfilm från uttagsautomat vid Stockholm C
för att bevisa tidpunkt för uttag, Taher Aminis utseende, hans
telefoninnehav samt att han är ensam (för stillbilder från
övervakningsfilmen se bevisuppgift 5.22). Filmen medtas av åklagare.

51. Uppspelning av övervakningsfilm från Biltema Avesta för att bevisa
inköp av rep samt Taher Aminis mående (för stillbilder från
övervakningsfilmen se bevisuppgift 5.13). Filmen medtas av åklagare.

52. Uppspelning av övervakningsfilm från Trafikverket för att bevisa att
Taher Amini reser ensam, tillgång till två mobiltelefoner, lämnar föremål
i papperskorg och packning (för stillbilder från övervakningsfilmen se
bevisuppgift 5.23 och 5.24). Filmer tas med av åklagare.

53. Uppspelning av film från polisen för att bevisa miljön i gruvhålet. Film
medtas av åklagare.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Nord-Mitt Handling 186
Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM-58374-22
Kammaråklagare Ann-Sofie Trossing 2022-09-14 Handläggare 504A-14

10(11)



 

54. Uppspelning av film från Sjöfartsverket för att visa NN:s skador samt
gruvhålets miljö. Filmer tas med av åklagare.

Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: yttrande från Kriminalvården.

Hänvisning till handlingar önskas avseende den åberopade skriftliga
bevisningen.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: total tid uppskattas till ca fem dagar.
Förslag på huvudförhandlingsplan bifogas.

För det fall vittnesattesterna inte godtas så åberopas förhör med aktuella
personer.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Nord-Mitt Handling 186
Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM-58374-22
Kammaråklagare Ann-Sofie Trossing 2022-09-14 Handläggare 504A-14

11(11)


