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Tilltalad
Hokan Goran, 880701-6871

143 42 Vårby

Frihetsberövande: Häktad

Påföljd m.m. 

Offentlig försvarare:
Advokat Martin Cullberg

Box 12706
112 94 Stockholm

Mord

Olovlig körning

Narkotikabrott

Brott mot knivlagen 

1. 

2. 

3. 

4. 

3 kap 1 § brottsbalken

3 § 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649)

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen 
(1968:64)

1 § 1 st och 4 § 1 st lagen (1988:254) om
förbud beträffande knivar och andra 
farliga föremål

Begångna brott Lagrum   

Fängelse på livstid

Bäckgårdsvägen 6

Advokatfirman Silbersky HB

DOMSLUT

Skadestånd
Hokan Goran ska utge skadestånd till Elina Ahonen med 100 000 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2010 till dess betalning 
sker. Hokan Goran ska därutöver till Elina Ahonen utge ersättning på årsbasis för 
förlust av underhåll med 20 000 kr per år från den 24 juni 2010 till den 10 
december 2015 då Elina Ahonen fyller 18 år, jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
Ersättningen förfaller årsvis till betalning den 31 januari efterföljande år. Från den 
årsbaserade ersättningen äger Hokan Goran rätt att avräkna eventuella 
samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207). Elina 
Ahonen förbehåller sig rätten att yrka ytterligare skadestånd om hon inte avslutat 
sina studier den 10 december 2015.

1. 
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Förverkande och beslag

Hokan Goran ska utge skadestånd till Nathalie Ahonen med 100 000 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2010 till dess 
betalning sker. Hokan Goran ska därutöver till Nathalie Ahonen utge ersättning på 
årsbasis för förlust av underhåll med 20 000 kr per år från den 24 juni 2010 till den 
12 mars 2019 då Nathalie Ahonen fyller 18 år, jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
Ersättningen förfaller årsvis till betalning den 31 januari efterföljande år. Från den 
årsbaserade ersättningen äger Hokan Goran rätt att avräkna eventuella 
samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207). Nathalie 
Ahonen förbehåller sig rätten att yrka ytterligare skadestånd om hon inte avslutat 
sina studier den 12 mars 2019.
Hokan Goran ska utge skadestånd till Daniella Sallinen med 100 000 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2010 till dess 
betalning sker. Hokan Goran ska därutöver till Daniella Sallinen utge ersättning på 
årsbasis för förlust av underhåll med 20 000 kr per år från den 24 juni 2010 till den 
27 juni 2023 då Daniella Sallinen fyller 18 år, jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
Ersättningen förfaller årsvis till betalning den 31 januari efterföljande år. Från den 
årsbaserade ersättningen äger Hokan Goran rätt att avräkna eventuella 
samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207). Daniella 
Sallinen förbehåller sig rätten att yrka ytterligare skadestånd om hon inte avslutat 
sina studier den 27 juni 2023.
Hokan Goran ska utge skadestånd till Charlie Sallinen med 100 000 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2010 till dess 
betalning sker. Hokan Goran ska därutöver till Charlie Sallinen utge ersättning på 
årsbasis för förlust av underhåll med 20 000 kr per år från den 24 juni 2010 till den 
9 augusti 2027 då Charlie Sallinen fyller 18 år, jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från respektive förfallodag till dess betalning sker. 
Ersättningen förfaller årsvis till betalning den 31 januari efterföljande år. Från den 
årsbaserade ersättningen äger Hokan Goran rätt att avräkna eventuella 
samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207). Charlie 
Sallinen förbehåller sig rätten att yrka ytterligare skadestånd om han inte avslutat 
sina studier den 9 augusti 2027.

I beslag tagna klädesplagg (Polismyndigheten i Stockholms län, 0201-2010-
BG16213 p 1-3), vapendelar och patroner (Polismyndigheten i Stockholms län, 
0201-2010-BG16383 p 4-13, 0201-2010-BG17605 p 2) samt kartong 
(Polismyndigheten i Stockholms län, 0201-2010-BG17607 p 1) ska bestå till dess 
domen vinner laga kraft.
I beslag tagen cannabisharts, batong och kniv förklaras förverkade. Beslagen ska 
bestå (Polismyndigheten i Stockholms län, beslag 2010-0201-BG18046 p 1-5).
I beslag tagna knivar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i 
Stockholms län, 7OTR/U, 2010-0201-BG13336 p 1-2).

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 
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Häktning m.m.

Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning
Martin Cullberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 355 674 kr. Av 
beloppet avser 71 135 kr mervärdesskatt.
Kristina Bengtsson Ljunggren tillerkänns ersättning av allmänna medel med 
181 604 kr. Av beloppet avser 36 321 kr mervärdesskatt.
Mats Flodén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 187 724 kr. Av beloppet
avser 37 545 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvararen och för målsägandebiträdena ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

4. 

Hokan Goran ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft 
mot honom.

Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för 
uppgifterna i det rättspsykiatriska utlåtandet ska bestå i målet.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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YRKANDEN M.M. 

Åklagarens yrkanden, se bilagorna 1 och 2. 

 

Enskilda anspråk, se bilagorna 3 – 5. 

 

DOMSKÄL 

Skuld 

Åtalet avseende mord (åtalspunkt 1, bilaga 1) 

Bakgrund 

Susanne Sallinen mördades i sin bostad den 24 juni 2010 vid 9-tiden på morgonen. 

Susanne Sallinen var en 37- årig ensamstående kvinna som bodde på Eskilsvägen 

63 i Haninge kommun. Hon hade fyra barn, Elina född 1997, Nathalie född 2001, 

Daniella född 2005 och Charlie född 2009.  Hon var vid tiden för mordet 

föräldraledig med Charlie.  

 

Elina och Nathalie har samma pappa, Timo Ahonen, medan Daniellas pappa heter 

Mats Heinonen.  Charlies pappa är Emad Aboras som sedan den 7 september 2010 

är häktad i sin utevaro såsom på sannolika skäl misstänkt för anstiftan till mordet på 

Susanne Sallinen. 

 

Mordet 

Genom utredningen i målet, bland annat den tekniska och rättsmedicinska 

bevisningen, är följande klarlagt; 

 

På morgonen torsdagen den 24 juni 2010 befann sig Susanne Sallinen tillsammans 

med sina barn i lägenheten på Eskilsvägen 63. Utöver dessa fanns också Ratka i 

bostaden. Ratka, som är jämnårig med och kamrat till Elina, hade sovit över hos 

Elina några dagar. Vid niotiden på morgonen ringde gärningsmannen på dörren till 

Susanne Sallinens lägenhet. Vid denna tidpunkt var det endast Susanne Sallinen och 

Charlie som var uppe. Övriga barn sov eller befann sig i vart fall i sina sovrum, 
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Elina och Ratka sov i vardagsrummet. Lägenheten bestod av fyra rum och kök. Av 

skissen nedan framgår var de olika personerna befann sig i lägenheten när 

gärningsmannen ringde på lägenhetsdörren samt var en bluray-kartong återfanns 

och var mordet skedde (blodpöl); 

 

 

 

 

Daniella 

                                         Elina och Ratka  

 

 

Bluraykartong 

 

Blodpöl                                Charlie och Susanne 

 

 

   Natalie 

 

 

 

När det ringde på dörren gick Susanne Sallinen med Charlie i famnen för att öppna 

dörren. Strax innanför ytterdörren avlossade gärningsmannen tre skott mot Susanne 

Sallinens huvud med ett 22-kalibrigt vapen, en pistol av märket Beretta, modell 76, 

kaliber .22LR. Av någon orsak, sannolikt på grund av vapenfel, avlossades inte de 

sista patronerna. I stället använde gärningsmannen pistolen med ljuddämpare att 

misshandla Susanne Sallinen med. Han slog henne upprepade gånger i huvudet med 

sådan kraft att pistolen gick sönder. Gärningsmannen begav sig sedan från 

lägenheten. Han lämnade kvar den trasiga pistolen invid Susanne Sallinen som 

levde när han lämnade lägenheten. Susanne Sallinen dödförklarades när hon inkom 
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till sjukhuset. Av utlåtandet över den utvidgade rättsmedicinska undersökningen 

framgår att Susanne Sallinen avlidit av skottskadorna i huvudet med skador på 

hjärnan och att skadebilden entydigt talar för att hon avsiktligt blivit beskjuten 

minst tre gånger av annan person. Utredningen i målet visar alltså att Susanne 

Sallinen mördats den 24 juni 2010. 

 

Vem är gärningsman? 

Frågan i målet är således inte om Susanne Sallinen mördats utan vem som är 

gärningsman. Åklagaren har därvid påstått att det är Hokan Goran som på 

uppmaning av Emad Aboras mördat Susanne Sallinen.  

 

Åklagarens teori 

När polisen började utreda mordet på Susanne Sallinen fann man ingen koppling 

mellan Susanne Sallinen och Hokan Goran. Däremot kunde man så småningom 

efter analys av Hokan Gorans och Emad Aboras telefonlistor konstatera att Emad 

Aboras och Hokan Goran haft ett stort antal telefonkontakter under första halvåret 

2010. Man kunde också se att Hokan Gorans och Emad Aboras telefoner vid några 

tillfällen kopplats upp på samma master och drog av detta slutsatsen att Hokan 

Goran och Emad Aboras vid dessa tillfällen också haft personliga samman-

träffanden. Att så varit fallet bekräftas av Hokan Goran samt styrks bland annat av 

vittnesförhöret med Ahmed Mahmoud som sett Hokan Goran och Emad Aboras 

tillsammans utanför en ICA affär och Nasrow Zangana som träffat Hokan Goran 

tillsammans med Emad Aboras i Husby i samband med en narkotikaaffär.  

 

Åklagarens teori är därvid att Emad Aboras önskade se Susanne Sallinen död. 

Skälet härtill kan ha varit att han, som låg i en vårdnadskonflikt med Susanne 

Sallinen angående Charlie och som – om han inte genom Charlie fick anknytning 

till Sverige – saknade rätt att uppehålla sig i landet. Emad Aboras har av detta skäl 

kontaktat Hokan Goran för att röja Susanne Sallinen ur vägen. 
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Åklagaren har till stöd för påståendet om att Hokan Goran är gärningsman åberopat 

en hel del bevisning, bland annat telefonlistor, säkrade fingeravtryck på en tom 

bluray-kartong, analys av kläder påträffade i en soptunna i närheten av mordplatsen,  

Hokan Gorans DNA på ett par arbetshandskar, polisens tidkontroller av Hokan 

Gorans påstådda förflyttningar på morddagen samt målsägandeförhör med Susanne 

Sallinens barn och vittnesförhör med ett stort antal personer. (Den av åklagaren 

åberopade bevisningen framgår av bilaga 1). 

 

Som ett indicium på att Hokan Goran är gärningsman har åklagaren vidare åberopat 

sökningar på Hokan Gorans flickväns dator, sökningar som åklagaren påstått utförts 

av Hokan Goran. 

 

Beträffande Emad Aboras motiv till att röja Susanne Sallinen ur vägen har 

åklagaren åberopat vittnesförhör med Anna El Shemy. Till stöd för påståendet att 

Emad Aboras låg bakom mordet har åklagaren vidare pekat på det förhållandet att 

Emad Aboras strax efter det att Hokan Goran greps beställt en enkelbiljett och rest 

till Egypten.  

 

Tingsrätten kommer nedan under skilda rubriker behandla vad som kommit fram 

genom den bevisning åklagaren lagt fram i målet. 

 

Telefonlistorna 

Vid en analys av telefonlistor har polisen funnit att det varit en tät telefonkontakt 

mellan Hokan Goran och Emad Aboras under våren 2010. Såsom framgått ovan 

kunde man också se att Hokan Gorans och Emad Aborass telefoner vid några 

tillfällen kopplats upp på samma master och drog av detta slutsatsen att Hokan 

Goran och Emad Aboras vid dessa tillfällen också haft personliga 

sammanträffanden, något som Hokan Goran bekräftat.  

 

8



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Enhet 5 

DOM 

2011-04-28 

B 9261-10 

 

 

 

 

 

Av telefonlistorna kan dessutom utläsas att såväl Hokan Goran som Emad Aboras 

den 19 juni 2010 skaffade sig varsin ny telefon med nytt abonnemang (Emad 

Aboras abonnemang med slutsiffrorna 31 och Hokan Gorans med slutsiffrorna 83). 

Dessa telefoner användes enbart under tiden den 19 till och med den 24 juni 2010. 

Sista samtalet mellan Hokan Goran och Emad Aboras mellan dessa telefoner  

skedde den 24 juni klockan 09.25, dvs. efter det att mordet på Susanne Sallinen 

skett. Därefter använde Emad Aboras inte denna telefon mer medan Hokan Goran 

har ett antal kontakter med andra personer samma dag. Därefter slutar även Hokan 

Goran använda sin telefon. På telefonen med slutsiffrorna 31 har Emad Aboras 

endast kontakt med Hokan Goran medan Hokan Goran på telefonen med 

slutsiffrorna 83 har kontakt även med andra personer.  

 

Telefonanalysen visar att Hokan Goran och Emad Aboras på dessa telefoner 

(slutsiffrorna 31 resp. 83) har kontakt på morgonen den 24 juni klockan 06.39 då 

Emad Aboras ringer till Hokan Goran, ett samtal som varade 40 sekunder. Vidare 

ringde Hokan Goran till Emad Aboras klockan 08.30, ett samtal som varade i 45 

sekunder. Hokan Goran befann sig då under masten Handen 90 grader, en mast som 

bland annat täcker in mordplatsen Eskilsvägen 63. Emad Aboras befann sig under 

masten Stadshagen 90 grader där också en annan av hans mobiltelefonnummer 

fanns. 

 

Säkrade fingeravtryck 

I Susanne Sallinens lägenhet påträffades en tom kartong vilken enligt påskrift 

innehållit en bluray-spelare. Vid analys av kartongen kunde man för det första 

konstatera att den hade våttorkats på utsidan. Innuti kartongen fann man dessutom 

fingeravtryck vilka kunde konstateras tillhöra Hokan Goran. Av åberopat 

sakkunnigutlåtande framgår att Hokan Goran avsatt fingeravtryck från höger 

pekfinger och vänster långfinger på insidan av bluray-kartongen. 
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Analys av kläder påträffade i en soptunna 

Ungefär en timme efter mordet skulle Margarita Linde slänga sopor i sin soptunna 

på Söderbymalmsvägen 18 i Haninge. När hon öppnade soptunnan såg hon att 

någon hade slängt kläder i den. Hon såg också att kläderna hade rödbruna fläckar, 

som av Falu rödfärg. Eftersom hon redan hört talas om att det skett ett mord i 

närheten blev hon misstänksam och kontaktade polis som kom och tog hand om 

kläderna. Det var en grön jacka och en svart keps med företagsloggan Bring samt 

ett par blåvita arbetshandskar från Biltema (se bild nedan). Kläderna sändes för 

analys vid Statens kriminaltekniska laboratorium (nedan SKL), bland annat med 

avseende på förekomsten av blodbesudlingar, tändsatspartiklar och DNA. 

 

 

 

 

Blodbesudlingar 

Vid den analys som gjordes vid SKL påträffades och säkrades blod som visade sig 

komma från Susanne Sallinen på både handskarna och jackan. Vid undersökning av 

kepsen kunde dock inga blodspår eller annat DNA säkras. 

 

Tändsatspartiklar 

Kläderna undersöktes också med avseende på tändsatspartiklar. På brottsplatsen 

säkrades ett antal patroner vilka inte hade avfyrats. Man undersökte därför de kläder 

Margarita Linde funnit i sin soptunna för att utröna om jackan och handskarna varit 

i nära anslutning till ett skjutvapen då patroner med aktuell typ av tändsats 

avlossats. 

10



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Enhet 5 

DOM 

2011-04-28 

B 9261-10 

 

 

 

 

 

 

Vid denna analys påvisades på provet från ärmarna på jackan 19 partiklar med 

likadan sammansättning som tändsatsresterna från patronhylsorna och på provet 

från framstycket av jackan påvisades 7 partiklar med samma sammansättning, vilket 

enligt SKL är ett förväntat resultat om jackan varit i nära anslutning till ett 

skjutvapen då patroner med aktuell typ av tändsats avlossats eller om jackan 

kontaminerats av partiklar från handskarna när de låg i soptunnan. 

 

På dammsugningsprovet från handskarna påvisades rikligt med partiklar (fler än 

100) med likadan sammansättning som tändsatsresterna från patronhylsorna. På 

dammsugningsprovet påvisades även ett antal s.k. karaktäristiska tändsatspartiklar. 

Fynden talade enligt SKL starkt för att handskarna har varit i nära anslutning till ett 

skjutvapen då patroner med aktuell typ av tändsats avlossats. 

 

Tingsrättens slutsats 

Fynden av blod från Susanne Sallinen på handskar och jacka liksom förekomsten av 

tändstatspartiklar med samma sammansättning som den som de återfunna 

patronerna haft visar att det är ställt bortom rimligt tvivel att kläderna burits av 

gärningsmannen vid mordet på Susanne Sallinen. 

 

Hokan Gorans DNA på påträffade arbetshandskar 

Vid undersökningen av de handskar som hittades i soptunnan på Söderbymalms-

vägen 18 återfanns på vänster handskes insida, vid handleden, DNA som kunde 

jämföras mot person. Resultatet talade med visshet (grad 4+) att detta DNA kom 

från Hokan Goran.  

 

Tingsrättens slutsats 

I beaktande av resultatet av DNA-undersökningen är det ställt bortom rimligt tvivel 

att Hokan Goran vid något tillfälle haft i vart fall vänsterhandsken på sig. 
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Barnens iakttagelser av mordet samt av gärningsmannen  

Såsom nämnts ovan var alla Susanne Sallinens barn hemma vid tidpunkten för 

mordet. Dessutom hade Elina en kamrat, Ratka, som sov över. Samtliga barn – 

frånsett Charlie, har hörts. Flertalet barn har uppgett att det vaknade av att det 

”plingade” på dörren och att det hörde hur Susanne Sallinen sa/skrek ”Vad gör du?” 

eller ”Vad fan gör du? ”Det hörde sedan ljud utifrån hallen. Alla barn har sedan 

berättat om hur de sett Susanne Sallinen ligga på golvet i hallen och att det var 

mycket blod runt henne. 

 

Nathalie, Daniella och Ratka har även gjort iakttagelser av gärningsmannen. De har 

försökt beskriva kläder, hårfärg etc. Inget av barnen har sett ansiktet på 

gärningsmannen. Nathalie har sagt att mannen liknade Daniellas pappa, att han hade 

en mörk jacka med något rött på ärmarna. Hon har beskrivit hans hårfärg som 

ljusgrå eller blond och att han hade en luva eller mössa på sig. Hon har också sagt 

att det var rött, blått och gult på kläderna samt att mannen slog på mamma. 

 

Daniella har berättat att mannen hade gulgröna kläder och grått hår samt att han 

hade en luva eller mössa på sig. Mannen slog mamma. 

 

Ratka har uppgett att hon uppfattade det som att det var en man, ganska lång, med 

en röd tröja och blont, kort hår. 

 

Inte något av barnen har således kunnat ge ett särskilt bra signalement av 

gärningsmannen. Trots att gärningsmannen, såsom tingsrätten funnit utrett, bar en 

grönfärgad bringjacka är det endast Daniella som beskrivit färgen på 

gärningsmannens klädsel såsom gulgrön. Nathalie och Ratka har båda beskrivit i 

vart fall någon del som röd. Att barnen beskrivit kläderna på detta sätt innebär inte 

annat än att tingsrätten vid sin bedömning av deras beskrivning av färger måste 

iaktta stor försiktighet. 

 

12



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Enhet 5 

DOM 

2011-04-28 

B 9261-10 

 

 

 

 

 

Alla barn som sett något av gärningsmannen har dock beskrivit hårfärgen som 

ljusgrå eller blond, något som inte alls stämmer in på Hokan Goran som är mycket 

mörk. Inte heller kan det förklaras av att gärningsmannen möjligen bar bringkepsen 

eftersom också denna är svart till färgen. 

 

Tingsrättens slutsats 

Någon säker slutsats av barnens iakttagelser av gärningsmannen kan inte dras, i vart 

fall ger iakttagelserna inte stöd åt åklagarens teori om vem som är gärningsman. 

 

Tidkontroller 

Av telefonanalysen har polisen kunnat slå fast att Hokan Goran klockan 08.04 den 

24 juni 2010 befann sig på en plats där hans mobiltelefon kopplade upp mot masten 

Sätra C 219 grader och att han 26 minuter senare, eller klockan 08.30, befann sig 

under masten Handen 90 grader, en mast som täcker in bland annat Eskilsvägen 63 

(mordplatsen). Mot bakgrund av den berättelse Hokan Goran lämnat vid 

huvudförhandlingen har förundersökningen kompletterats med att polis kört denna 

sträcka. Polisbilen har därvid iakttagit gällande hastighetsbegränsningar och funnit 

att det tar ca 27 minuter att tillryggalägga denna sträcka. Tingsrätten återkommer 

nedan vid bedömningen av Hokan Gorans version vilken betydelse denna 

tidkontroll kan ha. 

 

Datorsökningar 

Polisen har efter det att Hokan Goran gripits kontrollerat Hokan Gorans flickväns, 

Theresia Larsson, dator. Vid denna kontroll har man kunnat se att det skett 

sökningar på denna dator. Polisen har använt ett antal olika sökord, bland annat 

mord och därvid funnit bland annat följande;  

 

Sökordet Mord 

Vid analys av datorn med sökordet mord har träffar funnits som talar för att följande 

sidor/artiklar på Internet har besökts, Amerikansk kvinna planerade mord i Sverige, 
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Anhållen för mord i Alvesta, Wordpress sida, Hovrätten fastställer dom på 18 års 

fängelse för mord på svt-kvinna, Misstänkt för mord i Alvesta, 350 olösta mord i 

landet, De ouppklarade morden, Misstänkt mord i Helsingborg, mord som ska 

lösas, Charliew.svenskamord.se, Misstänkt mord i Helsingborg. Vännen larmade 

polis och Två män åtalade för mord. Dessutom har bloggar och sökmotorer använts 

för sökning på ouppklarade mord. 

 

Sökord Pistol 

För sökordet pistol har polisen funnit träffar som talar för att Google använts för att 

söka efter Cz Pistol Model 27 7,65 Nazi och buymilsurp.com för att söka efter 

tillbehör till den pistolen. 

 

Internethistorik beträffande Theresia Larssons dator har visat att användare av 

datorn bland annat tittat på Lagar och Regler på polisens hemsida, besökt SKL:s 

hemsida och tittat på Är fingeravtryck säkra bevis?, varit inne på Säkerhetspolisens 

hemsida en vecka innan mordet begicks och besökt sidor på internet innehållande 

nyheter om begånget brott en och två dagar efter mordet.  

 

Polisen har också undersökt datorer tillhöriga Hokan Gorans familj och till vilka 

Hokan Goran haft tillgång. På en av dessa datorer har man funnit fyra vapenbilder 

nerladdade och sparade den 17 juni 2010. 

 

Tingsrättens slutsats 

Mot bakgrund av vad Hokan Goran själv uppgett och med beaktande även av de 

uppgifter Theresia Larsson lämnat finner tingsrätten det ställt bortom rimligt tvivel 

att det varit Hokan Goran som gjort huvuddelen av dessa sökningar. 

 

Emad Aboras motiv för att låta mörda Susanne Sallinen 

Såsom nämnts tidigare bygger åklagarens teori på att Emad Aboras önskade 

Susanne Sallinens död. Emad Aboras var gift med en rumänsk kvinna Mirela med 
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vilken han hade en son, Seif. Mirela hade några månader innan mordet återflyttat 

till Rumänien och då tagit med sig sonen. Skälet härtill ska ha varit att Emad 

Aboras både slagit och hotat Mirela. Mirela hade ansökt om äktenskapsskillnad från 

Emad Aboras.  

 

Under äktenskapet med Mirela hade Emad Aboras en kort relation med Susanne 

Sallinen. Susanne Sallinen blev gravid med Emad Aboras och födde Charlie. 

Susanne Sallinen hade ensam vårdnad om Charlie. Vid tiden för mordet hade Emad 

Aboras inlett en vårdnadsprocess mot Susanne Sallinen angående Charlie. 

 

Eftersom Mirela återflyttat till Rumänien saknade Emad Aboras anknytning till 

Sverige varför han riskerade att utvisas ur Sverige. Enligt åklagaren var detta skälet 

till att Emad Aboras ville ha vårdnaden om Charlie för att på så sätt få anknytning 

till Sverige och rätt att stanna kvar. 

 

Av uppgifter från bland andra Marie Samuelsson har framkommit att Susanne 

Sallinen kände ett starkt obehag inför Emad Aboras och att hon inte ville träffa 

honom. Hon var rädd för Emad Aboras. 

 

Utredningen har vidare visat att Emad Aboras tidigare arbetat i Dubai men att han 

på grund av brottslighet inte får återvända dit. 

 

Emad Aboras var inledningsvis misstänkt för mordet på Susanne Sallinen men det 

visade sig att han hade alibi för mordtillfället. Han befann sig inne i Stockholm när 

mordet begicks. När Hokan Goran greps och häktades den 17 juli 2010 publicerades 

nyheten i media. Dagen efter, eller den 18 juli, köpte Emad Aboras en enkelbiljett 

till Egypten och reste den 19 juli. Han har ännu inte återvänt. Han är – såsom 

tidigare nämnts – häktad i sin utevaro såsom på sannolika skäl misstänkt för 

anstiftan till mordet på Susanne Sallinen. 
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Tingsrättens slutsats 

Genom det som kommit fram beträffande Emad Aboras kan inte någon säker 

slutsats dras vad gäller den motivbild åklagaren gett uttryck för. Visserligen 

motsäger omständigheterna inte denna teori. Att Emad Aboras dagen efter det att 

Hokan Goran greps köpte en enkelbiljett till Egypten och reste ner den 19 juli 2010 

utan att därefter återvända talar för att Emad Aboras haft något med mordet att 

skaffa. Skälet till resan kan emellertid också vara den Emad Aboras själv uppgett 

till bland andra Ulla Vasquez, att hans mamma var svårt cancersjuk. 

Sammanfattningsvis ger omständigheterna inte tillräckligt stöd åt åklagarens teori 

om att Emad Aboras önskade Susanne Sallinens död. Tingsrätten kan därför inte vid 

sin prövning utgå från att så varit fallet.  

 

Sammanfattande bedömning av åklagarens teori 

Av de omständigheter åklagaren lagt fram i målet är det enbart barnens iakttagelser 

av gärningsmannen som direkt talar emot åklagarens teori om att Hokan Goran på 

uppdrag av Emad Aboras mördat Susanne Sallinen den 24 juni 2010. 

 

Flera av de omständigheter tingsrätten funnit utredda är mycket besvärande för 

Hokan Goran, så t.ex. att hans fingeravtryck säkrats på den bluray-kartong som 

återfunnits på brottsplatsen, att hans DNA återfunnits på insidan av vänster biltema-

handske, vilken kunnat konstateras ha burits av gärningsmannen vid mordet, att 

Hokan Gorans mobiltelefon vid mordet befunnit sig under den mast som samtal från 

bland annat mordplatsen kopplats upp på.  

 

Det är också graverande att Hokan Goran och Emad Aboras endast några dagar före 

mordet (den 19 juni) införskaffade varsin ny mobil med ett nytt abonnemang och att 

de upphörde använda dessa telefoner strax efter mordet, Emad Aboras klockan 

09.25 den 24 juni 2010 då han tar emot ett samtal från Hokan Goran som varade i 

211 sekunder och Hokan Goran klockan 19.56 då han skickar ett SMS till Emad 

Aboras. 
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Också de sökningar som Hokan Goran gjort på Theresia Larssons och sin egen 

dator kan tala för åklagarens teori. 

 

Slutligen är det anmärkningsvärt att Hokan Goran hunnit med det han påstått från 

det att han klockan 08.04 befinner sig under masten Sätra C 219 grader till dess att 

han är framme vid Eskilsvägen och kopplas upp mot masten Handen 90 grader. 

 

Om det åklagaren lyckats styrka är tillräckligt för att tingsrätten ska kunna finna det 

ställt bortom rimligt tvivel att det var Hokan Goran som mördade Susanne Sallinen 

återkommer tingsrätten till sedan Hokan Gorans egen version kontrollerats. 

 

Hokan Gorans version. 

Hokan Goran har förnekat att det var han som mördade Susanne Sallinen. 

 

Hokan Goran har inlett sin version med att säga att han är en kriminell person, som 

bland annat sysslat med narkotikaförsäljning. Påståendet om narkotikaförsäljning 

vinner stöd av att polisen i samband med gripandet av Hokan Goran påträffade ca 

2,5 hg cannabis i hans bil.  

 

Han har erkänt, att de mobiltelefonkontakter åklagaren visat har förekommit mellan 

honom och Emad Aboras, har skett och också att han och Emad Aboras haft 

personliga sammanträffanden vid de tillfällen åklagaren påstått. Deras kontakter har 

dock inte gällt planering av mordet på Susanne Sallinen utan har gällt 

narkotikaaffärer. Hokan Goran har sålt narkotika till Emad Aboras. Han har sålt ”på 

krita” till Emad Aboras som sedan skulle sälja vidare och behålla mellanskillnaden. 

 

Hans försäljning av narkotika till Emad Aboras har lett till att Emad Aboras fått en 

skuld till honom på sammanlagt 80 000 kr. De kontakter och sammanträffanden han 

haft med Emad Aboras strax före mordet och även under morddagen har haft med 

denna skuld att göra. Emad Aboras hade – trots upprepade påstötningar – inte 
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reglerat denna skuld. Hokan Goran hade tröttnat på att inte få betalt. Han bestämde 

sig därför för att kontakta en indrivare som han valt att kalla Adam och som han 

sedan tidigare var bekant med. Tanken var att Adam skulle uppsöka Emad Aboras 

och säga att han nu övertagit den skuld Emad Aboras hade till Hokan Goran. För att 

visa att det nu var allvar skulle Adam skjuta Emad Aboras i benet. 

 

Hokan Goran kom därefter överens med Emad Aboras vid ett sammanträffande i 

Kungens kurva om att Emad Aboras senast den 24 juni 2010 skulle i vart fall betala 

av 8 500 kr på sin skuld. Skälet till att man valde just den 24 juni var att Emad 

Aboras skulle få lön detta datum. På morgonen den 24 juni (samtalet klockan 06.39) 

ringde Emad Aboras och sa att han inte kunde betala eftersom han inte fått någon 

lön. Hokan Goran ringde till Adam och åkte sedan hem till honom för att ta med 

honom. Han var hemma hos Adam i ca fem minuter. Adam tog med sig pistolen 

försedd med en ljuddämpare. Tanken var att de skulle söka rätt på Emad Aboras 

och sätta sina planer om ett skott i benet i verket. De körde förbi Emad Aboras 

bostad men såg inte hans firmabil. 

 

Färden fortsatte mot Emad Aboras arbetsplats i Brandbergen. På väg dit ringde 

Hokan Goran till Emad Aboras (samtalet 08.30). Emad Aboras berättade då att han 

inte jobbade eftersom han satt barnvakt hemma hos sitt x (Susanne Sallinen). Hokan 

Goran befann sig på Idunvägen när han ringde till Emad Aboras. Eftersom Hokan 

Goran visste var någonstans Emad Aboras x bodde, Emad Aboras hade pekat ut det 

för honom vid något tidigare tillfälle, körde Hokan Goran till Eskilsvägen. Han 

parkerade ute på gatan och pekade ut för Adam var Susanne Sallinen bodde. Han sa 

vidare åt Adam att det skulle stå ett finskt namn på dörren. Hokan Goran visste att 

Emad Aboras x var finska. De gick till bakluckan på bilen där Adam tog bring-

kläderna, bluray-kartongen och biltema-handskarna. Pistolen hade han gömd under 

kartongen. Adam gick fram till porten på Susanne Sallinens hus men återvände 

direkt och sa att porten var försedd med en portkod. Hokan Goran uppmanade 

honom gå tillbaka och vänta tills någon passerade ut genom porten. Efter en kort 
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stund kom Adam springande och tecknade åt Hokan Goran att köra från platsen 

samtidigt som Adam själv försvann in mellan bussgaragen. Hokan Goran förstod att 

något gått snett och körde till Farsta Centrum. 

 

Närmare tillfråga om detaljer i sin berättelse har Hokan Goran uppgett; 

 

Mobiltelefoner 

Hokan Goran har bekräftat att de mobiltelefoner polis knutit till honom också har 

varit hans telefoner och hans abonnemang. Han har vidare uppgett att han under den 

aktuella tiden haft ytterligare telefoner vilka polisen inte lyckats hitta. Skälet till att 

han använt så många olika telefoner och abonnemang är att han sysslat med 

narkotikaaffärer. Han ville inte åka fast och ville därför inte att polisen skulle känna 

till hans nummer. Han handlade alla sina telefoner i en affär i Skogås, något som 

bekräftats av innehavaren till den butiken. 

 

Varför nya telefoner den 19 juni 2010 

Det var Hokan Goran som bad Emad Aboras köpa sig en ny telefon den 19 juni 

eftersom han var skyldig honom pengar. Hokan Goran hade haft sin andra telefon 

en längre tid och ville därför att Emad Aboras skulle skaffa sig en ny telefon om 

han skulle få Hokan Gorans nya mobiltelefonnummer. Hokan Goran vet inte varför 

Emad Aboras gjorde sig av med sin telefon efter mordet. Själv har Hokan Goran 

gjort sig av med tre telefoner. 

 

Hokan Gorans kännedom om Susanne Sallinen 

Hokan Goran har aldrig träffat Susanne Sallinen. Han visste endast att hon var 

Emad Aboras x och att Emad Aboras hade en son med henne. Han kände också till 

att hon kom från Finland och Emad Aboras hade pekat ut det hus hon bodde i vid 

något tillfälle. Emad Aboras hade pekat mot mitten av huset. 
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Hokan Goran och Emad Aboras 

Hokan Goran och Emad Aboras hade träffats genom en gemensam bekant. Denne 

är hörd under utredningen men har förnekat att han känner Hokan Goran. Första 

gången Hokan Goran träffade Emad Aboras var någon gång under 2009. Emad 

Aboras visste att Hokan Goran höll på med narkotika och ville köpa ”på krita” från 

honom för att sälja vidare. Mellanskillnaden skulle han behålla själv.  

 

Hokan Goran och Emad Aboras träffades allt emellanåt. Hokan Goran hade tätare 

telefonkontakt med Emad Aboras än vad han träffade honom. De sågs ofta i 

Handen, antingen i Centrum eller på en parkeringsplats. Vid dessa möten talade de 

mest affärer. 

 

Hokan Goran kände också till att Emad Aboras kom från Egypten, att han varit 

advokat där, att han varit i Dubai och åkt fast för något. Hokan Goran visste även 

var Emad Aboras bodde och hade besökt honom i bostaden vid några tillfällen. Han 

kände också till att Emad Aboras arbetade som städare i Sverige och var 

städfirmans kontor låg. 

 

Hokan Goran har slutligen bekräftat att de mobiltelefonnummer polisen spårat till 

Emad Aboras också är nummer som Hokan Goran haft. 

 

Emad Aboras skuld till Hokan Goran 

Vid tiden för mordet hade Emad Aboras en skuld till Hokan Goran som uppgick till 

80 000 kr. Trots flera påstötningar hade han inte betalt av något på skulden. I 

månadsskiftet april/maj 2010 påstod han t.ex. att han blivit rånad och därför inte 

kunde betala av något på sin skuld. Emad Aboras lovade gång på gång att han 

skulle betala men det blev aldrig något av det. Hokan Goran uppfattade det därför 

som om Emad Aboras inte hade för avsikt att betala. Det var därför som Hokan 

Goran kontaktade Adam. 
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Mötet i Husby den 24/25 maj 2010. 

Hokan Goran hade stämt träff med Nazrow Zangana i anledning av en 

narkotikaaffär. Emad Aboras var tillsammans med Hokan Goran. Det fanns inget 

skäl till att Emad Aboras var med annat än att de var tillsammans den dagen. Att 

mötet haft samband med en narkotikaaffär mellan Hokan Goran och Nazrow 

Zangana vinner stöd av det Nazrow Zangana berättat inför tingsrätten. 

 

Bring-kläderna och besöket på McDonalds den 21 juni 2010 

Hokan Goran och Emad Aboras sammanträffade den 21 juni 2010 på McDonalds 

vid Kungens kurva. Vid detta möte sa han åt Emad Aboras att slutdatumet för 

betalningen var den 24 juni.  

 

Innan mötet med Emad Aboras hade Hokan Goran träffat Banipal Adam som 

arbetade åt budfirman Bring. Han hade tidigare frågat Banipal Adam om kläderna 

och den 21 juni fick han dem av honom. Banipal Adam frågade inte och Hokan 

Goran berättade inte heller vad han skulle ha kläderna till. Hokan Goran erbjöd sig 

att betala pengar för dem men Banipal Adam ville inte ha något för dem. Skälet till 

varför han ville ha bring-kläderna var att Emad Aboras, som kände till slutdatumet 

den 24 juni, kanske skulle vara extra uppmärksam och vägra öppna dörren om 

Hokan Goran eller någon annan kom och ringde på.  

 

Trots att Banipal Adam hörd under ed har förnekat att bring-kläderna kommer ifrån 

honom finner tingsrätten att det kan hållas för visst att så varit fallet. 

 

När Adam steg ur bilen vid Susanne Sallinens bostad den 24 juni tog han bring-

kläderna som låg i bagageutrymmet. Där låg även Hokan Gorans biltema-handskar. 

Det var inte tänkt att Adam skulle ta dem men det gjorde han. Bluray-kartongen låg 

också i bagageutrymmet. Tanken var att den skulle användas när han och Theresia 

Larsson skulle flytta ihop. Adam torkade av den innan han tog den med en trasa 
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som låg i bilen. Adam tog bluray-kartongen för att det skulle se ut som om han 

skulle leverera den. 

 

Skälet till att också Adam skulle vara utklädd till Bring-bud var att Emad Aboras 

visste om att Hokan Goran skulle kontakta utomstående i anledning av Emad 

Aboras skuld till honom. Hokan Goran vet inte vad som hände med kläderna efter 

mordet. 

 

Indrivaren Adam 

Hokan Goran kom i kontakt med Adam genom en vän. Han vill inte säga vad 

vännen heter av rädsla för att själv bli mördad. Hokan Goran träffade Adam i början 

eller mitten av juni månad år 2010. De träffades i Haninge centrum sedan de stämt 

träff via en kamrats telefon. Han och Adam samtalade om de problem Hokan Goran 

hade med att få betalt av Emad Aboras. De talade om att Adam kunde visa upp sig 

för Emad Aboras och säga att det numera var han som ägde Hokan Goran fordran. 

Något mer bestämdes inte vid detta tillfälle. 

 

Adam och Hokan Goran träffades en andra gång, även denna gång i Haninge 

centrum. Vid detta tillfälle hade Hokan Goran tröttnat på Emad Aboras och nu 

berättade han för Adam att han skulle ge Emad Aboras ett slutdatum och att Adam 

skulle skjuta Emad Aboras i benet, något som skulle ske om Emad Aboras inte 

betalade på slutdatumet. 

 

Adam skulle få 30 % av det han drev in. Tanken var också att Adam skulle öka på 

skulden när han drev in den. 

 

Sammanfattande bedömning av Hokan Gorans berättelse 

En omständighet att beakta vid prövningen av Hokan Gorans berättelse är att han 

under hela förundersökningen valt att inte svara på polisens frågor eller i vart fall 

inte lämna den redogörelse han gjort inför tingsrätten. Han har valt att lämna sin 
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berättelse först vid huvudförhandlingen. Han har emellertid redan den 3 januari 

2011 lämnat en berättelse som i allt väsentligt stämmer överens med vad han nu 

berättat för tingsrätten. Den 3 januari berättade han emellertid inte för polis eller 

åklagare utan valde att lämna sina uppgifter till häkteskoordinatorn Karin 

Redbrandt, något som framgått av förhöret med henne. Vid detta tillfälle var 

förundersökningen ännu inte avslutad även om Hokan Goran genom de förhör som 

hållits med honom delgetts en hel del uppgifter ur förundersökningen, såsom delar 

av telefonanalysen m.m. Att Hokan Goran valt att berätta på detta sätt förringar 

tilltron till den berättelse han lämnat inför tingsrätten.  

 

Att han lämnat sin berättelse först till häkteskoordinatorn och sedan till tingsrätten 

talar i stället för att han, när han förstått att polisen hittat en hel del uppgifter som 

bland annat binder honom till mordplatsen, förstått att han måste finna förklaringar 

till allt som polisen då visste och även skulle kunna upptäcka under den fortsatta 

förundersökningen. Det är därvid inte ett orimligt antagande att han, dels måste 

finna en förklaring till kontakterna med Emad Aboras (såväl genom mobiltelefoner 

som personliga sammanträffanden), dels att han måste föra in en icke namngiven  

och därför okontrollerbar person (Adam) i sin berättelse. Redan dessa 

omständigheter talar för att den berättelse Hokan Goran lämnat inför tingsrätten är 

en efterhandskonstruktion, byggd på dels vad polisen delgett honom under förhören, 

dels på vad Hokan Goran visste att polisen skulle kunna upptäcka. 

 

Till dessa omständigheter kommer en del orimligheter i Hokan Gorans berättelse, 

särskilt gäller de hans påståenden om vad han gjorde på morgonen den 24 juni 

2010. Av telefonanalyserna har – såsom tidigare nämnts – kunnat fastslås att Hokan 

Goran klockan 08.04 befann sig under masten Sätra C 219 grader och att han 26 

minuter senare befann sig under en mast som bland annat täcker Eskilsvägen 63. 

Enligt tingsrättens mening faller det redan på sin orimlighet att han, även om han 

överskridit gällande hastighetsbegränsningar, skulle ha hunnit dels hämta upp 

Adam, ett moment som enligt Hokan Goran själv tagit mellan 5 – 10 minuter, dels 
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köra förbi Emad Aboras bostad för att kontrollera om denne var hemma. Vid 

hållande av hastighetsbegränsningarna tar denna sträcka – oräknat eventuell omväg 

för att hämta upp Adam – ca. 27 minuter. Enligt tingsrättens mening kan dessa 

påståenden inte vara sanna utan kan lämnas utan avseende.  

 

Slutligen är Hokan Gorans förklaring till varför han och Emad Aboras den 19 juni 

2010 skaffade sig varsin ny mobiltelefon med nytt abonnemang, telefoner de 

slutade använda strax efter mordet, inte trovärdig utan kan lämnas utan avseende. 

 

Sammanfattningsvis finner tingsrätten mot bakgrund av det anförda att det kan 

hållas för visst att den berättelse Hokan Goran lämnat är en efterhandskonstruktion. 

Hans berättelse kan därför lämnas utan vidare avseende. 

 

Tingsrätten återkommer därför till den fråga som ställdes efter den sammanfattande 

bedömningen av åklagarens teori, nämligen om det åklagaren lyckats styrka är 

tillräckligt för att tingsrätten ska kunna finna det ställt bortom rimligt tvivel att det 

var Hokan Goran som mördade Susanne Sallinen. 

 

Det kan därvid konstateras att det åklagaren tagit fram angående mobiltelefon-

trafiken mellan Hokan Goran och Emad Aboras visar en tät kontakt mellan dem 

under senvåren 2010 och fram till och med den 24 juni samma år. Analysen visar 

också ett antal möten dem emellan liksom att de strax före mordet (den 19 juni) 

skaffade varsin ny mobiltelefon som de slutade använda den 24 juni. 

Slutligen och inte minst visar telefonanalysen att Hokan Goran befunnit sig på 

mordplatsen vid tidpunkten för mordet. 

 

Åklagaren har vidare styrkt att Hokan Gorans DNA återfunnits inuti vänster 

biltema-handske och att denna handske använts av gärningsmannen eftersom dels 

Susanne Sallinens blod funnits på den handsken, dels tändsatspartiklar motsvarande 

de återfunna patronerna på mordplatsen.  
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Det är också styrkt att Hokan Gorans fingeravtryck funnits på den bluray-kartong 

som återfanns på brottsplatsen.  

 

Även om barnens observationer av gärningsmannens hårfärg inte stämmer överens 

med Hokan Gorans hårfärg visar deras beskrivning av färgen på gärningsmannens 

klädsel att någon slutsats av detta inte kan dras, särskilt som barnen varit överens 

om att gärningsmannen bar en luva eller mössa. Deras iaktagelser motbevisar därför 

inte teorin att Hokan Goran är gärningsman.   

 

Mot Hokan Goran talar också det som kommit fram av telefonanalysen gällande 

tider den 24 juni 2010, att han den 24 juni klockan 08.04 kopplades upp på masten 

Sätra C 219 grader och att han klockan 08.30 kopplade upp på masten Handen 90 

grader, dvs. den mast under vilken Eskilsvägen 63 ligger. Färden från Sätra till 

Eskilsvägen har således tagit 26 minuter. Polisen har provkört denna sträcka och 

kunnat konstatera att resan tagit ca 27 minuter. Han kan därför inte – såsom 

tingrätten funnit – ha hunnit med annat än själva biltransporten från Sätra till 

Eskilsvägen. 

 

En annan – för Hokan Goran besvärande omständighet – är det polisen kunnat finna 

vid analys av Theresia Larssons och Hokan Gorans datorer. Att Hokan Goran i 

relativt nära anslutning till mordet på Susanne Sallinen sökt på mord – särskilt 

ouppklarade mord, vapen och vapentillbehör, bevisvärdet av fingeravtryck och 

lagar och regler på polisens hemsida är märkligt om det bara varit en tillfällig 

omständighet. Också datorsökningarna efter mordet talar mot Hokan Goran.  

 

Slutlig bedömning av gärningsmannafrågan 

Vid en samlad bedömning av det åklagaren lyckats visa i målet finner tingsrätten 

det ställt bortom rimligt tvivel att det var Hokan Goran som mördade Susanne 

Sallinen. Åtalet för mord är således styrkt och Hokan Goran ska dömas för mord. 

 

25



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Enhet 5 

DOM 

2011-04-28 

B 9261-10 

 

 

 

 

 

Åtalet avseende narkotikabrott och brott mot knivlagen (åtalspunkt 2, bilaga 1) 

Hokan Goran har erkänt dessa gärningar och förklarat att han är beredd att dömas 

för dessa brott. 

 

Tingsrättens bedömning  

Hokan Gorans erkännande vinner stöd av egen berättelse, samt av den skriftliga 

bevisning åklagaren åberopat. Åtalet är styrkt och Hokan Goran ska dömas för 

narkotikabrott och brott mot knivlagen. 

 

Åtalet avseende olovlig körning och olovligt innehav av kniv (bilaga 2) 

Hokan Goran har erkänt gärningarna. Hans erkännande vinner stöd av egen 

berättelse. Åtalet är styrkt och Hokan Goran ska dömas för olovlig körning och 

brott mot knivlagen. 

 

Påföljd 

Straffvärdet för gärningarna styrs helt av straffvärdet för mordet. Mordet har varit 

ett rent beställningsjobb. Det har också präglats av osedvanlig grymhet. Dels har 

mordet skett hemma i Susanne Sallinens bostad när hon burit på den endast 10 

månader gamla Charlie, dels har Hokan Goran, när inte de tre första skotten mot 

Susanne Sallinens huvud varit direkt dödande, använt pistolen som tillhygge och 

slagit den i Susanne Sallinens huvud så hårt att den gått sönder. Straffvärdet för 

detta mord är fängelse på livstid. 

 

Hokan Goran har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet av denna 

undersökning visar att Hokan Goran inte led av en allvarlig psykisk störning vid 

gärnings- eller undersökningstillfället. Det saknas därmed förutsättningar för att 

överlämna honom till rättspsykiatrisk vård. 

 

Hokan Goran ska dömas till livstid fängelse.   
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Skadestånd 

Hokan Goran har i enlighet med sin inställning i ansvarsdelen bestritt bifall till 

framställda enskilda anspråk men har vitsordat yrkade belopp såsom i och för sig 

skäliga. 

 

Vid den utgång målet fått i ansvarsdelen ska samtliga skadeståndsanspråk bifallas. 

 

Beslagsyrkande 

Hokan Goran har inte haft någon invändning mot åklagarens beslagsyrkande. 

Eftersom yrkandet också är lagligt grundat ska det bifallas. 

 

Förverkandeyrkanden 

Hokan Goran har medgett bifall till åklagarens förverkandeyrkanden. Yrkandena är 

lagligt grundade och ska vinna bifall. 

 

Häktning 

Hokan Goran döms till livstids fängelse för mord. Vid sådant förhållande är 

häktning obligatorisk om det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas. Eftersom 

det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas ska Hokan Goran stanna kvar i häkte i 

avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 

 

Övrigt 

Skyldighet att utge ersättning till brottsofferfonden följer direkt av lag.  

 

Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträden ska staten svara för. 

 

Sekretessen beträffande den rättspsykiatriska undersökningen ska bestå. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv400)                                                 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall inges till tingsrätten senast 2011-05-19                                     

Prövningstillstånd behövs inte 

 

 

Per-Erik Andersson 

 

 

SKILJAKTIG MENING 

Ordföranden, rådmannen Per-Erik Andersson är skiljaktig beträffande skuldfrågan 

avseende åtalet för mord och anför; 

 

Jag delar majoritetens mening fram till det som anförs under rubriken 

Sammanfattande bedömning av Hokan Gorans berättelse. Jag anser att det i stället 

för vad majoriteten anfört ska lyda enligt följande; 

 

Sammanfattande bedömning av Hokan Gorans berättelse 

Den berättelse Hokan Goran lämnat är inte så orimlig att den kan lämnas helt utan 

avseende. Det han berättat skulle i allt väsentligt kunna vara sant även om mycket 

av det han berättat framstår som mindre troligt.  

 

En omständighet att beakta vid prövningen av Hokan Gorans berättelse är att han 

under hela förundersökningen valt att inte svara på polisens frågor eller i vart fall 

inte lämna den redogörelse han gjort inför tingsrätten. Han har valt att lämna sin 

berättelse först vid huvudförhandlingen. Han har emellertid redan den 3 januari 

2011 lämnat en berättelse som i allt väsentligt stämmer överens med vad han nu 

berättat för tingsrätten. Den 3 januari berättade han emellertid inte för polis eller 

åklagare utan valde att lämna sina uppgifter till häkteskoordinatorn Karin 

Redbrandt, något som framgått av förhöret med henne. Vid detta tillfälle var 

förundersökningen ännu inte avslutad även om Hokan Goran genom de förhör som 
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hållits med honom delgetts en hel del uppgifter ur förundersökningen, såsom delar 

av telefonanalysen m.m. Att Hokan Goran valt att berätta på detta sätt förringar i 

viss mån tilltron till den berättelse han lämnat inför tingsrätten. Att så är fallet 

innebär emellertid inte att man kan bortse från hans uppgifter.  

 

Mot bakgrund av bevisreglerna i brottmål måste åklagaren bevisa, inte bara att den 

berättelse Hokan Goran lämnat är felaktig utan även bevisa att hennes version av 

händelseförloppet är den riktiga. Det måste vara ställt bortom rimligt tvivel att 

Hokan Goran är gärningsman. 

 

Vid denna bedömning kan konstateras att det åklagaren tagit fram angående 

mobiltelefontrafiken mellan Hokan Goran och Emad Aboras lika väl går att förena 

med den version Hokan Goran lämnat som med den version åklagaren påstått vara 

den riktiga. Att bring-kläderna kunnat knytas till gärningsmannen ger inte heller 

mer stöd åt åklagarens teori än åt Hokan Gorans. 

 

Att Hokan Gorans DNA återfunnits inuti vänster biltema-handske är mot bakgrund 

av att även Susanne Sallinens blod funnits på den handsken mycket besvärande för 

Hokan Goran. Hans förklaring till hur hans DNA kunnat finnas där är dock inte helt 

osannolik. Enligt vad som kommit fram vid förhöret med Siw Sullivan vid SKL går 

det inte att tidsbestämma när detta DNA kan ha avsatts i handsken. Mot denna 

bakgrund och då inget DNA från Hokan Goran återfunnits på vare sig jackan eller 

kepsen kan Hokan Gorans förklaring till hur hans DNA hamnat på handsken inte 

anses motbevisad. 

 

Lika besvärande för Hokan Goran som hans DNA på handskarna är hans 

fingeravtryck på den bluray-kartong som återfanns på brottsplatsen. Men på samma 

sätt som beträffande DNA:et går det inte att säga när avtrycken avsatts. Inte heller 

detta påstående från Hokan Goran har åklagaren således kunnat motbevisa. 
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Även om mycket stor försiktighet måste iakttas vad gäller barnens observationer av 

gärningsmannen, inte minst med mot bakgrund av att barnen – frånsett möjligen 

Daniella – har angett en färg på klädseln som inte stämmer överens med den färg 

gärningsmannen enligt vad tingsrätten funnit utrett hade på sin jacka, ger deras 

iakttagelser av gärningsmannens hårfärg snarare stöd åt Hokan Gorans version än 

åklagarens.  

 

En svaghet i Hokan Gorans berättelse är det han berättat om sina förehavanden på 

morgonen den 24 juni 2010, alltså morddagen. Genom analys av telefonlistorna har 

polisen kunnat konstatera att Hokan Goran den 24 juni klockan 08.04 kopplades 

upp på masten Sätra C 219 grader och att han klockan 08.30 kopplade upp på 

masten Handen 90 grader, dvs. den mast under vilken Eskilsvägen 63 ligger. Färden 

från Sätra till Eskilsvägen har således tagit 26 minuter. Polisen har provkört denna 

sträcka och kunnat konstatera att resan tagit ca 27 minuter. Polisen har därvid hållit 

gällande hastighetsbegränsningar. Hokan Goran har emellertid enligt egen utsaga 

under denna resa dels hämtat upp Adam, dels tillsammans med denne passerat 

Emad Aboras bostad. Besöket i Adams lägenhet har varat under ca fem minuter. 

Mot bakgrund av polisens tidmätning förefaller det märkligt om Hokan Goran på 26 

minuter skulle ha hunnit med detta. Hokan Goran har emellertid uppgett att han inte 

hållit gällande hastighetsbegränsningar. Inte heller har han velat berätta var Adam 

bor, om det är i närheten av Sätra eller i närheten av Eskilsvägen. Med beaktande 

härav och då polisen inte gjort några provkörningar i högre hastigheter går det 

enligt min mening inte att säga att Hokan Gorans påståenden i denna del är 

orimliga. Åklagaren har således inte lyckats motbevisa vad Hokan Goran uppgett 

om sina förehavanden på morgonen den 24 juni. 

 

En annan – för Hokan Goran besvärande omständighet – är det polisen kunnat finna 

vid analys av Theresia Larssons och Hokan Gorans datorer. Att Hokan Goran i 

relativt nära anslutning till mordet på Susanne Sallinen sökt på mord – särskilt 

ouppklarade mord, vapen och vapentillbehör, bevisvärdet av fingeravtryck och 
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lagar och regler på polisens hemsida är märkligt om det bara varit en tillfällig 

omständighet. Någon säker indikation på att Hokan Goran var den som mördade 

Susanne Sallinen är det emellertid inte, inte ens sett i belysning av övriga, för 

Hokan Goran besvärande, omständigheter. 

 

Inte heller har åklagaren kunnat påvisa något skäl till varför Hokan Goran skulle 

vilja mörda Susanne Sallinen. Såsom redan tidigare anförts har åklagaren inte 

lyckats bevisa att Emad Aboras önskade se Susanne Sallinen mördad. Någon annan 

koppling mellan Susanne Sallinen och Hokan Goran har inte kommit fram. 

 

Slutlig bedömning av gärningsmannafrågan 

Även om flera omständigheter är mycket besvärande för Hokan Goran har 

åklagaren inte lyckats motbevisa den berättelse han lämnat. Eftersom den 

berättelsen inte är så osannolik att den kan lämnas utan avseende innebär 

bevisreglerna i brottmål att åklagaren inte lyckats ställa det bortom rimligt tvivel att 

Hokan Goran var den som mördade Susanne Sallinen. Jag finner därför att åtalet för 

mord ska ogillas och Hokan Goran frikännas från ansvar i den delen.  

 

Överröstad i denna fråga är jag dock i övrigt överens med majoriteten.   
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Malsäuande 
Dödsboet efter Susanne Sallinen. löretr.ätt av malsäyandebiträdena advokat 
Kristina Bengtsson och advokat Mats Hoden. 

Gärninu 
Hokan Goran har den 24 juni 2010 i Susanne Sallinens bostad på Eskilsvägen i 
Haninge kommun uppsatligen berövat Susanne Sallinen livet genom att avlossa 
tre skott med en pistol mot henne. Samtliga skott har träffat Susanne Sallinens 
huvud. Goran har häreller tilldelat henne flera kraftiga slag mot huvudet med 
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p2-) kartong (0201-2010-BG17607 p 1) bestar till dess domen inner laga 
krart. 

. Osninu 

hellsrling 
I khör med tilltalade Hokan Goran. 

-1"örhi .n. ined malsäganden 1 lina Sallinen (dotter till Susanne Sallinen) 
angaende hennes iakttagelser i samband med mordet. Förhöret har upptagits pa 
DVD-ski or i samhand rned två polislörhör. Skivorna kommer an rnedidy; till 
förhandlingen 	aklagaren. Förhören tar sammanlagt 1 timme. 

-Förhör med malsaganden Natalie Sallinen (dotter till Susanne Sallinen) 
angaende hennes iakttagelser i samband med mordet. Vörhöret har upplagits 

id polisrörhör och finns inspelat på en DVD-skiva som kommer att medtas till 
lörh:uidlingen av aklagaren. Förhöret tar 35 minuter. 

-Förhör med malsäganden Daniella Sallinen (dotter till Susanne Sallinen) 
angående hennes iakttagelser i samband med mordet. körhöret har tagits upp i 
samband med polistörhör och finns inspelat pa DVD-ski som kommer att 
medtas till förhandlingen av aklagaren. I.örhöret tar 30 minuter. 

-Vittnesförhör med Ratka Lamesic angaende de iakttage ser hon gjort i 
samband med mordet. lförhöret har tagits upp på DVD-skiva i samband med 
polisförhör och kommer att medtas till förhandlingen av aklagaren, Förhöret tar 
50 minuter. 

-Vittnesrörhör med Maarit Mourou Tranberg angående de iakttagelser hon 
gjort vid brottsplatsen kort efter händelsen. 

-Vittnesförhör med Brahim Mourou angaende de iakttagelser han gjort i 
anslutning till brottsplatsen samt de åtgärder han själv vidtagit på brottsplatsen. 

- Vittnesförhör med Tarlan Tadjkarimi angående de iakttagelser hon gjort i 
anslutning till brottsplatsen. 

-Vittnesförhör med Margarita Lindhe angående det fynd av kläder som hon 
gjort på Söderbymalmsvägen den 24:e juni. 

-Vittnesförhör med kriminalinspektör Anders Anselius angående den 
telefonanalys han gjort rörande Hokan Gorans och Emad Aboras samt de 
slutsatser han kunnat dra därav till styrkande av vilka telefoner och 
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teletolulunnIlLI om de arn Ont sig av, vilka kontakt e r d e  lialis.upt 	ir de 
berunnit si 

-Vittnesförhör med Mohammed 	anyaende de kontakter han haft med 
flokan ioran den 24 juni samt angaende ilLa teleronnummer han haft till 
Ilokan Goran. 

-Vittnes Iiirhör med Adam Banipal angaende de kornakter han haft med Goran 
nagra dagar fore mordet, angaende ilka lelefonnurnmer hun han till Goran 
sann angaende de liring-kkider han sjäIv haft tillgång till, 

- Vittnesförhör med Theresia Larsson (Ilick On till (loran), larsson skall höras 
angaende de kornakter hon haft med (mordn i tiden kring mordet, vad hon har 
för vetskap om hans olika IeletOner. angaende sökningar pa hennes dator oeh 
\ ilLa som han tillgang till datorn samt omstandigheterna kring det hundköp 
som gjorts i b•rjan av juli. 

-Vittnesförhör med Karin Redbrandt angaende de uppgifter llokan Goran 
lämnat tillhenne rörande mordet och hans inblandning i håndelsen. 

-Vittnesförhör med lilla Vasquez angaende hennes kontakter med Emad 
Aboras i anslutning till mordet, hur hon uppfattat att han mått och hur han skött 
sitt arbete under aren-sommaren 2010 samt angående hennes vetskap om hans 
resa till Egypten. 

-Vittnesförhör med Ahmed Mahmoud angående hans vetskap om kontakter 
mellan Hokan Goran och Emad Aboras. 

-Vittnesförhör med Nazrow Zangana angående hans vetskap om kontakter 
mellan I lokan Goran och Emad Aboras i maj 2010. 

-Vittnesförhör med Marie Samuelsson angående hennes kontakter med 
Susanne Sallinen och Emad Aboras samt de uppgifter Susanne Sallinen till 
henne lämnat angående Emad Aboras till styrkande av den kontlikt som 
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förele ,,t[t mellan dem samt av att Susanne Sallinen uttn ■ ekt rädslu för Fmad 

bortr, . 

Vittne[(. 4hor med Anna 11 Shemx anyaende hennes kontakter med Susanne 
Sallinen oelt 1 itiUd Aborw, samt imgaende hellnes Netskap om den kontlikt som 
radde dem emelkm. idare angaende den skrix else till migrations\ erket som 
hon och Stianne upprättat. 

Skrip/iy, /ycvisiiing 
samtal all SOS-alarm som Elina Sallinen ringt direkt efter 

händekeu Medtas till lörhandlingen tt\ aklayaren. 

- Prolokoll över brottsplatsundersökning utffird på Eskilsvägen 63 jämte 
fologralier. bilaga 2 sid 61-85. 

-Protokoll över blodsparstolkning utförd pa lskilsvägen 63. Ifilaga 2 sid 97- 
112. 

-Protokoll över utvidgad rättsmedieinsk ohduktion bilaga 2 sid 113-130. 

-Fotobilaga fran obduktionen av den avlidna Susanne Sallinen, bilaga 4. 

-Fotografier visande de kläder som påträffats på Söderbymalmsvägen, bilaga 2 
sid 50-53. 

-Fotogralier fran Söderbymalmsvägen. där kläderna paträlTades i en soptunna, 
bilaga 2 sid 54-56. 

-Karta över Haninge där brottsplatsen samt fyndplatsen på 
Söderbymalms ■ ägen finns noterade. Huvudprotokoll A sid 37. 

-Protokoll. Saksök med hund samt bifogade fotografier från platserna, 
Huvudprotokoll A s 34-36. 

-Sakkunnigutlåtande från Tekniska roteln, protokollsbilaga 2 s 170-171, till 
sty rkande av att Gorans fingeravtryck påträffats på insidan av en kartong som 
anträffats i Sallinens lägenhet. 

-Fotograti som visar kartongens placering i lägenheten, bilaga 2 s 58. 

-Träffrapport från SKL, protokollsbilaga 2 sid 175-176 till styrkande av att det 
i den ena av de handskar som påträffats på Söderbymalmsvägen fmns DNA 
som kommer från Hokan Goran. 



-Sahhunnigudatande från SKI.. biLiya 2 sid 178-243 till shrkznide av att det pa 
jackan och handskarna som antraftats pa Söderb\ malms \jigen anträffats hlod 
som kommer fran Susanne Sallinen. att blodstänken pa handskar och jacka 
uppkommit i samband med kraftigt ald. att det pa .jacka och handskar 
paträffats tändsittspartiklar med samma sanimansättnittg soni tändsatsrester 
fran patronhy Isor pa bronsplatsen, at juekan och handskarw Hrs i anslutning 
till valdet mot Sallinen samt idw . e undersökning 	beslag tagna Napendelar 
och patroner. 

skickat fran Susanne den 2 juni 2010 rörande Emad Aboras, 
protokollshilaga 3 sid 9 till styrkande av den kontlikt som förelegat mellan 
Sallinen och Aboras. 

-Analys av familjen Gorans dator, protokollshilaga 2 sid 22-34, till st ukande 
av att nagon använt datorn för att ladda ner bilder av skjutvapen nagra dagar 
före mordet. 

- Analys av Theresia Larssons dator, protokollsbilaga 2 sid 35-46, till 
styrkande av att någon sökt efter Cz-pistol och tillbehör till sadan pistol samt 
efter artiklar om ouppklarade mord. Vidare att nagon några dagar före mordet 
sökt efter information om polisen, SKL och fingeraN tryck samt •fter mordet 
sökt information om detta. 

-PM mobiltelefonanalys, protokollsbilaga 3 sid 5-10. 

-PM anuaende vilka telefonnummer som Goran innehaft under 2010, bilaga 3 
sid 

-PM angående vilka telefoner som Emad Aboras innehaft under sin tid i 
SN erige. bilaga 2 sid 37 

- Annonser på Blocket införda av Emad Aboras till styrkande av vilka 
telefonnummer han innehaft, bilaga 2 s 32-34. 

- Täckningsområden mobilmaster, bilaga 2 s 38-40. 

- Telefonlistor och sms-trafik rörande telefoner som innehafts av 1lokan Goran 
och Emad Aboras, bilaga 2 s 41-82, till styrkande av de kontakter de haft med 
varandra och andra samt var de befunnit sig. 

- PM, kontroll av förmodade fårdvägar från Eskilsvägen 63 till Farsta centrum, 
Protokoll A sid 386-387. 

t3odui1o1ns aklagarkammme i Stockholm 	 Ansökan om stämning 	Sida 	5 (9) 
I ikuldling 	314 

Arundo 	AM-104297 10 

KJimri)araklagnre Marie-Louise Pettersson 	 2011-03-23 	 Ilandlryytjare 107.36 



Sötic:f torns aklayarkmnmare i Stockholm 
	

Ansokan orn ståmmng 
	

Sida 	6 (9) 
liondling 	314 
Awnde 	AM. 104292 10 

Kammaråklagziro Marie-Louise Pettersson 
	

2011 0323 
	

landlaggwe 107 36 

Brev soin upprättats ■AN Anna Fl Shem ■ och Surine Sallinen till 
Migrationsverket rörande kmad Ahoras. Protokollbikä A s 169-173, till 
styrkande a den konflikt som Iörelag mellan Sallinen oeh Aboras. 

SMS fran kmad Aboras till Sustnne Sallinen, Protokollsbila 	till 
st\ rkande a den konflikt som förelag dem emellan. 

-Protokoll lran Södertörns tingsrätt samt inlagor i den vårdnadsh ist som 
Iörelag mellan Susanne Sallinen och hnad Aboras, Protokoll A sid 76- 
181,188-200 till styrkande av den konflikt som Iörelag. mellan Sallinen och 
Aboras, 

-1'tdrag fran nyhetstidningarna till st ■ mkande av när uppgiften om att en 
misstänkt gripits för mordet funnits att läsa. Protokoll A sid 104-105. 

- PM, kontakt med Turkish airkiic wiitkortinh , rimition från Aboras SKB-kort 
till styrkande av att Aboras den 18 juli 2010 Upt en biljett till kgy pten med 
avresa den 19 juli, Protokollsbilaga .\ s 106, 268-269. 

Hänvisning till handlingar önskas. 

2. NARKOTIKABROTT, BROTT MOT KNIVLAGEN (K 210285-10) 

Goran har den 17 juli 2010 i en bil parkerad på Örnens väg i Haninge kommun 
olo\ ligen innehalt sammanlagt 247.7 gram cannabisharts. som är narkotika. 
Han har vidare id samma tilllälle i bil på allmän plats innehaft en 
teleskopbatong och en kniv utan att detta arit befogat. 
Lagrum  
1 § Narkotikastrafflagen (1968:64) samt 1 § och 4 § Knivlagen (1988:254) 

Särskilt vrkande 
Det yrkas att i heslag tagen cannabisharts förverkas jämlikt 6 § 
Narkotikastrd flagen (heslag 2010-0201-BG18046 p 1-3) samt att i beslag 
tagen batong och kniv förverkas jämlikt 5 § Knivlagen(0201-2010-SG18046 p 
4-5) 

Bevisninu 
Gorans egna uppgifter. 
Analyshesked i narkotikaärende, bilaga 2 s 185-186. 
Beslagsprotokoll, protokollbilagal s 49-50. 
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1. xhai •kIngdre Dantel Verve Pettersson 

Ansökan om starnrung 	Sida 	1 (2) 

Handhng 	3 

Arende 	AM-106767-10 

2010 07-13 	 iandlänåre 107 3? 

Söderlörns tingsrätt 

  

141 84 HUDDINGI: 

Handl.: OVR 

, 
'oran, nokan 1 lokan 

19880701-6871 SV[R1G1. 08-7108714 

ftieku.ards\ LitIell 6 	143 42 	V:\ I BY , 	, 

Beliard: önskar Martin Cullbere , 	 , 
.,. 

AnsN ars ■ rkanden m.m. 

. OLOVLIG KÖRNING, grovt brott (K 151233-10) 

Goran, som 	lagförts för olovlig körning, har den 25 maj 2010 fört 
personbil pa StorvretsNägen i Skogas inom Huddinge kommun utan att vani 
berättigad till det. 

Lagrum 
3 § 1 st 2 p trafikbronslagen (1951:649) 

2. OLOVLIGT INNEHAV AV KNIV (K 151233-10) 

Goran har den 25 maj 2010 på Storvretsvägen i Skogas inom Huddinge 
kommun som är allmän plats, uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft två 
knivar trots att detta inte varit befogat. 

Lagrum  
1 § 1 st och 4 § lagen 988:254 	örbud beträffande knivar och andra 
farliga föremål 

Telefon 	 E-post 

08 - 762 10 00 	 registrator.aksodertom- 
stockholm@aklagare.se  

Terefax 

08-762 10 50 
	

Webbadress 

www.akladare.se  

Postadress 
	

Gatuadress 

Box 1123 
	

Björnkullavågen 7 
141 23 HUDDINGE 

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Enhet 5

INKOM: 2011-04-26
MÅLNR: B 9261-10
AKTBIL: 110

Bilaga 2



Sodertorns rikfrIgarkammare Stockholm 	 Ansökan orn stamning 
	

Sida 	2 (2) 
Handling 	3 
Arende 	AM-106767-10 

Extra aklagare Daniel Veivo Pettersson 	 2010-07-13 
	

Handlaggare 107-32 

Särskilt 

1 beslag umgna knivar vrkas ffirverkade prdikt 5 kigen ( I988:254) um riirbad 
betrarrande kni\ mr och andra 	föremal. (Misnlyndighetcn i Stockholms ' 
lan. 	)TR,'U, 2010-0201-13613336 punkterna 1 — 2) 

Bevisning a seende atalspunkterna 

.1.1unnig bevisning 
Förhör med tilltalade Hokan Goran (förnekar) 

Vittnesförhör med polismannen Tobias Hansen, 7ONG. angaende 
dennes iakttagelser vid till FiI let till styrkande a\ gLimingspaståendena. 

Skriftlig heni.s7iing 
Utdrag ur krkortsregisttet till styrkande a\ att Goran saknade 
behörighet att framföra fordonet vid tidpunkten för körningen. 

Beslagsprotokoll, sid 8 fup, 011 styrkande av i beslag tagna knivar. 

Handlaugninu 

Beräknad tidsåtgang för förhandlingen; ca 30 minuter. 

anicl ei 	POersson 
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Advokatfirman 

Bastling & Partners 

 

   

Södertörns tingsrätt 
Enher 5 

Mål nr B 9261-10; Aki . / Hokan Goran 

För Elina och Nathalie Ahonen får jag gentemot Hokan Goran framställa följande 

skadeståndsanspråk, 

Yrkande 

För sveda och värk i form av psykiskt lidande yrkas ersättning med 100.000 kr. 

beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen fran den 24 juni 2010 till dess full betalning 

sker. 

Grunder m.m. 

Den tilltalade har genom sitt agerande i enlighet med åtalet förorsakat målsägandena, 

som stod den avlidne särskilt nära, personskada. 

PoKtallreHR: 	 OS-21 53 00 

Box 351S 	 Fax: 	 08-21 53 53 

103 69 STOCKIMM 	 Tel. n 	± 46 8-21 53 00 

SWEDEN 

infogbagtling.sc 

Besöksw.IrcNN: 

 

11er1sidai 	www.hastling.sc  

Ktingsgatal, 26, 5 lr 
s« Ir../CKHOL.N1 

Plusgiro: 	59952›2 

unkgi.ro:  635-6197 

Munisrebur 

VAT: SE55680502601 

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Enhet 5

INKOM: 2011-03-28
MÅLNR: B 9261-10
AKTBIL: 89

Bilaga 3
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Bastling& Partners 
2 2) 

Det görs gällande av omstandigheterna vid gärningen gör brottet till ett särskilt känsligt 

fall, där målsagandenz.is lidande maste bedomas som exceptionellt på sätt att yrkat 

belopp är att anse som skäli 

Målsägandena, som bitråder åtalet, aberopar samma bevisning som äklagaren. 
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t.--)ötlertörns tingsrätt 
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LT,k 

Mål nr B 9261-10, Södertörns aklagarkatrunare i Stockholm ./. Hokan Goran ang mord 

egenskap dV mälsägandebiträde för Daniella Salli nen och Charlie Sallinen får jag 

framställa följande Tkande: 

Att tingsrätten Irpliktar 'Hokan Guran att till envar av dem utge skadestånd med 

100.000 kr jiinte riiita enligt 6§ räntelagen från den 24 juni 2010 till dess betalning sker. 

Skadeståndet utgör crs;iu ning för sveda och värk i form av psykiskt lidande. 

Grunden för skadeståndskravet är att Hokan Goran på sätt åklagaren gör gällande 

uppsåtligen berövat målsägandenas mor livet, vilket förorsakat dem båda personskada. 

De bar härigenom jäml 5 kap 2§ p 3 Skadeståndslagen rätt till skadestånd härför från 

Hokan Goran. 

Med hänsyn till de extraordinära förhållanden som råder i detta mål, där Daniella Sallinen 

och Charlie Sallinen vid tidpunkten för mordet befunnit sig i den lägenhet där deras mor 

mördades (Charlie Sallinen tomi moderns armar) gör jag gällande att det finns skäl att 

bevilja barnen ersättning i enlighet med yrkandet. Ytterligare skäl härför är bl a att mordet 

skett i deras hem, d v s på en plats som normalt sett skall utgöra deras trygghet och fasta 

punkt i tillvaron samt att de sett sin mor direkt efter händelsen. 

Advokatfirman Kristina Bengtsson AB 
SOFIEBERGSVÄGEN 45 	TELEFON 08-774 21 60 	PLUSGIRO 26 28 08-9 	ORG.NR. 556662-9357 
141 38 HUDDINGE 	 TELEFAX 08-774 21 47 	BANKGIRO 5803-9207 	SÄTE: HUDDINGE 
E-Post: advokat@kristinabengtsson.se  

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Enhet 5

INKOM: 2011-03-29
MÅLNR: B 9261-10
AKTBIL: 92

Bilaga 4
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väl 1 )i..1 niella som 	Saltnwn biträder Malet .  sinnt äberopar samma bevisning som 

klagn ren. 

2 

Huddinge den 29 mars 201 

KriIih-13engtssol 3unggren 

Advokatfirman Kristina Bengtsson AB 

SOFIEBERGSVÄGEN 45 	TELEFON 08-774 21 60 	PLUSGIRO 26 28 08-9 	ORG.NR. 556662-9357 
141 38 HUDDINGE 	 TELEFAX 08-774 21 47 	BANKGIRO 5803-9207 	SÄTE: HUDDINGE 
E-Post: advokat@kristirbabengtsson.se  



Charlie 	linen ■ •rkar att tingsrätten förpliktar 1 fokan Goran att till honol» betala 

ersättning pa årsbasis för förlust 	underhåll med 20 000 kr/ar från dei 24 juni 2010 till 

den 9 a ugusti 2027 då Charl ie Sallinen fyller 1 å r. 1 rsä tt n i ngen 1 ör tal ler årsv is till 

Malning den 31 januari etterföljande år. 	tö•er •rkas ränta i iniikL 6§ Räntelagen från 

respektive förfallodå , till dess betalning sker. Från vrkade belopp äger Hokan Goran rätt 

alt a räkna eventuella samordningst .)rtllåner jämlikt 5 kap 3§ Skadestandslagen. Charlie 

Sallinen förbehål ler sig rätt att återkomma med krav på ytterligare ersättning för förlust av 

underhåll för tiden från det han fyllt 18 år och längst fram till han fyller 21 år, för det fall 

han fortsätter sin skolgång i enlighet med vad som anges i FB 7 kap 1§ 2st. 

Daniella Sallinen yrkar att tingsrätten förpliktar Hokan Goran att till henne betala 

ersättning årsbasis för förlust av underhåll på med 20 000 kr/år från den 24 juni 2010 till 

den 27 juni 2023 då Daniella Sallinen fyller 18 år. Ersättningen förfaller årsvis till betalning 

den 31 januari efterföljande år. Därutöver yrkas ränta jämlikt 6§ Räntelagen från 

respektive förfallodag till dess betalning sker. Från yrkade belopp äger Hokan Goran rätt 

att avräkna eventuella samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3§ Skadeståndslagen. Daniella 

Sallinen förbehåller sig rätt att återkomma med krav på ytterligare ersättning för förlust av 

underhåll för tiden från det hon fyllt 18 år och längst fram till hon fyller 21 år, för det fall 

hon fortsätter sin skolgång i enlighet med vad som anges i FB 7 kap 1§ 2st. 

Nathalie Sallinen yrkar att tingsrätten förpliktar Hokan Goran att till henne betala 

ersättning på årsbasis för förlust av underhåll med 20 000 kr/år från den 24 juni 2010 till 

den 12 mars 2019 då Nathalie Sallinen fyller 18 år. Ersättningen förfaller årsvis till 

betalning den 31 januari efterföljande år. Därutöver yrkas ränta jämlikt 6§ Räntelagen från 

respektive förfallodag till dess betalning sker. Från yrkade belopp äger Hokan Goran rätt 

att avräkna eventuella samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3§ Skadeståndslagen. Nathalie 

Sallinen förbehåller sig rätt att återkomma med krav på ytterligare ersättning för förlust av 

underhåll för tiden från det hon fyllt 18 år och längst fram till hon fyller 21 år, för det fall 

hon fortsätter sin skolgång i enlighet med vad som anges i FB 7 kap 1§ 2st. 

Advokatfirman Kristina Bengtsson AB 
SOF1EBERGSVÄGEN 45 	TELEFON 08-774 21 60 	PLUSGIRO 26 28 08-9 	ORG.NR. 556662-9357 
141 38 HUDDINGE 	 TELEFAX 08-774 21 47 	BANKGIRO 5803-9207 	SÄTE: HUDDINGE 
E-Post: advokat@krislinabengtsson.se  

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Enhet 5

INKOM: 2011-04-08
MÅLNR: B 9261-10
AKTBIL: 102

Bilaga 5



Elina Sallinen vrkar att tingsrätten förpliktar Hokan Goran att till henne betala ersättning 

pä ärsbasis för förlust av underhåll med 20 000 kr/år från den 24 juni 2010 till den 10 

december 2015 då Elina Sallinen fyller 18 år. Ersättningen förfaller årsvis till betalning den 

31 januari efterföljande år. Därutöver yrkas ränta jämlikt h§ Räntelagen från respektive 

förfallodag t 11 dess betalning sker. Från yrkade belopp äger 1 fokän Goran rätt att avräkna 

eventuella samordningsförmåner jämlikt 5 kap 3§ Skadeständslagen. Elina Sallinen 

förbehåller sig rätt att återkomma med krav på ytterligare ersättning för förlust av 

underhåll för tiden från det hon fyllt 18 år och längst fram till hon fyller 21 år, för det fall 

hon fortsätter sin skolgång i enlighet med vad som anges i FB 7 kap 1§ 2st. 

Advokatfirman Kristina Bengtsson AB 

SOHEBERCSVÄGEN 45 	TELEFON 08-774 21 60 	PLUSGIRO 26 28 08-9 	ORG.NR. 556662-9357 
141 38 HUDDINGE 	 TELEFAX 08-774 21 47 	BANKGIRO 5803-9207 	SÄTE: HUDDINCE 
E-Post: advokat@kristinabengtsson.se  
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill över-
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
finns dock inte någon möjlighet till anslutning-
söverklagande.

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.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

Bilaga 6
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,

2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart,

3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,

4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens dom-

skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,

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 vara 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.


