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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uddevalla tingsrätts dom den 22 oktober 2015 i mål nr B 563-15, se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 4) 

  

Motpart (Åklagare) 

Vice chefsåklagaren Per-Erik Rinsell och kammaråklagaren Viktoria Karlsson 

Åklagarkammaren i Uddevalla 

  

Motparter (Målsägande) 

1. Aisha Amin 

Sunnanvindsvägen 3 A, 451 60 Uddevalla 

 

2. Ali Aziz Abdullah 

Sunnanvindsvägen 3 A, 451 60 Uddevalla 

 

3. Randi Aziz 

Silvermyntsgränd 68, 451 73 Uddevalla 

 

4. Dange Aziz 

Mejramgatan 44, 424 46 Angered 

 

Ombud och målsägandebiträde för 1-4: Advokaten Tommy Nilsson 

Box 89, 461 22 Trollhättan 

 

5. Nora As'ad 

Hagarnevägen 45, 451 33 Uddevalla 

  

6. Nizam Farraj 

Hagarnevägen 45, 451 33 Uddevalla 

 

7. Maya Farraj 

Bondegärdet 42, 424 33 Angered 

 

8. Hala Farraj 

Hagarnevägen 45, 451 33 Uddevalla 

 

9. Johanna Gillerstedt 

Gamla Vägen 20, 457 45 Hamburgsund 

 

Ombud och målsägandebiträde för 5-9: Advokaten Kari Skönebrant 

Slottsgatan 21, 722 11 Västerås 
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10. Ann Hassellöf 

Regementsgatan 38, 462 32 Vänersborg 

  

11. Peter Thryselius 

Fyrbåksgatan 11 B, 456 34 Kungshamn 

 

12. Emma Hassellöf 

Torpavägen 17 A, 462 36 Vänersborg  

 

13. Elise Thryselius 

Fyrbåksgatan 11 B, 456 34 Kungshamn 

 

14. Liam Hassellöf 

Regementsgatan 38, 462 32 Vänersborg 

  

Ombud och målsägandebiträde för 10-14: Advokaten Per-Åke Kvarnström 

Box 1, 451 15 Uddevalla 

  

Klagande (Tilltalad) 

Mark Saliba, 920909-3336 

Frihetsberövande: Häktad  

Lillbräckegatan 9, 451 72 Uddevalla 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Hans Gaestadius 

Västra Hamngatan 20, 411 17 Göteborg 

  

SAKEN 

Mord m.m. 

_____________________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten förordnar att de ska-

destånd som Mark Saliba har förpliktats att betala till Aisha Amin, Ali Aziz Abdullah, 

Randi Aziz, Dange Aziz, Nora As'ad, Nizam Farraj, Maya Farraj, Hala Farraj, Johanna 

Gillerstedt, Ann Hassellöf, Peter Thryselius, Emma Hassellöf, Elise Thryselius och 

Liam Hassellöf ska utges solidariskt med Martin Saliba.  

 

Mark Saliba ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga 

kraft mot honom.  

 

Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. 
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Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska fortfarande gälla. 

 

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 

även i fortsättningen vara tillämplig för fotografier på de avlidna personerna i protokoll 

från utvidgade rättsmedicinska obduktioner, i protokoll från platsundersökning och i 

fordonsundersökning, vilka lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda 

dörrar.  

  

Hans Gaestadius tillerkänns ersättning av allmänna medel med 244 384 kr, varav 

177 282 kr för arbete, 18 225 kr för tidsspillan och 48 877 kr för mervärdesskatt.  

 

Tommy Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 130 646 kr, varav 

104 517 kr för arbete och 26 129 kr för mervärdesskatt. 

 

Kari Skönebrant tillerkänns ersättning av allmänna medel med 179 874 kr, varav 

96 579 kr för arbete, 30 918 kr för tidsspillan, 16 402 kr för utlägg och 35 975 kr för 

mervärdesskatt. 

 

Per-Åke Kvarnström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 154 960 kr, varav 

97 902 kr för arbete, 21 870 kr för tidsspillan, 4 196 kr för utlägg och 30 992 kr för 

mervärdesskatt. 

 

Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena ska stanna på staten.  

 

_____________________________ 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uddevalla tingsrätts dom den 22 oktober 2015 i mål nr B 563-15, se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 4) 

  

Klagande (Åklagare) 

Vice chefsåklagaren Per-Erik Rinsell och kammaråklagaren Viktoria Karlsson 

Åklagarkammaren i Uddevalla 

  

Klagande (Målsägande) 

1. Aisha Amin 

Sunnanvindsvägen 3 A, 451 60 Uddevalla 

 

2. Ali Aziz Abdullah 

Sunnanvindsvägen 3 A, 451 60 Uddevalla 

 

3. Randi Aziz 

Silvermyntsgränd 68, 451 73 Uddevalla 

 

4. Dange Aziz 

Mejramgatan 44, 424 46 Angered 

 

Ombud och målsägandebiträde för 1-4: Advokaten Tommy Nilsson 

Box 89, 461 22 Trollhättan 

 

5. Nora As'ad 

Hagarnevägen 45, 451 33 Uddevalla 

  

6. Nizam Farraj 

Hagarnevägen 45, 451 33 Uddevalla 

 

7. Maya Farraj 

Bondegärdet 42, 424 33 Angered 

 

8. Hala Farraj 

Hagarnevägen 45, 451 33 Uddevalla 

   

9. Johanna Gillerstedt 

Gamla Vägen 20, 457 45 Hamburgsund 

 

Ombud och målsägandebiträde för 5-9: Advokaten Kari Skönebrant 

Slottsgatan 21, 722 11 Västerås 

   

10. Ann Hassellöf 

Regementsgatan 38, 462 32 Vänersborg 
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11. Peter Thryselius 

Fyrbåksgatan 11 B, 456 34 Kungshamn 

 

12. Emma Hassellöf 

Torpavägen 17 A, 462 36 Vänersborg  

 

13. Elise Thryselius 

Fyrbåksgatan 11 B, 456 34 Kungshamn 

 

14. Liam Hassellöf 

Regementsgatan 38, 462 32 Vänersborg 

  

Ombud och målsägandebiträde för 10-14: Advokaten Per-Åke Kvarnström 

Box 1, 451 15 Uddevalla 

 

Motpart (Tilltalad) 

Martin Saliba, 930906-9715 

Frihetsberövande: Häktad 

c/o Advokatfirman Ahlstedt HB, Box 11017, 404 21 Göteborg 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Claes Östlund 

Box 11017, 404 21 Göteborg 

  

SAKEN 

Mord m.m. 

_____________________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller ansvar för brott på så sätt att hovrätten 

dömer Martin Saliba även enligt 3 kap. 1 § brottsbalken för mord och bestämmer på-

följden för detta brott och det brott som framgår av tingsrättens domslut till fängelse på 

livstid. 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller skadestånd på så sätt att hovrätten 

förpliktar Martin Saliba att solidariskt med Mark Saliba till var och en av Aisha Amin, 

Ali Aziz Abdullah, Randi Aziz, Dange Aziz, Nora As'ad, Nizam Farraj, Maya Farraj, 

Hala Farraj, Johanna Gillerstedt, Ann Hassellöf, Peter Thryselius, Emma Hassellöf, 

Elise Thryselius och Liam Hassellöf betala 75 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) från den 7 mars 2015 till dess betalning sker. 
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Med upphävande av vad tingsrätten beslutat om ersättning av allmänna medel för Mar-

tin Salibas kostnader för bevisning ogillar hovrätten yrkandet därom. 

 

Martin Saliba ska vara häktad till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft 

mot honom. 

 

Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. 

 

Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.  

 

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 

även i fortsättningen vara tillämplig för fotografier på de avlidna personerna i protokoll 

från utvidgade rättsmedicinska obduktioner, i protokoll från platsundersökning och i 

fordonsundersökning, vilka lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda 

dörrar. 

 

Claes Östlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 203 205 kr, varav 

149 499 kr för arbete, 12 150 kr för tidsspillan, 915 kr för utlägg och 40 641 kr för 

mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.  

 

Ersättning till Tommy Nilsson, Kari Skönebrant och Per-Åke Kvarnström, se domslu-

tet beträffande Mark Saliba. 

 

___________________________ 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uddevalla tingsrätts dom den 22 oktober 2015 i mål nr B 563-15, se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 4) 

  

Motpart (Åklagare) 

Vice chefsåklagaren Per-Erik Rinsell och kammaråklagaren Viktoria Karlsson 

Åklagarkammaren i Uddevalla 

  

Klagande (Tilltalad) 

Lars JOHAN Berntsson, 930604-8332 

c/o Advokatfirman Glimstedt, Box 2259, 403 14 Göteborg 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ulrik Smedberg 

Box 2259, 403 14 Göteborg 

  

SAKEN 

Grovt vapenbrott m.m. 

_____________________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut i överklagad del.  

 

Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. 

 

Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.  

 

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 

även i fortsättningen vara tillämplig för fotografier på de avlidna personerna i protokoll 

från utvidgade rättsmedicinska obduktioner, i protokoll från platsundersökning och i 

fordonsundersökning, vilka lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda 

dörrar. 

 

Ulrik Smedberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 43 769 kr, varav 

32 281 kr för arbete, 2 734 kr för tidsspillan och 8 754 kr för mervärdesskatt. Denna 

kostnad ska stanna på staten.  

_____________________________ 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uddevalla tingsrätts dom den 22 oktober 2015 i mål nr B 563-15, se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 4) 

  

Motpart (Åklagare) 

Vice chefsåklagaren Per-Erik Rinsell och kammaråklagaren Viktoria Karlsson 

Åklagarkammaren i Uddevalla 

  

Klagande (Tilltalad) 

Pierre William ALEXANDER Bergström, 921210-5317 

c/o Advokaten Anders Lysén, Stampgatan 14, 411 01 Göteborg 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Anders Lysén 

Stampgatan 14, 411 01 Göteborg 

  

SAKEN 

Grovt narkotikabrott 

_____________________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.  

 

Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. 

 

Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.  

 

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 

även i fortsättningen vara tillämplig för fotografier på de avlidna personerna i protokoll 

från utvidgade rättsmedicinska obduktioner, i protokoll från platsundersökning och i 

fordonsundersökning, vilka lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda 

dörrar. 

 

Anders Lysén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 108 736 kr, varav 

78 057 kr för arbete, 8 505 kr för tidsspillan, 427 kr för utlägg och 21 747 kr för mer-

värdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.  

_____________________________ 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Mark Saliba har yrkat att åtalet för mord och skadeståndsyrkandena ogillas, i andra 

hand att fängelsestraffets längd sätts ner. För det fall att åtalet för mord skulle bifallas 

har han yrkat att det grova vapenbrottet konsumeras av mordet. 

 

Åklagarna har yrkat att hovrätten dömer Martin Saliba för mord till fängelse på livstid. 

 

Samtliga målsägande, som även i hovrätten biträtt mordåtalet mot Mark och Martin 

Saliba, har yrkat bifall till sina skadeståndsyrkanden mot Martin Saliba.  

 

Johan Berntsson har yrkat att hovrätten såvitt avser åtalet för grovt vapenbrott dömer 

honom endast för hantering av vapen och ammunition från det att han hämtade föremå-

len i förrådet på Hyggestråket 4 och bedömer denna hantering som vapenbrott som inte 

är grovt. Under alla förhållanden har han yrkat en mildare påföljd.  

 

Alexander Bergström har yrkat att hovrätten dömer honom för narkotikabrott som inte 

är grovt. Han har i påföljdsdelen yrkat skyddstillsyn med föreskrift om vård, i andra 

hand strafflindring.  

 

Part har bestritt motparts ändringsyrkanden.   

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Gärningar som fastställts genom tingsrättens dom 

 

I enlighet med tingsrättens dom har Mark Saliba gjort sig skyldig till narkotikabrott 

och framkallande av fara för annan samt har Martin Saliba och Johan Berntsson gjort 

sig skyldiga till narkotikabrott som är ringa. Genom den domen har också fastställts att 

Mark Saliba har begått vad som lagts honom till last under åtalspunkten 3 och att 

Alexander Bergström har begått den gärning som åklagarna gjort gällande under åtals-

punkten 2.  
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Åtalet för mord (Mark och Martin Saliba) 

 

Utredningen 

 

Bevisningen vid tingsrätten har lagts fram också i hovrätten. Åklagarna har därutöver 

åberopat en film utvisande de förflyttningar runt Fjällvägen 28 som Martin Saliba har 

berättat att han gjorde vid tidpunkten för den åtalade gärningen. Hovrätten har tagit del 

av ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten. Som nya vittnen har på 

Mark Salibas begäran hörts Alinde Johansson, Conrad Nilsson, Mathilda Hall Ström 

och Tobias Johansson. 

 

De hörda personernas utsagor 

 

Tingsrätten har i sin dom redogjort för vad de hörda personerna uppgav vid förhören 

under huvudförhandlingen. Till det som antecknats där vill hovrätten lägga följande. 

 

Mark Saliba: De båda telefonerna som han startade upp natten till den 7 mars 2015 

hade köpts för att användas i affärer. Anledningen till att han startade båda två samti-

digt var att han ville ge rånarna den telefon han hade använt sig av för att kommuni-

cera med Rawand Aziz samtidigt som han behövde en telefon själv så att rånarna 

kunde kontakta honom ifall något gick snett. Sms-meddelandet som han skickade till 

Alaa Farraj klockan 00.39 skulle till Rawand Aziz. Han kan inte förklara hur det 

kommer sig att han skickade det till fel person. Det fanns ingen telefonbok inlagd i 

telefonen som han skickade meddelandet ifrån så han måste ha tryckt fel siffror. När 

han inte fick något svar från Rawand Aziz tittade han på numret och såg att det var fel. 

Han har ingen förklaring till hur det kommer sig att Alaa Farraj strax efter samtalet 

med honom lämnade festen hos Christopher Karinkangas. 

 

Martin Saliba: I bilen på väg från Landvetter sa Rawand Aziz till Mark Saliba att om 

det hade hänt något så visste han – Rawand Aziz – vem som hade gjort det. Han trodde 

att kommentaren hade med Mark Salibas och Rawand Aziz affärer att göra. Stämning-

en i bilen var god. När de kom hem till Mounir Saliba berättade denne att rånarna hade 
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sagt att de ville ha hans sons saker, pistoler, och att de talade arabiska. Han såg att nå-

gon hade försökt slå sönder Mounir Salibas knäskålar. Mark Saliba beskrev en person 

för Mounir Saliba. Utifrån det signalement Mark Saliba lämnade förstod han att det var 

Arber som beskrevs. Arber talar inte arabiska. När de stannade på Skridskogatan gick 

han och Mark Saliba in i hans lägenhet. Han gav då Mark Saliba nyckeln till garaget 

där motorcykeln stod och satte sin telefon på laddning. – Han pratade aldrig med föra-

ren av motorcykeln när de åkte från Bävedalsvägen till hans bostad. Föraren visste var 

han bor. Krutstänken som hittades på hans kläder kan ha kommit från en startpistol han 

hade skjutit med en månad tidigare alternativt förts över från föraren. När han var 

hemma hos Christopher Karinkangas senare på natten berättade han inget om skott-

lossningen eftersom föraren av motorcykeln hade sagt åt honom att inte säga något. 

Anledningen till att han inte svarade på sms förrän sent på natten var att hans telefon 

hade legat på laddning hemma i bostaden. När de flög hem från Thailand tog han ta-

bletter för att kunna sova. Det var därför det fanns narkotika i hans blod vid gripandet. 

Han kan inte svara på hur det kommer sig att det även fanns ångestdämpande medel i 

hans kropp. Anledningen till att det dröjde innan han lämnade sin berättelse var att han 

hoppades att någon annan skulle kliva fram och berätta som det var. Efter händelsen 

blev det aldrig något av med att konfrontera Arber. 

 

Alexander Bergström: När Johan Berntsson överlämnade pistolen till Mark Saliba var 

stämningen spänd och han upplevde situationen som otrevlig. Det var bråttom. Mark 

och Martin Saliba hade jackor och mössor på sig. Det pratades om att Angelica 

Stenqvist Gidlund skulle få pengar, att något var på gång och att Mark Saliba inte 

skulle kunna försörja Angelica Stenqvist Gidlund efter detta. På vägen tillbaka till 

Ljungskile spekulerade han och Johan Berntsson i om något hänt under Mark och Mar-

tin Salibas semester som de skulle hämnas. Meddelandet på Countermail från Mark 

Saliba som Johan Berntsson visade honom hade skickats vid 03.30-tiden på morgonen 

den 7 mars. Johan Berntsson läste det på eftermiddagen.  

 

Johan Berntsson: När Mark Saliba ringde från Monika Stenvards telefon sa denne att 

han skulle komma direkt till Uddevalla för att lämna vapnet han lånat. Mark Saliba gav 

honom pengar för taxiresan. Han frågade Mark Saliba om något var på gång – inte 
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angående vapnet utan mer som en fråga om vad Mark Saliba skulle göra på kvällen – 

men fick ett snabbt nej till svar. Han uppfattade det som att han inte hade med det att 

göra. – Alexander Bergström hade tillgång till hans Countermail-konto men han har 

inte visat denne något meddelande som Mark Saliba skulle ha skickat efter dödsskjut-

ningarna. Han har aldrig kommunicerat med Mark Saliba via Countermail. 

 

Christopher Karinkangas: Under kvällen hemma hos honom fick Alaa Farraj några 

samtal. Han vet inte vem Alaa Farraj pratade med men vid något tillfälle hörde han att 

Alaa Farraj blev upprörd. Efter ett av de sista samtalen sa Alaa Farraj att han skulle 

hjälpa Rawand Aziz och att Rawand Aziz skulle hämta honom med bil. Precis innan 

Alaa Farraj lämnade lägenheten ringde det ytterligare en gång. Alaa Farraj pratade, 

lade på, gick ut och sa samtidigt att det var sista gången han hjälpte Rawand Aziz. Han 

fick uppfattningen att Alaa Farraj skulle möta någon och frågade om han skulle åka 

med, men Alaa Farraj svarade att det inte var några problem. 

 

Hans Andersson: Han bor cirka 200 meter från Bävedalsvägen 6. Han hörde först 4-5 

skott i snabb följd. Därefter gick det några sekunder innan ytterligare ett skott brann 

av. Sedan blev det tyst. 

 

Pernilla Fransson: MC-hjälmarna låg på marken. Den person som kom sist fram till 

MC:n/mopeden lyfte upp locket till sadelutrymmet och slängde ner något där. När 

detta skedde var båda männen på plats. Därefter tog männen upp hjälmarna från mar-

ken. Hon uppfattade dem som lite nervösa. Hon bedömde att den längre av de båda 

personerna var cirka 180 cm.  

 

Mikael Hermansson: Han hörde många, kanske 5-10, smällar i en snabb följd.  

 

Esther Gustavsson: När hon och hennes dåvarande pojkvän passerade Bävedalsvägen 6 

stod det bara en vit kombibil på parkeringen. MC:n/mopeden stod uppställd en bit efter 

garaget. MC:n var en sådan som hon själv önskat sig så hon lade märke till detaljerna. 

De två killarna stod bakom MC:n, upp mot huset till. De var inte särskilt stora, men 

skillnaden i längd var tydlig. En var cirka 170 cm och den andre cirka 185-190 cm. De 
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hade svarta kläder upptill och luvor uppdragna över huvudena. Eftersom situationen 

kändes konstig tittade hon extra noga. Inga andra personer syntes till. Hon hörde 5-7 

smällar, eventuellt fler. Sedan var det några sekunders uppehåll och så hördes det en 

sista smäll. När killarna passerade huset på MC:n följde hon dem med blicken.  

 

Carola Freudenthal: Det är möjligt, men svårt för en person att hantera två vapen. Hon 

bedömer att det var minst två gärningspersoner på platsen. Det faktum att hylsorna var 

ganska väl samlade tyder på att skytten inte kan ha befunnit sig på något längre av-

stånd från offren. 

 

De vittnen som hörts i hovrätten har uppgett i huvudsak följande. 

 

Alinde Johansson: Vid tidpunkten för händelsen bodde hon på Bävedalsvägen, i ett 

höghus där man har uppsikt över platsen för skjutningarna. Hon vaknade strax efter 

klockan ett på natten av att hon hörde tre smällar. När hon gick upp och tittade ut ge-

nom fönstret ner mot Bävedalsvägen såg hon någon åka iväg på ett fordon som kan ha 

varit en cykel eller moped. Hon kan inte svara på om det var en eller flera personer 

som satt på fordonet. Det var kolsvart ute när hon gjorde sina iakttagelser. 

 

Conrad Nilsson: Han bor några hundra meter från platsen för händelsen och vaknade 

av att det small. Ljudet kom inte från smällare eller ett fyrverkeri. Några minuter se-

nare hörde han ett ljud som lät som en bil som drog iväg. Motorljudet var kraftigare än 

normalt och han tänkte därför att föraren hade bråttom. Han såg aldrig någon bil och 

hörde inte något annat fordon köra förbi. 

 

Mathilda Hall Ström: Hon bor några hundra meter från platsen för skjutningarna och 

har i tidigare förhör hos polisen sagt att hon hörde en bil passera huset en stund efter 

skotten. Numera är hon emellertid osäker på denna uppgift. Efter hennes hus återstår 

bara tre hus på gatan innan vägen övergår till en gång- och cykelväg. 

 

Tobias Johansson: Han befann sig i en bil på parkeringen vid Uddevalla sjukhus. När 

han körde ut på Fjällvägen såg han två personer som i rask takt sprang över vägen mot 
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parkeringen på Bävedalsvägen. Han tyckte att det såg underligt ut och vände med bi-

len, men då hade personerna försvunnit ur sikte. I polisförhör har han sagt att detta kan 

ha varit vid 01.15-01.18-tiden, men han är osäker på detta. 

 

Inledande prövning  

 

Som tingsrätten konstaterat är det genom utredningen klarlagt att Rawand Aziz, Alaa 

Farraj och Emme Thryselius på den tid och plats som åklagaren gjort gällande sköts till 

döds på det sätt som angetts i gärningsbeskrivningen. Skottens placering i överkropp 

eller huvud och det förhållandet att Rawand Aziz, Alaa Farraj och Emme Thryselius 

lämnades på platsen utan att några åtgärder vidtogs för att påkalla hjälp visar att avsik-

ten hos den eller de som sköt var att döda alla tre. 

 

Det som hovrätten har att ta ställning till är om det är styrkt att Mark eller Martin 

Saliba var på platsen när dödsskjutningarna ägde rum och om de hade möjlighet att 

utföra gärningen. Vidare ska hovrätten pröva om det kan uteslutas att någon annan 

person än bröderna Saliba eller någon av dem sköt Rawand Aziz, Alaa Farraj och 

Emme Thryselius. Om så är fallet blir nästa fråga om gärningen utfördes tillsammans 

och i samförstånd. 

 

Allmänt om bevisvärdering 

 

Tingsrätten har i sin dom redogjort för några utgångspunkter för bedömningen av an-

svarsfrågan. Till det som angetts där vill hovrätten lägga följande. En tilltalad har rätt 

att inte uttala sig alls och är inte skyldig att på något sätt underlätta åklagarens uppgift. 

Detta hindrar emellertid inte att det, sedan åklagaren lagt fram bevisning rörande ett 

visst förhållande, i vissa fall kan ligga en förklaringsbörda på den tilltalade. När en 

tilltalad vid skilda tillfällen lämnar motstridiga uppgifter, rättar sina uppgifter efter vad 

som framkommer vid utredningen eller lämnar uppgifter som kan avfärdas som undan-

flykter eller lögner kan detta ofta ha betydelse vid bevisvärderingen. Att en tilltalad 

vägrar att besvara en viss fråga trots att han rimligen utan svårighet bör kunna ge klart 

besked bör kunna beaktas liksom att en part underlåter att anföra motbevisning trots att 
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han eller hon borde kunna göra detta. (Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken s. 35:34 och 

59 med hänvisningar.) 

 

Händelseförlopp och vissa fynd 

 

Bevisningen i målet består i huvudsak av protokoll och sammanställningar från tele-

fonundersökningar, protokoll från platsundersökningen, sakkunnigutlåtanden från 

NFC, vittnesmål från personer som befann sig vid eller i närheten av platsen för skjut-

ningarna samt de tilltalades berättelser.  

 

Hovrätten finner liksom tingsrätten till en början följande klarlagt.  

 

Efter hemkomsten från Thailand den 6 mars 2015, i samband med bröderna Salibas 

och Angelica Stenqvist Gidlunds besök hos Mounir Saliba, gick Mark Saliba till Hyg-

gestråket 4 för att hämta en armépistol i Monika Stenvards förråd. Klockan 23.45, när 

han märkte att pistolen var borta, ringde han till Johan Berntsson och krävde att denne 

skulle ta sig till Uddevalla för att återlämna den. Mark Saliba var strax före midnatt 

även inne i förrådet på Hyggestråket 5 där han mötte Ahmed Oudeh. Vid det mötet bar 

Mark Saliba på en väska. I förrådet på Hyggestråket 5 har det påträffats patroner med 

samma märkning som de som användes vid skjutningarna. Några minuter efter det att 

Mark Saliba hade varit i förrådet blev bröderna Saliba och Angelica Stenqvist Gidlund 

skjutsade till Vintergatan av Mounir Saliba. Av filmer från övervakningskamera fram-

går det att Martin Saliba bar på en väska när de var nere i garaget. Klockan 00.29 och 

00.32 startades två nya telefoner av Mark Saliba. Ungefär samtidigt kom Johan Bernts-

son till Vintergatan och lämnade armépistolen till Mark Saliba. Martin Saliba och 

Alexander Bergström var med vid överlämnandet. 

 

Utredningen utvisar också följande. 

 

Klockan 00.39.54 skickade Mark Saliba ett första sms med en av de nya telefonerna 

(nedan benämnd MS2). Det sändes till Alaa Farraj och hade följande lydelse ”Bror kan 

jag snacka med dig? Det är viktigt. Om den horan du vet”. Sms:et föranledde ingen 
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reaktion från Alaa Farrajs sida. Klockan 00.46.30 skickades ytterligare ett sms från 

samma telefon till Alaa Farraj med lydelsen ”Hej. Kan du hjälpa”. Klockan 00.47.27 

försökte Alaa Farraj utan framgång ringa till MS2. Klockan 00.47.48 ringde Alaa 

Farraj på nytt till samma telefon, varvid ett 29 sekunder långt samtal förekom. Den 

sista kontakten mellan Alaa Farraj och MS2 var klockan 00.55.33 när Alaa Farraj åter-

igen ringde upp och ett åtta sekunder långt samtal ägde rum.  

 

Kontakterna mellan MS2 och Rawand Aziz började klockan 00.46.57 när Rawand 

Aziz fick ett exakt likadant sms som Alaa Farraj hade fått klockan 00.39.54. Efter viss 

sms-konversation där Rawand Aziz ville veta vem det var som använde MS2 fick han 

svaret ”Du sa ifal det händer något. Jag vet uem som gjorde”. Rawand Aziz frågade 

om det var ”m” som skrev, vilket användaren av MS2 bekräftade. De stämde möte på 

den plats där de släppte av ”t” förut. Klockan 00.59.44 skrev Rawand Aziz till MS2 att 

han skulle vara där om fem minuter och klockan 01.04.38 skickades ett sista sms där 

Rawand Aziz skrev ”E vid T nu”. 

 

Strax före skjutningarna, innan den bil som Rawand Aziz och Emme Thryselius färda-

des i hade kommit till platsen, iakttog Esther Gustavsson två män som stod vid en 

MC/moped på den plats där Alaa Farrajs och Rawand Aziz kroppar påträffades.  

 

Cirka klockan 01.08 hörde flera vittnen ett antal skott i en följd samt, efter ett kortare  

uppehåll, ytterligare ett skott. Sedan blev det tyst. 

 

Pernilla Fransson, som bor i huset intill, tittade ut efter skottlossningen och såg två 

män som sprang fram till en MC/moped, lade något i sadelutrymmet och sedan läm-

nade platsen på MC:n/mopeden. De två männen iakttogs sedan av ytterligare vittnen 

längs vägen de färdades. 

 

På morgonen den 7 mars 2015 hittades de tre målsägandena döda på platsen. Brotts-

platsundersökningen visade att Alaa Farraj hade träffats av två skott mot bål och buk 

samt två skott mot överarm och axel, av vilka ett gått genom huvudet. Rawand Aziz 

hade träffats av fyra skott, tre mot hals/huvud och ett mot en armhåla. Ett eller flera 
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skott mot Rawand Aziz hade avlossats när han låg på marken. Emme Thryselius hade 

träffats av ett skott i huvudet. 

 

På marken i anslutning till Rawand Aziz och Alaa Farraj säkrades tio patronhylsor, en 

kula samt en hel patron. Åtta av hylsorna och kulan kom från en pistol av okänt fabri-

kat. Två av hylsorna samt patronen kom från en armépistol. Två kulor från pistolen av 

okänt fabrikat hittades i Rawand Aziz mössa och en kula från samma pistol hittades i 

huvudet på Alaa Farraj. På förarsätet i bilen där Emma Thryselius satt återfanns en 

patronhylsa och utanför bilen en hel patron från armépistolen.  

 

NFC:s undersökningar visade att två vapen hade använts vid skottlossningen och att 

det var samma vapen som Mark Saliba innehaft och som hade använts vid provskjut-

ningar vid Havskuren och i Ljungskile. 

 

Martin och Mark Saliba greps den 8 mars 2015 klockan 14.20 respektive 15.05. 

Undersökningar gjordes av deras jackor och byxor, av handskar och handduk som an-

träffades i förvaringsutrymmet i Mark Salibas MC, av handtagen på Mark Salibas MC 

samt av två MC-hjälmar som påträffades i och vid Mark Salibas två motorcyklar, vilka 

båda stod i ett garage som Martin Saliba hade tillgång till.  

 

På ytterfickan på Mark Salibas jacka påvisades en tändsatspartikel liksom på fickorna 

på hans jeans. De påvisade tändsatspartiklarna kunde inte bindas till specifika patron-

hylsor men de hade sådan typ av sammansättning som tändsatspartiklarna i patronhyl-

sorna från pistolen av okänt fabrikat. Enligt NFC bedöms enstaka tändsatspartiklar 

kunna förekomma på personer/klädesplagg som inte haft något med vapenrelaterade 

material att göra till följd av kontamination. Resultatet talade varken för eller emot att 

klädesplaggen hade varit i nära anslutning till skjutvapen då det avfyrats eller varit i 

kontakt med något vapenrelaterat, t.ex. skjutvapen eller patronhylsor (Grad 0).  

 

På provet från ärmarna på Martin Salibas jacka påvisades åtta tändsatspartiklar och på 

provet från hans jeans påvisades två tändsatspartiklar. Eftersom jackan och jeansen 

bars av samma person har resultaten sammanvägts av NFC vid analysen. Enligt NFC 
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bedöms tio tändsatspartiklar normalt inte förekomma på klädesplagg som inte haft nå-

got med vapenrelaterade material att göra. De påvisade tändsatspartiklarna kunde inte 

bindas till specifika patronhylsor men sju av de påträffade tändsatspartiklarna hade 

sådan typ av sammansättning som tändsatspartiklarna i patronhylsorna från pistolen av 

okänt fabrikat och en av de påvisade tändsatspartiklarna hade sådan typ av samman-

sättning som tändsatspartiklarna i patronhylsan från armépistolen. Resultatet talade i 

någon mån för att jackan och jeansen varit i nära anslutning till skjutvapen då det avfy-

rats eller varit i kontakt med något vapenrelaterat, t.ex. skjutvapen eller patronhylsor 

(Grad +1). 

 

På provet från handskarna påvisades nio tändsatspartiklar. Enligt NFC bedöms nio 

tändsatspartiklar normalt inte förekomma på klädesplagg som inte haft något med va-

penrelaterade material att göra. De påvisade tändsatspartiklarna kunde inte bindas till 

specifika patronhylsor men åtta av de påvisade tändsatspartiklarna hade sådan typ av 

sammansättning som tändsatspartiklarna i patronhylsorna från pistolen av okänt fabri-

kat och en av de påvisade tändsatspartiklarna hade sådan typ av sammansättning som 

tändsatspartiklarna i patronhylsan från armépistolen. Resultatet talade i någon mån för 

att handskarna varit i nära anslutning till skjutvapen då det avfyrats eller varit i kontakt 

med något vapenrelaterat, t.ex. skjutvapen eller patronhylsor (Grad +1). 

 

På provet från handduken påvisades 16 tändsatspartiklar. Enligt NFC bedöms 16 tänd-

satspartiklar normalt inte förekomma på material som inte haft något med vapenrelate-

rade material att göra. De påvisade tändsatspartiklarna kunde inte bindas till specifika 

patronhylsor men 15 av de påvisade tändsatspartiklarna hade sådan typ av samman-

sättning som tändsatspartiklarna i patronhylsorna från pistolen av okänt fabrikat och en 

av de påvisade tändsatspartiklarna hade sådan typ av sammansättning som tändsatspar-

tiklarna i patronhylsan från armépistolen. Resultatet talade för att handduken varit i 

nära anslutning till skjutvapen då det avfyrats eller i kontakt med något vapenrelaterat, 

t.ex. skjutvapen, patronhylsor eller händer/handskar bemängda med tändsatspartiklar 

(Grad +2). 
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På provet från MC:ns vänstra gummihandtag påvisades 13 tändsatspartiklar och på 

provet från det högra handtaget påvisades fyra tändsatspartiklar. Då handtagen är säk-

rade från samma fordon har resultaten sammanvägts av NFC vid analysen. Enligt NFC 

bedöms 17 tändsatspartiklar normalt inte förekomma på material som inte haft något 

med vapenrelaterade material att göra. De påvisade tändsatspartiklarna kunde inte bin-

das till specifika patronhylsor men hade sådan typ av sammansättning som tändsats-

partiklarna i patronhylsorna från pistolen av okänt fabrikat. Tändsatsundersökningen 

gav inte svar på när tändsatspartiklarna hamnade på handtagen, dock förväntas inte 

tändsatspartiklar sitta kvar en längre tid om handtagen används. Resultatet talade för 

att gummihandtagen varit i nära anslutning till skjutvapen då det avfyrats eller varit i 

kontakt med något vapenrelaterat, t.ex. skjutvapen eller händer/handskar bemängda 

med tändsatspartiklar (Grad +2). 

 

MC-hjälmarna anträffades i förvaringsutrymmet under sadeln på den större MC:n samt 

på fotsteget till den mindre MC:n. På provet från MC-hjälmen som hittades i den större 

MC:n påvisades åtta tändsatspartiklar och på provet från den hjälm som hittades vid 

den mindre MC:n påvisades fem tändsatspartiklar. Enligt NFC bedöms åtta respektive 

fem tändsatspartiklar normalt inte förekomma på material som inte haft något med 

vapenrelaterade material att göra. De påvisade tändsatspartiklarna kunde inte bindas 

till specifika patronhylsor men samtliga tändsatspartiklar på hjälmen som hittades i den 

större MC:n och två av tändsatspartiklarna på hjälmen som hittades vid den mindre 

MC:n hade sådan typ av sammansättning som tändsatspartiklarna i patronhylsorna från 

pistolen av okänt fabrikat. Tändsatsundersökningen gav inte svar på när tändsatspartik-

larna hamnade på hjälmarna, dock förväntas inte tändsatspartiklar sitta kvar en längre 

tid om hjälmarna används. Resultatet talade i någon mån för att MC-hjälmarna varit i 

kontakt med något vapenrelaterat, t.ex. skjutvapen eller händer/handskar bemängda 

med tändsatspartiklar (Grad +1). 

 

Inledande anmärkningar om bevisvärdet av Mark och Martin Salibas berättelser 

 

Mark och Martin Salibas berättelser kom sent under utredningen. Martin Saliba läm-

nade sina uppgifter fem månader efter det att han hade frihetsberövats när han sedan 
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ungefär två månader hade tagit del av allt material som då fanns i förundersökningen. 

Mark Saliba valde att uttala sig först vid tingsrättens huvudförhandling. Hovrätten kan 

liksom tingsrätten konstatera att Mark och Martin Salibas berättelser är oförenliga och 

ger intryck av att ha anpassats efter vad som framkommit under utredningen. Som 

nämnts ovan får detta betydelse vid bevisvärderingen. Den bevisning som har lagts 

fram mot dem har enligt hovrätten också en sådan tyngd att den ålägger dem en viss 

förklaringsbörda. Att Mark och Martin Saliba har vägrat att besvara vissa frågor trots 

att de rimligen utan svårighet borde kunnat ge klart besked samt underlåtit att föra 

motbevisning trots att de borde kunnat göra detta är också något som får betydelse vid 

hovrättens prövning.  

 

Är det styrkt att Mark eller Martin Saliba var på platsen när gärningen ägde rum? 

 

Mark Saliba har erkänt att han fick armépistolen överlämnad till sig cirka 40 minuter 

innan skjutningarna ägde rum samt att han startade två nya telefoner vid samma tid-

punkt och via sms från en av dem lockade Rawand Aziz till Bävedalsvägen. Den för-

klaring han lämnat till detta – att några personer som han inte vill uppge vilka de är 

skulle råna Rawand Aziz som hämnd för narkotika som han blivit av med – är som 

också tingsrätten ansett osannolik. Tingsrätten har redogjort för en mängd omständig-

heter som lett till slutsatsen att Mark Salibas berättelse kan lämnas utan avseende. 

Hovrätten ansluter sig till det som tingsrätten anfört och tillägger följande.  

 

Mark Saliba uppgav inledningsvis att det var den 1 februari 2015 som han blev lurad 

av Rawand Aziz. Sedan han hade konfronterats med uppgiften att Rawand Aziz var 

utomlands vid denna tidpunkt ändrade han sig och sa att det var någon gång i början av 

februari. Uppgiften om att Mark Saliba skulle ha kommunicerat med rånarna via appen 

Wickr under bilfärden från Landvetter motsägs av de fynd som gjorts vid tömningen 

av hans telefon och som visar att det inte fanns någon uppkoppling mot Wickr den 6 

mars. Även om telefonen, i strid med vad som sägs i undersökningsprotokollet, skulle 

innehålla mer än vad som hittats vid tömningen är det orimligt att tänka sig att Mark 

Saliba, trots att han dömts till livstids fängelse, inte skulle vilja tala om lösenordet så 

att hans uppgifter om rånarna kan bekräftas. Ordalydelsen i det första sms:et som Mark 
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Saliba skickade till Rawand Aziz ger inte heller något stöd för att det handlade om en 

knarkaffär där de skulle möta en kund. Det faktum att Mark Saliba skickade ett sms 

med exakt samma ordalydelse till Alaa Farraj visar också att hans uppgifter om syftet 

med sms:et inte stämmer. Enligt Mark Saliba var Alaa Farraj inte inblandad i narkoti-

kaaffären och skulle inte rånas av de okända männen. Att Mark Saliba av misstag 

skulle ha skickat sms:et till Alaa Farrajs nummer kan som tingsrätten funnit lämnas 

utan avseende. Utredningen visar att Alaa Farraj lämnade Christopher Karinkangas 

strax efter det 29 sekunder långa samtalet med Mark Saliba klockan 00.47. Om det 

som Mark Saliba säger skulle stämma, dvs. att han vid det telefonsamtalet upplyste 

Alaa Farraj om att sms:et klockan 00.39 var ett misstag, hade det inte funnits någon 

anledning för Alaa Farraj att lämna Christopher Karinkangas för att hjälpa Rawand 

Aziz, den person som Mark Saliba har erkänt att han ville locka till platsen. Inte heller 

hade det då funnits anledning för Alaa Farraj att kl. 00.55.33 på nytt ringa Mark 

Saliba. Hovrätten noterar även att det såvitt framgått inte förekom någon telefonkon-

takt mellan Rawand Aziz och Alaa Farraj under kvällen, vilket talar för att uppgiften 

om att Rawand Aziz behövde hjälp kom från Mark Saliba. 

 

Med hänsyn till det anförda anser hovrätten liksom tingsrätten att Mark Salibas berät-

telse inte förtjänar någon tilltro utan kan lämnas utan avseende. Som tingsrätten kon-

staterat är det svårt att hitta någon annan rimlig förklaring till Mark Salibas mycket 

snabba och beslutsamma agerande att skaffa fram vapen för att sedan locka Rawand 

Aziz och Alaa Farraj till Bävedalsvägen än att han skulle konfrontera dem. 

 

När det gäller Martin Salibas berättelse vinner uppgifterna om Mounir Salibas skador 

samt Mark Salibas slag mot garderobsdörren när Mounir Saliba berättade om rånet 

stöd av fotografier och rättsintyg. Även Martin Salibas uppgift om att han var tillsam-

mans med Mark Saliba när armépistolen överlämnades vid 00.30-tiden samt när de nya 

telefonerna öppnades upp och sms skickades iväg stöds av övrig bevisning i målet. 

Martin Saliba har berättat att Mounir Saliba sa till bröderna att rånarna talade arabiska. 

Mot denna bakgrund framstår Martin Salibas uppgift om att Arber skulle konfronteras 

som motsägelsefull. Enligt Martin Saliba talar Arber inte arabiska. Förklaringen till 

varför Alaa Farraj skulle kontaktas och sammanträffa med bröderna Saliba – att han 
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kunde veta var Arber befann sig – är också långsökt eftersom bröderna Saliba uppen-

barligen visste var Arber bodde. Telefonlistorna visar att Arber och Alaa Farraj talades 

vid och skickade sms till varandra tidigare under kvällen. Efter det att Alaa Farraj hade 

fått sms:et av Mark Saliba klockan 00.39 förekom det emellertid ingen ytterligare kon-

takt mellan Alaa Farraj och Arber, vilket kan tyckas märkligt om Alaa Farraj då fick i 

uppdrag att lokalisera Arber. Inte heller de övriga samtal och sms som förekom från 

Alaa Farrajs telefon efter klockan 00.39 tyder på att han letade efter Arber. Det är 

också svårt att begripa hur Alaa Farraj skulle förstå att innebörden av Mark Salibas 

sms var att Mark Saliba behövde hjälp med att hitta Arber. Det hade såvitt framgått 

inte förekommit något samtal mellan Mark Saliba och Alaa Farraj dessförinnan där 

detta kan ha diskuterats. Slutligen finns det ingen naturlig förklaring till varför Alaa 

Farraj sa till Christopher Karinkangas att han skulle hjälpa Rawand Aziz när han läm-

nade festen om det i själva verket var så att han skulle hitta Arber åt bröderna Saliba. 

Till skillnad från uppgifterna om Arber är det som Alaa Farraj uppgav som skäl till att 

han lämnade Christopher Karinkangas något som passar in i en plan som gick ut på att 

locka både Alaa Farraj och Rawand Aziz till Bävedalsvägen. Det nu anförda innebär 

att Martin Salibas uppgifter om Arber och skälet till att Alaa Farraj kontaktades starkt 

kan ifrågasättas. 

 

Martin Saliba har erkänt att han befann sig på platsen för skjutningarna strax efter 

skottlossningen. Detta stämmer överens med Pernilla Franssons iakttagelse av två män, 

en längre och en kortare, som vid denna tidpunkt sprang fram till MC:n och åkte däri-

från. Även Martin Salibas uppgift om att det var Mark Salibas MC som användes stöds 

av annan bevisning, nämligen Esther Gustavssons detaljerade beskrivning av den MC 

hon såg på platsen strax före skjutningarna samt det faktum att det på MC:ns gummi-

handtag hittades tändsatspartiklar med samma typ av sammansättning som tändsatspar-

tiklarna i patronhylsorna från pistolen av okänt fabrikat. Av NFC:s yttrande framgår att 

tändsatspartiklar på gummihandtag inte förväntas sitta kvar en längre tid om handtagen 

används. Det förhållandet att partiklarna satt kvar vid undersökningen tyder alltså på 

att de hade hamnat där nyligen. Från Mark Salibas sida har det invänts att det hittades 

tändsatspartiklar även på den mindre MC:ns handtag. Mot bakgrund av att den stod i 

samma garage som den större och då en av hjälmarna var placerad på den mindre 
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MC:ns fotsteg kan en naturlig förklaring till detta vara att den mindre MC:ns handtag 

vidrördes när den större MC:n ställdes in i garaget. 

 

Nu anförda omständigheter, dvs. att Mark Salibas uppgifter kan lämnas utan avseende, 

att det är visat att pistolerna som målsägandena sköts med var Mark Salibas, att Mark 

Saliba var den som lockade Rawand Aziz och Alaa Farraj till platsen, att gärnings-

männen använde sig av Mark Salibas MC samt att Martin Saliba har erkänt att han var 

på platsen efter skottlossningen, talar med styrka för att särskilt Mark Saliba men även 

Martin Saliba befann sig på platsen när skjutningarna ägde rum. Ytterligare stöd för att 

båda bröderna var där ger Esther Gustavssons beskrivning av de två män som hon såg 

på platsen dels före skottlossningen, dels efteråt när de passerade det hus där hon be-

fann sig. Esther Gustavsson gjorde sina iakttagelser i mörker och under en relativt kort 

tidsrymd, vilket måste vägas in vid bedömningen av hennes vittnesmål. Esther Gus-

tavsson har emellertid gjort ett mycket trovärdigt intryck genom att på ett måttfullt 

men likväl detaljerat sätt uppge vad hon säger sig minnas från tillfället. Hovrätten no-

terar därvid särskilt att hon varit noga med att påpeka detaljer som hon varit osäker på, 

såsom märket på den MC hon sett och färgen på personernas klädsel, men också för-

klarat att anledningen till att hon på ett detaljerat sätt kunnat beskriva MC:n var att hon 

önskat sig en likadan. Dessutom vinner hennes uppgifter angående signalementet på de 

personer hon sett mycket starkt stöd av att Pernilla Fransson gjorde en likadan iaktta-

gelse. Det saknas enligt hovrätten anledning att tro att både Esther Gustavsson och 

Pernilla Fransson skulle ha misstagit sig på den för målet viktiga detaljen om längden 

på de personer de observerade. Esther Gustavsson har berättat att hon tittade noga när 

hon passerade platsen eftersom situationen kändes konstig. De längder hon angett 

stämmer väl med Mark och Martin Salibas. De utesluter att det var Mark Saliba och 

Alaa Farraj hon såg eftersom utredningen har visat att det inte finns någon dylik längd-

skillnad mellan dem. Esther Gustavssons beskrivning av klädseln på männen stämmer 

vidare med Pernilla Franssons och Mikael Hermanssons iakttagelser. Dessutom passar 

de svarta respektive mörka kläder på överkroppen som vittnena har talat om in på de 

jackor som Mark och Martin Saliba hade på sig vid gripandet och som det senare hit-

tades tändsatspartiklar på.  
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Martin Saliba har invänt att han befann sig vid Arbers bostad 165 meter bort när skot-

ten avlossades. Som framgått ovan motsägs detta av Esther Gustavssons vittnesmål. 

Dessutom är det knappast möjligt att Martin Saliba skulle ha hunnit springa från den 

plats han sagt att han var på fram till MC:n på 15-25 sekunder, vilket är en förutsätt-

ning för att det ska gå ihop med Pernilla Franssons iakttagelser om hur lång tid det tog 

från sista skottet till dess båda gärningsmännen var vid MC:n. Pernilla Fransson har 

även berättat att det var den längre personen som kom fram till MC:n först, att båda 

männen tog upp varsin hjälm från marken samtidigt som de pratade och gestikulerade 

samt att det var den längre personen som körde MC:n från platsen. Detta stämmer inte 

heller med det som Martin Saliba har uppgett. Att Martin Saliba var föraren framstår 

emellertid som fullt naturligt eftersom MC:n påträffades i hans garage efter händelsen 

och nycklarna till garaget och MC:n återfanns i ett skåp i hans kök respektive i en byrå 

i hans sovrum. Ytterligare en omständighet som talar för att Martin Saliba var på plats 

när skjutningarna ägde rum är hans sms till kvinnan i Thailand på förmiddagen den 7 

mars, där han talade om att hans vänner hade dött och hur det hade gått till på ett sätt 

som visade sig ligga mycket nära sanningen och detta innan någon närmare informa-

tion om händelsen hade kommit ut i media. 

 

De vittnen som Mark och Martin Saliba har åberopat har inte tillfört något av betydelse 

i målet. När det gäller taxichauffören Anna-Lena Andersson är det inte klarlagt att det 

var bröderna Saliba hon såg vid sjukhuset. Även om det var så utesluter inte hennes 

vittnesmål att Martin Saliba befann sig på platsen vid tidpunkten för gärningen. Han 

kan ha närmat sig brottsplatsen från ett annat håll. De vittnen som hörts i hovrätten har 

berättat om motorljud, men inte sett något fordon passera.  

 

Sammanfattningsvis finner hovrätten genom det nu anförda att Martin Salibas uppgif-

ter om var han befann sig är motbevisade och att det är styrkt att Mark och Martin 

Saliba var på platsen när Alaa Farraj, Rawand Aziz och Emme Thryselius sköts till 

döds och att de hade möjlighet att utföra gärningen. De alternativa gärningsmän som 

förts fram i målet har undersökts och avförts från utredningen. Att någon annan person 

än bröderna Saliba eller en av dem skulle ha skjutit Alaa Farraj, Rawand Aziz och 

Emme Thryselius kan enligt hovrättens mening uteslutas.  
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Kan Mark och Martin Saliba dömas i medgärningsmannaskap? 

 

Nästa fråga som hovrätten har att ta ställning till är om bevisningen är sådan att Mark 

och Martin Saliba kan dömas i medgärningsmannaskap för gärningen.  

 

Flera personer kan vara gärningsmän samtidigt trots att inte alla, och kanske inte ens 

någon av dem, självständigt uppfyller hela brottsbeskrivningen i ett straffbud, förutsatt 

att vad de gör tillsammans innebär att brottsbeskrivningen är uppfylld. De har med 

andra ord tillsammans utfört gärningen (medgärningsmannaskap). Om genomförandet 

av ett planerat brott innefattar en arbetsfördelning mellan gärningsmännen kan ansvar i 

gärningsmannaskap ådömas även den som mera perifert deltar i själva det brottsliga 

tilltaget. Även i fall där det inte går att i detalj utröna vad olika medverkande personer 

har gjort kan det vara möjligt att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att de utfört en 

brottslig gärning gemensamt och i samråd. En utgångspunkt bör dock vara att det krävs 

sådan bevisning på individnivå att man beträffande var och en av de inblandade kan 

konstatera att de medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta 

som medgärningsmän. (Se NJA 2006 s. 535 och Wennberg i Juridisk Tidskrift 2002/03 

s. 592 ff.) Även främjaren kan under vissa omständigheter betraktas som medgär-

ningsman. Utvidgat medgärningsmannaskap föreligger när någon eller några av delta-

garna inte kan sägas ha deltagit i brottets utförande utan snarare har främjat det av den 

eller de övriga medgärningsmännen utförda brottet. 

 

I detta fall finns det en rad omständigheter som talar för att gärningen utfördes till-

sammans och i samförstånd. De åtgärder Mark Saliba vidtog så fort han fick kännedom 

om rånet mot Mounir Saliba, dvs. att förse sig med två pistoler, hämta MC:n hos Mar-

tin Saliba, öppna upp två nya telefoner och sedan använda sig av en av dem för att 

locka Rawand Aziz och Alaa Farraj till Bävedalsvägen, ägde rum på mycket kort tid 

och i Martin Salibas närvaro. Stämningen när armépistolen återlämnades till Mark 

Saliba i dennes bostad var enligt Alexander Bergström så spänd att han och Johan 

Berntsson pratade om att bröderna Saliba kanske skulle hämnas för något som hänt 

under deras bortovaro. Detta talar för att både Mark och Martin Saliba visste vad ar-

mépistolen skulle användas till. Enligt vad som framgått färdades bröderna Saliba ge-
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mensamt på Mark Salibas MC mot Bävedalsvägen där de väntade in Rawand Aziz och 

Alaa Farraj. Efter dödsskjutningarna åkte de därifrån tillsammans. Ingenting tyder på 

att det som hände var något som gick utöver vad som var planerat. Alexander Berg-

ströms uppgift om innehållet i det meddelande via Countermail som Mark Saliba 

skickade till Johan Berntsson senare samma natt, en uppgift som hovrätten inte ifråga-

sätter, talar tvärtom för att detta var något som Mark Saliba ansåg att Rawand Aziz och 

Alaa Farraj hade förtjänat. Till detta kommer att tillvägagångssättet, att bege sig till en 

undanskymd plats med två skarpladdade vapen mitt i natten i syfte att skjuta sina barn-

domskamrater som lockats dit, var mycket riskabelt. Om något gick fel var risken stor 

att bröderna skulle bli upptäckta eller själva skadas och om allt gick som det skulle 

innebar det att deras liv för alltid skulle förändras. Sett mot denna bakgrund framstår 

det som uteslutet att skjutningarna skulle ha genomförts utan att bröderna, som enligt 

uppgift alltid stått varandra nära, var överens om vad som skulle ske. 

 

Brottsplatsundersökningen kan inte slå fast om det var en eller flera personer som av-

lossade skotten. Det faktum att det var två olika vapen som användes talar enligt hov-

rättens mening för att det var två personer som sköt. Detta stöds även av flera av vitt-

nenas beskrivning av ljuden de hörde, ett fyrverkeri med ett kortare uppehåll och sedan 

en sista smäll. Flera vittnen har också berättat att de hörde endast en handfull skott i 

det första skedet trots att det bevisligen var fler. Detta tyder på att skotten avlossades 

samtidigt från två olika vapen. Carola Freudenthal har i sitt vittnesmål gjort bedöm-

ningen att det var minst två gärningspersoner på platsen, vilket hon grundat på att det 

är svårt för en person att hantera två vapen och att skytten inte kan ha befunnit sig på 

något längre avstånd från offren. Hovrätten anser att det förhållandet att både Rawand 

Aziz och Alaa Farraj sköts på nära håll sammantaget med att skotten träffade så precist 

att båda två föll direkt till marken och avled relativt omgående på samma plats tyder på 

att de sköts samtidigt. Om det bara hade varit en skytt är det orimligt att tänka sig att 

den av Rawand Aziz och Alaa Farraj som sköts sist inte försökte fly eller avväpna den 

som höll i vapnet. Den omständigheten att det inte finns några tecken på motstånd eller 

flyktförsök talar för att angreppet kom snabbt och helt överraskande. Det måste vidare 

ha krävts vapenvana hos en ensam skytt för att klara av att i snabb följd skjuta ett fler-

tal direkt dödande skott mot två personer utan någon reaktion från offren. Någon när-
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mare utredning om bröderna Salibas vana vid vapen har inte förebringats i målet, men 

det faktum att Mark Saliba av misstag råkade avlossa ett skott i bilen efter provskjut-

ningen på Havskuren visar att åtminstone han inte var helt van vid att hantera skarp-

laddade vapen. Även detta innebär att det är svårt att se hur endast en av bröderna 

skulle ha klarat av att skjuta ihjäl Rawand Aziz och Alaa Farraj på det sätt som skedde. 

Fynden av tändsatspartiklar på Mark och Martin Salibas kläder och hjälmar ger också 

stöd för slutsatsen att båda två hanterade vapen vid tillfället. Därtill kommer att det 

framstår som mycket osannolikt att Mark Saliba på ett så forcerat sätt som skedde 

skulle ha tvingat Johan Berntsson från Ljungskile till Uddevalla vid midnatt för att 

endast en person skulle använda två vapen.  

 

Sammanfattningsvis går det inte att slå fast exakt vem som gjorde vad på brottsplatsen. 

Med hänsyn till det som nu anförts finns det emellertid inte utrymme för något tvivel 

om att både Mark och Martin Saliba medverkade i brottets utförande på ett sådant sätt 

att de ska dömas i medgärningsmannaskap för att uppsåtligen ha dödat Alaa Farraj, 

Rawand Aziz och Emme Thryselius genom att skjuta dem. Gärningen är att bedöma 

som mord. 

 

Åtalet för grovt vapenbrott (Mark Saliba och Johan Berntsson) 

 

Som slagits fast genom tingsrättens dom har Mark Saliba innehaft vapen och ammuni-

tion i enlighet med vad åklagaren hävdat under åtalspunkten 3. På de skäl tingsrätten 

anfört är det vapenbrott han därigenom gjort sig skyldig till att bedöma som grovt. 

Mark Saliba har emellertid vid angiven utgång av prövningen av mordåtalet invänt att 

han inte ska dömas också för grovt vapenbrott. Hovrätten kan konstatera att det grova 

vapenbrott som Mark Saliba begått avser innehav av vapen och ammunition under 

tiden före dödsskjutningarna, låt vara att ett innehav av fem patroner sträcker sig något 

längre i tiden. Det grova vapenbrottet ska därför inte konsumeras av morden. 

 

Johan Berntsson har erkänt vapenbrott av normalgraden men bestritt ansvar för inne-

hav under tiden den 1 januari – slutet av februari 2015 när pistolen och ammunitionen 

förvarades i förrådet på Hyggestråket 4 under påstående att han då, i avsaknad av 
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nyckel, inte kunde ta sakerna i sin besittning även om han kände till att de förvarades 

där. Han har också invänt mot påståendet att pistolen och ammunitionen lades i förrå-

det på Hyggestråket 4 redan den 1 januari 2015.  

 

Hovrätten har vid prövningen av åtalet mot Johan Berntsson tagit del av ljud- och bild-

upptagningarna av förhören vid tingsrätten med honom, Mark Saliba och Alexander 

Bergström. 

 

Johan Berntsson har, utöver vad som framgår av tingsrättens dom, berättat att Mark 

Saliba fick nyckeln till förrådet i januari 2015 samt att Mark Saliba visade vapnet för 

honom och Alexander Bergström vid förrådet i slutet av den månaden. Alexander 

Bergström har bekräftat att Mark Saliba visade vapnet vid förrådet och tillagt att det 

kan ha varit runt den 7 februari 2015. 

 

För att en person ska anses inneha ett skjutvapen krävs det att denne har vapnet i sin 

besittning. Detta innebär inte ett krav på att personen ska ta omedelbar befattning med 

vapnet utan det är tillräckligt att denne har omedelbar kontroll eller rådighet över det. 

Den som tar emot ett vapen enbart för förvaring anses inte inneha vapnet i vapenlagens 

mening. Om syftet med överlämnandet sträcker sig längre än endast förvaring kan 

mottagaren emellertid träffas av straffansvar för olovligt innehav. (Se Landgren och 

Åberg, Vapenlagen [1 februari 2015, Zeteo] kommentaren till 9 kap. 1 a §.) 

 

Som tingsrätten konstaterat medverkade Johan Berntsson aktivt till att vapen och am-

munition hamnade i det förråd som han hade tillgång till via sin före detta övervakare 

Monika Stenvard. Även om Mark Saliba tog hand om nyckeln till förrådet under en 

begränsad tid anser hovrätten att också Johan Berntsson genom sin relation till Monika 

Stenvard hade omedelbar kontroll och rådighet över vapnet och ammunitionen som 

förvarades där. De åtgärder som Johan Berntsson senare vidtog med pistolen visar 

också att det för hans del inte enbart var fråga om förvaring. Johan Berntsson ska där-

för dömas för olovligt innehav av pistol och ammunition även under den tid när Mark 

Saliba hade nyckeln till förrådet. Brottstiden i den delen ska dock ändras till att avse 
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början av februari – den 6 mars 2015 med hänsyn till Johan Berntssons och Alexander 

Bergströms förhörsuppgifter, uppgifter som inte vederlagts av åklagarna. 

 

Åklagarna har gjort gällande att vapenbrottet är grovt med hänsyn till att det varit fråga 

om ett skarpladdat vapen som hanterats i samband med narkotikahantering och använts 

för att döda tre personer samt då Johan Berntsson förvarat vapnet på en skola, nyttjat 

det för två provskjutningar och för att förstärka hot. Hovrätten anser inte att det är visat 

att Johan Berntsson använde vapnet för att förstärka hot eller att han insåg att det 

skulle användas vid dödsskjutningar men delar tingsrättens uppfattning att övriga om-

ständigheter sammantaget med den inte obetydliga tid som innehavet pågick innebär 

att gärningen ska rubriceras som grovt vapenbrott. 

 

Åtalet för grovt narkotikabrott (Alexander Bergström) 

 

Genom tingsrättens dom har fastställts att Alexander Bergström har hanterat 966 ta-

bletter Subutex på det sätt som anges i gärningsbeskrivningen. Som tingsrätten kommit 

fram till är gärningen att bedöma som grovt narkotikabrott. 

 

Påföljder 

 

På de av tingsrätten anförda skälen ska påföljden för Mark Saliba bestämmas till livs-

tids fängelse. Av samma skäl ska också Martin Saliba dömas till sådant straff.  

 

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning såvitt gäller påföljden för Johan 

Berntsson. 

 

Beträffande Alexander Bergström har hovrätten inhämtat ett kompletterande yttrande 

från frivården, av vilket framgår att Alexander Bergström har ett övervakningsbehov 

med anledning av psykisk ohälsa och tidigare missbruk. Enligt frivården har resone-

mang förts om placering i familjehem för att Alexander Bergström ska få hjälp att hitta 

sig själv och få kunskap om sin diagnos, men Alexander Bergström har uppgett att han 

helst vill återgå till ett normalt liv och sätta igång med sina studier. Frivården anser att 
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en dom på skyddstillsyn torde vara den påföljd som är bäst lämpad för Alexander 

Bergström eftersom han kan fokusera på sina studier, återta kontakt med psykiatrin 

samt få en lekmannaövervakare som kan vara ett komplement till frivårdens handläg-

gare som förebild och stöd. Enligt frivården är Alexander Bergström med anledning av 

oklar missbruksbild inte lämplig för samhällstjänst.  

 

Som tingsrätten anfört är det brott Alexander Bergström döms för av sådan art och har 

ett sådant straffvärde att presumtionen för ett fängelsestraff är mycket stark. Tingsrät-

ten har vid straffmätningen beaktat Alexander Bergströms psykiska problem, hans nå-

got begränsade roll i narkotikahanteringen och hans medverkan vid utredandet av den 

egna brottsligheten. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att straffmät-

ningsvärdet med hänsyn till dessa omständigheter kan bestämmas till ett års fängelse. 

En skyddstillsyn med en begränsad föreskrift är emellertid inte tillräckligt ingripande 

för att ersätta en fängelsepåföljd när det rör sig om artbrottslighet med ett så högt 

straffmätningsvärde. Påföljden ska därför, som tingsrätten funnit, bestämmas till fäng-

else i ett år. 

 

Skadestånd 

 

Vid den utgång prövningen av åtalet för mord fått ska Mark och Martin Saliba förplik-

tas att solidariskt utge skadestånd till målsägandena. Samtliga belopp är vitsordade. 

 

Häktning 

 

För mord är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppen-

bart att skäl till häktning saknas. Mark och Martin Saliba ska därför vara häktade till 

dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot dem. 

 

Ersättning till tilltalad, försvarare och målsägandebiträde 

 

Eftersom åtalet för mord mot Martin Saliba bifalls ska han inte tillerkännas ersättning 

för sina kostnader för bevisning vid tingsrätten.  
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Åklagarna har inte haft någonting att erinra mot försvararnas eller målsägandebiträde-

nas ersättningsanspråk. Enligt hovrättens bedömning är fordrade belopp skäliga. Kost-

naderna ska stanna på staten. 

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B 

Överklagande senast den 26 februari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsrådet Gunilla Carle 

de Verdier, referent, och tf. hovrättsassessorn David Caldevik samt nämndemännen 

Mikael Höglind och Ingemar Malmberg. 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 108 

31



PARTER (Antal tilltalade: 5)
 
Tilltalad
Lars JOHAN Berntsson, 19930604-8332
Sunnanvindsvägen 11 A Lgh 1002
451 60 Uddevalla

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Ulrik Smedberg
Advokatfirman Glimstedt AB
Box 2259
403 14 Göteborg

 
Åklagare
Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell och kammaråklagare Viktoria Karlsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uddevalla
Box 674
451 24 Uddevalla

 
Målsägande
Se Målsägandebilaga

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67)

2015-03-07
2. Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-03-23
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-03-07 -- 2015-03-30
2. Medhjälp till mord, 3 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

2015-03-07
 
Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 6 månader
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meddelad i
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Postadress
Box 323
451 18 Uddevalla

Besöksadress
Zachaus gränd 2

Telefon
0522-65 71 00
E-post: uddevalla.tingsratt@dom.se
http://www.uddevallatingsratt.se

Telefax
0522-156 87

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-16:00

1
Bilaga A



Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
 
Förverkande och beslag
1. I beslag tagna fem patroner förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten

Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28921, nr 1).
2. I beslag tagen narkotika, förpackningar och narkotikahjälpmedel förklaras förverkat.

Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-
BG31647, nr 1-5).

3. I beslag taget Playstation ombyggt för förvaring av narkotika förklaras förverkat.
Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-
BG34868, nr 1).

4. Beslaget i Johan Berntssons bostad av mobiltelefoner, nyckel, IT-media och kvitton
m.m. ska bestå tills domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten Västra Götaland;
beslagsliggare 2015-5000-BG28721, nr 1-5, 12-13 och 16-19).

5. I beslag tagen narkotika och narkotikahjälpmedel förklaras förverkat. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28721, nr 6-6:1, 9-
11, 14-15 och 20-24).

6. I beslag tagna 14 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28721, nr 6:2).

7. I beslag tagna narkotikahjälpmedel och förpackningar förklaras förverkade. Beslaget ska
bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28949, nr 1-8
och 10-15).

 
Sekretess
Sekretessen enligt 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 21 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) för fotografier på de avlidna personerna i protokoll från utvidgade
rättsmedicinska obduktioner, protokoll från platsundersökning samt fordonsundersökning
avseende Rawand Aziz, Alaa Farraj och Emme Thryselius som inom stängda dörrar
föredragits ska bestå i målet.
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Ulrik Smedberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 821 586 kr. Av beloppet

avser 164 317 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________
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Tilltalad
Mark Saliba, 19920909-3336
Lillbräckegatan 9 Lgh 1503
451 72 Uddevalla

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Hans Gaestadius
Gaestadius Advokater HB
Västra Hamngatan 20
411 17 Göteborg

 
Åklagare
Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell och kammaråklagare Viktoria Karlsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uddevalla
Box 674
451 24 Uddevalla

 
Målsägande
Se Målsägandebilaga

 
___________________________________

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

2015-03-07
2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-03-30
3. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67)

2014-12-01 -- 2015-03-07
4. Framkallande av fara för annan, 3 kap 9 § brottsbalken

2014-12-12
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-03-07 -- 2015-03-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse på livstid
 

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM
2015-10-22
meddelad i
Uddevalla
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Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
 
Skadestånd
Mark Saliba ska utge skadestånd till var och en av Aisha Amin, Ali Aziz Abdullah, Randi
Aziz, Dange Aziz, Nizam Farraj, Nora As'ad, Maya Farraj, Hala Farraj, Johanna Gillerstedt,
Ann Hassellöf, Peter Thryselius, Emma Hassellöf, Elise Thryselius och Liam Hassellöf, med
75 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 mars 2015 till
dess betalning sker.
 
Förverkande och beslag
1. I beslag tagna fem patroner förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten

Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28921, nr 1).
2. Beslaget av väskor, handduk, linne och hänglås i förråd disponerat av Mark Saliba på

Hyggestråket 5 ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till
Ali Sakineh (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG32171,
nr 1-2, 14, 16, 20-21 och 23).

3. I beslag tagen narkotika, förpackningsmaterial och ammunition i förråd på Hyggestråket
5 disponerat av Mark Saliba förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG32171, nr 3-13, 15, 17-19 och 22).

4. Beslaget i Mark Salibas bostad av kläder, mobiltelefoner, datamedia, nycklar och
handlingar m.m. skall bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-5000-BG23191 nr 1-
25, 2015-5000-BG23926, nr 1-23 och 2015-5000-BG29572 nr 1-2).

5. I beslag tagna narkotikahjälpmedel och förpackningar  förklaras förverkade. Beslaget
ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28949, nr
1-8 och 10-15).

6. Beslaget av kläder och mobiltelefoner m.m. ska bestå tills domen vunnit laga kraft, se
även domslut avseende Martin Saliba (Polismyndigheten Västra Götaland;
beslagsliggare 2015-5000-BG23203, nr 1-7).

7. Beslaget av nycklar, kläder m.m. hos Mark Saliba ska bestå tills domen vunnit laga kraft
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG23177, nr 1-14).

8. Beslaget av MC-tillbehör m.m. ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG24717, nr 1-5 och
2015-5000-BG24726, nr 1-6).

9. Beslaget av åtta patronhylsor och påse med nio patroner ska bestå tills domen vunnit
laga kraft. (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG26812, nr
1, 2015-5000-BG35249, nr 1-7 och 2015-5000-BG36571, nr 1-2).

10. I förvar tagna och med kvarstad belagda 33 700 kr förklaras förverkade (se tingsrättens
beslut i protokoll, aktbilaga 121).

11. Yrkandet om att beslaget i Johanna Gillerstedts bostad av datamedia, nycklar och
mobiltelefoner ska bestå till dess domen vunnit laga kraft ogillas. Beslaget hävs
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG22861, nr 1-9 och
2015-5000-BG24172, nr 1-2).

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM
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12. Beslaget av en kula i Johanna Gillerstedts personbil ska bestå tills domen vunnit laga
kraft (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG34898, nr 1).

13. Beslaget i Rawand Aziz och Emme Thryselius bostad av mobiltelefoner, nycklar,
datamedia och handlingar m.m. ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG22908, nr 1-25 och
2015-5000-BG25101, nr 1-7).

14. Följande beslag på brottsplatsen ska bestå tills domen vunnit laga kraft. ID-kort, telefon,
kläder, nycklar m.m. hos Ala Farraj (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare
2015-5000-BG22860, nr 1-2 och 2015-5000-BG23390, nr 1-16, 18-19 och 23-36), en
telefon och kläder m.m. hos Rawand Aziz (2015-5000-BG22860, nr 3 och 2015-5000-
BG23429, nr 1-12) samt en telefon och kläder hos Emme Thryselius (2015-5000-
BG22860, nr 4, 2015-5000-BG23122, nr 2-6 och 2015-5000-BG23420, nr 6-8).

15. I beslag tagen narkotika anträffad på Alaa Farraj förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG23390, nr 17 och 20-
22).

16. Beslaget av telefoner som uppgetts tillhöra Ala Farraj respektive Rawand Aziz ska bestå
tills domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-
5000-BG23680, nr 1 respektive 2015-5000-BG26306, nr 1).

 
Häktning m.m.
Friges Mark Saliba från det straff han nu avtjänar innan denna dom i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom ska han omedelbart häktas och stanna kvar i häkte tills denna dom i
ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
 
Sekretess
Sekretess ska bestå i målet för uppgifter som framgår av domslutet avseende Johan
Berntsson.
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Hans Gaestadius tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 018 085 kr. Av

beloppet avser 203 617 kr mervärdesskatt.
2. Per-Åke Kvarnström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 328 918 kr. Av beloppet avser 65 726 mervärdesskatt.
3. Tommy Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 277 572 kr. Av beloppet avser 55 514,50 kr mervärdesskatt.
4. Kari Skönebrant tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 377 093 kr. Av beloppet avser 75 419 kr mervärdesskatt.
5. Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten.
 
___________________________________

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM
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Tilltalad
Pierre William ALEXANDER Bergström, 19921210-5317
Herrestads Åker 230
451 94 Uddevalla

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Anders Lysén
Advokatfirman Anders Lysén AB
Stampgatan 14
411 01 Göteborg

 
Åklagare
Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell och kammaråklagare Viktoria Karlsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uddevalla
Box 674
451 24 Uddevalla

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-03-07 -- 2015-03-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse 1 år
 
Lagrum som åberopas
29 kap 5 § 2 st brottsbalken
 
Förverkande och beslag
1. Beslaget i Alexander Bergströms bostad av nyckel, mobiltelefon, dator och minneskort

m.m. ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Polismyndigheten Västra Götaland;
beslagsliggare 2015-5000-BG31640, nr 1-7).

2. I beslag tagna 966 stycken Subutex förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG34858, nr 1).

 
Sekretess
Sekretess ska bestå i målet för uppgifter som framgår av domslutet avseende Johan
Berntsson.
 

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Anders Lysén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 687 414 kr. Av beloppet

avser 
137 483 kr mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM
2015-10-22
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Tilltalad
Martin Saliba, 19930906-9715
Lillbräckegatan 9 Lgh 1503
451 72 Uddevalla

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg

 
Åklagare
Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell och kammaråklagare Viktoria Karlsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uddevalla
Box 674
451 24 Uddevalla

 
Målsägande
Se Målsägandebilaga

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-03-08
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2015-03-07
 
Påföljd m.m.
Dagsböter 60 å 50 kr
- Böterna ska anses helt erlagda.
 
Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
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Skadestånd
Aisha Amin, Ali Aziz Abdullah, Randi Aziz, Dange Aziz, Nizam Farraj, Nora As'ad, Maya
Farraj, Hala Farraj, Johanna Gillerstedt, Ann Hassellöf, Peter Thryselius, Emma Hassellöf,
Elise Thryselius och Liam Hassellöfs skadeståndsyrkanden ogillas.
 
Förverkande och beslag
1. Beslaget i Martin Salibas bostad av kläder, mobiltelefoner, datamedia, nycklar,

handlingar och mopeder ska bestå tills domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten
Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG23206, nr 1-13, BG23208, nr 1-10,
BG23214, nr 1-3, BG24114, nr 1-18, BG29558, nr 1-6 och BG36969, nr 1-2).

2. Beslaget av nycklar, kläder m.m.  ska bestå tills domen vunnit laga kraft
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG23170, nr 1-8:1 och
9-13).

3. I beslag tagna 64 stycken Alprazolam förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG23170, nr 18).

4. Beslaget av kläder och mobiltelefoner m.m. ska bestå tills domen vunnit laga kraft, se
även domslut avseende Mark Saliba (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare
2015-5000-BG23203, nr 1-7).

 
Sekretess
Sekretess ska bestå i målet för uppgifter som framgår av domslutet avseende Johan
Berntsson.
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Claes Östlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 820 366 kr. Av beloppet

avser 164 073 kr mervärdesskatt.
2. Ersättning till målsägandebiträden framgår av domslutet avseende Mark Saliba.

Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten.
3. Martin Saliba tillerkänns ersättning av allmänna medel för sina kostnader för bevisning

med 1 240 kr.
 
___________________________________

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM
2015-10-22

Mål nr: B 563-15

9



Tilltalad
ANGELICA Margaretha Stenqvist Gidlund, 19941216-3629
Vintergatan 11 Lgh 1003
451 51 Uddevalla

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Jonas Lundberg
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB
Stora Badhusgatan 14
411 21 Göteborg

 
Åklagare
Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell och kammaråklagare Viktoria Karlsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uddevalla
Box 674
451 24 Uddevalla

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Vapenbrott, 9 kap 1 § 1 st vapenlagen (1996:67)

2014-12-01 -- 2015-03-07
 
Förverkande och beslag
Beslaget av en s.k. surfplatta ska bestå tills domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten
Västra Götaland; beslagsliggare 2015-5000-BG28946, nr 1).
 
Sekretess
Sekretess ska bestå i målet för uppgifter som framgår av domslutet avseende Johan
Berntsson.
 
Ersättning
1. Jonas Lundberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 180 023 kr. Av beloppet

avser 35 987 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________
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UDDEVALLA TINGSRÄTT 

 
DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Yrkanden och åberopad bevisning 

 

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1 – 2 och åberopat den bevisning som anges där. 

Allt med de justeringar och tillägg som antecknats på bilagorna.  

 

Åklagaren har dessutom yrkat att beslaget av en s.k. surfplatta tillhörande Angelica 

Stenqvist Gidlund ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (BG 28946-15 p 1).  

 

Åklagaren har vid förhandlingen preciserat bevistemat för förhöret med Johanna 

Gillerstedt enligt följande.  

 

”Johanna Gillerstedt ska höras om omständigheterna kring skottlossningen i bilen 

(åtalspunkt 4) och om sina iakttagelser vid havskuren den 12-13 december 2014 

(åtalspunkt 3) till styrkande av omständigheterna vid provskjutningen. Hon ska 

även höras om sin kännedom om Alaa Farrajs mående vid tidpunkten för morden 

och dennes hantering av narkotika samt kontakter med övriga personer i målet till 

styrkande av de tilltalades delaktighet i morden (åtalspunkt 1).” 

 

Martin Saliba har åberopat vittnesförhör med Anna-Lena Andersson och Hampus 

Svensson angående deras iakttagelser natten mellan den 6 och 7 mars 2015 till 

styrkande av att Martin Saliba inte transporterat sig till platsen för gärningen med 

Mark Salibas lätta motorcykel utan gått till annan plats och således inte befunnit sig 

på brottsplatsen vid tidpunkten för skjutningarna.  

 

Mikael Nylén har åberopats som vittne av Mark Saliba, att höras om sina kunskaper 

om mobiltelefontömning m.m. till styrkande av att det kan finnas information om 

kontakter kvar i Mark Salibas telefon trots att den ”tömts” av utredarna under 

förundersökningen. 
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DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

Målsägandena har biträtt åtalet i åtalspunkt 1 och, som de slutligen bestämt sin 

talan, yrkat att Mark och Martin Saliba solidariskt till var och en av dem ska 

förpliktas att utge skadestånd med 75 000 kr för det lidande de åsamkat dem. På 

beloppen har de yrkat ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 mars 2015 till dess 

betalning sker.  

    

Frihetsberövanden 

 

Mark och Martin Saliba har varit berövade friheten som anhållna och häktade i 

målet från den 8 mars till den 30 oktober 2015 då besluten om häktningarna hävdes 

för båda. Mark Saliba är dock alltjämt frihetsberövad då han verkställer en tidigare 

dom på fängelse. 

 

Johan Berntsson har på samma sätt varit frihetsberövad från den 23 mars till den 30 

oktober 2015 och Alexander Bergström mellan den 30 mars och den 28 april 2015. 

Alexander Bergströms frihetsberövande har dock gällt andra brottsmisstankar än 

dem som prövas i målet, varför de dagar han varit anhållen eller häktad inte kan 

avräknas från en verkställighet av ett fängelsestraff. 

 

De tilltalades inställning  

 

Åtalspunkt 1 (Mord och medhjälp till mord) 

 

Mark och Martin Saliba har förnekat att de gjort sig skyldiga till mord eller till 

medhjälp till sådant brott. 

  

Johan Berntsson har förnekat brott men medgett att han på Mark Salibas begäran 

lämnat tillbaka en pistol som han lånat av denne dock utan misstanke om att den 

skulle användas till något brottsligt och han således har saknat varje form av uppsåt 
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DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

till att medverka till att skada eller döda någon person och han har inte främjat den 

gärning Mark och Martin Saliba står åtalade för eller ens gjort den möjlig.  

 

Åtalspunkt 2 (Grovt narkotikabrott, narkotikabrott och ringa narkotikabrott) 

 

Mark Saliba har förnekat att han gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott enligt 

första och andra styckena i gärningsbeskrivningen. Han har erkänt narkotikabrott i 

form av innehav av 273 gram cannabis i ett förråd på Hyggesstråket 5 i Uddevalla. 

 

Alexander Bergström har erkänt att han gjort sig skyldig till narkotikabrott genom 

att hantera 966 tabletter Subutex på det sätt åklagaren beskrivit. Han har invänt att 

det med hänsyn till hans relativt begränsade inblandning och till att han medverkat 

under utredningen finns ett utrymme för att brottet inte ska bedömas som grovt, 

även om det handlar om en större mängd narkotika av farligt slag. 

 

Johan Berntsson har förnekat att han gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott och 

bestritt att han handlat på det sätt åklagaren påstått i den delen, men erkänt ringa 

brott bestående av innehav av cannabis m.m. i mindre mängder samt av att han 

brukat cannabis och Subutex. 

 

Martin Saliba har erkänt ringa narkotikabrott. 

 

Åtalspunkt 3 (Grovt vapenbrott och vapenbrott) 

 

Mark Saliba har erkänt att han gjort sig skyldig till grovt vapenbrott genom innehav 

av en pistol under perioden 12 december 2014 till den 7 mars 2015 och av två 

pistoler från början av samma period till årsskiftet 2014/15. Med den begränsningen 

har Mark Saliba medgett vad åklagaren i övrigt angett under denna punkt 

beträffande innehav av ammunition, skjutning och mottagande av en pistol från 

Johan Berntsson. 
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Johan Berntsson har erkänt gärningen med den begränsningen att han bestrider 

ansvar för vapenbrott under den period som Mark Saliba förvarat vapnet i förrådet 

på Hyggesstråket 4, då Johan Berntsson vare sig tagit befattning med vapnet eller 

haft det i sin besittning. Han har av samma skäl förnekat innehav av de patroner 

som återfunnits i förrådet. Han har också ifrågasatt om gärningen för hans del ska 

bedömas som grovt vapenbrott och slutligen angett uppfattningen att brottet under 

alla förhållanden ska konsumeras av ett eventuellt ansvar för medhjälp till mord.  

 

Angelica Stenqvist Gidlund har förnekat den gärning hon är åtalad för. 

 

Åtalspunkt 4 (Framkallande av fara för annan) 

 

Mark Saliba har erkänt gärningen. 

 

Enskilda anspråk 

 

Mark Saliba och Martin Saliba har bestritt skyldighet att utge ersättning till 

målsägandena med hänvisning till sin inställning i ansvarsdelen men vitsordat 

yrkade belopp som skäliga. 

 

Särskilda yrkanden 

 

De särskilda yrkanden åklagaren framställt har medgetts eller lämnats utan erinran 

av berörda motparter utom vad avser följande. 

 

Johanna Gillerstedt har bestritt att beslag av henne tillhöriga datamedia, nycklar och 

mobiltelefoner m.m. ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. 

 

Mark Saliba har bestritt yrkandet att i förvar tagna och med kvarstad belagda 33 700 

kr ska förverkas. 
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Johan Berntsson har bestritt att hos honom i beslag tagna kontanter ska förklaras 

förverkade till den del beslaget överstiger 4 000 kr.    

 

 

DOMSKÄL 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Förhör har hållits med de tilltalade och på åklagarens begäran med de vittnen som 

anges i stämningsansökan. Åklagaren har dock under förhandlingen frånfallit sin 

begäran om vittnesförhör med Nikita Baidak. Mounir Saliba, far till Mark och 

Martin Saliba, har begagnat sig av sin rätt att vägra vittna enligt 36 kap. 3 § 

rättegångsbalken. Christopher Karinkangas är lagförd genom åtalsunderlåtelse för 

brott som har samband med vad som prövas i målet och har därför inte hörts som 

vittne, se 36 kap. 1 § 3 st. 3 p. rättegångsbalken.  

 

På Martin Salibas begäran har vittnesförhör hållits med Anna-Lena Andersson och 

Hampus Svensson. Mikael Nylén har hörts på Mark Salibas begäran. 

 

Som framgår av stämningsansökan är den skriftliga bevisningen omfattande. 

 

 

BAKGRUND 

 

Inledning 

 

Under denna huvudrubrik redovisas vad som kan fastslås som utrett i målet, dvs. 

omständigheter som är så tydligt klarlagda, genom förebringad bevisning och/eller 
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genom helt samstämmiga uppgifter från hörda personer, att det saknas skäl för 

rätten att ifrågasätta riktigheten av dem.   

 

De inblandade personernas inbördes relationer 

 

Mark och Martin Saliba är bröder. De bor i var sin lägenhet i Uddevalla. Mark 

Saliba bor tillsammans med Angelica Stenqvist Gidlund. Båda bröderna har känt 

och varit vänner med Alaa Farraj och Rawand Aziz i många år. De kände också 

Rawand Aziz flickvän Emme Thryselius genom denne. Johan Berntsson och 

Alexander Bergström var vid tidpunkten för de gärningar som omfattas av åtalet 

mycket goda vänner. De bodde nära varandra i Ljungskile och träffades enligt vad 

de själva uppgett ofta, bl.a. för att röka cannabis ihop. Johan Berntsson känner Mark 

Saliba väl sedan barndomen och de har båda medgett att de haft narkotikaaffärer 

tillsammans. Också Martin Saliba känner Johan Berntsson sedan många år. Mark 

Saliba och Alexander Bergström har träffat varandra – i vart fall genom och 

tillsammans med Johan Berntsson. Johanna Gillerstedt var Alaa Farrajs flickvän. 

 

Vad som är utrett om dödsfallen genom rapporter, obduktioner, fynd på platsen 

där kropparna påträffades m.m. 

 

Tidigt på morgonen den 7 mars en fick en person som var ute och joggade syn på 

två män som låg livlösa på marken vid Bävedalsvägen 6 i Uddevalla. Den här 

personen ringde till SOS Alarm och rapporterade sina iakttagelser. Av utskriften 

från samtalet framgår att joggaren under detta samtal också fick syn på en tredje 

person i en bil som stod drygt tjugo meter från de båda männen. Ambulans och 

polis kom till Bävedalsvägen cirka kl. 07.00. På platsen konstaterades att de tre 

personerna var döda och de identifierades som Alaa Farraj, Rawand Aziz och 

Emme Thryselius. Personen i bilen var Emme Thryselius och bilen är registrerad på 

Rawand Aziz far. Utförda obduktioner visar att Alaa Farraj och Rawand Aziz 

träffats av fyra skott vardera och Emme Thryselius av ett skott i enlighet med vad 
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åklagaren angett i gärningsbeskrivningen samt att de avlidit av skottskadorna. 

Vidare framgår att skadorna inte är självförvållade utan att annan eller andra 

personer har skjutit dem. 

 

Av beslagsprotokoll framgår att de avlidna hade bl.a. kontanter, bankkort och 

smycken på sig när de anträffades. Alaa Farraj hade också en mindre mängd 

narkotika i byxfickorna. Såväl Alaa Farrajs som Rawand Aziz och Emme 

Thryselius mobiltelefoner återfanns på platsen, bredvid eller på de avlidna. 

 

På marken i anslutning till Alaa Farraj och Rawand Aziz säkrades enligt protokollet 

från platsundersökningen tio patronhylsor och en kula samt en hel patron. Dessutom 

hittades två kulor i Rawand Aziz mössa och mantelrester i marken i anslutning till 

hans placering samt en kula i huvudet på Alaa Farraj. På förarsätet i den bil Emme 

Thryselius satt återfanns en patronhylsa och utanför bilen en hel patron. All 

påträffad ammunition och ammunitionsdelar är av kalibern 9 x 19 mm. 

Patronhylsorna har bottenstämpel ”FFV 89” eller ”S&B”. De hela patronerna har 

båda bottenstämpel ”FFV 89”. FFV-ammunitionen har enligt vad som anges i 

protokollet avlossats med en armépistol, medan S&B-ammunitionen avlossats från 

ett vapen av okänt fabrikat. 

 

Ytterligare fynd bestod bl.a. av blodstänk på väggen bakom Rawand Aziz kropp. 

 

 I rapporten redovisas följande ”Analys och slutsats” 

 

”Målsägarna Aziz, Farraj och Thryselius har under kvällen/natten kommit till 

platsen. Åtminstone Aziz och Thryselius har kommit i personbil NPD 191 vilket 

styrks av att bilen är registrerad på Ali Aziz (pappa till Rawand Aziz) och att 

Thryselius sitter kvar på förarplatsen. 
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Aziz och Farraj befinner sig ca 25 meter från bilen. Omständigheten att Farraj har 

narkotika i fickorna och plasthandskar på händerna talar för att Farraj vill undvika 

att avsätta spår på exempelvis narkotika. Genom platsundersökningen kan ingen 

bedömning göras om varför Aziz befinner sig på platsen. 

 

Platsen där Farraj och Aziz anträffas är undanskymd, svår att se från angränsande 

flerbostadshus och den är begränsat upplyst kvälls/nattetid. Platsen kan nås med 

fordon från två olika håll. Platsen är en lämplig mötesplats. 

 

På platsen finns tre döda personer med kroppsskador. Aziz och Farraj ligger på 

marken och Thryselius är i bilen. Kropparna är kalla och likstela vilket tyder på att 

viss tid förflutit mellan brottet och platsundersökningen. 

 

Omständigheterna att Aziz ligger på rygg med en cigarettändare i knuten hand och 

mobilen på marken i anslutning till den andra handen, talar för att Aziz inte var 

beredd och att skottlossningen kom oväntat. Avsaknad av handgemängsskador på 

både Aziz och Farraj tillsammans med avsaknaden av spår av moteld styrker 

scenariot. 

 

Det är okänt varför skottlossningen sker. Gärningspersonen/personerna har 

avlossat skott med två olika vapen. Samtliga skott är placerade i överkropp 

och/eller huvud vilket tyder på att gärningspersonen/personerna avsett att allvarligt 

skada eller döda samtliga offer. 

 

Gärningspersonen med armépistolen har avlossat minst åtta skott i anslutning till 

Aziz och Farraj vilket styrks av anträffade patronhylsor. Omständigheten att kulor 

från aktuellt vapen anträffats i marken i direkt anslutning till Aziz, i Aziz mössa och 

i huvudet på Farraj talar sammantaget för att skytten skjutit mot både Aziz och 

Farraj med avsikt att allvarligt skada/döda. 
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Gärningspersonen/personerna med båda vapnen har med ledning av 

patronhylsornas placering befunnit sig nära Farraj och Aziz. Omständigheterna att 

hylsorna är något spridda tyder på att åtminstone skytten som hanterat vapnet av 

okänt fabrikat har förflyttat sig under skottlossningen. 

 

Genom platsundersökningen kan ingen bedömning av hur många gärningspersoner 

som befunnit sig på platsen, om det är två personer som skjutit med varsitt vapen 

eller om det är en person som använt båda vapnen. 

 

Sannolikt har Aziz och Farraj skjutits i snabb följd. Både Aziz och Farraj är skjutna 

framifrån med två skott vardera. Skotten är avlossade på nära håll och träffar i 

kroppen. Både Aziz och Farraj träffas av ytterligare två skott vardera. I vilken 

ordning skotten avlossats kan inte med säkerhet anges. 

 

Aziz faller baklänges av de två första skotten och blir liggande på marken. Skotten 

träffar vid vänster armhåla och i halsen. Gärningspersonen med vapnet från okänt 

fabrikat förflyttar sig mot Aziz högra sida och avlossar ytterligare två skott mot 

huvudet då Aziz ligger ner. Detta styrks av ingångsskadorna på höger sida av Aziz 

huvud, de anträffade kulorna i mössan tillsammans med de troliga kulbanorna. 

Omständigheten att det finns en låg stänkbild i blod på väggen i anslutning till Aziz 

huvud styrker scenariot. 

 

Farraj träffas av de två första skotten på höger sida i bålen. Han hinner delvis 

vända sig bort från gärningspersonen innan han faller framstupa. Farraj landar på 

knän och underarmar vilket styrks av att dessa ytor är smutsiga samt att skorna är 

smutsiga på ovansidan. Farraj befinner sig under viss tid i denna position och 

hostar/spottar upp blod, vilket styrks av de blodbesudlingar som finns på marken. 

Gärningspersonen avlossar ytterligare två skott mot Farraj då han är på väg att 

falla eller när han redan befinner sig i låg ställning. Skotten träffar vänster 

överarm och vänster axel. Skottet som träffar vänster axel är genomgående och går 
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vidare in i huvudet nedanför vänster öra. Kulan som träffar Farraj visar att detta 

skott avlossats av gärningspersonen som använt vapnet av okänt fabrikat. 

 

Farraj har i något skede legat på rygg på marken. Omständigheten att han vid 

anträffandet ligger på höger sida tillsammans med att huvorna på jacka och 

hoodtröja är ”spetsformiga” kan tyda på att någon person varit i fysisk kontakt 

med Farraj efter skottlossningen. 

 

Minst en gärningsperson som är beväpnad med armépistolen förflyttar sig därefter 

till bilen NPD191 där Thryselius sitter på passagerarsätet. Förardörren öppnas/är 

öppen och gärningspersonen avlossar ett skott mot Thryselius huvud. Avsaknaden 

av skottskador på bilens vänstra sida, trolig kulbana redovisad i fordonsprotokollet 

samt analysresultatet att tändsatspartiklar är det förväntade då ett vapen avfyras i 

direkt anslutning till bilen stöder detta scenario. 

 

Genom platsundersökningen kan ingen bedömning göras om Aziz och Farraj blivit 

skjutna före eller efter Thryselius. Analysen är här baserad på vittnesuppgifter 

erhållna vid undersökningen. 

 

Vad som är utrett beträffande händelser av relevans i tiden före den 6 mars 2015 

 

Mark Saliba har i vart fall under viss period i slutet av 2014 till början av 2015 

innehaft två pistoler och skarp ammunition till dessa. Han har tillsammans med 

vänner åkt till en plats – Havskuren, som är allmän plats – i mitten av december 

2014 där båda vapnen provskjutits, bl.a. av Mark Saliba själv. Omständigheterna 

vid provskjutningen har Mark Saliba själv berättat om och uppgifterna vinner stöd 

av vad några av de övriga närvarande uppgett, nämligen Johanna Gillerstedt, Tural 

Bababejli och Christopher Karinkangas. Även Alaa Farraj och Rawand Aziz deltog 

efter vad övriga berättat. Det finns ett kort från tillfället där Alaa Farraj poserar med 

ett av vapnen, och hylsor från två pistoler – en armépistol och en pistol av okänt 
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märke – har påträffats på platsen. Hylsorna är till ammunition av typen 9x19 mm 

och har beteckningarna ”FFV” respektive ”S&B” Slutligen finns också en 

händelserapport från ett larm om skjutning vid Havskuren den aktuella tidpunkten.  

 

Vid färden från Havskuren satt Mark Saliba i baksätet i en bil som Johanna 

Gillerstedt körde. Mark Saliba hade en av pistolerna i handen och ett skott brann av 

under färden. Kulan gick genom ryggstödet till förarplatsen på bilen. Johanna 

Gillerstedt har beskrivit händelseförloppet och Mark Saliba har bekräftat hennes 

uppgifter. Dessutom har protokoll över fordonsundersökning som visar skador i 

bilen, skottvinkel m.m. redovisats. 

 

Mark Saliba, Martin Saliba, Angelica Stenqvist Gidlund och Tural Bababejli reste 

till Thailand i Februari 2015. Strax före resan kom Mark Saliba överens med Johan 

Berntsson om att han skulle få förvara en av pistolerna som användes vid 

Havskuren i ett förråd på Hyggesstråket 4 i Uddevalla till vilket Johan Berntsson 

hade nyckel. Förrådet tillhör Monika Stenvard som tidigare fungerat som Johan 

Berntssons övervakare. Mark Saliba fick först nyckeln av Johan Berntsson men 

lämnade tillbaka den innan han avreste till Thailand. Dessa förhållanden är Mark 

Saliba och Johan Berntsson eniga om. Under den tid Mark Saliba var utomlands tog 

Johan Berntsson pistolen ur förrådet och transporterade den och tillhörande 

ammunition till sin studentbostad i Ljungskile. Han har försökt provskjuta vapnet en 

gång utan att få det att fungera och har därefter provskjutit det med lyckat resultat 

på en skogsstig i Ljungskile. Johan Berntsson har själv berättat om detta och 

uppgifterna har bekräftats av Alexander Bergström som var med vid 

provskjutningen. Dessutom har en hylsa samt en kula säkrats på platsen för den 

lyckade provskjutningen. Hylsan och kulan har kalibern 9x19 mm och hylsan har en 

bottenstämpel med ”FFV”. 

 

 

 

21



   

UDDEVALLA TINGSRÄTT 

 
DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

Vad som är utrett om händelser den 6-7 mars 2015.  

 

Den 6 mars 2015 återkom Mark och Martin Saliba, Angelica Stenqvist Gidlund och 

Tural Bababejli till Sverige från Thailand. Rawand Aziz hämtade dem vid 

Landvetter flygplats på kvällen vid cirka kl. 20.30 och körde dem till Uddevalla 

efter ett stopp på Mc Donalds vid Stigs Center i Göteborg. I Uddevalla släppte 

Rawand Aziz av Tural Bababejli på Bävedalsvägen och körde därefter Mark Saliba 

och Angelica Stenqvist Gidlund till deras bostad på Vintergatan 11 där de lämnade 

av sina väskor innan de satte sig i bilen igen. Nästa stopp var Skridskogatan 3 där 

Martin Saliba gjorde likadant innan Rawand Aziz körde Mark och Martin Saliba 

samt Angelica Stenqvist Gidlund till bröderna Salibas far, Mounir Saliba på 

Lillbräckegetan 9 och släppte av dem där. Mark Saliba lämnade Mounir Salibas 

lägenhet efter en stund för att hämta pistolen på Hyggesstråket 4. Han sökte upp 

Monica Stenvard, som är innehavare till förrådet, och ringde Johan Berntsson från 

hennes lägenhet. Klockan var då 23.45. När Johan Berntsson berättade att han hade 

vapnet i Ljungskile förklarade Mark Saliba för Johan Berntsson att han ville ha 

tillbaka det och Johan Berntsson tog därför tillsammans med Alexander Bergström 

en taxi från Ljungskile till Uddevalla där Johan Berntsson återlämnade armépistolen 

till Mark Saliba. Överlämnandet skedde cirka kl. 00.30 vid Mark Salibas bostad på 

Vintergatan dit Mounir Saliba skjutsat honom och Angelica Stenqvist Gidlund. 

Händelseförloppet är i beskrivna delar samstämmigt återgett av de personer som 

hörts om detta, dvs. förutom de tilltalade i målet, även av Tural Bababejli och 

Monika Stenvard i de delar de kunnat beskriva. Berättelserna styrks också av 

fotografier från övervakningskamera i Mounir Salibas garage och utdrag ur 

mobiltelefontrafik – SMS och registrerade samtal – mellan de inblandade och 

mellan Alexander Bergströms telefon och Taxi Väst AB, beträffande hans och 

Johan Berntssons taxiresa till Uddevalla. Klockslagen har kunnat säkras genom 

tidsangivelser för mobiltelefontrafiken och på bilder från filmen från 

övervakningskameran i garaget. På bilderna syns även Martin Saliba, som bär på en 

väska när de lämnar faderns bostad. 
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Kl. 00.29 respektive 00.32 startades två nya mobiltelefoner upp av Mark Saliba. 

Telefonerna är inköpta den 13 februari 2015 av Mark Saliba, vilket framgår av 

kvitto och bilder från övervakningskamera i den butik där Mark Saliba gjorde 

köpet. Mark Saliba har medgett att det är hans telefoner och att han startat upp dem. 

Kl. 00.39 skickades ett SMS från en av dessa telefoner (fortsättningsvis ”Mark 

Saliba 2”) till Alaa Farraj med lydelsen ”Bror kan jag snacka med dig? Det är 

viktigt. Om den horan du vet”, och därefter kl. 00.46 ytterligare ett SMS: ”Hej. Kan 

du hjälpa”. Kl. 00.46 skickades även ett SMS från Mark Saliba 2 till Rawand Aziz 

med exakt samma meddelande som gick till Alaa Farrajs telefon kl. 00.39. Rawand 

Aziz svarade ”Aa men vem e de?” och efter viss SMS-konversation som gick ut på 

att användaren av Mark Saliba 2 inte vill skriva ut vem han var fick Rawand Aziz 

beskedet att det var ”m”. Efter ytterligare konversation via SMS bad användaren av 

Mark Saliba 2 Rawand Aziz att komma till platsen ”där vi släppte av t förut”, vilket 

Rawand Aziz accepterade. Rawand Aziz skickade sedan SMS, såväl till Mark 

Salibas ordinarie telefon (kallad Mark Saliba 1 i utredningen) som till Mark Saliba 

2 när han var framme på platsen. Klockan var då 01.03 respektive 01.04. Innan dess 

hade Mark Saliba 2 fått ta emot dels en uppringning från Alaa Farrajs telefon kl. 

00.47. 27 utan att någon svarade – ”samtalet” varade 2 sekunder enligt vad som 

registrerats – samt dels ett SMS med besked om att Alaa Farraj försökt nå Mark 

Saliba 2 omedelbart därefter, innan Alaa Farraj slutligen kl. 00.47.48 nådde Mark 

Saliba 2 och hade ett samtal med Mark Saliba i 29 sekunder.  

 

Nu redovisad telefontrafik framgår av listor från telefontömningar och Mark Saliba 

har bekräftat att han haft dessa kontakter med Alaa Farrajs och Rawand Aziz 

telefoner med telefonen Mark Saliba 2.  

 

Alaa Farrajs och Rawand Aziz mobiltelefoner har enligt vad som framkommit vid 

s.k. masttömning registrerats under samma mast som Mark Saliba 2:s sista 

registrerade position kl. 01.04.  
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Enligt samstämmiga vittnesuppgifter från Hans Andersson, Pernilla Fransson och 

Mikael Hermansson hördes flera smällar från området vid Bäverdalsvägen strax 

efter kl. 01.00. Vittnen har iakttagit två män på en svart och vit scooterliknande 

MC/moped i nära anslutning till smällarna. Mark Saliba har ett sådant fordon. 

 

Av telefontrafiken och Martin Salibas egna uppgifter framgår att han tog en taxi till 

Christopher Karinkangas kl. 02.50 och åkte hem igen kl. 04.15. Kl. 04.24 

kontaktade Mark Saliba Martin Saliba och därefter tog Mark Saliba och Angelica 

Stenqvist Gidlund en taxi hem till Martin Saliba. Kl. 06.00 loggade Mark Saliba in 

på aftonbladets webb-tv. De besökte enligt egna uppgifter brottsplatsen på 

förmiddagen den 7 mars. 

 

Martin skickade senare på dagen ett meddelande med sin Iphone  till en kvinna i 

Thailand där han berättade att två av hans vänner blivit skjutna med  ”16 shots” 

varav ”four shots in head”.  

 

Vad som framkommit i övrigt under utredningen 

  

Vapen, tändsatspartiklar m.m. 

 

De vapen som använts för att skjuta Alaa Farraj, Rawand Aziz och Emme 

Thryseliues har inte anträffats. Däremot har jämförelser gjorts mellan de hylsor och 

kulor som påträffats vid de platser Mark Salibas vapen användes för 

provskjutningar (Havskuren respektive Ljungskile) och samma typ av fynd som 

gjordes på Bävedalsvägen 6 i Uddevalla i samband med att kropparna efter Alaa 

Farraj, Rawand Aziz och Emme Thryselius påträffades. 

 

Analysen har gjorts av Nationellt forensiskt centrum (NFC) och resultaten talar 

extremt starkt (Grad 4+) för att patronhylsorna FFV och S&B från 

provskjutningarna vid Havskuren och i Ljungskile är avlossade från två olika vapen 
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samt att det är fråga om samma två vapen som användes vid dödsskjutningarna på 

Bävedalsvägen. 

 

Vid husrannsakan i ett förråd på Hyggesstråket 5 i Uddevalla har patroner med 

märkning FFV och S&B påträffats och tagits i beslag. En nyckel som passar till 

förrådets bygellås låg på golvet inne i förrådet åtkomlig från utsidan. Även i 

förrådet på Hyggesstråket 4 påträffades 9 mm-ammunition med märkningen FFV. 

 

Prover i syfte att spåra tändsatspartiklar har tagits bl.a. på: Mark Salibas jacka och 

byxor, Martin Salibas jacka och byxor, handskar och handduk anträffade i 

förvaringsutrymmet i Mark Salibas MC, handtagen på Mark Salibas MC samt på 

två MC-hjälmar påträffade i och vid Mark Salibas MC/mopeder.          

 

Vid undersökning av proverna har tändsatspartiklar påträffats på de kläder Mark 

och Martin Saliba bar vid tillfället då de greps. Partiklarna är relativt få och 

slutsatsen från NFC är beträffande Mark Salibas kläder att resultaten varken talar 

för eller emot att klädesplaggen har varit i nära anslutning till skjutvapen då det 

avfyrats eller har varit i kontakt med något vapenrelaterat, t.ex. skjutvapen eller 

patronhylsor (Grad 0) medan motsvarande bedömning beträffande Martin Salibas 

jacka är att resultaten talar för detta i någon mån (Grad +1). Även beträffande 

handskarna som påträffades i MC:ns förvaringsutrymme och MC-hjälmarna är 

resultatet Grad +1 medan det för handduken som påträffades på samma plats och 

för handtagen på MC:n är Grad +2, vilket betyder att resultatet talar för att dessa 

föremål varit i nära anslutning till skjutvapen eller haft kontakt med något 

vapenrelaterat. 

 

Beträffande partiklarna som påträffats sägs, med något undantag, i slutsatserna att 

de påträffade partiklarna hade samma typ av sammansättning som partiklarna i 

aktuella patronhylsor, men också att partiklarna inte går att binda till specifika 

hylsor.  
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Narkotika m.m.   

 

Såväl Mark Saliba som Johan Berntsson och Alexander Bergström har medgett att 

de hanterat narkotika. Mark Saliba och Johan Berntsson har, utan att ange konkreta 

exempel, medgett att de sålt narkotika och/eller förmedlat sådana affärer. Hos Johan 

Berntsson har dessutom påträffats vadderade kuvert, ”luktfria” påsar med 

cannabisrester, plasthandskar, etikettskrivare och adresslappar samt 14 000 kr i 

kontanter. 

 

Alexander Bergström har medgett att han förvarat 966 tabletter Subutex på sätt 

åklagaren påstått och Mark Saliba har genom fynd vid husrannsakan knutits till och 

erkänt narkotikabrott beträffande 273 gram cannabis som påträffades i förrådet på 

Hyggesstråket 5. Analysbesked från NFC visar att narkotikan är av det slag och den 

mängd åklagaren angett. Alexander Bergströms och Mark Salibas fingeravtryck har 

kunnat säkras på respektive emballage.  

 

Tillgångsundersökningar har gjorts beträffande Mark Saliba och Johan Berntsson:  

 

För Mark Saliba visar utredningen att han har haft en inkomst om 0 kr från 2011 till 

2014 medan han för år 2014 har en inkomst om 8 900 kr. Samtidigt visar 

kontoutdrag med uttag och överföringar för åren 2014 och 2015 att han hanterat 

stora belopp under den tiden. Han har under perioden fört över hundratusentals kr 

till bl.a. Martin Salibas och Rawand Aziz konton. 

 

I utredningen anges som sammanfattning följande. 

 

”På konto i ICA-banken har insättningar skett med sammanlagt 830 475 kr under 

tiden 2014-11-17 – 2015-04-14, dvs under fem månader. På konto i Swedbank har 

insättningar skett med 199 373 kr under 2013 och med 278 719 kr under tiden 

26



   

UDDEVALLA TINGSRÄTT 

 
DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

2014-01-01 – 2015-02-28. Även på SEB har insättningar skett löpande. Dessa 

utgörs till stor del av swish överföringar.”  

 

Beträffande Johan Berntsson har inget anmärkningsvärt konstaterats i utredningen 

om hans ekonomi. Han lever på studiestöd och har ett banksparande som uppgår till 

21 000 kr.   

 

DE TILLTALADES BERÄTTELSER 

 

Mark Saliba 

 

Mark Saliba blev erbjuden att köpa en pistol sommaren 2014 och något senare 

ytterligare en av äldre modell än den första. Han köpte båda med ammunition och 

hade tänkt sälja dem vidare för att tjäna pengar. Han provsköt pistolerna på 

Havskuren tillsammans med andra personer. Angelica Stenqvist Gidlund var med 

men stannade i bilen när de andra sköt. På vägen därifrån råkade han avlossa ett 

vådaskott i bilen. I december 2014 eller januari 2015 sålde han den nyare pistolen. 

Han har under en period förvarat pistolerna i ett källarförråd på Hyggesstråket 5 i 

Uddevalla.  

 

I början av 2015 skulle han sälja 3 kg cannabis till en kund. Rawand Aziz var 

inblandad i affären. Mark Saliba hade inget bra ställe att gömma narkotikan på så 

han och Rawand Aziz gömde den i skogen. När han skulle hämta cannabisen var 

den borta. Bara väskan som den legat i var kvar. Han misstänkte att Rawand Aziz 

tagit narkotikan, särskilt som denne frågade hur det gått med affären flera gånger. 

Mark Saliba var arg eftersom han förlorat pengar, narkotikan hade kostat honom 

120 000 kr. Detta hände i början av februari 2015. Han ville inte konfrontera 

Rawand Aziz med sina misstankar eftersom denne ändå inte skulle erkänna. Istället 

bestämde han sig för att råna Rawand Aziz på cannabis. Han träffade dem som köpt 

pistolen av honom och de sa att de kunde utföra rånet. De skulle få hälften av 
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cannabisen som de rånade Rawand Aziz på, dvs. 1,5 kg, men de skulle sälja all 

narkotikan och dela pengarna med Mark Saliba. De sa att de behövde en pistol 

eftersom de inte hade kvar den de köpt av honom. Han föreslog då att de skulle låna 

den andra pistolen han hade. Sedan kom Thailandsresan emellan.  

 

Innan Mark Saliba reste till Thailand frågade han Johan Berntsson om denne kunde 

gömma den pistol han hade kvar åt honom. Johan Berntsson visade honom förrådet 

på Hyggesstråket 4 där de lade pistolen. Mark Saliba fick en nyckel och Johan 

Berntsson sade att han alltid kunde ordna en till från ”Monika”. Johan Berntsson 

fick dock tillbaka nyckeln till förrådet innan Mark Saliba reste.  

 

När de kom tillbaka från Thailand blev de hämtade av Rawand Aziz vid flygplatsen. 

Mark Saliba hade dessförinnan frågat via Facebook om Rawand Aziz hade 3 kg 

cannabis som Mark Saliba kunde få sälja vidare. Rawand Aziz hade svarat att han 

kunde ordna det och på Landvetter frågade han om Mark Saliba kunde ta narkotikan 

redan samma dag. Mark Saliba sade att han inte hade några pengar men Rawand 

Aziz svarade att det var ok, Mark Saliba kunde ju ”ta med” kunden. Mark Saliba 

kontaktade därefter, under resan från Landvetter till Uddevalla, de personer som 

skulle råna Rawand Aziz. Kontakten skedde med krypterade SMS via en tjänst som 

kallas för ”Wickr”. Mark Saliba har glömt det lösenord som krävs för att den 

konversationen med ”rånarna” ska kunna öppnas i hans telefon. Han skulle kunna 

försöka med de olika lösenord han använder, men det vill han inte. Han stämde träff 

med rånarna på en pizzeria i Uddevalla och efter det att han, Angelica Stenqvist 

Gidlund och Martin Saliba blivit avsläppta hos Mounir Saliba och varit hos sin far 

en stund gick han till Monika Stenvard för att hämta nyckeln till förrådet där han 

trodde att pistolen fanns. När han kom till Monika Stenvard lånade han hennes 

telefon och ringde till Johan Berntsson för att denne skulle säga till Monika 

Stenvard att ge honom nyckeln. Johan Berntsson förklarade då att han hade pistolen 

i Ljungskile. Mark Saliba sade åt honom att komma med den direkt. Därefter gick 

Mark Saliba till pizzerian och berättade för rånarna att de snart skulle få pistolen. 
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Han gick sedan hem till sin far igen och Mounir Saliba körde hem honom och hans 

flickvän och bror. Martin Saliba gick av vid sin bostad på Skridskogatan och Mark 

Saliba samt Angelica Stenqvist Gidlund fick skjuts till sin bostad på Vintergatan. 

Mark Saliba träffade inte sin bror mer under natten. Johan Berntsson kom till Mark 

Salibas bostad efter en stund och Mark Saliba fick tillbaka sin pistol av honom. 

Mark Saliba träffade sedan rånarna och gav dem en telefon eftersom de inte hade 

någon. Innan dess hade han skickat SMS till Rawand Aziz om att han ville snacka 

om den där ”horan” och att de skulle mötas vid den platsen där de släppt av ”t”. 

Med ”horan” menade Mark Saliba kunden som han sagt till Rawand Aziz att de 

skulle möta. Mark Saliba hade dock först av misstag råkat skicka SMS:t där han 

nämnde ”horan” till Alaa Farraj som ringde tillbaka när Mark Saliba var med 

rånarna. Mark Saliba talade då med honom och förklarade. Alaa Farraj sade att han 

skulle gå och lägga sig. Mark Saliba gav tillbaka telefonen till rånarna och åkte 

själv hem och lade sig för att sova och han upptäckte därför inte att Rawand Aziz 

skickade honom ett SMS på hans ordinarie mobil kl. 01.03. Han har inte hört av sig 

till rånarna efter den här händelsen eftersom han är rädd för dem. Det är kriminella 

personer som inte är från Uddevalla. 

 

Tidigt på morgonen efter åkte Mark Saliba och Angelica Stenqvist Gidlund hem till 

Martin Saliba.  

 

Mark Saliba säljer narkotika. För det mesta handlar det om cannabis och han har 

sina leverantörer. Johan Berntsson är en av dem som får köpa utav honom. Mark 

Saliba har använt förrådet på Hyggesstråket 5 för att förvara narkotika i. 

 

Mark Saliba äger två lättare MC/mopeder. De står hos Martin Saliba på 

Skridskogatan. Han hade inte använt dem på länge men han brukar förvara vapen i 

mopederna vilket är förklaringen till att det finns krutstänk på dem. 

 

29



   

UDDEVALLA TINGSRÄTT 

 
DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

Mark Saliba har ingen förklaring till varför Martin Saliba har en berättelse som inte 

går ihop med hans egen. Beträffande det vittne som identifierat honom vid 

Hyggesstråket 5 på natten till den 7 mars är det Mark Salibas uppfattning att denne 

vill ”göra sig märkvärdig”. 

 

Mark Saliba har inte sysslat med drogförsäljning via nätet. De pengar han hanterat 

på sina konton har han i huvudsak tjänat på att köpa och sälja s.k. bitcoins.           

 

Martin Saliba 

 

När de kom till Mounir Saliba efter Thailandsresan berättade denne för dem att han 

blivit överfallen, misshandlad och rånad av okända gärningsmän under tiden Martin 

och Mark Saliba var utomlands. Martin Saliba och hans bror blev upprörda och 

ledsna. Mark Saliba slog hål i en skåpsdörr med handen. Mark Saliba lämnade 

faderns bostad och var borta i 15 – 20 minuter. Han berättade inte var han varit och 

han hade inget med sig när han kom tillbaka vad Martin Saliba kunde se. Martin 

Saliba vet inget om förråden på Hyggesstråket och han visste inte vilka vapen 

Martin Saliba hade tillgång till. Mounir Saliba körde dem till Skridskogatan där 

Mark Saliba hämtade en av sina mopeder. Den väska Martin Saliba ses bära på i 

övervakningsfilmen kan vara en väska som han använt till att transportera en 

present som han köpte till sin far i Thailand. Mark och Martin Saliba var överens 

om att de skulle försöka ta reda på vilka som rånat deras far. De hade nu vissa 

misstankar och skulle konfrontera en man som heter Arber, vilket var Mark Salibas 

idé. De åkte till Mark Salibas bostad på Vintergatan där de väntade till dess Johan 

Berntsson kom och lämnade ett vapen till Mark Saliba ute i trappuppgången. Johan 

Berntsson hade med sig Alexander Bergström. Mark Saliba kontaktade därefter 

Alaa Farraj och sa att han behövde hjälp med ”horan”, dvs. Arber. Mark Saliba 

skulle hämta Alaa Farraj vid Packhusgatan. Alaa Farraj behövdes eftersom han 

kunde veta var Arber befann sig. Martin Saliba hade vid den här tidpunkten ingen 

aning om att vapnet skulle komma till användning. Martin Saliba kände inte heller 
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till att Mark Saliba kontaktat Rawand Aziz via SMS. De tog mopeden och åkte iväg 

mot sjukhuset där Martin Saliba, som åkte som passagerare, klev av och gick mot 

Arbers hus där han, enligt vad bröderna var överens om, skulle vänta till dess Mark 

Saliba kom tillbaka med Alaa Farraj. Efter en stund hörde han ljudet från mopeden 

nerifrån Bävedalsvägen och något senare också skottlossning därifrån. Han sprang 

ner mot platsen och fick på håll syn på mopedens förare som vinkade honom till sig. 

Föraren öppnade sadelfacket och slängde ner en väska samtidigt som han tog upp 

en hjälm till Martin Saliba. Martin Saliba såg inte några kroppar vid Bävedalsvägen 

när han klev på mopeden och åkte därifrån tillsammans med föraren. De körde på 

gång- och cykelvägar till Skridskogatan där Martin Saliba klev av. Föraren sade åt 

honom att ”du har inte varit med ikväll”. Martin Saliba känner föraren men vill inte 

säga vem det är. Beträffande chatkonversationen med kvinnan i Thailand är det en 

slump att hans uppgift om att hans vänner blivit skjutna med fyra skott i huvudet 

visade sig vara sant, han visste inte det vid tillfället. 

 

Johan Berntsson 

 

Johan Berntsson har berättat om hur han erbjöd Mark Saliba att förvara en pistol i 

Monika Stenvards förråd på Hyggesstråket, hur han utan att fråga lånade pistolen, 

provsköt med den och lämnade tillbaka den till Mark Saliba på kvällen den 6 mars i 

sällskap med Alexander Bergström i enlighet med vad som anges under bakgrund 

ovan och också i huvudsak i överensstämmelse med vad Mark Saliba berättat. 

Enligt Johan Berntsson var dock även Martin Saliba med när Mark Saliba fick 

vapnet. Han har tillagt att han också överlämnade 10 000 kr till Mark Saliba 

samtidigt som denne fick vapnet, som betalning för en skuld. Beträffande vad han 

gjorde efter att ha lämnat vapnet till Mark Saliba och vad han vet om 

narkotikaaffärer m.m. har Johan Berntsson i huvudsak uppgett följande. 

 

Eftersom Mark Saliba inte hade något ”röka” att sälja åkte Johan Berntsson och 

Alexander Bergström till en person som bor på Dalaberg där Johan Berntsson köpte 
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fem Subutextabletter och 10 g ”gräs”. De åkte sedan hem till Ljungskile där de 

rökte två ”jointar” innan de gick upp till Johan Berntssons lägenhet. De var inte 

inne i Alexander Bergströms bostad. Johan Berntsson funderade inte på vapnet på 

kvällen den 6 mars men när dagen efter han fick reda på att Alaa Farraj och Rawand 

Aziz var skjutna blev han orolig – han hade ju lämnat ett vapen till Mark Saliba. 

Hans oro medförde att han bytte sitt telefonnummer på kvällen den 7 mars. Han kan 

ha ominstallerat sin dator då också men det minns han inte och det har hur som helst 

inte med den här händelsen att göra. Han har inte fått något meddelande på datorn 

från Mark Saliba efter morden. 

 

Johan Berntsson har sålt cannabis och tjänat pengar på det och han har också utan 

förtjänst förmedlat försäljningar av Subutex. Cannabis har han köpt av Mark Saliba 

och Subutexen från mannen på Dalaberg. 4 000 kr av de kontanter som hittats 

hemma hos honom kommer från narkotikaaffärer medan övriga 10 000 kr utgör 

besparingar. 

 

Alexander Bergström 

 

Alexander Bergström har berättat om att Johan Berntsson haft en pistol i Ljungskile 

och provskjutit med den samt hur det gick till när Johan Berntsson lämnade tillbaka 

vapnet till Mark Saliba den 6 mars. Hans berättelse avviker i denna del inte från vad 

Johan Berntsson själv uppgett. Även Alexander Bergströms minnesbild är att 

Martin Saliba var med när Johan Berntsson gav vapnet till Mark Saliba. Alexander 

Bergström har enligt vad han uppgett också varit med när Mark Saliba vid något 

tillfälle visat vapnet vid förrådet på Hyggesstråket 4. I övrigt har Alexander 

Bergström berättat i huvudsak följande. 

 

Efter överlämnandet av vapnet gick han och Johan Berntsson till Kampenhof i 

Uddevalla där de tog en taxi till Dalabergsområdet. Johan Berntsson gick mot 

förrådet på Hyggestråket och kom tillbaka med en påse. Sedan åkte de tillbaka till 
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Ljungskile med taxin. Johan Berntsson sade att ”något var på gång” under resan, 

men han var inte orolig då. Väl i Ljungskile gick de först in på Alexander 

Bergströms rum där Johan Berntsson lade något i hans skrivbordslåda. Därefter gick 

de till Johan Berntssons bostad där de tittade på videoklipp under natten. När de 

hört om morden dagen efter blev Johan Berntsson oroad och spekulerade i om Mark 

och Martin Saliba kunde ha något med händelsen att göra. Johan Berntsson sade till 

Alexander Bergström att han skulle hålla tyst om saken. Johan Berntsson visade 

också Alexander Bergström ett meddelande från Mark Saliba på countermail som 

löd ”Du ska bara veta vad de gjort mot oss” och pratade om att det måste ha varit en 

hämndaktion. 

 

Johan Berntsson brukar sälja narkotika på uppdrag av Mark Saliba. Subutexen som 

Johan Berntsson hämtade från Hyggesstråket skulle också säljas. Johan Berntsson 

skulle ge hälften av pengarna till Angelica Stenqvist Gidlund och behålla hälften 

själv. Annars har Mark Saliba och Johan Berntsson skött narkotikaaffärerna via 

countermail där Johan Berntsson fått uppdrag med uppgifter om mängd och till 

vilken adress narkotikan ska skickas. Johan Berntsson har hämtat narkotikan i 

Monika Stenvards förråd och förvarat den i Alexander Bergströms rum. Alexander 

Bergström och Johan Berntsson har fått betalt i cannabis. Alexander Bergström har 

inte haft direkta kontakter med Mark Saliba men han har ställt sitt konto till 

förfogande för swish-betalningar och kontantuttag. 

 

När de åkte till Dalaberg den 6 mars visste inte Alexander Bergström vilken typ av 

narkotika Johan Berntsson skulle hämta men det var underförstått att han skulle 

förvara den tills Johan Berntsson sålt den. Alexander Bergström berättade självmant 

för polisen var han gömt Subutextabletterna efter det att Johan Berntsson blev 

häktad.  

 

Alexander Bergström har förklarat sitt handlande med sin vänskap med Johan 

Berntsson.  
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Angelica Stenqvist Gidlund 

 

Angelica Stenqvist Gidlund har inte velat berätta vad hon vet om händelseförlopp 

den 6-7 mars. Beträffande det vapenbrott hon är åtalad för har hon kort uppgett att 

hon och Johanna Gillerstedt följde med Mark Saliba och Alaa Farraj till Havskuren 

men att hon inte sköt själv utan stod en bit ifrån när andra sköt. Hon har tillagt att 

hon inte vet vem som hade vapen med sig.  

 

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA FÖRHÖR 

 

Inledning 

 

Som framgår av sammanställningen av bakgrunden ovan är stora delar av de 

faktiska händelseförloppen klarlagda genom de tilltalades uppgifter och utredningen 

i övrigt, vilket också redovisas i nämnda sammanställning. När rätten nu övergår till 

att mer i detalj återge förhören med målsägande och vittnen så begränsas detta till 

uppgifter som kan vara av betydelse för bedömningen i de fall där det råder 

motstridiga uppfattningar eller där det annars råder oklarhet beträffande vad som 

hänt eller vad som är möjligt. 

 

Händelser den 6-7 mars 

 

Ahmad Oudeh har berättat att han mötte Mark Saliba i porten till Hyggesstråket 5 

strax före kl 12 på natten den 6 mars. Han har tillagt att Mark Saliba kom från 

källarutrymmena och att han bar på en mindre väska. Ahmad Oudeh har förklarat 

att han känner Mark Saliba väl till utseendet eftersom han bott i samma område som 

bröderna Saliba och att de hejade på varandra när de möttes den här natten. 

 

Vittnena Hans Andersson, Pernilla Fransson, Esther Gustavsson och Mikael 

Hermansson har samtliga gjort iakttagelser vid ettiden på natten till den 7 mars. 

34



   

UDDEVALLA TINGSRÄTT 

 
DOM 

2015-10-22 

B 563-15 

 

 

 

 

 

Samtliga har berättat att de hört smällar vid Bävedalsvägen 6 vid den tiden. Flera av 

dem har relaterat till smällare eller raketer medan Hans Andersson, som sysslat 

med pistolskytte, har beskrivit det som skottljud.  

 

Pernilla Fransson, som bor så att hon har utsikt över området från sitt fönster, har 

uppgett att hon såg två män komma springande med fem till tio sekunders 

mellanrum och cirka tio sekunder efter den sista smällen. Männen sprang enligt 

Pernilla Fransson fram till en scooterliknande moped, slängde ner något i mopeden, 

tog på sig hjälmarna och körde iväg. Pernilla Fransson har vidare beskrivit att det 

var två yngre män, den ene något längre än den andre och att de pratade med 

varandra och gestikulerade innan de for iväg. Det var för mörkt för att hon skulle 

kunna se färgen på deras kläder, men hon uppfattade deras hjälmar som mörka.  

 

Mikael Hermansson, som bor cirka en minuts gångväg från brottsplatsen, har 

uppgett att han strax efter smällarna såg en svart och vit moped med text på sidan 

komma från det håll där smällarna hördes och att det satt två personer med mörka 

jackor och svarta hjälmar med visir på mopeden. Han har tillagt att det foto av Mark 

Salibas scooter som visats vid förhandlingen är mycket likt det fordon han såg.  

 

Esther Gustavsson blev skjutsad på en moped vid Bävedalsvägen då hon såg två 

killar – en kortare och en lite längre – stå vid en vit moped/MC med svarta detaljer 

en bit ifrån henne och hon har beskrivit vad som hände därefter enligt följande. 

Precis då de skulle låsa upp dörren hörde Esther Gustavsson hur det smällde. När de 

kommit in i huset där pojkvännen bor gick hon till ett fönster och tittade ut och hon 

såg då mopeden, med de två killarna på, komma sakta upp för backen. Det tog 2 till 

tre minuter från det att hon såg killarna första gången till dess att det smällde. Hon 

är helt säker på att det är samma killar hon såg lämna platsen som dem hon såg vid 

mopeden när hon kom. 
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Anna-Lena Andersson är taxichaufför och har berättat att hon stod i en taxificka 

vid sjukhuset vid ettiden natten mellan den 6 till 7 mars när det kom en motorcykel 

med två män på och stannade nära hennes bil. Enligt Anna-Lena Andersson klev en 

av männen av och fortsatte gående ner mot en gångtunneln medan motorcykeln 

körde mot Fjällvägen.  

 

Hampus Svensson har också han uppgett att han sett en motorcykel med två män i 

närheten av sjukhuset efter kl. 24.00 någon gång den aktuella natten. Enligt honom 

var mc:n svart med vitt på sidorna.  

 

Christopher Karinkangas har i denna del uppgett att Alaa Farraj var hemma hos 

honom på natten mellan den 6 och 7 mars fram till halv ett eller ett och att han sa att 

han skulle hjälpa Rawand Aziz när han gick. Enligt Christopher Karinkangas hade 

Alaa Farraj plasthandskar på sig när han gick, han lånade ett par skor av en annan 

kamrat som var där och sa att han skulle vara tillbaka om 20-30 minuter.  

 

Christopher Karinkangas har också berättat att Martin Saliba var hemma hos honom 

senare på natten och han har för sig att Martin Saliba då frågade efter Alaa Farraj.  

 

Tural Bababejli, som var med bröderna Saliba och Angelica Stenqvist Gidlund i 

Thailand, har beskrivit resan från Landvetter till Uddevalla på samma sätt som 

bröderna och han har vidare berättat att han träffade dem på lördagen den 7 mars, 

att han då inte fick uppfattningen om att de visste vad som hänt samt att Martin 

Saliba var helt chockad och väldigt ledsen när de fick klarhet i vilka offren var. 
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Skjutningarna vid Havskuren samt vad som hände därefter   

 

Förutom målsäganden Johanna Gillerstedt har Tural Bababeilji och Christopher 

Karinkangas hörts i denna del.  

 

Johanna Gillerstedt har berättat att hon körde Mark Saliba, Angelica Stenqvist 

Gidlund och Alaa Farraj till provskjutningsplatsen vid Havskuren medan de andra 

kom dit i en andra bilar samt att hon är säker på att det var den 12 december 

eftersom det är hennes födelsedag. Enligt Johanna Gillerstedt såg hon när Angelica 

Stenqvist Gidlund sköt och hon frågade också efter skjutningen och innan de 

lämnade platsen både Alaa Farraj och Angelica Stenqvist Gidlund om Angelica 

hade skjutit och båda svarade ja. Ställd mot uppgift om att hon med början den 9 

mars 2015 skickat SMS till Angelica Stenqvist Gidlund med texter som att Angelica 

Stenqvist Gidlund inte är välkommen på begravningarna, att hon önskar henne ett 

ensamt och bra liv samt att Angelica Stenqvist Gidlund inte kommer att vara 

omtyckt av någon, har Johanna Gillerstedt bekräftat detta och förklarat att hon inte 

vill ha någon relation till Angelica Stenqvist Gidlund längre. Johanna Gillerstedt har 

också berättat att ett skott gick av i bilen som hon körde när de var på väg från 

havskuren och att Mark Saliba efteråt yttrade ”Fan vad sjukt jag kunde ha skjutit 

ihjäl dig på din födelsedag”. 

 

Tural Bababejli har uppgett att han inte sett Angelica Stenqvist Gidlund avlossa 

något skott vid Havskuren medan Christopher Karinkangas har sagt att alla utom 

Johanna Gillerstedt sköt vad han minns. Han har dock tillagt att hans minne kan ha 

påverkats av att han var berusad när de var vid Havskuren. 

 

Förhör med sakkunniga  

 

Beträffande förhören med åklagarens expertvittnen Mattias Almström, Jonas 

Carlberg, Lars Jaeger, Ulf Jonsson och Carola Freudentahl har dessa inte 
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tillfört underlaget för bedömningen mer än vad som redovisats under bakgrund 

ovan. Dessa personer har i allt väsentligt bekräftat de uppgifter som redan framgår 

av den skriftliga bevisningen och som de själva i viss utsträckning har producerat i 

form av rapporter och utlåtande av olika slag. Det kan dock tilläggas det under 

förhören framkommit att samtliga dessa personer har stor erfarenhet från sitt 

respektive yrkesområde. 

 

Magnus Jonasson har hörts över hur de tilltalade hanterat sina datamedia. Han har 

bl.a. uppgett att man återfunnit information på Johan Berntssons dator om att 

inloggningar på countermail gjorts från denna samt att det inte gått att få ut någon 

information från Mark Salibas dator eftersom denna saknar operativsystem. 

Beträffande Johan Berntsson kan det enligt Magnus Jonasson konstateras att han 

gjorde en ominstallation den 7 mars 2015 medan det inte går att säga hur länge 

Mark Salibas dator saknat operativsystem. Magnus Jonasson har också undersökt 

Mark Salibas telefon och då konstaterat att den innehåller en app för krypterad 

kommunikation – ”Wickr”. Magnus Jonasson har kontrollerat kringinformationen i 

mobilen och i denna del förklarat att han kunnat konstatera att den visar att 

telefonen har skickat/mottagit data vid sju tillfällen (6 tillfällen i februari och vid ett 

tillfälle mitt på dagen den 7 mars, allt 2015), han kan dock inte vara helt säker på att 

han fått tag i all information som finns i telefonen. 

 

Det förhållandet att man inte kan vara säker på att det gått att få ut all information – 

bl.a. om hur kommunikationen via Wickr sett ut – från Mark Salibas telefon har 

bekräftats av Mark Salibas expertvittne Mikael Nylén, som bl.a. har en bakgrund 

som IT-forensiker vid polisen och Ekobrottsmyndigheten. 
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TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 

Inledning 

 

Vid bedömningen utgår tingsrätten från vad som ovan konstaterats har framkommit 

under utredningen. I vissa fall sammanfattas förhållandena för att underlätta 

läsningen. 

 

Ansvar 

 

I) Mord och medhjälp till mord. 

 

 Hur dog Rawand Aziz, Alaa Farraj och Emme Thryselius? 

 

Obduktionerna av de tre personer som hittades döda på Bävedalsvägen den 7 mars 

2015 visar att samtliga avlidit på platsen av skottskador som de tillfogats av annan 

eller andra personer. Det finns enligt brottsplatsundersökningen inga tecken på 

handgemäng eller annan strid och offren är skjutna bl.a. i huvudet. Protokollet från 

brottsplatsundersökningen visar dessutom att i vart fall Rawand Aziz skjutits i 

huvudet när han låg ner på marken. Det är med vad undersökningarna visar om var 

skotten träffat m.m. klarlagt att alla tre skjutits av någon som haft för avsikt att döda 

dem och det har inte framkommit något som tyder på att gärningsmannen/männen 

har varit utsatt/a för hot eller angrepp som kan förklara skotten. Dödsskjutningarna 

kan beskrivas som avrättningar, vilket är särskilt tydligt när det gäller Emme 

Thryselius, som satt i en bil, sannolikt och väntade på Rawand Aziz, när hon sköts 

till döds med ett skott i huvudet.  

 

Sammanfattningsvis är det utrett att Rawand Aziz, Alaa Farraj och Emme 

Thryselius blivit mördade. Av samstämmiga vittnesmål framgår att skotten vid 

Bävedalsvägen avlossades strax efter kl. 01.00 den 7 mars.  
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Genom de undersökningar som utförts av patronhylsor m.m. har det framkommit att 

två vapen använts. Detta talar i viss mån för att det är fråga om två gärningsmän. 

Utredningen utesluter dock inte att det är fråga om en ensam person som avlossat 

båda vapnen. 

 

De vapen som använts har inte påträffats men det är samma vapen som Mark Saliba 

bevisligen innehaft, vilket framgår av NFCs undersökningar som består av analyser 

och jämförelser av hylsor och kulor på brottsplatsen med samma material från 

provskjutningarna av Mark Salibas pistoler i Ljungskile och vid Havskuren.      

 

Utgångspunkter för bedömningen av ansvarsfrågorna 

 

Åklagaren har i alla brottmål att bevisa att den tilltalade gjort sig skyldig till det 

eller de brott åklagaren åtalat för. Åklagaren ska, genom den bevisning som 

förebringas, övertyga domstolen om att den tilltalade är skyldig. Finns det utrymme 

för rimligt tvivel ska den tilltalade frikännas. Det räcker alltså inte med att 

åklagarens hypotes beträffande ett händelseförlopp framstår som mer sannolik eller 

ens att den är klart mer sannolik än alternativa förklaringar. En fällande dom får inte 

grundas på ett helhetsintryck som går ut på att utredningen inte verkar ge utrymme 

för alternativ till det som åklagaren påstått. Det måste för en fällande dom i nu 

aktuellt fall vara klarlagt att Mark och Martin Saliba befunnit sig på brottsplatsen 

och haft möjlighet att utföra de mord de åtalats för. Det måste också kunna uteslutas 

att någon annan person än bröderna eller en av dem skjutit Rawand Aziz, Alaa 

Farraj och Emme Thryselius.  

 

Omständigheterna är sammantaget mycket besvärande för bröderna Saliba. De har 

valt att först sent under utredningen lämna egna berättelser och förklaringar till vad 

som har framkommit om deras förehavanden natten mellan den 6 och 7 mars 2015. 

Mark Saliba har valt att uttala sig först vid huvudförhandlingen. Enbart detta 

förhållande medför inte att deras uppgifter kan avfärdas som 
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efterhandskonstruktioner, men uppgifterna får naturligtvis inte samma tyngd som 

om de lämnats innan bröderna tagit del av utredningen i målet. Det kan också 

konstateras att brödernas berättelser är så pass olika att det är uppenbart att minst en 

av dem valt att inte tala sanning. Båda har också förklarat att det är vissa 

omständigheter de inte vill uttala sig om. De nu redovisade svagheterna som finns 

beträffande brödernas uppgifter rubbar dock inte utgångspunkten att det är 

åklagaren som ska bevisa sina påståenden – och inte Mark och Martin Saliba som 

ska bevisa att åklagaren har fel.   

 

Är det bevisat att Mark och/eller Martin Saliba är skyldiga till mord? 

 

Mark Saliba har på natten till den 7 mars förmått Rawand Aziz att komma till 

Bävedalsvägen genom att skicka SMS till honom med en telefon som han startat 

upp i princip enkom för det ändamålet, uppenbarligen för att undvika att 

kommunikationen spåras. Mark Saliba har dessförinnan varit så angelägen om att 

genast få tag i den pistol Johan Berntsson ”lånat” av honom att han mer eller mindre 

tvingat Johan Berntsson att ta en taxi från Ljungskile till Uddevalla mitt i natten. 

Pistolen är ett av mordvapnen. Detta framgår av Mark Salibas och Johan Berntssons 

egna uppgifter och av utredningen i övrigt enligt vad som redovisats ovan. Mark 

Saliba har efter vad som framgår av telefontömningar m.m. även skickat två SMS 

till Alaa Farraj med fråga om hjälp och dessutom talat med honom i telefon cirka 20 

minuter innan Alaa Farraj dödades. Det är orimligt att tro annat än att SMS:n och 

telefonsamtalet utgör orsaken till att Alaa Farraj kom till Bävedalsvägen vid ungefär 

samma tidpunkt som Rawand Aziz och Emme Thryselius den här natten.  

 

Martin Saliba har medgett att han åkt som passagerare från brottsplatsen på 

broderns scooter omedelbart efter det att morden ägt rum. Det finns ingen anledning 

att misstro honom i den här delen. Uppgifterna är i princip de enda som knyter 

honom till Bävedalsvägen vid tidpunkten för morden och de vinner starkt stöd av 

vad flera vittnen uppgett om sina iakttagelser av två män på en scooter av viss typ 
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och förklarar analysen av tändsatspartiklar på Mark Salibas scooter och föremål 

relaterade till denna. Det är uppenbart att Mark Salibas scooter använts som 

transportmedel av den eller de personer som utfört morden. 

 

Nu nämnd omständighet utesluter i princip Mark Salibas version som går ut på att 

gärningsmännen står att finna i en krets av personer han anlitat för att råna Rawand 

Aziz, en version som faller redan på sin egen osannolikhet. Det som är svårast att 

acceptera med Mark Salibas berättelse, alldeles bortsett från att hela idén med att 

iscensätta ett rån mot sin kamrat Rawand Aziz på grund av löst sammanfogade 

misstankar i sig förefaller orimlig, är mängden av de mer eller mindre slumpartade 

sammanträffanden som krävs för att berättelsen ska vara sann. Det råkar enligt 

Mark Saliba vara samma personer som köpt den första pistolen av honom som han 

anlitar och nu också lånar ut den andra pistolen till. Det råkar också vara så att spår 

från de krypterade meddelanden han skickat just till dem fallit bort vid tömningen 

av hans telefon. Mark Saliba råkar också, på en ny telefon där han inte kunnat ha 

någon adressbok, av misstag skicka SMS till Alaa Farraj två gånger med kort 

mellanrum och han blir därefter tvungen att ge rånarna telefonen som han använt, 

eftersom de inte har någon egen. Tingsrätten stannar där och konstaterar att Mark 

Salibas berättelse helt uppenbart är påhittad och utformad för att passa till det som 

framkommit under förundersökningen i målet.   

 

Med utgångspunkt taget i att Mark Salibas berättelse om rånare är uppdiktad 

kvarstår som enda förklaring att hans mycket snabba och beslutsamma åtgärder med 

att skaffa fram vapen samt locka Rawand Aziz och Alaa Farraj till Bävedalsvägen 

gjordes med avsikt att själv konfrontera dem. En sådan konfrontation har 

uppenbarligen också skett och lett till att de båda samt Emme Thryselius skjutits till 

döds med Mark Salibas vapen, mycket kort tid efter Mark Salibas kontakter med 

Rawand Aziz och Alaa Farraj. Att Mark Saliba, med vad som är utrett om hans 

förehavanden ända tills minuter före morden, inte skulle vara gärningsman är enligt 

rättens bedömning uteslutet.  
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Det ska tilläggas att tingsrätten fäster tilltro till vad Ahmad Oudeh uppgett om att 

han sett Mark Saliba komma upp från källaren till Hyggesstråket 5 på natten strax 

före morden. Ahmad Oudeh kan inte ha någon uppfattning om varför denna uppgift 

skulle vara särskilt besvärande för Mark Saliba och Mark Salibas förklaring att 

Ahmad Oudeh berättat detta för att göra sig ”märkvärdig” kan lätt avfärdas. Det är 

bl.a. genom Mark Salibas egna uppgifter utrett att han disponerat ett förråd på 

Hyggesstråket 5 samt att han i vart fall vid något tillfälle förvarat en av pistolerna 

där. Det förefaller mot den bakgrunden i hög grad sannolikt att Mark Saliba hämtat 

en pistol där på natten till den 7 mars, men det kan inte anses bevisat. Däremot är 

det enligt rättens mening, med hänsyn till vad som utspelat sig och vad rätten funnit 

visat om Mark Salibas agerande, orimligt att tro annat än att Mark Saliba alltjämt 

haft kontroll över båda sina vapen den här natten.   

     

Även Martin Salibas berättelse har brister. Det förefaller inte rimligt att Mark 

Saliba, med en uppdiktad historia om att det var Arber de skulle söka upp, skulle 

skicka iväg sin bror till Arbers adress i närheten av en plats där Mark Saliba, utan 

att berätta det för brodern, hade stämt möte med Rawand Aziz. Däremot kan det 

finnas en annan anledning till att Martin Saliba skulle närma sig Bävedalsvägen från 

ett annat håll. Martin Salibas uppgifter om att han klev av scootern för att gå genom 

en gångtunnel i riktning mot Arbers bostad medan Mark Saliba körde åt ett annat 

håll stämmer överens med Anna-Lena Anderssons iakttagelser, även om det inte är 

klarlagt att det verkligen var Mark Salibas scooter och bröderna Saliba hon såg. Det 

ska i sammanhanget framhållas att det inte finns några bevis för att Martin Saliba 

har hanterat något vapen den här natten eller att han varit delaktig i några åtgärder 

för att locka Rawand Aziz och/eller Alaa Farraj till Bävedalsvägen eller på annat 

sätt varit aktiv inför mötet där.   

 

Mot Martin Salibas uppgift om att han inte var på mordplatsen när skotten 

avlossades står framförallt Esther Gustavssons uppgift om att det helt säkert var 

samma personer hon såg på mopeden vid Bävedalsvägen strax innan hon hörde 
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skotten som omedelbart efter det hade smällt. Tingsrätten har ingen anledning att 

ifrågasätta att Esther Gustavsson känner sig säker på sin sak, men hon kan ha tagit 

fel. Passageraren som satt på mopeden före skotten kan ha varit någon annan än 

Martin Saliba. En möjlighet är att det var Alaa Farraj vars färdsätt till 

Bävedalsvägen är okänt. Även om det är mindre sannolikt med hänsyn till att de 

signalement som lämnats av vittnena stämmer dåligt överens med Alaa Farrajs 

längd och den klädsel han bar denna natt kan det inte helt uteslutas. Pernilla 

Andersson som också såg männen när de for iväg har sagt att det var för mörkt för 

att hon skulle se färgen på deras kläder. Pernilla Andersson har också uppgett att 

männen kom till mopeden med upp till tio sekunders mellanrum efter 

skottlossningen, vilket inte motsäger Martin Salibas uppgifter om avfärden från 

Bävedalsvägen.  

 

Den jacka Martin Saliba bar vid gripandet hade spår efter tändsatspartiklar. 

Resultatet talar dock endast i någon mån (Grad +1) för att jackan haft kontakt med 

vapen eller något vapenrelaterat och han kan ha fått partiklarna på sig efter kontakt 

med Mark Saliba, t.ex. då han åkt som passagerare på dennes scooter. 

 

Slutligen visar Martin Salibas chat med kvinnan i Thailand att han vet betydligt mer 

om morden än vad han velat avslöja vid förhören med honom. Hans information till 

henne om att offren skjutits med fyra skott i huvudet är rimligen inte något han har 

hittat på och helt slumpartat råkat ha rätt i. Hans kunskaper om vad som skett 

medför emellertid inte att Martin Saliba måste varit delaktig i morden. Det är 

alldeles uppenbart att Martin Saliba vet m,er om vad som utspelat sig vid 

Bävedalsvägen än vad han velat säga. 

 

Sammanfattat finns det omständigheter som talar för att Martin Saliba är 

medskyldig till morden på Rawand Aziz, Alaa Farraj och Emme Thryselius. Det 

finns dock också – vilket rätten pekat på ovan – utrymme för att Martin Saliba 

faktiskt inte var på mordplatsen när skotten avlossades och inte heller hade insikt 
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om vad som skulle ske. Den tveksamhet som finns medför att det inte är bevisat att 

han är skyldig och han kan därför inte heller dömas för morden eller för medhjälp 

därtill.            

 

Är det bevisat att Johan Berntsson gjort sig skyldig till medhjälp till mord? 

 

Rätten kan kort konstatera att det inte finns några omständigheter som visar att 

Johan Berntsson hade någon anledning att tro att den pistol han återlämnade till 

Mark Saliba den 6 mars skulle komma till användning vid morden på Alaa Farraj, 

Rawand Aziz och Emme Thryselius. Han ska därför inte heller dömas för medhjälp 

till dessa brott. 

 

II Narkotikabrott 

 

I de delar narkotikabrotten inte avser misstanke om grovt brott är de erkända och 

erkännandena stöds av övrig utredning. Mark Saliba ska således dömas för 

narkotikabrott av normalgraden medan Johan Berntsson och Martin Saliba ska 

dömas för ringa narkotikabrott, allt enligt gärningsbeskrivningarna. 

 

När det gäller gärningen som rubricerats som grovt narkotikabrott, hanteringen av 

966 tabletter Subutex, består bevisningen mot Johan Berntsson och Mark Saliba i 

princip av Alexander Bergströms uppgifter. Det finns ingen teknisk bevisning som 

t.ex. fingeravtryck som knyter Johan Berntsson och/eller Mark Saliba till Subutexen 

och det finns inget vittne som sett dem fysiskt hantera eller på annat sätt befatta sig 

med just denna narkotika. Alexander Bergströms uppgifter ska ses i sammanhanget 

att Johan Berntsson och Mark Saliba efter vad de själva uppgett hanterar narkotika 

och att dessa affärer enligt vad utredningen visat följer ett visst mönster där 

Alexander Bergström är behjälplig på olika sätt. Dessa omständigheter skänker 

Alexander Bergströms berättelse viss trovärdighet men de har inte den tyngden att 

de är tillräckliga för att Johan Berntsson och Mark Saliba ska anses överbevisade 
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om aktuellt brott. Alexander Bergströms försvar för egen del handlar i princip om 

att han haft en mycket marginell roll i den narkotikahantering han medgett. Detta 

kan mycket väl vara sant, men det kan vid bedömningen av de andras skuld inte 

bortses från möjligheten att Alexander Bergströms uppgifter är tillrättalagda för att 

passa hans syften. Då det inte kan uteslutas att Johan Berntsson och Mark Saliba 

inte har med Subutexen att göra ska åtalet mot dem ogillas i denna del.    

 

Alexander Bergström har erkänt den gärning han är åtalad för och som åklagaren 

rubricerat som grovt narkotikabrott bestående av att 966 tabletter Subutex har 

placerats på hans studentrum med hans godkännande och att han senare förflyttat 

tabletterna och placerat dem på annan plats på Ljungskile folkhögskola. Hans 

erkännande stöds av utredningen i övrigt och åtalet mot honom ska bifallas. 

Åklagarens påstående om att det är Johan Berntsson som placerat tabletterna hos 

Alexander Bergström hindrar inte att Alexander Bergström döms för hantering som 

innefattar förvaring av tabletterna i studentrummet, även om rätten frikänner Johan 

Berntsson från inblandning i hanteringen. 

 

Mängden Subutex och det preparatets farlighet talar i sig starkt för att gärningen ska 

rubriceras som grovt narkotikabrott. Vid bedömningen av brottets svårighetsgrad är 

det emellertid att märka att det inte enbart är sort och mängd narkotika som har 

betydelse. Samtliga omständigheter ska beaktas. När Alexander Bergströms gärning 

bedöms är det hans uppgifter som ska läggas till grund för rättens prövning så länge 

dessa inte är motbevisade. Det som talar för en mildare rubricering i Alexanders 

Bergströms fall är att han inte, efter vad som visats, haft eller kunnat förvänta sig 

någon ekonomisk vinning av brottet och rent allmänt synes han ha medverkat i 

endast i mindre mån. Med tanke på att han, utan att ha varit utsatt för tvång eller 

allvarligare påtryckningar, med full insikt om vad som förekom varit behjälplig med 

förvaring m.m. vid tidigare försäljning av narkotika är dessa omständigheter 

emellertid inte tillräckliga för att den inledande bedömningen att narkotikabrottet 

ska anses vara grovt ska frångås, även om de kan påverka straffvärdet i sänkande 
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riktning. Hans uppsåt till förvaring av Subutexen har uppenbarligen omfattat att 

tabletterna skulle säljas. Även om han när han tillät att de förvarades hos honom var 

ovetande om vilken sort och mängd det var fråga om har han helt klart förhållit sig 

likgiltig till detta, vilket räcker för att han ska anses ha haft uppsåt till gärningen. 

Åklagarens gärningspåstående omfattar ett påstående om att tabletterna skulle säljas 

och det måste anses att detta påstående också riktar sig mot Alexander Bergströms 

”hantering” och uppsåt. Tingsrätten återkommer till frågorna om förmildrande 

omständigheter vid bedömningen av straffmätningsvärde och påföljd för Alexander 

Bergström nedan.     

 

III Vapenbrott 

 

Mark Saliba har erkänt gärningen med undantag av att han inte medgett att han 

innehaft mer än en pistol efter årsskiftet 2014/2015. Som utvecklats under p I ovan 

anser tingsrätten att det är visat att han förfogat över båda vapnen fram till den 7 

mars 2015. Gärningen är att bedöma som grovt vapenbrott på de skäl åklagaren 

anfört. 

 

Johan Berntsson har erkänt vapenbrott enligt gärningsbeskrivningen med den 

begränsningen att han inte anser sig ha innehaft vapnet eller ammunition under den 

tid dessa har legat i förrådet på Hyggesstråket 4. Johan Berntsson har emellertid 

enligt egen uppgift, vilken överensstämmer med vad Mark Saliba berättat, erbjudit 

Mark Saliba att förvara vapnet i ett förråd som Johan Berntsson disponerade. Han 

har alltså aktivt medverkat till att vapnet hamnade i förrådet och inte enbart godtagit 

att det placerats där. Han måste insett att Mark Saliba också kunde komma att 

förvara ammunition till vapnet på samma ställe. Att Johan Berntsson lämnade ifrån 

sig nyckeln till förrådet under kortare tid medför inte att han under den perioden 

inte stått för förvaringen. Förvaring utgör ett straffbart innehav och Johan Berntsson 

ska dömas för vapenbrott helt enligt åtalet. Av de skäl åklagaren anfört är brottet att 

bedöma som grovt. Särskilt allvarligt är det enligt rättens bedömning att vapnet 
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förvarats som en tjänst för och i samförstånd med en person som Johan Berntsson 

har en relation till som sin narkotikaleverantör, dvs. en person som är mer eller 

mindre yrkeskriminell. 

 

När det gäller Angelica Stenqvist Gidlund går målsägande- och vittnesuppgifterna 

isär beträffande om hon sköt med pistol på Havskuren eller inte. Det råder enligt 

rättens bedömning sådan tvekan kring denna omständighet att åtalet mot henne inte 

kan bifallas.     

 

IV Framkallande av fara för annan 

 

Mark Saliba har erkänt gärningen. Erkännandet stöds av vad målsäganden Johanna 

Gillerstedt uppgett och av vad den tekniska utredningen visar. Åtalet ska därför 

bifallas och gärningen är att bedöma som åklagaren angett. 

 

Påföljder 

 

Mark Saliba 

 

Straffskalan för mord är fängelse i lägst 10 år och högst 18 år eller livstid. Livstids 

fängelse är förbehållet de allra allvarligaste fallen. Det går enligt rättens mening inte 

att bedöma Mark Salibas gärning, mord på tre personer, på annat sätt än som ett 

synnerligen allvarligt fall av mord. Påföljden ska därför bestämmas till livstids 

fängelse. Därmed är straffvärdet för övriga gärningar inte relevant. 

 

Johan Berntsson 

 

Johan Berntsson har bl.a. gjort sig skyldig till grovt vapenbrott. Minimistraffet för 

sådant brott är sedan den 1 september 2014 1 års fängelse. Innehavet har innefattat 

förvaring som hjälp åt en person som Johan Berntsson känner som narkotikalangare 
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och skjutning med skarp ammunition. Gärningen har mot denna bakgrund ett 

straffvärde som överstiger straffminimum. Förutom brottets straffvärde är även dess 

art av sådant slag att det finns en stark presumtion för fängelse. 

   

Johan Berntsson dömdes i maj 2013 för narkotikabrott. Påföljden bestämdes till 

skyddstillsyn. Därefter har han vid tre tillfällen, senast i december 2014, mottagit 

och godkänt strafföreläggande för bl.a. upprepade fall av ringa narkotikabrott. Av 

personutredningen framkommer att Johan Berntsson har ett pågående 

cannabismissbruk. Till skillnad mot vad Johan Berntsson sagt till personutredaren 

har han vid förhandlingen uttryckt att han inte ställer sig negativ till en 

skyddstillsyn med någon form av vård eller program för sitt missbruk. 

 

Johan Berntsson är alldeles tydligt i behov av hjälp för att komma tillrätta med sitt 

missbruk och sin livsstil. Det brott han nu döms för är dock av så allvarligt slag att 

utrymme för annan påföljd än fängelse saknas enligt rättens mening. Påföljden bör 

bestämmas till fängelse i 1,5 år. 

 

Alexander Bergström 

 

Med hänsyn till Alexander Bergströms relativt perifera roll i den narkotikahantering 

han varit inblandad ligger straffvärdet för hans gärning vid eller nära minimum för 

grovt narkotikabrott. Efter vad som framkommit har han dessutom medverkat till 

utredandet om sin egen brottslighet genom att berätta för polisen om Subutexen. 

Det är dock svårt att tala om total frivillighet eftersom han i det läget redan var 

frihetsberövad med anledning av andra brottsmisstankar. Men sammantaget, och 

även med beaktande av att Alexander Bergström nu tvingas leva på hemlig ort 

eftersom han under utredningen lämnat uppgifter som kan innebära att han utsätts 

för hot och hämndåtgärder, kan straffmätningsvärdet bedömas till ett års fängelse.  
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Av personutredningen framgår att Alexander Bergström har psykiska problem och 

diagnosen Aspbergers syndrom. Utredaren har haft kontakt med Alexander 

Bergströms psykolog som enligt denne uttalat att det vore förödande om Alexander 

Bergström dömdes till fängelse eftersom den positiva utveckling som nu påbörjats 

genom kontakten med psykologen då skulle raseras. Enligt psykologen är 

Alexander Bergström en ”skör person och en udda fågel” som lätt faller offer för 

dem som ser att de kan utnyttja honom. Utredaren föreslår mot angiven bakgrund 

att straffet för Alexander Bergström bestäms till en skyddstillsyn med föreskrift om 

kontakt med psykolog.  

 

Spår av vad Alexander Bergströms psykolog uttalat har framkommit under 

rättegången. Det är sannolikt så att Alexander Bergströms bevekelsegrunder för att 

delta i narkotikahantering i grunden har varit att han vill vara kamrat med andra och 

inte stå utanför. 

 

Brottet är emellertid av allvarligt slag och det finns en mycket stark presumtion för 

ett fängelsestraff. Vad som framkommit om Alexander Bergströms personliga 

förhållanden bryter inte den presumtionen och påföljden ska därför bestämmas till 

fängelse, men kan av skäl som anförts ovan, med stöd av 29 kap. 5 § brottsbalken 

sättas under minimistraffet för grovt narkotikabrott.    

 

Martin Saliba 

 

De brott Martin Saliba befunnits skyldig till föranleder inte strängare påföljd än 

böter. 
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Enskilda anspråk 

 

Mark Saliba döms nu för tre mord. Han ska ersätta målsägandena för det lidande 

han åsamkat dem. Mark Saliba har godtagit yrkade belopp som då också ska dömas 

ut. 

 

Då åtalet för mord mot Martin Saliba ogillats ska även skadeståndsyrkandena som 

riktats mot honom lämnas utan bifall. 

 

Särskilda yrkanden 

 

Medgivna delar 

 

De särskilda yrkandena om att beslag ska bestå och viss egendom ska förklaras 

förverkad ska bifallas i de delar de medgetts eller lämnats utan erinran. Yrkandena 

är lagligen grundade och – när det gäller de s.k. bevisbeslagen – gör rätten 

bedömningen att de olika åtalspunkterna utredningsmässigt har ett så nära samband, 

att samtliga bör bestå till dess domen vinner laga kraft även om vissa åtalspunkter 

nu lämnas utan bifall. 

 

Beslaget i Johanna Gillerstedts bostad (BG 22861-15 p. 1-9 och BG 24172-15 p. 1-

2) 

 

Johanna Gillerstedt har motsatt sig fortsatt beslag. Föremålen har inte förekommit i 

rättegången och åklagaren har trots Johanna Gillerstedts invändning inte utvecklat 

skälen för sitt yrkande. Yrkandet ska därför ogillas och beslaget ska hävas. 
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Förverkande av hos Mark Saliba i förvar tagna och med kvarstad belagda 33.700 å 

bankkonto   

 

Mark Saliba har bestritt yrkandet och angett att pengarna kommer från försäljning 

av bitcoins. 

 

Genom vad som utretts i målet om Mark Salibas narkotikaaffärer och obefintliga 

inkomster är det klart mer sannolikt att pengarna utgör utbyte av brottslig 

verksamhet än motsatsen. Hans invändning om att han har tjänat stora pengar på att 

sälja bitcoins förtjänar inte avseende. Åklagarens yrkande om förverkande ska 

således bifallas. 

 

Förverkande av hos Johan Berntsson i beslag tagna 14. 000 kr i kontanter (2015-

5000-BG28721-6:2) 

 

Av protokoll från husrannsakan framgår att pengarna hittades i ett vadderat kuvert i 

ett skrivbord i Johan Berntssons studentrum i Ljungskile. 

 

Johan Berntsson har medgett att 4 000 kr utgörs av pengar från narkotikaförsäljning 

och i linje med det också medgett åklagarens yrkande till motsvarande del. Han har 

bestritt yrkandet i övrigt och hävdat att överskjutande 10 000 kr är hans egna 

besparingar.  

 

Johan Berntsson har enligt vad som framkommit vid tillgångsutredning en normal 

ekonomi för en student med inkomster från studiebidrag och ett mindre sparande på 

bank. Det är inte helt omöjligt att han skulle kunna ha lagt undan 10 000 kr i 

kontanter, även om det förefaller något märkligt att han förvarar pengarna hemma i 

ett kuvert. Pengarna har dock påträffats i nära anslutning till narkotika och 

narkotikarelaterade föremål – och dessutom tillsammans med pengar som Johan 

Berntsson uppgett utgör vinster från narkotikaförsäljning. Mot den bakgrunden är 
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det enligt rättens bedömning klart mer sannolikt att även de resterande 10 000 kr 

kommer från brottslig verksamhet än att de inte gör det. Åklagarens yrkande ska 

således bifallas fullt ut även mot Johan Berntsson. 

 

Sekretess 

 

Vid förevisande av fotografier från obduktionerna av Alaa Farraj, Rawand Aziz och 

Emme Thryselius liksom från brottsplatsen i skedet innan deras kroppar blivit 

övertäckta har förhandlingen med stöd av 21 kap. 1 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) samt 5 kap. 1 § rättegångsbalken hållits inom stängda 

dörrar. Sekretessen beträffande fotografierna bör bestå och förordnande om detta 

ges därför i domslutet. 

 

Häktning 

 

Mark Saliba avtjänar ett fängelsestraff varför skäl till häktning saknas för 

närvarande. Om han friges från fängelsestraffet innan denna dom vinner laga kraft 

mot honom bör han dock omedelbart tas om hand som häktad med hänsyn till att 

minimistraffet för mord är högt och det inte är uppenbart att skäl för häktning 

saknas.   

 

Övriga frågor 

 

Ersättningar till försvarare och målsägandebiträden m.m. 

 

Tingsrättens bedömning är att försvararnas och målsägandebiträdenas 

kostnadsyrkanden är skäliga. Anspråken är höga men förundersökningsmaterialet är 

mycket omfattande och rättegången varade i nio dagar, varför de ändå framstår som 

helt rimliga. 
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Martin Salibas och Angelica Stenqvists kostnader ska med hänsyn till utgången i de 

delar åtalen gällt dem stanna på staten. Detsamma gäller kostnaderna för Johan 

Berntssons försvar då han frikänts i väsentliga delar och med hänsyn till hans 

ekonomiska förhållanden. Även Alexander Bergströms ekonomiska förhållanden 

gör att staten bör svara för de kostnaderna som rör honom. Slutligen kommer Mark 

Saliba med hänsyn till utgången i målet för hans del, inte att ha möjlighet att 

återbetala något belopp till staten, varför beslutet blir detsamma för honom som för 

övriga tilltalade. 

 

Martin Saliba har yrkat och ska, då han frikänts i den del bevisningen åberopats, 

tillerkännas ersättning för sina kostnader för egna vittnen i målet. 

 

Brottsofferfonden 

 

Mark Saliba, Martin Saliba, Johan Berntsson och Alexander Bergström ska samtliga 

betala den avgift till brottsofferfonden som alltid utgår då det brott någon döms för 

kan bestraffas med fängelse. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 12 november 2015 och 

ställs till Hovrätten för Västra Sverige. 

 

 

Stefan Olsson 

 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilagor 
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Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-03-23   2015-09-30

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



UDDEVALLA TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-10-22
Uddevalla

Mål nr: B 563-15

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19920909-3336

  Datum för dom/beslut
  2015-10-22

  Efternamn
  Saliba

  Förnamn
  Mark

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-03-08

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



UDDEVALLA TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-10-22
Uddevalla

Mål nr: B 563-15

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19930906-9715

  Datum för dom/beslut
  2015-10-22

  Efternamn
  Saliba

  Förnamn
  Martin

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-03-08   2015-09-30

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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Justering av målsägandeuppgift, gärningspåstående samt 
kompletterande bevisuppgift 

 

Punkt 1 

Under rubriken målsägande har angetts bl.a. Ala Farraj, Rawand Aziz och 

Emme Thryselius. Rätteligen skall där anges Dödsboet efter respektive person.  

 

I gärningspåståendets tredje stycke skall adressen ändras från Hyggestråket 2 

till Svedjestråket 10.  

 

Punkt 2  

I gärningspåståendet inför ett andra stycke med följande lydelse.  

 

- Mark Saliba har därvid från okänd tidpunkt fram till den 6-7 mars 2015 

förvärvat och förvarat narkotikan på Hyggestråket  

 

 

Bevisning  

Förundersökningen har kompletterats under de senaste veckorna och till följd 

härav önskar åklagaren åberopa följande skriftliga bevisning 

 

 

- Protokoll över ammunition, Hyggestråket 4, till styrkande av att 

patronerna omfattas av vapenlagens regler (sid 19 i tilläggsprotokoll 3) 

- Protokoll över ammunition, Hyggestråket 5, till styrkande av att 

patronerna omfattas av vapenlagens regler (sid 20-21 i 

tilläggsprotokoll 3) 

- Protokoll över blodbildsanalys, till styrkande av att Rawand Aziz 

skottskadats i huvudet när han varit liggande på marken m.m. (sid 

22-26 i tilläggsprotokoll 3) 

- Utdrag från Alexander Bergströms konto med Nordea, till styrkande av 

dennes begränsade ekonomi, hans överföringar till Johan Berntsson 

m.m. (sid 28-51 i tilläggsprotokoll 3, föredras endast i delar)  

 

 

 

Per-Erik Rinsell 

 

 
Postadress 

 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 674 
451 24  UDDEVALLA 
 

Kungsgatan 10 
 

010-562 71 50 
 
Telefax 

010-562 71 51 

registrator.ak-uddevalla@aklagare.se 
 
Webbadress 

www.aklagare.se 
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Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 674 
451 24  UDDEVALLA 
 

Kungsgatan 10 
 

010-562 71 50 
 
Telefax 

010-562 71 51 

registrator.ak-uddevalla@aklagare.se 
 
Webbadress 

www.aklagare.se 
 

 

Uddevalla tingsrätt 

Arbetslag 1 

Box 323 

451 18  UDDEVALLA 

UDDEVALLA TINGSRÄTT

INKOM: 2015-09-03
MÅLNR: B 563-15
AKTBIL: 218
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

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

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

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

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

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

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

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

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

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

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

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

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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Beslut i övriga frågor 

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

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

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

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

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

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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HOVRÄTTEN FÖR 

VÄSTRA SVERIGE 
Avdelning 1 

Rotel 15 

AVRÄKNINGSUNDERLAG 

2016-01-29 

Aktbilaga 108 

 

Mål nr B 4773-15 

 

Dok.Id 390915 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 40     

401 20 Göteborg 

 

Packhusplatsen 6 031-701 22 00  031-774 29 43 måndag – fredag 

08:00-16:00 

 
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se 

www.vastrahovratten.domstol.se 

 

 

 

 

 

 

Underlaget avser  

Person-/samordningsnummer/födelsetid 

930604-8332 

Datum för dom/beslut 

2016-01-29 

Efternamn 

Berntsson 

Förnamn 

Lars JOHAN 

 

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad 

som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om 

beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård under nedan angivna tider. 

 

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet 

Datum  

2015-03-23 

Datum 

2015-09-30 

 

 

Särskild anteckning 

  Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos  

Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av 

strafftid m.m.). 

 

 

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter 

 Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §  

strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har 

betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, 

m.m.). 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Gunilla Carle de Verdier 
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