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SVEA HOvRATAnk. 2002 -04- 2
Avd. 05 Rotel 06

KVM STOCKHOLM NORR
HA 6STERAKER

DOM

1 Namn och mal nr

Sollentuna tin

Parter (antal tilltalade: I)
Partsslallning

Aklagare Motpart
Namn, ljanslelitel och aklagarmyndighel

Tvengstrom, Ewa, karnmaraldagare, AkIagarmyndigheten i Stocholm, l:a
aklagarkammaren
Partsslallning

Mflisagande Motparter
1 Efternamn, liliialsnamn samt yrkeltitel

Se bilaga B
2 Posladress

IOUShjalP

4 OmbudiBitrade

Hellman, Maiia-Leena, advokat, Lovangersgatan 35, 16263 VALLINGBY
15 Bilrade enl 16 Malsagandebilrade I Ombud

DRaUshjalpslagen ~ ~

Partsstallning

Tilltalad Klagande
1 Efternamn och alia fOrnamn

Mattinen, ARI Kalervo '
2 PersonnummerlSamordningsnummer 13 Yrke Tilel

551024-2778
4 Posladress

Nibblevagen 27, 7 tr, 17736 J.ARFALLA5 Medborgare i 6 RaUshjalp

D
7 FrihetsberOvande

Haktad
1 FOrsvarare

"

2 Offentlig fOrsvarare 30mbud

Liljekvist, Per, advokat ~ (g]
Skeppsbron 20, 111 30 STOCKHOLM

"

Saken Mord

Postadress
Box 2290
103 17 STOCKHOLM

Besoksadress
Birger Jarls Torg 2,5, 10 och16

Telefon
08-7003400

Telefax
08-21 9327

Expeditionstid
09.00 - 11.30
12.30 - 15.00
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2. Per Liljekvist tillerkanns ersattning av allmanna medel med

sjuttioentusenfyrahundrasjuttio (71 470) kr, varav 58 100 kr for

arbete, 11 825 kr for tidsspillan och 1 545 kr for utlagg. Staten skall

svara for denna kostnad.

3. Maija-Leena Hellman tillerkanns ersattning av allmanna medel med

trettioentusenniohundratrettionio (31 939) kr, varav 26 726 kr for

arbete,4 838 kr for tidsspillan och 375 kr for utlagg. Staten skall

svara for denna kostnad.

4. Ari Mattinen skall vara kvar i hakte till dess domen i ansvarsdelen.

f'ar verkstallas mot honom.
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Ari Mattinen har yrkat att atalet skall ogillas. Han har i vart fall yrkat

strafflindring.

Aklagaren samt Aarno Kangas, Terttu Hakala, Rauno Kangas, Taru

Liukka, Taisto Kangas oeh Timo Kangas, vilka bitratt Malet, har bestritt

andring.

I hovratten har fdrhar pa nytt hall its med Ari Mattinen, Riad Chammas,

Marin Teymur, Evald Knutsson oeh Riita Kauppila. De har lamnat

huvudsakligen sarnma uppgifter som vid tingsratten. Farharen vid

tingsratten med Tomas Persson, Mats Eliasson, Hilda Bahgat Antwan

oeh Mohamed Abdel Hamied Mohamed har fdrebringats genom

uppspelning av bandupptagningarna vid tingsratten. I hovratten har som

nya vittnen harts behandlingsassistenten Merja Skinnari oeh averlakaren

Katarina Svinhufvud. Farutom den vid tingsratten aberopade skriftliga

bevisningen har aberopats kompletterande undersakningsprotokoll av

gardero bsdarrar.

Hovratten delar tingsrattens bedamning att det ar utrett att Tarja Kangas

tidigt pa morgonen den aktuella dagen fallit fran kaksfdnstret i Ari

Mattinens lagenhet oeh att hon vid fallet fdrorsakats skador vilka lett till

att hon avlidit.

Av utredningen far vidare anses framga att endast Ari Mattinen oeh Tarja

Kangas har befunnit sig i lagenheten vid detta tillfalle. Tarja Kangas
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dadsfall har alltsa farorsakats antingen av Ari Mattinen eller av henne

sjalv.

Hovratten delar tingsrattens bedamning att det ar utrett att det

farekommit brak i lagenheten genom ovasen samt genom att en man oeh

en kvinna skrikit till varandra. Detta upptrade har alltsa skett mellan Ari

Mattinen oeh Tarja Kangas. Ari Mattinens pastaende att han sovit till

dess polisen vaekte honom ar darmed vederlagt. Upptradet har pagatt

under viss tid oeh avslutats med starka rap pa hjalp fran en kvinna, vilka

maste kommit fran Tarja Kangas. Alldeles efter dessa rap har Tarja

Kangas kommit fallande genom luften.

Dessa farhallanden talar med styrka for att det ar Ari Mattinen som

fOrpassat Tarja Kangas ut fran fanstret. Hartill kommer framst fOljande

farhaIIanden. Utredningen visar att fanstret, som karvade nagot i ramen,

var tillslutet strax efter dadsfallet. Utredningen visar oeksa att det ar

mindre sannolikt att fanstret genom drag skulle kunnat ga igen pa det

. viset, vinden var salunda den natten fram till kl 04.00 svag, 1-2

meter/sekund. Det har inte sakrats nagra handavtryek vid fOnstret utanfOr

de fingeravtryek som naturligt uppstar da nagon appnar eller stanger

fanster medan det daremot funnits avskrapsmarken pa fansterbleeket. Det

framgar vidare att det skulle varit svart for Tarja Kangas, i det till stand

hon befann sig, att pa egen hand ta sig ut fran kaksfanstret. Tarja Kangas

har haft blamarken pa averarmama, vilkas utseende talat far att de

uppkommit genom grepp med hander. Dessa blamarken kan ha

uppkommit alldeles fore dadsfallet.

Sammantaget finner hovratten att omstandighetema ar sadana att det

maste anses helt osannolikt att Tarja Kangas sjalvmant hoppat ut genom

fanstret. Hovratten finner i stallet att det ar stallt utom rimligt tvivel att

det ar Ari Mattinen som beravat Tarja Kangas livet genom att farpassa

henne ut fdin fanstret.
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Hovratten delar tingsrattens bedomning att gamingen skall bed oms som

mord. Hovratten delar aven tingsrattens bedomning i fraga om piif61jd.

Pii de skal tingsratten anfort skall Ari Mattinen alltjamt vara haktad till

dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

HUR MAN 6VERKLAGAR, se bilaga C

bverklagande senast 2002-05-21

I avgorandet deltog hovrattslagmannen Erik Tersmeden, hovrattsnldet

Ingrid Holmstrand, referent, tf. hovrattsassessom Pontus Ewer16f samt

namndemannen Ove Hahn och Jan-Eric Virgin (skiljaktig).
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