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SARSKILD RA TTSVERKAN M M
Den tilltalade aHiggs att betala en avgift pa femhundra (500) kr
enligt lagen (1994 :419) om brottsofferfond

BESLUT I OVRIGA FRAGOR, SKADESTAND M M
1 Malsagandenas skadestandsyrkanden ogillas.
2. Ari Mattinen skall stanna kvar i hakte till dess fangelsestraffet tar
verkstallas.
3. Maija-Leena Hellman tillerkanns ersattning av allmanna medel for
bitrade at maIsagandena med trettiofyratusenetthundranittioen
(34 191) kr. Av beloppet avser 25 824 kr arbete, 7 852 kr tidsspillan
oeh 515 kr utiagg.
4 Thomas Martinson tillerkanns ersattning av allmanna medel for
forsvaret av Ari Mattinen med sjuttiosjutusensjuhundrafemtiotre
(77 753) kr. Av beloppet avser 61 778 kr arbete, 13 555 kr
tidsspillan oeh 2 420 kr utlagg.
5. Kostnaden for bitrade at malsagandena oeh for forsvaret skall stanna
pa staten.
6 Sekretessen enligt 7 kap 22 § sekretesslagen (1980: 100) for de
uppgifter i rattspsykiatriskt utlatande, aktbilaga 65, vilka har
foredragits inom stangda dorrar skall besta i malet.
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Aklagaren har yrkat ansvar enligt en sUimningsansakan av den 13 december 2001,

domsbilaga 2.

Aarno Kangas, Terttu Hakala, Taisto Kangas, Taru Liukka, Raimo Kangas, Timo

Kangas och Rauno Kangas har yrkat att Ari Mattinen skall farpliktas att betala

skadestand till var och en av dem med 25 000 kr for sveda och vark. De har yrkat

ranta pa kapitalbeloppet enligt 6 § rantelagen frfm den 31 oktober 2001 till dess

betalning sker.

Ari Mattinen har bestritt skadestandsyrkandena och sagt sig inte kunna vitsorda

nagot belopp som skaligt i och for sig. Mot berakningen av ranta har han inte haft

nagot att erinra.

Med anledning av misstanke om brott som pravas genom denna dom har Ari

Mattinen sasom anhallen eller haktad varit beravad friheten sedan den 3 1 oktober

Hard over atalet har Ari Mattinen uppgett faljande: Han har bott pa Nibblevagen 27,

7 tr, sedan barjan av 90-talet Han har kontrakt pa lagenheten. - Vissa perioder

dricker han dagligen. Hans senaste nyktra period var under sommaren 2001. Under
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tiden darefter har han druckit mer eller mindre dagligen. Nar han kommer in i en

"supperiod" bryr han sig inte om att stada sin lagenhet Da pantar han bara tom-

burkarna och tommer askkoppama hemma. Nar han ar nykter brukar han stada. -

Han har kant Tarja Kongas sedan ar 1982. Tarja har alltid haft alkoholproblem och

brukade dricka sig berusad dagligen. Hon akte in och ut pa olika sjukhus och LVM-

hem. Under ett och ett halvt ar har han haft ett forhallande med Tarja. Hon bodde

hos honom till och fran. Det fbrekom vissa avbrott i deras samvaro eftersom Tarja

ibland vistades pa behandlingshem. - Under september 2001 flyttade Tarja in hos

honom efter att ha varit pa behandling. De aIskade varandra och planerade att gifta

sig Tarja skulle folkbokfora sig hos honom. Deras forhallande var lugnt och sans at

De brakade aldrig och han slog henne aldrig. Det kunde handa att de tjafsade nar de

var "fyllesjuka", men braken stannade alltid vid ord och det forekom inga hand-

gripligheter dem emellan. De har saledes aldrig slagits, knuffats eller dragit i

varandra. De har aldrig bdlkat am pengar. Ari Mattinen har aldrig sett Tarja braka

med nagon annan heller. - Tarja kunde inte MIla tatt. Hennes avforing och urin

hamnade pa moblema. De bnlkade inte om detta eftersom Ari Mattinen visste att

hon inte kunde ra for det Han stadade efter henne. - De enda som hade nycklar till

Ari Mattinens lagenhet var han sjalv och en man, Unto Saukkila, som ocksa bor pa

ibblevagen. Unto Saukkila hade emellertid bara nyckel till cylinderlaset Han

brukade ta hand om Ari Mattinens post nar denne inte var hemma. Tarja hade inte

niigon nyckeI till Ari Mattinens lagenhet - Tarja ville aldrig Iamna lagenheten eller

gii ut ensam. Hon kande sig otrygg och gick endast ut om Ari Mattinen gjorde

henne sallskap. De end a stall en som hon var villig att gii till var affaren, posten och

socialnamnden. Dagama fore den 30 oktober 2001 hade Tarja inte lamnat lagen-

heten annat an i sallskap med Ari Mattinen. Hon oppnade inte heller lagenhets-

dorren for folk, med undantag for ett par personer. - Tarja tick ofta epilepsianfall.

Under anfallen blev hennes kropp totah spand. Hon brukade da falla omkull helt

okontrollerat och forlora medvetandet Hon drabbades ocksii ofta av delirium.

Under formiddagen den 30 oktober 2001 tick Tarja atminstone fyra epilepsianfall;

ett pa soffan i vardagsrummet, ett i hallen, ett i sovrummet och ett i kbket Vid

anfallet i sovrummet ramlade hon och slog i golvet med en duns. Hon hamnade pii

mage med huvudet mot vaggen. Ari Mattinen forsokte ge Tarja hennes kapsel mot

epilepsi men hon ville inte ta den. Hon drabbades av delirium och trodde att nagon



DOM
2002-02-07

var bakom henne. Hon skrek, sprang omkring och faktade med armarna. Ari

Mattinen lyckades till slut ta i henne kapseln och sa smaningom lugnade hon ner

sig. Hon lade sig pa den ena soffan i vardagsrummet. Han gick da ner till 7 Eleven-

butiken och kopte cigaretter och fern burkar 01. Sedan gick han hem till en granne

och drack ganska snabbt upp en eller tva burkar 01.Resten tog han med sig hem till

Tarja Nar han kom tillbaka tilliagenheten lag Tarja fortfarande i soffan. De drack

var sin 01 och delade pa den tredje burken. Darefter gick de tillsammans till social-

namnden for att hamta ut Tarjas pension. Tarja uppforde sig inte som vanligt. Hon

var inte lika allvarlig som hon brukar vara. Hon hade ett konstigt leende och sag ut

som om hon var nagon annanstans. Nagon pa socialkontoret sade nagot om att Tarja

hade en bula i pannan. Ari Mattinen tror att Tarja fick bulan nar hon tidigare under

fbrmiddagen ramlade i sovrummet i samband med ett av epilepsianfallen Han

tittade inte efter sa noga, men han minns inte att han skulle ha sett nagra andra

skador pa Tarja. Hon kan dock ha slagit i lite over allt i samband med sina anfall. -

Nar de hade tatt checken pa socialkontoret gick de till posten for att hamta ut Tarjas

pengar Efter det orkade Tarja inte folja med Ari Mattinen. Hon gick hem. Sjalv

handlade han mat och 15-16 burkar starkol pa Systembolaget. Darefter gick ocksa

han hem. Nar han kom hem lag Tarja och vilade i sovrummet. Hon var trott efter

sina anfall och var som i en dvala. Ari Mattinen satte sig i vardagsrummet och

ropade att hon skulle komma och ta en 01med honom. De drack var sin 01varefter

han gick ut i koket och lagade mat. De at tillsammans i vardagsrummet nagon gang

pa eftermiddagen. De brukade aldrig ata i koket. Hans dator tar namligen upp all

plats pa koksbordet Efter att ha atit lade sig Tarja forst pa en soffa i vardags-

rummet. Sedan gick hon in till sovrummet och somnade. Ari Mattinen satt kvar i

vardagsrummet och tittade pa TV Ibland somnade han till. De vaknade bada tva pa

kvallen. Tarja foreslog att de skulle ga till en bar Han blev valdigt forvanad over

hennes forslag. Hon hade aldrig tidigare foreslagit en sadan sak och han hade aldrig

vid nagot tidigare tillfalle sert henne pa en krog. Tarja tjatade om att de skulle ga till

krogen och de gick ivag cirka k120.00 eller 21.00. Tarja var pa ovanligt gott humor

De gick till baren Pergola i Jakobsbergs centrum. Nar de kom fram hade Tarja svart

att ga nerfor de tre eller fyra trappstegen som ledde till baren. Ari Mattinen fick

halla henne i armen. En servitor ansag att Tarja hade tatt nog art dricka for kvallen.

Ari Mattinen talade om for servitoren att Tarja hade svart art ga pa grund av att hon
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hade varit med om en bilolycka. De tick da komma in i baren. Dar drack de en

starkol vardera. Tarja pratade om att hon vid flera tillfallen hade tankt att ta livet av

sig. Ari Mattinen hade tidigare hart ryktas att Tarja hade hoppat fran en balkong

Tarja visade upp sina handleder och sade att hon hade forsokt att skara sig. Ari

Mattinen tog inte sa allvarligt pa detta utan trodde att det bara var "fyllesnack". -

Fran baren gick de raka vagen hem. Ari Mattinen vet inte hur dags de kom hem. De

gick och lade sig i sovrummet. De brukar soya i saval vardagsrummet som sov-

rummet. Tarja somnade i de kUider som hon hade haft pa sig under hela dagen, bl.a.

ett par traningsoverallbyxor. Ari Mattinen vaknade under natten. Han gick ut till

vardagsrummet for att dricka en starkol och titta pa TV. Nagon gang efter midnatt

gick han ner till bankomaten och tog ut pengar. Han laste dorren efter sig nar han

lamnade lagenheten Ater i lagenheten, cirka kl 0050, drack han nagra burkar

starkol. Han laste ytterdorren automatiskt vid hemkomsten. Tarja lag da fortfarande

i sovrummet. Belysningen var tand i vardagsrummet och slackt i hallen. Tarja

brukade lamna lamporna tanda. Han brukar slacka dem. Han minns inte hur

belysningen var i koket. Han hade inte varit inne i koket efter att ha lagat mat dar

tidigare under dagen. Han hade inte oppnat nagot fonster i koket. Koksfonstret

brukar vara stangt. Balkongdorren i vardagsrummet stod lite pa gIant. Tarja brukade

vilja ha det sa. - Savitt Ari Mattinen vet, hade Tarja inte varit uppe efter det att hon

hade somnat. Han vet inte hur lange som han sjalv var vaken. Han blev sa full art

"det blev som en rida som gick ner" for honom. Han slocknade och dar tar hans

minnesbilder fran natten slut. Han horde inte nagra skrik eller nagot ovasen. Han

varken markte, horde eller sag nagot mer under natten till han blev vackt av art

nagon bankade ihardigt pa dorren. Det lat sam am dorren skulle slas sander. Forst

brydde han sig inte om det, men efter ert tag reste han sig och gick for att lasa upp

ytterdorren Det tog en liten stund, kanske nagra minuter, innan han kom fram till

dorren eftersom han har problem med ett kna och har svart art ga. Nar han oppnade

stod det fullt med poliser utanfor. Allt blev ett virrvarr. Poliserna fragade var Tarja

fanns. Ari Mattinen svarade att hon lag och soy. Han fragade vad som hade hant

men tick inget svar. Han tittade i lagenheten och upptackte att Tarja var borta. Han

trodde art polismannen kanske skulle LVM-omhanderta Tarja. De teg dock sam en

mur och ville inte beratta vad som hade hant. Ari Mattinen kande sig som en robot

utan tankar, ett staende fragetecken. - Koket brukar se ut pa det satt sam finns



DOM
2002-02-07

avbildat pa sidan 11, bild 18, i det tekniska undersokningsprotokollet, bilaga A Den

omkullvalta stolen har legat dar anda sedan veckan innan, nar nagra arbetare utforde

reparationer av ventilerna i koket.

Pa aklagarens begaran har vittnesforhor hcl.llitsmed ambulanssjukvardaren Tomas

Persson, polisinspektoren Mats Eliasson, fastighetsskotaren Riad Chammas,

pensionaren Hilda Bahgat Antwan, fru Marin Teymur, socialsekreteraren Mohamed

Abdel Hamied Mohamed och kriminalteknikern Evald Knutsson. Vidare har pa

aklagarens begaran hcl.llitsforhor med sakkunnigvittnet overHikaren Riita Kauppilla.

De horda har uppgett foljande

Tomas Persson: Han arbetar som ambulanssjukvardare. Natten till den 31 oktober

2001 gick ett larm om att nagon hade fallit fran en byggnad pa Nibblevagen. Han

och hans kollega var pa plats inom i vart fall tio minuter fran det att larmet gick. -

Det lag en kvinna i ett buskage 1,5-2 meter fran husvaggen. Kvinnan lag pa sidan

och hennes rygg lutade lite bakat. Hennes ansikte var vant mot husvaggen. Tomas

Persson tittade upp mot fasaden for att ta reda pa hur hogt kvinnan hade fallit. Han

observerade att det var slackt i samtliga fonster i byggnaden med undantag fran ett

fonster pa sjunde vaningen. Det lyste oavbrutet fran det fonstret. Inget fonster var

oppet. Han och hans kollega kunde inte kanna nagon puIs hos kvinnan. De drag ut ;

henne ur buskaget och paborjade hjart- och lungraddning. De lade kvinnan pa en

bar och markerade ut det stalle dar hon hade legat. Kvinnan var kladd i ett par

traningsbyxor, en troja och en BH. Hon hade inga skor pa sig.

Mats Eliasson: Han arbetar som polisinspektor. Natten till den 31 oktober 2001 fick

de ett larm om att en kvinna hade ramlat fran en lagenhet. Han och hans kollega var

pa plats kl 04.23. De sag att ambulanspersonalen genomforde hjart- och lung-

raddning pa en kvinna inne i ambulansen. - Ambulanspersonalen talade om att de

hade patraffat kvinnan i buskaget. Mats Eliasson gick till den dar markerade

platsen. Han tittade upp efter husfasaden och konstaterade att det var tant i ett

fonster pa vaningen nast hogst upp i byggnaden, rakt ovanfor platsen dar kvinnan

hade antraffats. Fonstret var stangt och Mats Eliasson sag ingen rora sig inne i

lagenheten Han tror inte att det lyste fran nagot annat fonster i de angransande tre
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eller fyra fonsterraderna. - En man tittade ut fran tredje eller fjarde vaningen i en

fastighet belagen intill den vid vilken kvinnan antraffades. Mats Eliasson och hans

kollega gick upp for att prata med mannen. Mannen berattade att han hade hort

nagon som skrek pa hjalp, att skriken hordes bast fran hans kok och mest nar han

dar oppnade vadringsfonstret. Han uppgav ocksa att han sag nagot ramla uppifran

till hoger och att det visade sig vara en manniskokropp som landade i buskama. -

Mats Eliasson och hans kollega gick darefter till grannporten. De tog sig direkt upp

pa sjunde vaningen Klockan var da nagon gang efter halv fern pa morgonen De

raknade ut vilken lagenhet de maste ha sett ljus ifran nar de befann sig pa platsen

dar kvinnan antraffades. Mats Eliassons kollega lade orat mot lagenhetens ytterdorr

for att lyssna efter ljud. Han horde ingenting. De ka.nde pa dorren. Den var last. De

ringde pa. De tryckte till ordentligt pa ringklockan och det var en ganska varaktig

signal. Ingen person gay sig till kanna och det hordes inget ljud inifran lagenheten

Efter ungeHir 10 sekunder ringde de pa ordentligt annu en gang. Det kom ingen

reaktion. Efter cirka 10 sekunder bankade Mats Eliassons kollega med fyra harda

tillslag pa dorren och skrek att det var polisen samt att man skulle oppna dorren.

Bankningen tog uppskattningsvis mellan tva till fyra sekunder. Darefter bankade

Mats Eliassons kollega formodligen ytterligare nagra ganger pa dorren. Ungefar en

sekund efter det att kollegan hade bankat pa darren, hordes en motbankning inifran

lagenheten Kollegan skrek aterigen att det var polisen och att man skulle oppna

dorren. En man oppnade ytterdorren. Mats Eliasson uppskattar att han i det laget

hade statt utanfor dorren under en eller en och en halv minut. Det kan inte uteslutas

att han hade statt da.r en nagot langre tid, men i vart fall tre minuter binns som en

alltfor lang tidsangivelse. Mannen som oppnade var kladd i en skjorta, kort-

kalsonger och bar eventuellt strumpor. Han var paverkad av nagot. Mats Eliassons

forsta intryck av mannen var att denne var alkoholiserad och hade druckit mycket

alkohol. Det kan inte uteslutas att mannen var nyvaken Mats Eliasson fragade om

de fick komma in, varvid mannen backade undan. - Mannen fragade tva ganger vad

som hade hant. Mats Eliasson fragade om mannen var ensam. Mannen sade att hans

sambo skulle finnas i lagenheten men att hon lag och SOY. Han verkade ganska

saker pa att sambon skulle finnas dar och var kanske till och med overtygad darom

Pa fraga var sambon lag visade mannen med huvudet snett mot hoger, mot sov-

rummet, och sade att hon nog lag dar. Mannen tittade sjalv ditat och sag att sambon
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inte fanns dar. Han fragade var sambon var och verkade fbrvanad bver att kvinnan

inte var i lagenheten. Hans upptradande kan ha varit akta, men Mats Eliasson har

svart att avgbra om sa var fallet. Mannens beteende var emellertid markligt sa till

vida att han verkade ratt lugn och inte sa fbrvanad bver att polisen hade kommit

hem till honom. Beteendet kan dock ha berett pa berusningen. Mannen bbrjade att

titta sig omkring och ga mot kbket. Mats Eliasson och hans kollega beordrade

mannen att stanna kvar i hallen. Mannen undrade varfbr polisen hade kommit till

hans lagenhet, varvid Mats Eliasson svarade att det hade skett en olycka. Mats

Eliassons kollega gick in i vardagsrummet med mannen, medan Mats Eliasson sjalv

gick in i kbket. Belysningen i kbket var tand. Han observerade bLa. att kbket var i

oordning, att fbnsterbradan lag pa golvet och att det lag en trasig stol bredvid

kbksbordet. Han tyckte att det var en marklig syn och misstankte att det tidigare

hade agt rum nagon form av strid i kbket. Mats Eliasson konstaterade vidare att han

stod i det rum som han hade sett ljus ifran nar han befann sig nere pa marken,

utanfbr fastigheten Kbksfbnstret var stangt men dess vred var inte i helt last lage,

d.v.s det var inte bbjt hela vagen ner. Vredet hade en svag bbjning nerat och stod

inte vinkelratt utat. Mats Eliasson vet inte ifall fbnstret faktiskt var last. Han gick

inte i narheten av det. Hans kollega befann sig i vardagsrummet tillsammans med

mannen och fragade denne var hans sambo kunde vara. Mannen gay inget direkt

svar. Mats Eliassons kollega kom ut till kbket. De samtalade i lag samtalston, nara

nog viskandes, om iakttagelserna dar. Sannolikheten att mannen i vardagsrummet

skulle ha hbrt vad som sades dem emellan ar valdigt liten. Mats Eliasson gick sedan

runt i lagenheten och letade efter nagon form av identitetshandling tillhbrande den

antraffade kvinnan. Lagenheten var smutsig och rbrig I hallen fanns en vagg-

belysning som lyste dunkelt. I vardagsrummet fanns ocksa ett dunkelt ljus, medan

en stark belysning var tand i sovrummet. Det starkaste ljuset kom fran kbket. Mats

Eliasson hittade inga identitetshandlingar. Mannen fragade pa nytt vad som hade

hant. Mats Eliassons kollega sade ungefar fbljande "Din kvinna har fbrts till

sjukhus med ambulans, hon ar svart skadad.". Mannen blev fbrbannad och sade

"Ar det nagon javel som har gjort nagot mot henne?". Mats Eliasson kom att

misstanka att ett brott hade begatts Han bad mannen att denne skulle kla pa sig och

fblja med dem ner. Mats Eliasson och hans kollega begarde ytterligare en patrull till

platsen Nar mannen hade klatt pa sig och klev ut i hallen tittade han mot kbket och
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sade spontant: "Hon har val inte hoppat? Hon har val for fan inte hoppat? Sag inte

att hon har hoppat.". Varken Mats Eliasson eller hans kollega hade da namnt nagot

om att nagon hade ramlat eller hoppat ut. De tog hissen ner. De hade da tillbringat

eirka 20 minuter med mannen.

Riad Chammas: Han bor pa fjarde vaningen pa Nibblevagen 29. Natten till den 31

oktober 2001 vaknade han av att hans vaekarkloeka ringde kl 04.00. Han klev upp

men giek oeh lade sig igen efter nagon minut. Nar han Uig i sin sang horde han hur

en kvinna skrek: "Hjalp, halla, hjalp mig, nej ...". Kloekan var da nagon minut efter

fyra pa morgonen Skriken var hjartskarande oeh han hade aldrig tidigare hart

sadana skrik. Han tankte att nagot obehagligt hall pa att handa. Han horde bara en

rost. Riad Chammas tradde att skriken kom £fan trapphuset. Han tittade ut genom

ytterdorrens tittMl men sag ingen dar utanfor. Riad Chammas granne ar psykiskt

sjuk oeh det brukar skrikas £fan dennes lagenhet. Riad Chammas giek oeh lade sig

igen varvid han horde samma rap pa nytt. Skrikandet pagiek konstant under ungefar

en minut. Riad Chammas klev upp oeh giek till koket. Skriken hordes annu starkare

dar. Han oppnade ett vadringsfonster oeh tittade ner. Skriken hordes nu som mest.

Det lat som om de kom uppifran, £fan hoger. Riad Cham mas skrek "Halla, halla,

var ar du?". Da tystnade skriken. Efter ungefar 10 sekunder sag han hur en kropp

kom fall andes uppifran. Kroppen var tyst i fallet. Armarna fladdrade oeh det var

ingen tvekan om att det var en kropp som foIl. Kroppen slog i marken oeh tryekte

ner buskaget. Riad Chammas blev ehoekad. Han horde hur en dorr eller ett fonster

stangdes i huset. Darefter ringde han SOS Alarm.

Hilda Bahgat Antwan: Hon bor ensam i sin lagenhet pa sjatte vaningen,

Nibblevagen 27. Hon umgas inte med nagra i huset oeh kanner inte mannen som

bor pa vaningen ovanfor henne. Det hander att man hor roster oeh barn som

springer oeh skriker i huset. - Natten till den 31 oktober 2001 vaknade hon plotsligt

av att en man oeh en kvinna skrek pa varandra oeh art bord eller stolar rorde sig

Hilda Bahgat Antwan ar osaker pa vad kloekan var, men det kunde ha varit omkring

tva eller tre pa natten. Skriken pagiek kontinuerligt. Hilda Bahgat Antwan kunde

inte avgora varifran skriken kom, mer an att de kom nagonstans ovanifran Hon

blev radd oeh lag kvar i sangen. Hon kan inte saga hur lange skriken pagiek, men
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det kandes som en langre tid. Sedan lat det som att det oppnades en dorr och

darefter blev det lugnt.

Marin Teymur: Hon bor pa femte vaningen pa Nibblevagen 27. Det forekommer en

del ljud i porten ibland men inget som hon stbrs avo - Natten den 31 oktober 2001

vaknade hon vid 4-tiden av en kraftig small. Smallen lat valdigt hogt och hon trodde

att grannen hade tappat nagot. Hon horde ocksa hur en kvinna skrek pa hjalp. Forst

trodde hon att det var ett barn som skrek men sedan horde hon att det var en kvinna.

Det lat som en kvinna som behovde hjalp. Kvinnan skrek tre eller fyra ganger i tat

foljd Marin Teymur gick upp ur sangen och tittade ut genom titthalet pa ytter-

dorren. Det var Iugnt i trapphuset. Da horde hon pa nytt hur kvinnan skrek pa hjalp

Darefter kom en till small. Det Hit som nagot som ramlade. Sedan horde hon

ytterligare en rost, en mansrOst. Den Iat obehaglig. Marin Teymur kunde inte forsta

vad rosterna sade. Sedan blev det tyst. Hon vet inte hur lang tid handeiseforloppet

tog. -Nar hon fick veta att nagon hade dott ville hon inte beratta allt hon hade hort

for polisen. Hon var radd for att bli kallad att vittna.

Mohamed Abdel Hamied Mohamed: Sedan maj 2001 arbetar han som social-

sekreterare. Han kom i kontakt med Tarja Kongas och Ari Mattinen pa social-

kontoret. Han hanterade Tarjas pengar och har trillat henne vid tva eller tre

tillfallen. Det har ocksa forekommit telefonkontakt mellan demo - Den 30 oktober

2001 kom Tarja och Ari till socialkontoret. Tarja ville ha 500 kr och han bevilj ade

utbetainingen. Tarja verkade lite gladare an vad hon hade varit nar han hade traffat

henne vid tidigare till fallen. Han tror att det berodde pa att hon hade varit pa

I behandling - Mohamed Abdel Hamied Mohamed sag att Tarja hade en bula pa
\
pannans vanstra sida. Han fragade henne darfor ifall Ari var snaIl mot henne. Hon

svarade "Jag alskar honom." och upprepade detta tre eller fyra ganger Ari sade
\

"Du ska veta att jag ar en gentleman" - Mohamed Abdel Hamied Mohamed

ifragasatte ifall Ari verkligen var snaIl mot Tarja. Han sag att Tarja ocksa hade ett

'blamarke nedanfor ena orat.

Evald Knutsson: Han arbetar som kriminaltekniker och har undersokt Ari Mattinens

lagenhet. Det har inte varit mojIigt att avgora ifall nagon form av strid hade agt rum



DOM
2002-02-07

i lagenheten pa grund av att det bverallt radde en allman oordning. - I sovrummet

var den ena sangen solkig medan den andra var belamrad med klader. Speglar och

glas stod uppstallda pa golvet och mot fbnstervaggen Han kunde inte bedbma om

det hade fbrekommit nagot handgemang eller vald i sovrummet. - Savitt avser

I kbket kunde fbljande konstateras. Fbnstret i mitten var igen men handtaget var inte i

I last lage, d.v.s. laset var inte ihakat. Det kravdes inte nagon stbrre kraft fbr att bppna

\ eller stanga fbnstret, men det karvade lite grann. Man penslade fbnstret med kol-

pulver och undersbkte fbnsterglasen fbr att sakra avtryck. Det fanns ett fettlager pa

insidan av fbnsterglaset sa aven en latt berbring av glaset hade lamnat spar Det

fanns emellertid inga spar som tydde pa att glasytoma hade berbrts av fingrar. De

fingeravtryck man kunde sakra vid fbnstret fanns utmed vredet. Det uppstar normalt

fingeravtryck pa dessa stall en nar man bppnar eller stanger fbnster. Saledes fann

man inte nagra markliga fingeravtryck pa fbnstret. Det fanns tva omdden med

avskrap i sot- och smutsavlagringen pa fbnsterblecket. Inom avskrapet har man inte

kunnat iaktta mbnster som fran papillarlinjer, vilka finns pa fingrar, hander och

fbtter. Det har inte varit mbjligt att faststal1a vad avskrapen pa fbnsterblacket harrbr

ifran Avskrapsmarkena ar avsatta i vinkel i fbrhallande till fbnsterbradans kant och

denna vinkel bverensstammer med den vinkel fbnsterbagen far da fbnstret bppnas

64 cm. Framfbr fbnstret, vid kbksbordet, stod en stol. Stolen hade inte rubbats

namnvart. Detta kunde konstateras eftersom det lag sagspan pa golvet. Om stolen

hade rbrts skulle det ha bildats vallar i sagspanen Man kunde emellertid inte se

nagra vallar, varfbr det kunde uteslutas att stolen hade dragits eller skjutits i nagon

riktning Det gar dock inte att uttala sig om nar stolen faktiskt hade placerats dar. En

tung fbnsterbrada av marmor lag pa golvet, under kbksfbnstret. Sagspanens

lokalisering och dammlagret tyder pa art fbnsterbradan placerades pa golvet i

samband med ett borrningsarbete som agde rum i kbket den 23 oktober 2001. -

Man undersbkte ifall ett korsdrag kunde stanga till kbksfbnstret. Det konstaterades

att kbksfbnstret rbrde sig nagra centimeter nar entredbrren bppnades, men i bvrigt

kom fbnstret inte i rbrelse av nagot luftdrag. Nar dessa fbrsbk utfbrdes var balkong-

dbrren i vardagsrummet bppen lite grann och vadringsfbnstret i sovrummet stod helt

bppet. Det kan emellertid inte dras nagra sakra slutsatser av dessa fbrsbk.
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Riita Kauppi/a: Han arbetar sam averlakare pa Rattsmedicinalverket, Ratts-

medicinska avdelningen. - Blamarken ar bladutgjutningar. De kan endast

uppkamma nar bladet cirkulerar, d.v.s. pa en levan de krapp. En dad krapp kan

saledes inte ta blamarken. Hur latt en individ tar blamarken beror pa hur ljus

persanen ar i huden, hur djupt bladutgjutningen ligger, pa vilket stalle pa krappen

blamarket uppkammer ach am individen har latt for att ta blamarken i allmanhet

D Det ar gene relIt sett svart att bedoma hur gammalt ett blamarke ar, men farska

blamarken ar ljusbla. Att ett blamarke ar farskt innebar att det ar nagra minuter eller

nagra timmar gammalt. - Tarja Kangas var mycket mager ach vagde endast 43 kg

Vid en yttre besiktning kunde kanstateras att han hade valdigt manga skadar ach

o blamarken. Tarja Kangas verkade ha haft Ian for att ta blamarken. Man kan endast

gara en gray uppskattning av blamarkenas alder. En del var flera dagar gamla

medan andra kunde ha uppkammit i precis anslutning till Tarja Kangas dad. De

aldre blamarkena var brungula i fargen ach fanns under hennes hogra ora, pa hennes

hagra armled, pa benen ach pa fatterna. - Tarja Kangas hade ett start, farskt

blamarke sam gick over halsen. Det hade uppkammit till faljd av ett aspecifikt,

trubbigt vald, nagra minuter eller nagra timmar fore dadsfallet. Det liknade inte ett

sadant marke sam uppkammer nar man farsaker att strypa nagan med handerna.

Blamarket kan ha arsakats av nagat slag sam Tarja Kangas fick i samband med

fallet men det ar amajligt att med sakerhet uttala sig haram. Market kan emellertid i

vart fall inte ha uppkammit i samband med aterupplivningsfarsaken. - Pa Tarja 0 1"\ M(,( L\

Kangas bada averarmar fanns en del sma, runda, ljusbla marken. Det fanns aven l\,l'v '/\ (\,\\

matsvarande blamarken pa hagra underbenets baksida, hagra foten, vanstra larets

framsida ach vanstra foten. Dessa blamarken syntes knappt men de var riktiga

blodutgjutningar. Vid en inre undersakning fann man att det fanns inre bladningar

pa dessa stall en, vilka dack annu inte hade hunnit utvecklas till tydliga blamarken

Markena var helt farska ach hade uppkammit i nara eller amedelbar anslutning till

daden. De sag ut sam typiska marken efter grepp med hander eller tryck med

fingertappar. Blamarkena hade saledes uppkammit till faljd av ett aspecifikt,

trubbigt vald, sasam grepp av hander. Det kan nastan med sakerhet sagas att Tarja

Kangas landade pa ryggens hagra sida efter fallet. Det ar darmed asannalikt att han

skulle ha kunnat ill blamarkena pa averarmarna vid fallet. - Tarja Kangas hade en

bula i pannan sam kunde vara farsk. Det sag ut sam am pannan hade blivit utsatt for
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vald vid tva olika tillfallen. - Tarja Kangas avled till faljd av skador som hon fick

fran ett kraftigt yttre vald mot brastkorg, inre organ och bukhalan. Trots att hon

hade asamkats stora skador i samband med fallet hade hon farhallandevis valdigt

lite blod i bukhalan. Detta tyder pa att hjartat inte slog lange efter nedslaget och att

hon avled nagra minuter efter fallet. - Sammanfattningsvis kan konstateras, att

samtliga Tarja Kangas blamarken, farutom greppmarkena pa averarmarnas baksida,

hade uppkommit genom ett ospecifikt, trubbigt vald och att det inte kan uteslutas att

dessa marken uppkom i samband med ett av hennes epilepsianfall. Det kan uteslutas

att blamarkena pa averarmarna hade asamkats Tarja Kangas i samband med att

ambulanspersonalen flyttade hennes kropp. Kroppen var i det laget namligen livlas,

enligt vad som anges i ambulansjournalen, och blamarken kan inte uppkomma pa

en kropp som saknar blodcirkulation - Riitta Kauppila visste vid undersaknings-

tillfallet att Tarja Kangas var epileptiker. Det finns olika typer av epilepsianfall.

Under en sallsynt form av anfall kan det farekomma att den drabbade springer

omkring - Delirium uppkommer till faljd av alkoholabstinens. Tarja Kangas hade

1,7 promille alkohol i larblodet och 2,4 promille i urinen. Hon hade saledes inte

alkoholabstinens vid dadstidpunkten och kunde darmed inte ha haft delirium.

Hennes berusning var nedatgaende, vilket framgar av att hon hade en hagre

promillehalt alkohol i urinen an i blodet.

Aklagaren har sam skriftlig bevisning aberopat en utskrift fran SOS Alarm,

utvisande att anropet dit inkom kl 04.03 och att ambulansen ankom till platsen kl

04.10, delar av ett tekniskt undersakningsprotokoll, innehallande detaljerade bilder

med tillharande bildtext avseende fastigheter pa Nibblevagen och Ari Mattinens

lagenhet, PM avseende vindstyrka, utvisande att vinden den 31 oktober 2001 kl

04.00 var svag, delar av ett rattsmedicinskt undersakningsprotokoll, utvisande Tarja

Kangas skador, samt ett analysbesked utvisande att Ari Mattinen hade 2,1 promille

etanal i blodet och 2,8 promille etanol i urinen samt 1,7 mikrogram fenytoin per

gram blod.

Ari Mattinen har sam skriftlig bevisning aberopat delar av ett tekniskt under-

sakningspratokoll, innehallande detaljerade bilder med tillharande bildtext

avseende hans lagenhet.
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Av Ari Mattinens egen berattelse framgar, att Tarja Kongas bodde hos honom pa

sjunde vaningen vid Nibblevagen 27 i Jarfalla. Ambulanspersonal och polis, som

kom till platsen tidigt pa morgonen den 31 oktober 2001, har omvittnat att Tarja

Kongas patraffades i ett buskage rakt under Ari Mattinens koksfonster. Ett vittne

har berattat att han fran grannhuset sag en kropp falla uppifran. Det ar darfor

bevisat, att Tarja Kongas den aktuella morgonen har fallit fran Ari Mattinens

koksfonster och till marken under fonstret Som framgar av Riita Kauppilas

uppgifter fick Tarja Kongas vid fallet skador som orsakade hennes dodo

Den fraga som tingsratten i forsta hand har att prova ar om Tarja Kongas har fallit

eller sjalv hoppat ut genom fonstret eller om det ar nagon annan person som har

fororsakat hennes fall.

Ari Mattinen har uppgett, att Tarja Kongas lag och soy efter midnatt, att han sjalv

drack nagra burkar starkol, att han blev sa full att han slocknade samt att han

darefter inte har nagra minnesbilder forran han blev vackt av polis som bankade pa

ytterdorren. Dessa uppgifter motsags av de uppgifter som grannen i lagenheten

under har lamnat Hon har sagt, att hon ovanifran horde att en man och en kvinna

skrek till varandra och att bord och stolar rorde sig. Aven andra personer har hort

skrik. Med hansyn hartill anser sig tingsratten inte kunna satta tilltro till Ari

Mattinens uppgift om att han saknar kannedom om vad som hande framat

smatimmarna.

Nar ambulanspersonal och polis kom till platsen lyste det i Ari Mattinens koks-

fonster. Fonstret var stangt. Riad Chammas har vittnat om att han vid fyratiden pa

morgonen horde hjartskarande skrik pa hjalp fran en kvinna. Uppgifterna stods av

Hilda Bahgat Antwans och Marin Teymurs vittnesberattelser. De blamarken pa

. Tarja Kongas armar som sakkunnigvittnet Riita Kauppila har berattat om visar att

'( \ det har forekommit handgemang mellan parterna. Tingsratten anser att omstandlig-

heterna tillsammantagna ar sadana att det kan uteslutas att Tarja Kongas skulle ha
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ramlat ut fran fonstret eller sjalv tagit sitt liv. Det maste ha varit en annan person

som har slangt ut henne fran fonstret.

Ari Mattinen har sagt att dorren till lagenheten var last oeh att inte nagon annan

hade de nyeklar som kravdes for att komma in i lagenheten. Nar polis kom upp till

lagenheten var dorren last. Man kan darfor bortse fran mojligheten att nagon annan

an Ari Mattinen, som befann sig i lagenheten, har fororsakat Tarja Kongas fall fran

fonstret.

Tingsratten anser det stallt utom varje rimligt tvivel att det ar Ari Mattinen som har

berovat Tarja Kongas livet genom att kasta ut henne fran koksfonstret. Av vittnes-

bevisningen framgar, att detta utgjorde upplosningen pa ett brak mellan parterna.

Garningen ger uttryek at stor grymhet oeh maste ha framkallat allvarlig dodsangest

for Tarja Kongas Den skall i enlighet med atalet bedomas som mord.

Ari Mattinen forekommer inte i belastningsregistret. I malet foreligger ett yttrande

enligt 7 § lagen (1991:2041) om sarskild personutredning i brottmal, m.m. oeh ett

rattspsykiatriskt utlatande avseende Ari Mattinen. I utlatandet konstaterar den

undersokande lakaren att Ari Mattinen inte har begatt den atalade garningen under

paverkan av en allvarlig psykisk storning, att han inte led av en allvarlig psykisk

storning vid undersokningen samt att det darmed inte finns forutsattningar att

overlamna Ari Mattinen till rattspsykiatrisk yard enligt 31 kap 3 § brottsbalken.

Straffet for mord ar fangelse i tio ar eller pa livstid. I forevarande fall har brottet

begatts mot en narstaende i parternas gemensamma bostad. Tarja Kongas var en

liten kvinna oeh berusad vid tidpunkten for brottet. Hon befann sig saledes i en

skyddslos situation. Sasom tingsratten redan har anfort maste det antas att Tarja

Kongas fororsakades allvarlig dodsangest genom Ari Mattinens hansynslosa

handlande. Dessa omstandigheter leder tingsratten till slutsatsen att pafoljden bor

bestammas till fangelse pa livstid.
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Det fareligger fortfarande haktningsskal. Ari Mattinen skall darfar vara kvar i hakte

till dess fangelsestraffet tar verkstallas.

Tarja Kangas far, Aarno Kangas, och hennes syskon, Terttu Hakala, Taisto Kangas,

Taru Liukka, Raimo Kangas, Timo Kangas samt Rauno Kangas har harts om deras

relation till Tarja Kangas. De har uppgett faljande.

Aarno Kangas: Han ar 80 ar och hade till Tarja ett normaIt, far-och-dotter

farhallande. Hon brukade halsa pa hemma hos honom nar han bodde i Hallefors.

Nar hon kom dit stannade hon nagra veckor upp till en manad. Hon brukade komma

till honom ett par ganger under somrarna och nagon gang under vintertid. Ibland

firade de jul tillsammans. De brukade tala i teIefon med en eller tva manaders

intervaller. Under senare tid bodde hon inte hos honom sa ofta eftersom hon mest

vistades pa behandlingshem. Han orkade inte halsa pa Tarja pa hemmen. Sist Tarja

var hemma hos honom var for drygt ett ar sedan. Den 17 november 2001 flyttade

han till Jarfalla for att bo narmare sina barn. - Han har tagit dodsbeskedet hart och

har haft svart att soya.

Terttu Hakala: Hon hade en mycket bra och regelbunden kontakt med Tarja and a

till slutet. De vaxte upp tillsammans tills Terttu Hakala flyttade hemifran ar 1972.

Tarja flyttade hemifran nagon gang pa slutet av 70-talet. Periodvis bodde Tarja

hemma hos deras far. Terttu Hakala traffade Tarja ganska ofta, ungefar en gang per

manad. Tarja bodde hemma hos Terttu Hakala under ett ars tid, fran 1998 till 1999.

Dessutom skickades all Tarjas post hem till Terttu Hakala eftersom Tarja inte hade

ett eget boende. Efter ar 1999 borj ade Tarj a att genomga tata behandlingar. Terttu

Hakala brukade ringa och halsa pa henne pa behandlingshemmen nar det gick.

Ibland var emellertid Tarja tvangsomhandertagen och da var det inte mojligt att

kontakta henne. Terttu Hakala forsokte trots allt att hcllla atrninstone telefonkontakt
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med Tarja. Fran september till oktober 2001 befann sig Terttu Hakala i Finland.

Tarja ringde dit och sade art hon skulle bli placerad pa ert nytt behandlingshem,

men hon visste inte vilket. Terttu Hakala trodde art Tarja skulle paborja behand-

lingen den 16 oktober 2001. - Terttu Hakala har varit sjukskriven pa grund av

handelsen. Hon kan inte soya utan vaknar pa narterna och tanker pa allt som har

hant.

Taisto Kangas: Han ar 47 ar och vaxte upp tillsammans med Tarja till dess han

flyttade hemifran ar 1973 eller 1974. Nar han och Tarja var tomlringar var de med i

ett gang som umgicks tillsammans och hade kul ihop. De traffades under fern eller

sex ars tid, ofta hemma hos honom. Pa senare tid har han inte traffat Tarja sarskilt

mycket Under de senaste fern aren bodde Tarja ibland hos deras far. Syskonen

turades om art kara dit Taisto Kongas var dar minst en gang per manad. Tarja kom

aldrig hem till Taisto Kangas. Han fick alltid leta efter henne och aka till de behand-

lingshem som hon vistades pa. Oftast visste deras aldsta syster, Terttu, var Tarja

fanns. Taisto Kongas brukade aka till behandlingshemmen tillsammans med Terttu.

Sista gangen som han traffade Tarja var i Jakobsbergs centrum, tva veckor innan

hon gick bort. Tarja var da alkoholpaverkad och han fick ingen direkt kontakt med

henne. Pafaljande vecka fick han hora fran sin dorter art Tarja hade ringt. Taisto

Kangas farsakte art kontakta Tarja pa RIA-hemmet men hon var inte kvar dar da. -

Taisto Kangas har haft mardrammar och angest pa grund av handelsen Han sover

daligt och grubblar aver art han kanske skulle ha kunnat hjalpa Tarja. Han har inte

varit sjukskriven men har tagit ut semesterdagar pa grund av handelsen.

Taru Liukka: Hon ar 44 fir Nar hon var yngre var hon tillsammans med Tarja varje

dag anda tills hon flyttade hemifran nar hon var 16 fir De delade rum. Tarja horde

alltid av sig till henne. Det kunde ga manader mellan telefonsamtalen men Taru

Liukka visste alltid att Tarja skulle hora av sig. Nar Tarja vistades pa RIA-hem met,

under ett ars tid, halsade Taru Liukka pa henne varannan dag. De gjorde utflykter

ihop och ibland kom Tarja hem till henne. Tarja var pa RIA-hemmet aven under ar

200 1. Taru Liukka halsade ocksa pa Tarja nar hon var pa appen behandling men nar

Tarja genomgick tvangsvard fick man inte kontakta henne De senaste tva eller tre

aren var Tarja standigt pa behandling. Sist Taru Liukka traffade Tarja var tva
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veckor innan hon gick bort. Hon visste inte att Tarja hade varit hos Ari Mattinen

utan trodde att Tarja var pa behandling. - Nar Taru Liukka fick veta att Tarja hade

gatt bort madde hon hemskt daligt. Hon har inte kunnat soya och har varit borta fran

sitt arbete i perioder Forst var hon borta under en veckas tid och sedan under nagra

dagar i taget. Hon har varit hemma under totalt tre eller fyra veckor

Razmo Kangas: Han hade en mycket bra relation till Tarja. De enda ganger som de

inte hade nagon kontakt var nar Tarja var pa behandling. Annars traffades de

atminstone nagon gang per vecka. De var polare, hall ihop och brukade dricka

alkohol tillsammans. Raimo Kangas halsade pa Ari Mattinen oftare nar han visste

att Tarja var dar Sist han var dar var en vecka innan Tarja dog. Tarja var snall nar

hon var nykter, men hon var lite gapig pa fyllan. - Raimo Kangas tog beskedet att

Tarja hade gatt bort ganska lugnt till en barjan men efter ett tag blev han chockad.

Han hade precis tankt att ga upp och lamna lite klader till Tarja nar han fick hara att

nagon hade fallit fran sjunde vaningen. Han kan inte beskriva med ord hur han

madde da eller mar i dag.

Timo Kangas: Han ar 40 ar och vaxte upp tillsammans med Tarja. De bodde ihop

till ar 1977. Hans kanslomassiga relation till henne barjade for 23-24 ar sedan. Tarja

blev da pakard av en lastbil och fick sitt ansikte krossat. Timo Kangas fick aka till

sjuk-huset och identifiera henne. Hans relation till Tarja har alltid praglats av en

kansla av smarta. Hon har varit som ett sorgebarn for honom. Tarja var gravt

alkoholiserad. Fram till ar 1999 traffades de dagligen i Jakobsberg. Timo Kangas

arbetade som fastighetsskatare och Tarja var pa ett cafe dar Pa senare ar har de

endast haft en sporadisk relation pa grund av att Tarja mestadels har vistats pa

behandlingshem. De brukade traffas hos fadem och mest pa somrarna. Nar de

traffades umgicks de intensivt. Timo Kangas ar sjalv nykter alkoholist och han

farsakte forma Tarja att genomga behandling. Han besakte inte Tarja nar hon

vistades pa behandlingshem eller nar hon var hemma hos Ari Mattinen. Han har inte

heller ringt Tarja eftersom det var svart att veta var hon befann sig. Daremot

halsade han pa henne nar hon bodde hos en man som heter Tapio. Sist han traffade

Tarja var ungefar en manad innan hon gick bort. - Tarja var en karvanlig person

Hon pratade alltid om Timo Kangas barn och hade alltid med sig julklappar till
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dem, oavsett hur hennes liv sag ut i ovrigt. - Timo Kongas var sjukskriven under en

vecka i samband med handelsen. Han kanner sig inte normal an idag och kan inte

soya. Han har haft psykiska besvar pa grund av handelsen.

Rauno Kangas: Han ar 38 ar och vaxte upp tillsammans med Tarja. De bodde ihop

tills han flyttade hemifrfm nar han var 16 ar. De senaste aren har han inte trillat

Tarja annat an hemma hos deras far. Rauno Kongas brukar aka hem till fadem

ungefar tre eller fyra ganger per ar. Ibland nar han var pa besok var aven Tarja dar.

Det hande ocksa att han sag henne i Jakobsbergs centrum. Han gick da fram till

henne ibland, men inte alltid. Det berodde pa i vilket skick hon var och vilka hon

var dar med. Annars har de inte traffats ensamma. Rauno Kongas har aldrig ringt

Tarja Under langa tider visste han inte var hon bodde. Han vet inte nar och hur

lange hon bodde i Norrland. - Rauno Kongas relation till Tarja blev battre pa senare

ar. De utvecklade en omsesidig respekt for varandra och kunde prata nar de

traffades hos fadem. Sist han traffade Tarja var formodligen julen 2000. Rauno

Kongas har for sig att Tarja var hemma hos fadem da. - Sedan handelsen har Rauno

Kongas suttit en hel del framfor sin dator. Han har haft svart att soya och har kant

sig trott samt otillganglig for sin egen familj. Han var sjukskriven fran den 1

november till den 13 november 2001 samt fran den 21 november till den 29

november 2001. Under den senare perioden var han aven forkyld.

Det ar i malet utrett, att Ari Mattinen uppsatligen har dodat Tarja Kongas. Hennes

far och syskon har med anledning av brottet framstallt skadestandskrav for sveda

och vark avseende psykiska besvar.

Den 1 januari 2002 tradde nya lagregler i kraft i fraga om skadestand till narstaende

vid anhorigs dod. Enligt allmanna principer tillampas nya skadestandsregler endast

pa skadefall som har intraffat efter reglemas ikrafttradande. Bedomningen av mal-

sagandenas skadestandsansprak skall darfor ske utifran den rattspraxis som tidigare

var vagledande for rattstillampningen.



Hogsta domstolen har i pleniavgorandena NJA 1993 sid 41 loch II slagit fast att

skadestand for personskada i form av psykiska besvar kan tillerkannas narstaende

till den som har dodats genom en uppsatlig handling Det har i rattspraxis ansetts,

att det kravs att psykiska besvar ar medicinskt pavisbara for att de skall anses utgora

personskada Sam bevisning harfor brukar aberopas underlag for sjukskrivning eller

annan medicinsk utredning.

Tarja Kongas far och syskon har inte aberopat nagon sadan utredning. I rattsfallet

NJA 2000 sid 521 har emellertid Hogsta domstolen uttalat, att det ligger i sakens

natur att de som har statt den avlidne nara drabbas av psykiska besvar, nar en

anhorig dodas genom ett uppsatligt brott. Det kan darfor enligt Hogsta domstolen

utan narmare utredning presumeras att dessa besvar ar att hanfora till personskada.

En forutsattning for denna presumtion ar emellertid enligt vad Hogsta domstolen

vidare uttalar, att den skadelidande ar sa nara anhorig till den avlidne att det ar

naturligt att utga fran att dodsfallet leder till psykiska besvar. I forsta hand avses

harmed medlemmar i samma etablerade hushallsgemenskap som den avlidne. I det

nu refererade rattsfallet var emellertid forhallandena sa speciella, att Hogsta dom-

stolen ansag att presumtionen kunde galla aven utanfor en etablerad hushalls-

gemenskap.

I forevarande fall har det inte framkommit, att det radde en sarskilt nara relation

mellan Tarja Kongas och hennes anhoriga. Det ar val snarast sa att kontakterna

mellan dem under senare ar var sparsamma. Hennes far och syskon kan darfor inte

anses ha statt Tarja Kongas sa nara som kravs for att det skall anses naturligt att

utga fran att Tarja Kongas dodsfall hos dem har lett till psykiska besvar som ar att

hanfora till personskada. Malsagandenas yrkanden om skadestand skall darfor

lamnas utan bifall.

BUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)

En overklagande skall vara stallt till Svea hovditt och skall ha kommit in till

tingsratten senast den 28 februari 2002
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Avrakningsunderlag, se aktbilaga "1g



Namndemannen Jan-Erie Virgin ar skiljaktig i paf61jdsfragan oeb anser att paf61jden
bar besHimmas till Hingelse tio (10) ar, eftersom garningen inte varit planerad utan Ari
Mattinen maste ha handlat oaverlagt, da han beravade Tarja Kangas livet genom att
f6rpassa henne ut fran f6nstret.


