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STOCKHOLMS TINGSRATT
Rotel 1105
A vd 11

DOM
2003-07-07
meddelad i
Stockholm

PARTER (Antal tilltalade : 2)
Referensnummer: 14457614

Aklagare
kammaraklagaren Helena Henriksson
Aklagannyndigheten i Stockholm

1
MaIsagande
G6sta Silvbrandt
Langbrovagen 36
125 33 AL VSJO

2. Zohra Ben Salah
Citypolisen
10675 STOCKHOLM

Pierre Akerman
Norrbyvagen 91
136 72 HANINGE

3.

4. Per Sundman
Kallangsvagen 7, 7 tr
18143 LIDINGO

Tilltalad
JULIUS Christian Knuts, 830526-0617
Frihetsberovande: Haktad
Bergsradsvagen 30
12842 BAGARMOSSEN

Offentlig forsvarare:
advokaten Peter Milkewitz
Box 5153
10244 STOCKHOLM

l'ostaC1ress
Box 8307
10420 STOCKHOLM

tlesoksadress
Scheelegatan 7

'l'elelbn
08-657 50 00

leletax
08-657 56 48

bxpedltionstid
mandag -fredag
09.00-12.00 13.00-15.00
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Signerat av

Signerat datum

Diarienr

0201-K58670-03lOKUN Ungdomsrotel

11:00
I Forhorsplats Typ ay tarhar

RB 23:6
Forhorssatt

Forhorsvittne

dera({else

Pierre Akerman arbetar sam vakt pa restaurang BuUwinkels men innehar ej
ordningsvaktsforordnande. Han var denna kvall ifor uniformsjacka n:!ed texten Maxab
Sakerhetsbevakning vilket med bredtext framgick pa jackans rygg. Aven pa brost och
arm fanns denna text.

Denna kvall hade han arbetat med sina kolleger, Per Sundman och David (Okant
efternamn). Personerna kommer nedan att endast namnas med fornamn,
forhorsledarens notering.

Vid stangning av restaurangen hade de staff och samtalat med tva poliser utsidan av
restaurangen. Poliserna hade da via radian fart uppdrag art kontrollera Mc Donalds
dar det skulle vara nagot brak. Pierre och hans kolleger hade da erbjudit sig aft f61ja
med vilket polismannen tackat ja till.

Nar de kom in pa Mc Donalds hade polismannen gatt fram och samtalat med en
yngre arabisk man sam senare identifierades med fornamnet Mustafa. Polismannen
hade tagit Mustafa nagot at sidan och den ena polismannen hade gatt till kassorna for
att samtala med personalen.

Den kvinnliga polisen hade da statt kvar med Mustafa och hallit honom latt i armen.
Pierre ser da hur Mustafa Iyckas slita sig fri fran polisen och hur han sedan springerI 
mot utgangen. Pierres kollega Per Iyckas fa grepp i Mustafas jacka och efter lite

tumult, vilket Pierre mer i detalj inte kan beskrivada det gick mycket snabbt, Iyckas
pressa ner Mustafa mot ett bordo

Polismyndighet
Stockholms Ian
Enhet
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Poliserna kommer da framspringande och tar tag i Mustafas bada armar och Per
slapper da sitt grepp. Mustafa Iyckas da pa nytt slingra sig loss och springer mot
utgangsdorrarna. Polismannen springer ifatt och tillsammans med Per Iyckas de
pressa ner Mustafa forst mot ett bard och sedan ne~ pa golvet.

Den kvinnliga polisen hailer da Mustafa mot bordet med den manlige kollegan
hallandes i Mustafas ena arm, allt gick mycket snabbt. Pierre ser da hur en annan
yngling sam senare identifierades med f6rnamnet Julius kommer gaende tram mot
den kvinnliga polismannens rygg, med en hammare sin h6gra hand.

Julius hall hammaren upp aver sin axel fardig att sla. Pierre, Per och David rusar da
tram och griper tag i Julius och far tag i denne just innan han hinner utdela nagot slag.
Julius var endast en halvmeter fran den kvinnliga polismannen da Pierre och hans
kolleger Iyckades gripa honom. Julius hade da inte barjat sla slaget mot den kvinnliga
polisen.

Nar Pierre griper tag i Julius ena arm och Per i den andra forsoker Julius till en borjan
slingra sig loss samtidigt som han forsoker sparka vakterna pa deras ben, med
riktade sparkar mot smalbenen:.. Detta gar att Pierre och Per pressar ner Julius pa
golvet och satter dar pa handfangsel for att sakerstalla ordningen. Innan de gar detta
forsoker Julius slita sig loss genom att dra at sig armarna samtidigt som han slingrar
med kroppen i aviskt att ta sig loss och forsvara ingripandet for vakterna.

Julius skriker upprepade ganger at!::J~kaUs1[)lpa-er-,~It-gOra atltforatf fa
tag ~ef. Jag skatt st<jufa er: Jag-skall d6da er." Oessa hot upprepade Julius ett flertal
ganger. Efter nagra minuter lugnar han ner sig och far resa sig upp. Han blir da ater
h6gljudd och f6rs6ker sparka Per och Pierre sam hailer i hans armar. Julius utdelade
bakatsparkar och framatsparkar mot de bad a vakternas ben innan de pa nytt
Iyckades pressa ner honom pa golvet. Oar han pa nytt skriker ut att han skall d6da
vakterna osv.

Julilus lugnar sedan ner sig och overlamnas till polis kort darefter.

Pierre Akerman yrkar ersattning med 10 000 kr for den krankning han utsatts till foljd
av det hot han blivit utsatt for.


