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Påföljd m.m.
Fängelse 6 år
Skadestånd
Orlando Flores Rodriguez ska utge skadestånd till Sekretess A med 400 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 april 2012 till dess
betalning sker.
Häktning m.m.
Orlando Flores Rodriguez ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för de
uppgifter som förebringats vid förhandling bakom stängda dörrar och som kan röja
målsägandens och dennes anhörigas identitet ska bestå i målet. Detsamma gäller
uppgifterna om målsäganden och dennes anhörigas identitet som framgår av
sekretessbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Emma Didrikson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 161 917 kr. Av
beloppet avser 32 383 kr mervärdesskatt.
2. Kajsa Sandström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som särskild
företrädare med 68 704 kr. Av beloppet avser 13 741 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och den särskilda företrädaren ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp
mot barn och sexuellt ofredande enligt följande
Orlando Flores Rodriguez har under tiden juli 2007 – den 15 augusti
2010 i sin bostad på Bäckvägen i Hägersten, Stockholm, vid ett flertal
tillfällen haft vaginala samlag med målsäganden A, född 1997.
Vidare har Orlando Flores Rodriguez under samma tid och på samma
plats vid flera tillfällen fört in ett eller flera fingrar i målsägandens
vagina, vilket varit jämförligt med samlag.
Orlando Flores Rodriguez har även under samma tid och på samma
plats vid ett flertal tillfällen förmått målsäganden att hålla i hans penis
och onanera åt honom varvid han hållit sin hand över hennes.
Gärningarna våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn
bedöms som grova med hänsyn till att de skett systematiskt vid
upprepade tillfällen i målägandens bostad, att målsäganden när
övergreppen börjande endast var nio år gammal, att de varit ägnade att
skada tryggheten och tilliten hos målsäganden i hennes förhållande till
en närstående person och inneburit ett allvarligt angrepp på hennes
personliga trygghet, eftersom Orlando Flores Rodriguez är gift med
hennes mamma och är hennes pappa – om än inte biologisk far – samt
att det skedda för henne inneburit svårt psykiskt lidande. Orlando
Flores Rodriguez har härigenom visat särskild hänsynslöshet.
Slutligen har Orlando Flores Rodriguez under ovan nämnd tid på
samma plats samt under tiden augusti 2011 – den 15 april 2012 i sin
bostad på Oxelvägen i Älta, Nacka, vid flera tillfällen sexuellt berört
målsäganden genom att ta henne på brösten och låren utanpå kläderna,
vilket har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.
Lagrum 6 kap 4 § 1 st och 3 st, 6 § 1 st och 2 st och 10 § brottsbalken
Enskilt anspråk
Målsägande A, som biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar
Orlando Flores Rodriguez att till henne utge ersättning med
400 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 april 2012 till
dess betalning sker. Av beloppet avser 350 000 kr ersättning för
kränkning och 50 000 kr ersättning för sveda och värk.
Frihetsberövande
Orlando Flores Rodriguez har varit berövad friheten som anhållen och häktad sedan
den 23 april 2012.
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Inställningen
Orlando Flores Rodriguez har förnekat brott och bestritt skadeståndsyrkandet.

Utredningen i målet
Utredningen i målet består av förhör med Orlando Flores Rodriguez. Vittnesförhör
har på åklagarens begäran ägt rum med B (mamma till målsäganden), med
mammans syskon C, D och E samt med skolkurator Maria Svensson Möhle. Som
skriftlig bevisning har åklagaren åberopat PM avseende uppgifter från
Migrationsverket och tjänsteanteckning gällande Facebook och chattkonversation.
Målsägande A har åberopat intyg om kontakt på BUP. Vidare har videoförhör med
A den 23 och den 30 april samt den 15 maj 2012 spelats upp.

Följande får anses utrett. Orlando Flores Rodriguez är gift med B. De har två
gemensamma barn födda 2001 och 2003. B hade sedan tidigare ett barn A, född
1997. Pappan dog när hon var liten. Orlando Flores Rodriguez har adopterat henne
och är hennes vårdnadshavare.

Orlando Flores Rodriguez reste från Bolivia ensam till Sverige under år 2004. Hans
hustru och barnen kom i slutet av året därpå. Familjen bodde i början av vistelsen i
Vällingby. De flyttade efter en tid till en ny bostad med adress Bäckvägen 82,
Hägersten. Familjen åkte till Bolivia den 16 augusti 2010. De återvände till Sverige
i augusti 2011. Den första månaden bodde de hos D varefter de flyttade till och bor
alltjämt i Älta hos E.

Orlando Flores Rodriguez och B, som gifte sig borgerligt 2001, gifte sig under
vistelsen i Bolivia i kyrkan. A protesterade mot giftermålet. A blev vid ett tillfälle
före vigseln av en bror till Orlando Flores Rodriguez konfronterad med uppgifter
om att Orlando Flores Rodriguez inte var hennes riktiga pappa.
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När A var i Bolivia bodde hon hos sin morfar och mormor och gick i skolan. Hon
hade en pojkvän. Skolan kallade föräldrarna till samtal eftersom det fanns
synpunkter på hennes uppförande. Familjen märkte en tydlig förändring hos A. Hon
isolerade sig och var tvär. När det blev klart att familjen skulle återvända till
Sverige reagerade hon kraftigt. Hon ville stanna kvar i Bolivia.

Efter att familjen återvänt till Sverige var A fortfarande ojämn i humöret. Hon
rättade sig inte efter föräldrarna och drog sig undan. Hon uttryckte dagligen en
önskan om att få återvända till Bolivia. På grund av föräldrarnas oro sökte de
kontakt med kuratorn på skolan. A träffade kuratorn första gången den 30 mars
2012. Vid det andra besöket i april berättade hon om att hon utsatts för sexuella
övergrepp. Information om detta lämnades från skolan till socialtjänsten varefter en
polisanmälan gjordes.

I målet hörda har uppgett väsentligen följande.

Orlando Flores Rodriguez: Han och hans fru har båda haft arbete i Sverige. Det har
fungerat bra i familjen. Han har haft en bra relation till alla barnen. A har han
betraktat och behandlat som sitt eget barn. B har antytt att A verkar tycka mer om
honom än om sin mamma. Allt var frid och fröjd ända till de reste till Bolivia i
augusti 2010.

I Bolivia förändrades A drastiskt. Detta utlöstes av att hans bror, som var berusad,
berättade för A att han inte var hennes riktiga pappa. Han hörde det aldrig själv med
småsyskonen berättade om det. A reagerade starkt och mådde dåligt. Han förklarade
att det inte förändrade något och att han älskade henne på samma sätt som tidigare.
Det gör han fortfarande.
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Efter denna tidpunkt var A upprorisk och lydde varken honom eller hennes mamma.
Skolan kallade till möte och berättade att A inte respekterade skolans regler. Hon
hade en pojkvän som hon fortsatte att träffa trots att familjen haft synpunkter på det.
A blev ifrån sig när papprena blev klara så att de kunde återvända till Sverige. Det
var mormor som övertalade henne att följa med. När de kom till Sverige uppträdde
A fortfarande annorlunda mot tidigare. Deras relation var än sämre. A ville inte gå
till skolan eller hjälpa till hemma. Hon brast i respekt. Hon ville inte göra något
förutom att åka till Bolivia. Hon ville bara vara för sig själv och vad tidvis ledsen.
Hans fru förebrådde honom eftersom det var det samtal som hans bror hade med A
som enligt hennes uppfattning förorsakat förändringen. De sökte hjälp i skolan. Han
var själv på grund av sitt arbete förhindrad att följa med dit.

Han är mycket förvånad och bestört över vad A nu har berättat. Inget av det hon
berättat stämmer. Han har inte haft samlag med eller berört hennes på det sätt som
påstås. Det har alltid haft en bra relation. Han har lekt väldigt mycket tillsammans
med A och hennes småsyskon. A tycker om och tar initiativ till lek. Hon vill ha
uppmärksamhet. De brukar kittlas och skratta tillsammans. Han har aldrig
avsiktligen berört hennes bröst vid sådan lek. Han har inte heller sett att A reagerat
eller blivit arg. Han håller av henne som sin egen dotter.

I lägenheten på Bäckvägen delade de tre döttrarna rum. Han och hustrun hade ett
eget sovrum. I det rummet och i vardagsrummet fanns TV-apparater. Under en
period, omkring ett år, bodde C och hennes två barn hos dem.

Han har arbetat långa dagar ibland även helger. Hans fru har arbetat som personlig
assistent. Under en period arbetade hon även natt. Fredag var fast dag men det
hände att hon arbetade natt även andra veckodagar. Hon slutade sitt arbete som
personlig assistent i slutet av år 2009 och har efter det haft städarbete. När frun
arbetade tog han efter sitt arbete ensam över ansvaret för barnen. Han låg ofta på
sängen i sitt rum och tittade på film. Det hände att A kom in och tittade tillsammans
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med honom. De mindre barnen såg mest andra typer av program på TV i
vardagsrummet. Barnen brukade komma in och säga god natt. A har legat i sängen
även i pyjamas men aldrig under täcket. De har aldrig legat nära varandra. Han har
sin plats längst in mot väggen. Det har hänt att A somnat vid 2-3 tillfällen i sängen
framför Tv:n. Oftast har hon själv vaknat och gått till sitt rum. Vid ett tillfälle kom
B och väckte henne. Det har hänt att A somnat i sängen även när B varit hemma.
Han kan dock inte påminna sig att hon legat vid fotändan. Det stämmer att hon inte
ville sova ensam på sitt rum under påskhelgen när småsyskonen var borta.

Han och B har diskuterat och kommit överens om att när A blev äldre berätta att
han inte är hennes biologiska far. Han fru har nu sagt att A sedan tidigare känt till
att han inte var hennes biologiska pappa. Det var först när han såg videoförhören
som han förstod att hon veta om det en längre tid. Han känner till att A fick sin
första mens när hon var 11 år. Vid tal om de yngre flickornas kroppsbyggnad har
han anmärkt att de är magra.

Han och familjen har regelbundet umgåtts med B:s tre syskon i Sverige och deras
familjer. Han kommer bra överens med dem. Ingen av dem har framfört några
särskilda synpunkter på honom.

Anledningen till att de reste till Bolivia var dels att hans fru hade magbesvär och
behövde opereras dels att de behövde söka arbetstillstånd. A följde med utan att
protestera.

Han hittar ingen förklaring till varför A berättat som hon gjort. Möjligen kan hon
vilja att han separerar från B och att hon då tillsammans med sin mamma och
syskon kan få återvända till Bolivia.
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B: Efter att ha bott en tid i Vällingby flyttade familjen till Bäckvägen i Hägersten. I
samband härmed fick A börja i vanlig klass, årskurs två eller tre. Under en period
där bodde hennes syster, C och hennes två barn hos dem. Hon flyttade därifrån i
samband med att hon gifte sig år 2007.

När de bodde i Hägersten arbetade hon som personlig assistent. Hennes arbetstider
var dagtid 8-14 eller 14-20 och nätter 20-8. Hon jobbade vanligtvis eftermiddagar
och fredagsnätter. Det hände att hon arbetade extra nätter vid behov. Hon slutade
denna anställning troligtvis under 2009 varefter hon började städa på förmiddagar.
När hon arbetade skötte Orlando om barnen. A hjälpte till och tyckte om att vara
med sina småsyskon. De var ofta lagda när hon kom hem efter ett eftermiddagspass.
Rutinen var att barnen skulle vara på sitt rum klockan åtta på kvällen. Det hände
emellertid att de också var uppe och lekte när hon kom hem.

Barnen har aldrig klagat på att hon arbetande nätter. Däremot har Orlando haft
synpunkter och velat att hon skulle ägna mer tid åt barnen. Hon har aldrig sagt till
polisen att A haft några synpunkter på det. Hon känner inte till att A brukade titta
på TV tillsammans med Orlando och har själv aldrig sett det. Hon vet att Orlando
tittar på skräckfilmer och vill inte att barnen ska se något sådant. Det har aldrig hänt
att A sovit i Orlandos säng när hon kommit hem från arbetet. Under påskhelgen i år
kom A in i deras sovrum och tittade på TV. Hon gick till sin egen säng vid 12-tiden.
Det har hänt att A inte velat sova ensam på sitt rum. Orlando har då hållit henne
sällskap där.

Orlando och A har alltid behandlat varandra väl. De kom bra överens. De lekte och
skrattade mycket. Hon har aldrig hört att A reagerat över hur Orlando uppträdde
mot henne. Hon har aldrig sett något som hon tyckt varit konstigt. Hennes syskon
har emellertid reagerat över lekarna i familjen. Det fungerade bra i skolan och A
hade kamrater. Vid enstaka tillfälle har A berättat att hon blivit sparkad av Orlando.
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Hon reagerade över det och förklarade för honom att han överhuvudtaget inte fick
peta på hennes dotter.

A sa för första gången att Orlando hade begått sexuella övergrepp mot henne i
samband med att han greps. Det ska enligt A inte ha förekommit tvång eller hot. A
har inte velat prata med henne mer om vad som har hänt trots att hon flera gånger
försökt ta upp saken. Det är genom polisen som hon fått höra vad A har berättat.
Hon vet inte varför A inte vill prata med henne. Hon tror att A talar sanning. Hon
har ingen anledning att ljuga.

Innan familjen reste till Bolivia berättade hon allt. Hennes beteende förändrades
under resan. Hon ville inte lyssna eller lyda föräldrarna och sa nej till allt. Hon tror
att det har samband med att A fick höra att Orlando inte var hennes biologiska
pappa. Hon började också gå ut med en kille. Hon och Orlando var emot att A
träffade denna kille. Vid ett tillfälle kallades föräldrarna till skolan. Rektor berättade
att A brast i respekt.

När familjen återvände till Sverige var hon som förbytt. Hon ville åka tillbaka till
Bolivia. Det vill hon fortfarande. Hon ville inte gå till skolan eller göra sina läxor.
Hon lydde inte alls och började sticka sig med en nål eller penna. Hon trodde att det
berodde på den kille hon hade träffat. På grund av hennes mående bokade de en tid
hos skolkuratorn.

Hon har själv inte pratat med A om vem som är hennes biologiska pappa. Hon tror
emellertid att A visste eller misstänkte att Orlando inte var det. Det stämmer att hon
tillsammans med A besökt hennes biologiske fars grav när hon var liten. A
påverkades starkt när Orlandos bror den 30 oktober 2010 berättade hur det förhöll
sig. Det var innan hon och Orlando gifte sig religiöst. A ville inte att hon skulle
gifta sig. När hon frågade varför fick hon inget svar. A var med på bröllopet.
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A har förändrats efter att Orlando greps. Hon tar nu bättre hand om sig själv. Hon
verkar sova bättre. Hon är lite mer kärleksfull. A ska fortsätta träffa kuratorn. Hon
har varit till BUP vid två tillfällen och har en ny tid inbokad. Hon har följt med
henne dit men A har inte velat att hon är med under mötena. Det har aldrig varit tal
om att A skulle bo hos hennes syster D. Däremot har hon sagt till A att hon inte
lyder så får hon flytta dit.

Maria Svensson Möhle: Hon är skolkurator. I mars i år blev hon kontaktad av
anhöriga till A på uppdrag av hennes mamma. De var oroliga för A. Hon var
uppstudsig, bråkig och drog sig undan. De kändes då inte särskilt akut. I slutet av
månaden kom de till skolan. De berättade ytterligare saker såsom att A hade rökt
och druckit alkohol samt tatuerat sig. För hennes moster hade hon berättat att hon
bar på en stor sorg.

Vid det första besöket berättade A om sin tid i Bolivia. Hon längtade tillbaka till sin
pojkvän. Hon berättade också att hon var arg hela tiden men att hon inte kunde prata
med sin mamma eftersom hela släkten i så fall skulle få veta vad det var. De fick
bra kontakt och kom överens om att träffas igen. Inför det tillfället fick A en
uppgift. Hon skulle fylla i ett ”sinnesstämningsformulär”.

Vid nästa besök redovisade A formuläret. Det visade sig att hennes svar gav 42
poäng vilket är väldigt högt. När poängen ligger över 20 är det ett tecken på att man
inte mår bra. Under samtalet lade hon märkte att A hade visst motstånd mot att säga
”styvfar”. Hon förklarade för A att hon kunde säga något annat. Då började A
berätta att hon var arg och att han gjorde saker med henne som man inte får. Allt
kom väldigt fort. A sa att hon aldrig berättat om det för någon annan tidigare. Hon
fick den känslan att A nu bestämt sig för att berätta. Hon talade om att det var fråga
om tafsande och samlag och att det hade hållit på sedan 8-9 års ålder. Hon sa att han
hade gjort ”allt”. På en direkt fråga svarade hon att samlag förekommit, det senast i
Bolivia. Han har tafsat på henne under täcket. Hon berättade inte närmare hur ofta
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eller hur det hade gått till. Hon har uppfattat att det ska ha hänt när han kommit in
på hennes rum som hon delade med sina småsyskon. Hon har inte vågat protestera.
Hon berättade om en oro eftersom hennes småsyskon nu blivit äldre. Vid ett tillfälle
hade hon sett Orlando i tillsammans med systern i rummet och tyckt att han såg
konstig ut. Samtalet tog omkring en timme. Hon var lugn hela tiden men tårarna
rann. Det hon berättade verkade äkta. Hon verkade lättad efteråt.

A har berättat att hennes biologiska pappa dog när hon var tre år. På grund av att
Orlando kunde bli svartsjuk talade man inte om honom. Hon sa att det bara var
hennes mamma i släkten som tyckte om Orlando. Enligt A skulle Orlando ha slagit
hennes mamma tidigare. Hon berättade också att hon blivit erbjuden att flytta hem
till sin mammas syster men inte velat eftersom småsyskonen då skulle vara
ensamma och oskyddade. Hon vet att A vill komma och prata mer med henne. Hon
har sagt att det är bra hemma och att hennes mamma inte hade blivit arg över vad
hon hade berättat. Hon vet av kollegor att A har det tufft i skolan och att det beror
bl.a. på språkproblem.

C: Hon bor tillfälligt tillsammans med B sedan två månader tillbaka. Hon har
tidigare bott tillsammans med familjen i Hägersten omkring ett år. Hon flyttade
därifrån i december 2007. De har övrig tid träffats ofta. Hon har alltid uppfattat att
Orlando och A haft en bra relation. Han har behandlat alla barnen lika. När A
återvände från Bolivia var hon förändrad. Hon var aggressiv och tog avstånd, mest
från sin mamma. Hon var inte längre med vid lek. Hon skrev på sina armar och
händer med en penna så hårt att det började blöda. Hon vet inte varför.

A har på senaste tid börjat närma sig lite mer. Hon bär inte längre ytterkläder
inomhus. Hon har klippt sig. Hon skrattar och bryr sig om sina småsyskon. När hon
frågar A om det förändrade beteendet så byter hon samtalsämne. Det kanske är så
att hon känner sig lugnare när Orlando inte är hemma. Det är inget som hon själv
antytt. Hennes syster D har berättat att också hon har frågat om Orlando har gjort
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något. A har då börjat skaka och gråta. Hon har vid två tillfällen vaknat av att A
legat och gråtit.
Hon har tidigare reagerat över lek när Orlando och A har kittlat varandra ”överallt”.
Hon tyckte inte om det. Orlando kan komma åt hennes bröst. Ibland var hela
familjen med i leken. Hon har också reagerat över att Orlando kommenterat de
yngre systrarnas kroppar med att ”hon har ju inte ens bröst”. Den flickan är 10 år.
Det är märkligt att han talar så om dottern.

D: Hon har alltid umgåtts mycket med sin syster B och hennes familj. Allt har för
henne förefallit vara helt normalt. A har nu förändrats. Hon vill göra som hon själv
bestämt och bryr sig inte om det är bra eller dåligt. Hon har blivit morsk och
nyckfull. Hon har stuckit sig själv med en nål. A har sagt att det inte gjorde ont och
att hon hade en djupare smärta i sitt hjärta. Hon har skakat och gråtit då. Hon pratat
med sin syster B om hennes mående. De sökte efter några månader hjälp av
psykolog.

Hon var med till skolan och pratade med kuratorn. Under besöket talade hon om att
A berättat om en stor smärta i hjärtat. Hon trodde det var en reaktion över att A fått
veta att Orlando inte var hennes riktiga pappa. Hon har nog alltid vetat om det men
reagerat över det sätt på vilket saken togs upp i Bolivia. Hon har hört att A inte ville
att hennes mamma skulle gifta sig med Orlando. När hon märkte att A mådde dåligt
erbjöd hon A att bo hos henne för att kunna ge henne extra uppmärksamhet.

När Orlando greps åkte hon hem till sin syster B. På fråga sa A att Orlando hade
förgripit sig på henne flera gånger. A har också sagt att hon berättat om det för ett
syskonbarn till Orlando i Bolivia. Hon och B ställde fler frågor men hon ville inte
prata om vad som hade hänt. De har blivit tillsagda att inte prata med A om saken.
A verkar nu vara gladare. Hon är kärleksfull mot sina syskon. Hon klär sig
annorlunda. Tidigare bar hon jacka även inomhus.
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Hon har slagits av hur Orlando behandlar A. Det leker alltid, kittlar, knuffas och
drar i varandra. A har velat ha uppmärksamhet. Efter att de kommit tillbaka från
Bolivia tycker hon inte att leken är okey. A har blivit äldre och har börjat utvecklas.
Lekar kan ge upphov till missförstånd. Det kan hända att intima delar på kroppen
berörs. Hon har dock aldrig sett att något sådant har hänt. Hon har sagt åt Orlando
att lekarna borde upphöra. Han har inte närmare kommenterat det. Hon har även
pratat med A. Hon har också pratat med sin syster B som dock inte har uppfattat
något konstigt med leken. Lekarna har fortsatt.

Hennes mamma följde med familjen från Bolivia och bodde hos dem fram till
november 2011. Hon har berättat att hon vid ett tillfälle vaknade av oväsen från A:s
rum. Hon såg då att Orlando var där och att det var mörkt. Han sa att han letade
efter ett fotografi. Hon har själv i samma bostad sett att Orlando och A har legat i
sängen och tittat på TV och fick då obekväm känsla.

E: Hans syster B och hennes familj bor hemma hos honom sedan augusti förra året.
Han bor själv där tillsammans med sin son. Hans syster C flyttade in nyligen.
Han har alltid uppfattat Orlando som en bra man. Orlando och A haft en bra
relation. Orlando har varit som en far för henne. De har lekt mycket tillsammans,
som han uppfattat lite bryskt. Eftersom A börjat utvecklas till en kvinna tycker han
inte att det borde gå till på det sättet. Han har pratat med sin syster B som inte heller
tyckte att det var bra. Hon skulle prata med A. Vid ett tillfälle har han sett att
Orlando och A låg i samma säng och tittade på TV. Det var för 3-4 månader sedan.
Då kände han sig arg. A har uppträtt upproriskt under en period. Hon är lite lugnare
nu.
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Tingsrätten gör följande bedömning

A har berättat att hon i familjens bostad utsatts för upprepade sexuella övergrepp av
Orlando Flores Rodriguez med början i juli 2007 och fram till i april 2012. Under
den perioden har hon vistats i Bolivia omkring ett år vilken period inte omfattas av
åtalet. Enligt A har hon utsatts för olika typer av sexuella handlingar dels samlag
och därmed jämförliga handlingar dels andra typer av sexuella handlingar samt
sexuella beröringar.

Orlando Flores Rodriguez har förnekat att övergrepp förekom.

För fällande dom i mål om sexualbrott krävs, liksom i brottmål i övrigt, att
domstolen genom den utredning som har lagts fram finner det ställt utom rimligt
tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som läggs honom till last. En
trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad som övrigt framkommit
i målet, vara tillräcklig för en fällande dom.

När det gäller bedömningen av A:s utsaga beaktar tingsrätten följande. Hennes
modersmål är spanska. Förhöret är hållet på svenska. Hon är obekväm i sin roll.
Hon har svårt att sätta ord på saker samt även i övrigt svårt att uttrycka sig på
svenska. Hon förefallet helt ovan med att prata om saker med sexuell anknytning.

A har berättat bland annat att Orlando Rodriguez Flores första gången tagit på
hennes bröst och lår i samband med att de lekt och kittlat varandra i lägenheten på
Bäckvägen i Hägersten. A har vid detta tillfälle varit runt nio år gammal och just
börjat årskurs tre. A har vidare berättat att Orlando Rodriguez Flores vid ett flertal
tillfällen på Bäckvägen i Hägersten även fört upp ett finger i hennes snippa och att
Orlando Rodriguez Flores därtill satt hennes hand på hans penis och fört handen
fram och tillbaka. Så fort Orlando Rodriguez Flores släppt taget, har hon tagit bort
sin hand. Dessutom har Orlando Rodriguez Flores vid ett stort antal tillfällen
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”hoppat på” henne, varpå han dragit ned både sina och hennes byxor eller shorts
samt underkläder till låren och fört in sin penis i hennes snippa. Orlando Rodriguez
Flores har därefter rört sig fram och tillbaka. Orlando Rodriguez Flores har inte fört
in fingrar i A:s snippa vid samma tillfällen som han fört in sin penis i hennes
snippa.

A har vidare berättat att Orlando Rodriguez Flores vid flera tillfällen närmat sig
henne i vardagsrummet på Bäckvägen i Hägersten, men att han endast fört in sin
penis eller fingrar i hennes snippa i Orlando Rodriguez Flores och moderns sovrum.
I sovrummet har hon vid dessa tillfällen legat på rygg medan Orlando Rodriguez
Flores varit på mage. Detta har skett när A:s mor arbetat natt eller eftermiddag.
Efteråt har Orlando Rodriguez Flores gått in i badrummet för att tvätta sig och
ibland byta kalsonger. Sedan familjen kommit tillbaka från Bolivia och flyttat in på
Oxelvägen i Älta, har Orlando Rodriguez Flores, enligt A, enbart tagit på hennes
bröst och lår. Om det sista tillfället, en söndag under påsklovet tidigare i år, har A
mer detaljerat berättat om hur hon sovit inne hos Orlando Rodriguez Flores och
modern när hon vaknat upp och känt att Orlando Rodriguez Flores tagit på hennes
bröst, varpå hon gått in på sitt rum och chattat med en släkting i Bolivia.

Kvaliteten på de inspelade förhören, främst det sista förhöret, är god och det går att
urskilja skiftningar i målsägandens ansiktsuttryck och kroppsspråk. A har vid flera
tillfällen rättat förhörsledarna, då de missuppfattat henne, så som kring hur många
fingrar Orlando Rodriguez Flores fört upp i hennes snippa. A har också rättat de
uppgifter som tidigare lämnat avseende ålder och vad som skett i vardagsrummet
när hon insett i efterhand att hon sagt fel eller att förhörsledaren missuppfattat
henne. Därtill har A vid ett flertal tillfällen uppgett att det finns många ord på
svenska som hon inte kan förstå samt att hon ska ”försöka” svara på svenska. Ibland
har A:s svar inte stämt överens med de frågor som förhörsledarna ställt.
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Det förhållandet att A inte har hörts personligen vid huvudförhandlingen, och att det
därmed inte har varit möjlighet att där ställa frågor till henne, får till följd att hennes
uppgifter måste bedömas med viss försiktighet. Detta hindrar emellertid inte att
uppgifterna från de videoinspelade förhören kan vara tillräckliga för att det ska gå
att säga att det är ställt utom rimligt tvivel att Orlando Rodriguez Flores gjort sig
skyldig till gärningarna. För att så ska vara fallet krävs, förutom att förhören har
genomförts på ett kompetent sätt under betryggande former, bland annat att
målsägandens uppgifter i sig framstår som sannolika och inbördes förenliga, att
berättelsen inte innehåller moment som ger anledning att tvivla på uppgifternas
riktighet och att uppgifterna inte motsägs av annan utredning. Samtidigt måste
trovärdighetsbedömningen av målsägandes uppgifter ske med viss försiktighet och
med iakttagande av de svårigheter som finns att dra säkra slutsatser. Särskilt svårt är
det att bedöma trovärdigheten utifrån det allmänna intryck som målsägande ger
eller av icke-verbala faktorer i övrigt. Betydelsen av faktorer som annars skulle
sänka trovärdigheten kan minska om det finns godtagbara förklaringar därtill.

A har vid en samlad bedömning lämnat en återhållsam berättelse. A:s redogörelse
har förvisso inte till fullo varit sammanhängande, men uppgifterna har i väsentliga
delar inte heller varit inbördes motstidiga. Även om A inte kunnat precisera antalet
tillfällen och hon i vissa delar ändrat sin berättelse, anser tingsrätten, att hennes
uppgifter i allt väsentligt är tillförlitliga. Det förefaller vidare vara naturligt för A att
svårligen kunna fastslå exakt vad som hänt och vid hur många tillfällen detta skett.
De centrala delarna av berättelsen har varit oförändrade under förhören, men vissa
detaljer, som förmodligen inte varit så viktiga för A, har förändrats. A har
återkommande beskrivit andra pregnanta detaljer, som tingsrätten anser, med
hänsyn till hennes ålder, brister i det svenska språket samt kulturella skillnader, att
hon svårligen kunnat hitta på. Tingsrätten är vidare av den uppfattningen att det inte
framkommit någon egentlig anledning för A att falskeligen anklaga Orlando
Rodriguez Flores för brott. Därtill har det inte av utredningen kommit fram något
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som gör att det finns skäl att befara att hon velat överdriva det inträffade, snarare
har A försökt tona ned det som hänt.

A:s uppgifter är förenliga med Orlando Flores Rodriguez egen berättelse på så sätt
att de ofta var ensamma hemma tillsammans med småsyskonen i lägenheten i
Hägersten och att det förekom att A tittade på TV med honom i sovrummet.
Orlando Flores Rodriguez har också bekräftat att A låg i sängen och tittade på TV i
föräldrarnas sovrum i samband med påskhelgen.

När de gäller den förändring som A genomgick under vistelsen i Bolivia framgår att
A har reagerat kraftigt mot det planade giftermålet mellan Orlando Flores
Rodriguez och hennes mamma. Det är inte förenligt med att det förelåg en
konfliktfri relation mellan A och Orlando Flores Rodriguez. A har också inför
Maria Svensson Möhle uppgett att hon motsatte sig giftermålet på grund av vad
Orlando Flores Rodriguez gjort mot henne. Någon annat tänktbart skäl till hennes
tydliga reaktion har inte framkommit. Hennes handlande är väl förenligt med vad
hon senare berättat för D, att hon bar på en djup smärta i sitt hjärta och hur hon
uppträtt i samband härmed. Hennes reaktion vid den tidpunkten saknar följaktligen
helt samband med hennes vilja att stanna i Bolivia, något som framhållits som ett
tänkbart motiv för att beljuga Orlando Flores Rodriguez brott.

Det sätt på vilket hennes berättelse kommit fram är också av betydelse för
bedömningen. A har själv inte sökt kontakt med Maria Svensson Möhle utan det är
vuxna i hennes omgivning som ordnat möte mellan dem. Vid det andra mötet fick
Maria Svensson Möhle resultatet av ett test som pekade på att A mådde mycket
dåligt. A har under besöket lämnat den förklaringen att hon var arg på sin styvfar
som gjort saker mot henne som man inte får. Maria Svensson Möhle har uppgett att
hon fick den känslan att A nu bestämt sig för att berätta, att allt kom väldigt fort och
att det hon berättade verkade äkta.
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Visst stöd för hennes berättelse ger även förhören med C, D och E som samtliga
berättat om att Orlando Flores Rodriguez hade ett närgånget beteende mot A vilket
de reagerat mot.

Vid en samlad bedömning av den utredning som lagts fram är enligt tingsrättens
mening ställt utom rimligt tvivel att Orlando Flores Rodriguez vid upprepade
tillfällen gjort sig skyldig till de olika handringar som åklagaren påstått i sitt
gärningspåstående. Gärningarna är på av åklagaren angivna grunder att bedöma
som grova.

Påföljd
Orlando Flores Rodriguez ska dömas för grov våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp
mot barn och sexuellt ofredande. Brotten har begåtts mot hans dotter. De sexuella
övergreppen påbörjades när hon var endast nio år gammal och har pågått
regelbundet under flera års tid. Det har följaktigen varit frågan om ett systematiskt
utnyttjande av henne. Tingsrätten finner mot bakgrund härav att straffvärdet av
gärningarna motsvarar fängelse sex år. Det finns inga omständigheter som
motiverar att straffet ska sättas lägre i förhållande till straffvärdet.

Skadestånd
Med hänsyn till tingsrätten bedömning i fråga om skuld är Orlando Flores
Rodriguez skyldig att utge skadestånd till A för kränkning och sveda och värk. När
det gäller denna typ mycket grova sexualbrott mot barn bör ersättning för sveda och
värk bestämmas till yrkat belopp. När det gäller ersättningen för kränkning beaktar
tingsrätten att A utsatts för övergrepp av sin pappa under en mycket lång period och
att hon bara var nio år när övergreppen började. Den yrkade ersättningen framstår
mot bakgrund härav som skälig och ska bifallas.
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Övriga frågor
Orlando Flores Rodriguez har dömts för bl.a. brott för vilket det inte är föreskrivet
lägre straff än fängelse två år. Med hänsyn till detta och då det inte är uppenbart att
skäl till häktning saknas ska han vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400)
Överklagandet adresseras till Svea hovrätt men ska ha kommit in till tingsrätten
senast den 17 juli 2012.

Maria Lindhe
Avräkningsunderlag, se aktbilaga

Bilaga 1

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet 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 angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

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 prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet 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 skadeståndstalan 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
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive 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,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden 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 målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan 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 instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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Underlaget avser
PersonVsamordningsnummer/födelsetid
771003-6794

Datum för dom/beslut

Efternamn
Flores Rodriguez

Förnamn
Orlando

2012-06-26

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

Datum

2012-04-23

Särskild anteckning
| | K
rinalvården
im
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

Underskrift

Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress

Telefon

Telefax

Expeditionstid

Björnkullavägen 5 A

08-561 660 00

08-711 05 80

måndag - fredag

E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol.se

08:30-16:00

