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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2016-05-04
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 6497-14

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Tilltalad
ALI Abdulkadir Mohamed, 19980130-1293
Diagonalen 5 A Lgh 1201
195 47 Märsta
Medborgare i Somalia
Offentlig försvarare:
Advokat Alain Soussi
Advokatbolaget Opus AB
Odengatan 60, 1 tr
113 22 Stockholm

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Abdulkadir Alesow
Diagonalen 5 A Lgh 1201
195 47 Märsta
Sahro Mohamed
Diagonalen 5 A Lgh 1201
195 47 Märsta
Åklagare
Kammaråklagare Jesper Paulander
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna
Målsägande
Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Frisack Brodin
Advokatfirman Barnjuristen Sverige AB
Allfarvägen 31
191 47 Sollentuna
___________________________________

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 696 01
08-561 695 01
E-post: brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet
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Mål nr: B 6497-14

DOMSLUT
Åtal som den tilltalade frikänns från
Grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st, 2 st och 4 st brottsbalken
2014-12-20
Förverkande och beslag
1. Beslaget av Ali Mohameds kläder hävs (beslag nr 2014-5000-BG1964 punkterna 1,2
och 4.
2. Beslaget av Sekretess AA:s kläder hävs (beslag nr 2014-5000-BG1081 punkterna 1-6).
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess AA:s identitet. Detsamma gäller för
identitetsuppgifter i domsbilaga 1 till denna dom.
Ersättning
1. Alain Soussi tillerkänns ersättning av allmänna medel med 187 113 kr. Av beloppet
avser 37 422 kr mervärdesskatt.
2. Charlotte Frisack Brodin tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 155 661 kr. Av beloppet avser 31 132 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Övrigt
1. Tingsrätten avskriver målet såvitt avser Sekretess AA:s enskilda anspråk.
2. Tingsrätten förpliktar Sekretess AA att betala 4 000 kr i vite.
___________________________________
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Tilltalad
ELIAS Charl Toni Yacoub, 19980506-3956
Tellusgatan 21
195 58 Märsta
Offentlig försvarare:
Advokat Gabriella Alnemark
Lagerling & Hansson Advokatbyrå HB
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Odette Makhoul Yacoub
Tellusgatan 21
195 58 Märsta
Jean Yacoub
Tellusgatan 21
195 58 Märsta
Åklagare
Kammaråklagare Jesper Paulander
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna
Målsägande
Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Frisack Brodin
Advokatfirman Barnjuristen Sverige AB
Allfarvägen 31
191 47 Sollentuna
___________________________________
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2015-11-04
Åtal som den tilltalade frikänns från
Grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st, 2 st och 4 st brottsbalken
2014-12-20
Påföljd m.m.
Dagsböter 30 å 50 kr
Förverkande och beslag
1. Beslaget av Elias Yacoubs kläder hävs (beslag nr 2014-5000-BG1955 punkterna 2-6).
2. I beslag tagen narkotika förverkas (beslag nr 2015-5000-BG109892.1). Beslaget ska
bestå.
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess AA:s identitet. Detsamma gäller för
identitetsuppgifter i domsbilaga 1 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Gabriella Alnemark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 197 115 kr. Av
beloppet avser 39 423 kr mervärdesskatt.
2. Ang. ersättning till Charlotte Frisack Brodin, se domen mot Ali Mohamed.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträde ska stanna på staten.
Övrigt
1. Tingsrätten avskriver målet såvitt avser Sekretess AA:s enskilda anspråk.
2. Tingsrätten avskriver målet beträffande brottsmisstankarna rörande försök till grov
misshandel, misshandel, olaga hot, grovt brott, grov stöld (samtliga 2014-09-20) och rån
(2014-08-02).
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Stämningsansökan 2016-01-04

Åklagaren har yrkat att Elias Yacoub ska dömas för narkotikabrott, ringa brott, 1 §
1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64), under följande påstående.

Elias Yacoub har olovligen innehaft 1,97 gram cannabis, som är narkotika. Det
hände den 4 november 2015 på Valstavägen 44, Märsta, Sigtuna kommun. Elias
Yacoub begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren har även yrkat att i beslag tagen narkotika ska förverkas.

Elias Yacoub har erkänt gärningen och medgett förverkande.

Stämningsansökan 2015-11-18

Åtalet i denna stämningsansökan har lagts ned. Målsäganden har valt att inte överta
åtalet. Innan åtalet lades ned yrkade åklagaren att Elias Yacoub och Ali Mohamed
skulle dömas för grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st, 2 st och 4 st brottsbalken, under
följande påstående.

Elias Yacoub och Ali Mohamed har tillsammans och i samförstånd tvingat
Sekretess AA till vaginalt och oralt samlag genom att med fysiskt våld betvinga
hennes motstånd och dra ner hennes byxor, Yacoub genom att dra henne i hår och
huvud och trycka in sin penis i hennes mun, Mohammed genom att dra henne i
håret och hålla ett tag runt hennes midja och Yacoub också genom underförstått hot
om våld bestående i att han skrikit åt målsäganden att öppna munnen och suga av
honom. Det hände den 20 december 2014 i ett skogsparti vid Sätunaparken i
Märsta, Sigtuna kommun.
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Ali Mohammed och Elias Yacoub har i vart fall genomfört vaginalt och oralt
samlag med Sekretess AA genom att otillbörligt utnyttja att hon befann sig i en
särskilt utsatt situation på grund av berusning och allvarlig rädsla då hon var ensam
med två för henne okända och därtill fysiskt starkare personer på en öde plats.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom fler än en förgrep sig på målsäganden.

Ali Mohamed och Elias Yacoub begick gärningen med uppsåt.

Sekretess AA, som biträdde åtalet, yrkade att Elias Yacoub och Ali Mohamed
solidariskt skulle betala skadestånd till henne med 165 000 kr jämte ränta. Av
beloppet yrkade hon att de tilltalades vårdnadshavare solidariskt med de tilltalade
skulle betala en viss del.

Elias Yacoub och Ali Mohamed förnekade gärningen och bestred skadeståndsyrkandet. Även vårdnadshavarna bestred skadeståndsanspråket.

Med anledning av det nedlagda åtalet har de tilltalade yrkat frikännande dom.

DOMSKÄL

Elias Yacoubs erkännande av det ringa narkotikabrottet stöds av utredningen. Han
ska därför dömas enligt åtalet. Påföljden bör bestämmas till böter. Narkotikan ska
förverkas. Eftersom Elias Yacoub döms för brott där fängelse ingår i straffskalan
ska han betala avgift till brottsofferfonden.

Då åtalet för grov våldtäkt lagts ned och de tilltalade begärt frikännande dom ska de
frikännas från ansvar.
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Till följd av att åtalet för grov våldtäkt lagts ner har målsägandens skadeståndsanspråk förfallit. Målet ska därför avskrivas i den delen.

Målet ska även avskrivas beträffande vissa brottsmisstankar mot Elias Yacoub där
förundersökningen tidigare lagts ned.

Målsägandebiträdets och försvararnas ersättningsanspråk är skäliga med hänsyn till
uppdragens art och omfattning. De ska därför tillerkännas begärd ersättning.
Kostnaden ska stanna på staten.

Sekretess AA har uteblivit från huvudförhandlingen trots att hon delgetts kallelse
vid vite om 4 000 kr. Hon har beretts tillfälle att inkomma med utredning som visar
att hon haft laga förfall men har inte lagt fram någon sådan utredning. Det skäl som
hon anfört för att inte lägga fram någon utredning är inte godtagbart. Trots vad
målsägandebiträdet har anfört om hennes psykiska mående anser tingsrätten att det
förelagda vitet därför ska dömas ut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 25 maj 2016.

Håkan Lundquist

I avgörandet har rådmannen Håkan Lundquist samt nämndemännen Elisabet Anulf,
Fred Ståhlberg och Rune Öhlund deltagit. Rätten är enig.
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Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19980130-1293

Datum för dom/beslut
2016-05-04

Efternamn
Mohamed

Förnamn
ALI Abdulkadir

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

2014-12-23

2014-12-30

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 696 01
08-561 695 01
E-post: brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19980506-3956

Datum för dom/beslut
2016-05-04

Efternamn
Yacoub

Förnamn
ELIAS Charl Toni

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
2014-12-23

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-12-30

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Bilaga 2

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

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

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,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall 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

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
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.
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.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

www.domstol.se

