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PARTER (Antal tilltalade: 4)
Tilltalad
Mohamad Al-Hamalawi, 19981014-2472
Södra Kaserngatan 16 B Lgh 1501
291 53 Kristianstad
Medborgare i Statslös
Offentlig försvarare:
Advokat Thomas Ljungdahl
Ljungdahls Advokatbyrå AB
Box 5055
291 05 Kristianstad
Åklagare
Kammaråklagare Johan Eriksson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 527
291 25 Kristianstad
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Görel Svensson Skoogh
Advokatbyrån Görel Svensson
Norretullsvägen 8
291 32 Kristianstad

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Faraj Alhamalawi
Södra Kaserngatan 16 B Lgh 1501
291 53 Kristianstad
Samira Diyab
Södra Kaserngatan 16 B Lgh 1501
291 53 Kristianstad
___________________________________

Postadress
Box 536
291 25 Kristianstad

Besöksadress
Kanalgatan 32

Telefon
Telefax
044-18 36 00
044-12 22 53
E-post: kristianstads.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-05-09
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 40 timmar
- Ungdomstjänsten ska anses helt verkställd.
Skadestånd
Mohamad Al-Hamalawi, Faraj Al-Hamalawi och Samira Diyab ska solidariskt betala
skadestånd till Sekretess A med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 9 maj 2015 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som lagts fram vid huvudförhandling bakom stängda dörrar och som kan röja
målsäganden A:s identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter som kan leda till att identiteten
går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i
sekretessbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Thomas Ljungdahl tillerkänns ersättning av allmänna medel med 63 717 kr. Av beloppet
avser 39 386 kr arbete, 10 516 kr tidsspillan, 1 072 kr utlägg och 12 743 kr
mervärdesskatt.
2. Görel Svensson Skoogh tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde på sätt som framgår av domslutet för Alaaeddin Madi.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
DANIEL Anton Sam Dahlström, 19960314-7951
Hallarödsvägen 15
291 65 Kristianstad
Offentlig försvarare:
Advokat Peter Olofsson
Advokatbyrå AB Peter Olofsson
Österlånggatan 15
291 33 Kristianstad
Åklagare
Kammaråklagare Johan Eriksson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 527
291 25 Kristianstad
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Görel Svensson Skoogh
Advokatbyrån Görel Svensson
Norretullsvägen 8
291 32 Kristianstad
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-05-09
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 å 50 kr
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Skadestånd
Daniel Dahlström ska solidariskt med Ahmed Olwan betala skadestånd till Sekretess A med
6 310 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 maj 2015 till
dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som lagts fram vid huvudförhandling bakom stängda dörrar och som kan röja
målsäganden A:s identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter som kan leda till att identiteten
går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i
sekretessbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Peter Olofsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 39 672 kr. Av beloppet
avser 29 946 kr arbete, 1 792 kr tidsspillan och 7 934 kr mervärdesskatt.
2. Görel Svensson Skoogh tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde på sätt som framgår av domslutet för Alaaeddin Madi.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
ALAAEDDIN Abdalnasser Abas Madi, 19970203-1619
Tredalagatan 20 B Lgh 1202
291 34 Kristianstad
Offentlig försvarare:
Advokat Angelika Lesniewicz
Cefyra Advokatbyrå HB
Box 144
291 22 Kristianstad
Åklagare
Kammaråklagare Johan Eriksson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 527
291 25 Kristianstad
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Görel Svensson Skoogh
Advokatbyrån Görel Svensson
Norretullsvägen 8
291 32 Kristianstad
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt tvång, 6 kap 2 § 2 st brottsbalken
2015-05-09
Åtal som den tilltalade frikänns från
Grov stöld, 8 kap 4 § brottsbalken
2015-05-09
Påföljd m.m.
Fängelse 2 månader
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Skadestånd
Alaaeddin Madi ska betala skadestånd till Sekretess A med 31 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 maj 2015 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som lagts fram vid huvudförhandling bakom stängda dörrar och som kan röja
målsäganden A:s identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter som kan leda till att identiteten
går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i
sekretessbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Angelika Lesniewicz tillerkänns ersättning av allmänna medel med 119 211 kr. Av
beloppet avser 68 748 kr arbete, 23 303 kr tidsspillan, 3 318 kr utlägg och 23 842 kr
mervärdesskatt.
2. Görel Svensson Skoogh tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 73 850 kr. Av beloppet avser 57 288 kr arbete, 1 792 kr
tidsspillan och 14 770 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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Tilltalad
Ahmed Asad Mohammad Olwan, 19970226-9615
Ripe 1546
285 91 Markaryd
Offentlig försvarare:
Advokat Eric Widner
Advokatfirman Widner
Tyska Bryggargården
371 70 Karlskrona
Åklagare
Kammaråklagare Johan Eriksson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 527
291 25 Kristianstad
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Görel Svensson Skoogh
Advokatbyrån Görel Svensson
Norretullsvägen 8
291 32 Kristianstad
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
2015-05-09
Åtal som den tilltalade frikänns från
Sexuellt tvång, 6 kap 2 § 2 st brottsbalken
2015-05-09
Påföljd m.m.
Villkorlig dom

Mål nr: B 1121-15

8
KRISTIANSTADS
TINGSRÄTT
Rotel 7

DOM
2015-07-14

Mål nr: B 1121-15

Skadestånd
Ahmed Olwan ska solidariskt med Daniel Dahlström betala skadestånd till Sekretess A med
6 310 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 maj 2015 till
dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som lagts fram vid huvudförhandling bakom stängda dörrar och som kan röja
målsäganden A:s identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter som kan leda till att identiteten
går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i
sekretessbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Eric Widner tillerkänns ersättning av allmänna medel med 90 131 kr. Av beloppet avser
52 733 kr arbete, 16 730 kr tidsspillan, 2 642 kr utlägg och 18 026 kr mervärdesskatt.
2. Görel Svensson Skoogh tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde på sätt som framgår av domslutet för Alaaeddin Madi.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har gentemot de tilltalade framställt de i bilaga 1 upptagna yrkandena
med de justeringar som framgår av bilagan. Åklagaren har därutöver angående
rubriceringen i åtalspunkten 1 i andra hand yrkat ansvar för försök till våldtäkt och
som tredje alternativ yrkat ansvar för sexuellt tvång. Vidare har åklagaren angående
rubriceringen i åtalspunkten 3 i andra hand yrkat ansvar för sexuellt ofredande.

Målsäganden har i anslutning till åtalet yrkat skadestånd av de tilltalade enligt
bilaga 2 – 5.

Alaaeddin Madi har varit berövad friheten som anhållen eller häktad under tiden
den 20 maj 2015 – den 6 juli 2015. Ahmed Olwan och Mohamad Al-Hamalawi har
båda varit berövade friheten som anhållen eller häktad under tiden den 22 maj 2015
– den 4 juni 2015. Daniel Dahlström har inte varit frihetsberövad.

DOMSKÄL
Inställning till åtalet och de enskilda anspråken
Åtalspunkten 1
Alaaeddin Madi har förnekat gärningen varvid han bestritt att målsäganden varit i
en särskild utsatt situation och vidare hävdat att om så varit fallet har han inte haft
uppsåt eller ens förstått att otillbörligt utnyttja detta. Han har vidgått att de båda haft
intimt umgänge i form av kyssar och smek men inte så som åklagaren påstått. Han
har bestritt att fara för brottets fullbordan förelegat.

Alaaeddin Madi har bestritt det enskilda anspråket men, vid fullt bifall, vitsordat
100 000 kr för kränkning, 15 000 kr för sveda och värk och 3 400 kr för
sjukvårdskostnad. Vid bifall till försöksbrott har vitsordats 20 000 kr för kränkning
och 5 000 kr för sveda och värk. Det har inte ifrågasatts att målsäganden haft
kostnader för medicin med yrkat belopp, 600 kr, men det har gjorts gällande att hon
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haft dessa kostnader oavsett det inträffade. Någon erinran har inte gjorts mot
ränteyrkandet.

Åtalspunkten 2
Samtliga tilltalade har förnekat gärningen grov stöld varvid Daniel Dahlström har
hävdat att stölden i vart fall ska anses vara av normalgraden. Ahmed Olwan har
erkänt häleri.

Ahmed Olwan har till följd av att han erkänt häleri medgett att betala skadestånd för
förlorad mobiltelefon med 2 000 kr men har bestritt annat skadestånd. Övriga
tilltalade har bestritt yrkat skadestånd men samtliga, även Ahmed Olwan, har
vitsordat det yrkade beloppet om 6 310 kr avseende förlorad egendom. Ingen
erinran har gjorts mot ränteyrkandet.

Åtalspunkten 3
Mohamad Al-Hamalawi har bestritt ansvar för brottslig gärning. Han har vidgått att
han berört målsäganden som åklagaren påstått och att detta i sig utgör ett sexuellt
ofredande men han har gjort gällande att eftersom målsäganden var närmast
medvetslös och inte kan ha uppfattat den kortvariga beröringen är gärningen inte
straffbar. Han har bestritt det enskilda anspråket och inte vitsordat något belopp.
Angående yrkad ersättning för patientavgift har gjorts gällande att sådan inte är
ersättningsgill med beaktande av att beloppet motsvarar vanlig levnadskostnad.
Vårdnadshavarna har angett samma inställning som Mohamad Al-Hamalawi.

Ahmed Olwan har förnekat gärningen och bestritt det enskilda anspråket men
vitsordat 5 000 kr som skäligt belopp.

Åklagaren har sakframställningsvis anfört följande.
Kvällen den 8 maj 2015 var målsäganden på fest tillsammans med sin syster och
väninnan My. De hade samtliga druckit alkohol och målsäganden var så pass
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berusad att hon vägrades inträde på restaurang Bånken av entrévärden Martin Lund.
Av samma anledning vägrades hon inträde även på annan intilliggande restaurang.
Medan hennes sällskap var inne på Bånken uppehöll sig målsäganden på torget
utanför där hon fick kontakt med de fyra tilltalade. Tillsammans lämnade Alaaeddin
Madi och målsäganden torget medan övriga tre följde efter en bit bakom. Stundtals
bar Alaaeddin Madi målsäganden som förutom att hon var berusad också bar skor
med höga klackar. När paret svängde in på Västra Vallgatan passerade de väktaren
Kim Carlsson som reagerade över att målsäganden verkade höggradigt berusad till
skillnad från killen. Klockan var då omkring kl. 01.00. Paret gick vidare till en
undanskymd parkeringsplats. Fortfarande var övriga tre en bit därifrån. Paret
smekte och kysste varandra. När så Alaaeddin Madi frågade om de skulle ha sex sa
målsäganden nej. Hon stod och svajade medan Alaaeddin Madi tjatade på henne.
Han drog ned sina byxor och kalsonger och drog upp målsägandens klänning. Det
är osäkert om trosorna drogs ned. Medan de stod lutade mot en bil gjorde Alaaeddin
Madi samlagsliknande rörelse. Detta fortsatte sedan de hamnat på marken.
Målsäganden skrek nej och försökte värja sig men saknade förmåga. De reste sig
upp varpå målsäganden föll till marken troligen medvetslös. Klänningen var då
uppdragen. Hennes väska fanns en bit därifrån. Övriga tilltalade kom fram till
målsäganden. Ahmed Olwan knäppte upp kläderna och berörde målsägandens bröst
medan Mohamad Al-Hamalawi berörde hennes underliv utanpå trosorna. Daniel
Dahlström såg detta samtidigt som han tog målsägandens väska och gick bort med
denna ett tiotal meter. Strax därefter tog Ahmed Olwan en mobiltelefon ur väskan.
Dessförinnan hade Alaaeddin Madi tagit kontanter ur densamma. Samtliga tilltalade
sprang därifrån och sammanstrålade sedan. Dock har Mohamad Al-Hamalawi
uppgett att han sprang tillbaka och då såg att Alaaeddin Madi, med bar rumpa,
återigen låg på målsäganden. Ahmed Olwan sålde sedan mobiltelefonen i Näsby för
400 kr. Med anledning av skrik från målsäganden larmades polis som kl. 01.23 var
på plats hos målsäganden som då till polisen uppgav att hon våldtagits och rånats.
Även ambulans anlände och målsäganden fördes till sjukhus. De skador som
målsäganden åsamkats skedde i samband med att det var stora problem att få upp
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målsäganden på båren då hon inte samarbetade. Taget blodprov från målsäganden
uppvisade 2,28 promille etanol och spår av benzodiazepin vilket läkemedel
målsäganden tar dagligen enligt ordination. Inget DNA har påvisats på målsäganden
från Alaaeddin Madi. – Till en början inleddes ärendet som ett spaningsärende där
Daniel Dahlström kallades till polisen att höras som vittne. Hans uppgifter ledde till
att han själv blev misstänkt för tillgreppsbrott och övriga tre hämtades in för att
sedermera bli frihetsberövade.

Alaaeddin Madi har genom sin försvarare sakframställningsvis anfört
följande.
Målsäganden och han var båda aktiva med att smeka varandra och de genomförde
inte något samlag. Någon sperma från honom har heller inte påvisats. När
målsäganden segnade ner försökte han väcka henne och han lämnade inte platsen
förrän hon vaknade upp. Han tog inga ägodelar från henne.

Förhör har ägt rum med samtliga de personer som finns upptagna i
stämningsansökan. De har berättat i huvudsak följande.
Målsäganden har uppgett följande. Hon, hennes syster och hennes vänner förfestade
hemma hos en av vännerna. Hon drack lite mer än en flaska vin och några
likörshots. Hon hade även ätit an halv tablett Xanor. När de åkte in till stan kände
hon sig salongsberusad. De gick till Bånken men hon blev inte insläppt av vakten.
När hon blev nekad inträde även på O’Learys bestämde hon sig för att gå hem. Hon
började känna sig mer berusad och satte sig på en bänk på Stora torg. Där träffade
hon några killar och hon och en av killarna kysstes senare. Hans kompisar höll sig
på lite avstånd. Hon och killen började gå mot Kristianstadsbladet och eftersom hon
hade väldigt höga klackar och kände sig mer berusad bad hon killen bära henne en
bit. Killens kompisar följde efter. Hon och killen ställde sig vid en bil på en
parkering och kysstes. Hon kan inte minnas att de tog på varandra. Han frågade om
de skulle ha sex men hon sa nej. Han tjatade och hon sa flera gånger att hon inte
ville ha sex. Hon hamnade på marken men kan inte komma ihåg hur det gick till.
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Det var hårt och kallt. Efter att ha läst förundersökningsprotokollet och rannsakat
sina minnen kommer hon ihåg att hon blev tagen på brösten och rumpan och i
underlivet. Hon kan inte komma ihåg vem som gjorde vad. Hon har svaga minnen
av samlagsliknande rörelser och att någon särat på hennes ben. Efter händelsen var
hon öm och hade sveda i underlivet. – Hon hade en påse med sig till parkeringen
och i den hade hon lagt sin väska. Väskan innehöll bland annat mobil, nycklar,
bankkort, id-kort, busskort, kontanter, parfym, smink och en spegel. På sjukhuset
uppmärksammade hon att allt var borta. – Innan händelsen hade hon varit inlagd på
psykiatrisk klinik i två månader och tanken var att hon skulle bli utskriven efter
permissionen. Händelsen har orsakat henne mycket psykiskt illamående och hon
blev inlagd ytterligare en månad.

De tilltalade har lämnat samstämmiga uppgifter avseende följande. Daniel
Dahlström, Ahmed Olwan, Mohamad Al-Hamalawi och Alaaeddin Madi var
utanför Bånken. Alaaeddin Madi började prata med en tjej och de började hångla.
De tog på varandra och gick sedan mot Kristianstadsbladet. Tjejen var berusad och
bad Alaaeddin Madi bära henne. De stannade på en parkering och fortsatte att
hångla och ta på varandra. Efter en stund ramlade tjejen ihop som om hon blivit
medvetslös. Ahmed Olwan försökte väcka henne genom att slå henne på kinden och
på bröstet.

Daniel Dahlström, Ahmed Olwan och Al-Hamalawi Mohamad har lämnat
samstämmiga uppgifter om följande. Efter att målsäganden ramlat till marken
sprang de från platsen medan Alaaeddin Madi stannade kvar en kort stund. De
hörde sedan målsäganden skrika.

Daniel Dahlström och Mohamad Al-Hamalawi har uppgett att Alaaeddin Madi vid
något tillfälle gjorde samlagsliknande rörelser och hade byxor och kalsonger
neddragna så att hans rumpa var bar samt att målsägandens klänning var uppdragen.
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Daniel Dahlström har även uppgett följande. Han hörde att målsäganden sa nej men
att Alaaeddin Madi inte slutade förrän hon sagt nej flera gånger. Alaaeddin Madi sa
något på arabiska om att han behövde hjälp. Han såg att Mohamad Al-Hamalawi
satt vid målsäganden en till två minuter och rörde armen på ett sätt så att han fick
uppfattningen att Mohammad Al-Hamalawi rörde hennes underliv. Senare på natten
sa Mohamad Al-Hamalawi att han hade rört tjejen ”där nere”.

Mohamad Al-Hamalawi har även uppgett följande. Målsäganden sa att hon ville gå
till Alaaeddin Madis bil. Alaaeddin Madi sa till honom och de andra att han
behövde hjälp för att han inte kunde ”få in den”. Mohamad Al-Hamalawi rörde
ovanpå trosorna vid målsägandens underliv i ca två sekunder när hon var
medvetslös. De sprang från platsen men han sprang tillbaka när han hörde hur
målsäganden skrek. Han såg då att Alaaeddin Madi var ovanpå målsäganden och att
Alaaeddin Madis rumpa syntes.

Alaaeddin Madi har uppgett följande. Han och målsäganden hånglade och pratade
om vartannat. De pratade bland annat om att hon inte kom in på Bånken. Hon var
inte lika berusad i början som hon blev sedan. Hon var inte så berusad att hon inte
hängde med i samtalet. Han frågade två gånger om de skulle ha sex men slutade
sedan tjata. Hon frågade om de kunde gå till hans bil eftersom hon inte ville hångla
ute på gatan. Han sa att han inte hade någon bil. Han frågade om hon kunde ge
honom oralsex men hon sa nej. Han tog henne på rumpan utanpå kläderna och han
knäppte upp bältet men han hade inte naket underliv. Efter en stund ramlade hon
ihop. Hon låg på rygg och reagerade inte när han slog på henne. Han lyfte upp
hennes haka och lämnade platsen när han såg att hon blinkade. Att de andra sagt att
han gjorde mer med henne och att han hade naken rumpa beror på att de är ovänner
med varandra sedan tidigare.

Daniel Dahlström och Ahmed Olwan har samstämmigt uppgett följande. Daniel
Dahlström tog måsägandens väska när den låg några meter från henne och Ahmed
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Olwan tog en mobiltelefon ur väskan som han sålde till en man i Näsby. Daniel
Dahlström har även uppgett att Alaaeddin Madi tittade i målsägandens väska och
pratade om 200 kr varefter han la något, osäkert vad, i sin ficka.

Av vittnesuppgifterna har framkommit att målsäganden var mycket berusad den
aktuella kvällen. Hon blev snabbt otrevlig när hon blev nekad inträde på Bånken
och hon grät kort därefter. Hon vinglade och hade svårt att stå. Polisen Pernilla
Nilsson har vittnat om att målsäganden hade rödsprängda ögon och att hon luktade
alkohol.

Pernilla Nilsson har även uppgett följande. När hon kom till platsen var det så
mörkt att hon fick använda ficklampa. Målsäganden låg på mage på marken.
Målsäganden hade klänningen uppdragen så att hon såg hennes rumpa. Hon
uppfattade det som att hon hade trosor på sig. Målsäganden skrek mycket högt.
Målsäganden sa att hon hade blivit våldtagen och att det hade varit flera personer.
Målsäganden frågade efter sin väska flera gånger.

Tingsrätten gör följande bedömning.
Skuldfrågan
För en fällande dom i brottmål krävs att domstolen genom den utredning som har
lagts fram finner det vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig
till det som läggs honom till last. Det ska vara praktiskt sett uteslutet att det
förhåller sig på något annat sätt än åklagaren hävdar.

På målsägandens utsaga måste ställas höga krav. Högsta domstolen har i rättsfallet
NJA 2010 s. 671 framhållit följande. ”Vid bedömningen av utsagan finns det ofta
anledning att lägga vikt främst vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen
som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer,
påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser,
överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller
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tvekan i avgörande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma
utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller av ickeverbala faktorer i övrigt.”

Bedömningen av bevisvärdet av utsagan kan dock inte göras fristående från faktorer
som gäller målsägandens allmänna trovärdighet eller trovärdighet i just den
situation som ett åtal avser. Frågan om målsäganden har anledning att lämna
oriktiga uppgifter måste således prövas utifrån vad som förekommit i målet.
Detsamma gäller målsägandens möjlighet att lämna korrekta uppgifter, alltså
tillförlitligheten.

I målet är utrett att målsäganden aktuell kväll varit påtagligt berusad. Samtliga
hörda personer är överens om detta och analysresultatet talar i samma riktning. Att
målsäganden bitvis blivit buren förklarar såväl hon själv som övriga med att hon
förutom berusningen bar skor med så höga klackar att de var svåra att gå med.
Utredningen visar också att Alaaedin Madi och målsäganden, i vart fall till en
början, båda varit aktiva med kyssar och smek vilket förekom såväl på väg till
parkeringen som på parkeringen. Målsäganden har lämnat en lång berättelse vid
huvudförhandlingen från att vid tidigare förhör ha sagt sig inte minnas vad som
förekommit. Målsäganden har förklarat att hon nu minns vissa sekvenser efter det
att hon tagit del av hela förundersökningen och att hon nu verkligen har försökt att
minnas vad som skett. Tingsrätten finner det vara högst sannolikt att målsäganden
har stora minnesluckor efter intag av alkohol och tabletter och att risken är
överhängande att hon tror sig minnas efter att ha tagit del av förundersökningen.
Vidare kan det inte bortses från att sammanblandning kan ha skett av en tidigare
likartad händelse för några år sedan. Med anledning härav anser tingsrätten det inte
vara möjligt att utreda hennes verkliga minnesbilder varför hennes berättelse får
bedömas med största försiktighet. Målsäganden måste anses ha varit i en särskilt
utsatt situation till följd av påverkan av alkohol och tabletter. Alaaeddin Madi har
bestämt hävdat sin oskuld. Fråga blir om han hade uppsåt att otillbörligt utnyttja
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målsäganden i den situation hon befann sig i. De medtilltalade har samtliga uppgett
att de uppfattade det som att målsäganden och Alaaeddin Madi frivilligt och
gemensamt inledde ett intimt umgänge men att, som Daniel Dahlström berättat,
målsäganden i ett senare skede sa nej vilket Alaaeddin Madi inte hörsammade
förrän efter att hon upprepat detta. Daniel Dahlström har berättat att han sett
Alaaeddin Madis bara rumpa mot målsäganden och att samlagsliknande rörelser då
utförts. Även Mohamad Al-Hamalawi har berättat om detta. Alaaeddin Madi har
själv uppgett att han endast knäppt upp bältet efter att han frågat om sex men att
inga byxor dragits ner. Inte någon säger sig ha sett naket underliv från de
inblandade. Utredningen är inte sådan att det kan anses styrkt att de båda
inblandades underliv rört vid varandra. Inga vittnen har befunnit sig på platsen när
gärningarna ska ha ägt rum utan de hörda som var på plats är alla tilltalade. Redan
detta förhållande gör att deras utsagor måste bedömas med försiktighet.
Bevisningen är inte sådan att det kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att
Alaaeddin Madi våldtagit målsäganden eller att han haft uppsåt att försöka göra
detta. Däremot finner tingsrätten utrett att Alaaeddin Madi, efter det att
målsäganden sagt nej, ändå med uppsåt utnyttjat hennes tillstånd då hon varit
oförmögen att freda sig genom att utföra samlagsliknande rörelser mot henne.
Denna handling bedömer tingsrätten utgöra sexuellt tvång. Alaaeddin Madi ska
således fällas till ansvar för sexuellt tvång.

Mohamad Al-Hamalawi har erkänt att han berört målsägandens underliv på sätt
åklagaren påstått. Hans erkännande vinner stöd av utredningen och gärningen är att
bedöma som sexuellt ofredande. Däremot finns inget som motsäger Ahmed Olwans
uppgifter om att han berört målsägandens ansikte och slagit lätt mot hennes bröst i
syfte att väcka henne. Hans uppgifter får därför godtas och åtalet i den delen ska
ogillas.

Daniel Dahlström har uppgett att han tagit väskan efter att han tittat i den och
därefter flyttat den ett tiotal meter bort. I den situation han befann sig måste han,
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enligt tingsrättens förmenande, haft tillägnelseuppsåt varför han ska fällas till
ansvar för gärningen som tingsrätten bedömer som stöld av normalgraden. Av
Ahmed Olwans egna uppgifter framgår att han tagit mobiltelefonen direkt ur väskan
varför även han ska dömas för stöld. Mot Alaaeddin Madis bestämda förnekande är
inte styrkt att han tagit något ur väskan varför åtalet mot honom i den delen ska
ogillas.

Skadeståndsfrågan
Alaaeddin Madi har utsatt målsäganden för sexuellt tvång vilket inneburit en sådan
kränkning för henne vilken skäligen uppskattas till 25 000 kr jämte sveda och värk
med 5 000 kr. Vidare anser tingsrätten rimligt att viss ersättning ska utgå för den tid
efter händelsen som målsäganden varit inlagd på psykiatrisk klinik. Tio dagar om
100 kr per dygn får anses skäligt. Vad angår yrkad ersättning för medicin har dessa
kostnader inte ifrågasatts men någon utredning föreligger inte att denna kostnad har
direkt samband med aktuell händelse varför yrkandet härom inte ska vinna bifall.
Då åtalet för stöld har ogillats ska även det enskilda anspråket i denna del ogillas.

Mohamad Al-Hamalawi har utsatt målsäganden för sexuellt ofredande för vilket
målsäganden är berättigad ersättning för kränkning med skäligen 5 000 kr. Detta
belopp ska utges solidariskt med vårdnadshavarna. I övrigt råder inte sådan
kausalitet att skadestånd ska bifallas.

Daniel Dahlström och Ahmed Olwan har båda dömts för stöld. De har båda
vitsordat 6310 kr i ersättning för förlorad egendom vilket belopp ska bifallas och
utges solidariskt. I övrigt kan inte skadeståndsyrkandet vinna bifall.

Å samtliga belopp ska ränta utgå i enlighet med räntelagen.
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Påföljdsfrågan
Alaaeddin Madi förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes
senast den 16 januari 2015 för stöld och ringa narkotikabrott till ungdomstjänst 65
timmar varav tio timmar ansågs verkställda. Av yttrande från frivården framgår att
Alaaeddin Madi bor hos sina föräldrar och studerar. Vidare framgår att han
missbrukat narkotika och att det är oklart huruvida detta missbruk upphört. Vid
huvudförhandlingen har Alaaeddin Madi sagt att han varit drogfri hela våren. Ett
övervakningsbehov har ansetts föreligga. Han har inte bedömts lämplig för
samhällstjänst. Alaaeddin Madi har förklarat att ungdomstjänsten inte utförts
eftersom han inte blivit kallad men att han vill göra timmarna. Med beaktande av
arten och straffvärdet av det brott Alaaeddin Madi ska dömas för och efter avdrag
med hänsyn till Alaaeddin Madis ålder bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse
i två månader.

Ahmed Olwan är tidigare ostraffad. Då han inte infunnit sig efter kallelse till
frivården har inte något yttrande kunnat avges. Ahmed Olwan har vid
huvudförhandlingen uppgett att han bor tillsammans med sin mamma och syskon,
att han inte har några missbruksproblem, att han ska fortsätta att studera till hösten
och att han haft praktik på en bilfirma men att praktiken upphört då han blev
frihetsberövad. Då det saknas särskild anledning att befara att Ahmed Olwan
kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet kan påföljden bestämmas till
villkorlig dom. Med beaktande av att Ahmed Olwan varit frihetsberövad en inte
obetydlig tid ska det därjämte inte utdömas böter.

Daniel Dahlström förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret rörande två
fall av hastighetsöverträdelser och två fall av böter. Samtliga händelser har ägt rum
under 2015 och ledde till böter. Av yttrande från frivården framgår att Daniel
Dahlström lever under ordnade förhållanden med boende, skola och sommarjobb
vilket dock avslutades i samband med denna polisutredning. Förutsättningar finns
att bestämma påföljden till villkorlig dom förenad med böter.
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Mohamad Al-Hamalawi förekommer under två avsnitt i belastningsregistret
avseende ett godkänt strafföreläggande för olovlig körning 2014 och en
åtalsunderlåtelse för snatteri 2015. Av yttrande från såväl Arbete och
välfärdsförvaltningen i Kristianstad kommun som från frivården framgår att
Mohamad Al-Hamalawi är i behov av en stöd/samtalskontakt och att det finns ett
övervakningsbehov. Familjen har tackat nej till tidigare erbjudna insatser från
socialförvaltningen. Mohamad Al-Hamalawi har bedömts lämplig för
ungdomstjänst till vilket samtycke lämnats. Tingsrätten finner att påföljden bör
bestämmas till ungdomstjänst 40 timmar vilket straff ska anses verkställt genom
den tid Mohamad Al-Hamalawi varit frihetsberövad.

Övrigt
Begärda ersättningar från försvarare och målsägandebiträde får anses skäliga.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för de brott som de tilltalade döms för ska var
och en betala lagstadgad ersättning till Brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 6 (DV 400)
Överklagande ges in till tingsrätten senast den 4 augusti 2015 och ställs till
Hovrätten över Skåne och Blekinge.

På tingsrättens vägnar

Annika Bläckberg

AVRÄKNINGSUNDERLAG bifogas

I målet har deltagit rådmannen Annika Bläckberg samt nämndemännen Madeleine
Carlsson, Stefan Sturesson och Gunnar Hermansson. Domarna är eniga.
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-07-14
Mål nr: B 1121-15
Kristianstad

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19981014-2472

Datum för dom/beslut
2015-07-14

Efternamn
Al-Hamalawi

Förnamn
Mohamad

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

2015-05-22

2015-06-04

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 536
291 25 Kristianstad

Besöksadress
Kanalgatan 32

Telefon
Telefax
044-18 36 00
044-12 22 53
E-post: kristianstads.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-07-14
Mål nr: B 1121-15
Kristianstad

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19970203-1619

Datum för dom/beslut
2015-07-14

Efternamn
Madi

Förnamn
ALAAEDDIN Abdalnasser Abas

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
2015-05-20

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2015-07-06

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
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
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Kristianstad

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19970226-9615

Datum för dom/beslut
2015-07-14

Efternamn
Olwan

Förnamn
Ahmed Asad Mohammad

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
2015-05-22

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2015-06-04

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
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KRISTIANSTADS
TINGSRÄTT
Rotel 7
INKOM: 2015-07-06
MÅLNR: B 1121-15
AKTBIL: 96

Bilaga 2

Bilaga 3

KRISTIANSTADS
TINGSRÄTT
Rotel 7
INKOM: 2015-06-30
MÅLNR: B 1121-15
AKTBIL: 77

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

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

