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Följande åtal ogillas
1. Våldtäkt mot barn - åtalspunkt 1 A
2. Grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning - åtalspunkt 1 B
3. Våldtäkt - åtalspunkt 1 C
4. Rattfylleri - åtalspunkt 2 A
5. Narkotikabrott - åtalspunkt 2 A
Förverkande och beslag
1. I beslag taget 0,46 gram kokain förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2010-1400-BG15729, nr 7).
2. I beslag tagen 0,16 gram burprenofin förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2009-1400-BG13753, nr 6).
3. I beslag tagna två hagelpatroner och två kulpatroner förklaras förverkade. Beslaget
ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2009-1400BG13753, nr 7-8).
4. I beslag tagen pipa förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare 2009-1400-BG13753, nr 11 ).
5. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen 12,6 gram cannabis och 0,39 gram
kokain ogillas. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland;
beslagsliggare 2009-1400-BG13753, nr 1 - 5).
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter om målsägadens identitet och bostadsadress samt identiteten hos vittnena B H i aktbilagorna 15 (bilaga), 20-21, 39-43, 45, 81(bilaga), 82 samt bilaga 1 till denna
dom, ska bestå i målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Carl Gustaf Nyman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 185551 kr., varav
37110 kr avser mervärdesskatt.
2. Malin Rosenfelt tillerkänns ersättning av allmänna medel med 88242 kv, varav
17648 kr 45 öre avser mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
I domen avseende punkt 1 betecknas målsäganden som A och några av vittnena
som B - H. Det boende där A nu vistas benämns Boendet. De namn m.m. som döljs
bakom dessa beteckningar framgår av bilaga 1 (sekretessbelagd).

1. Åklagaren har yrkat att Gabi Youssef döms enligt 6 kap. 1 §, 3 § andra stycket
och 4 § brottsbalken samt 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) för våldtäkt, våldtäkt
mot barn, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och ringa narkotikabrott och då påstått följande.
A) Youssef har i november 2005 i verkstadslokaler på Grönbogatan i
Borås genomfört samlag med målsäganden A, född den 9 september
1991.
Youssef har därefter under tiden december 2005 till och med den 8
september 2006 i sin bostad på Sjömarken i Borås vid upprepade tillfällen genomfört vaginala. orala och anala samlag med målsäganden
A.
B) Youssef har under tiden den 9 september 2006 till och med 27 november 2010 i sin bostad på Sjömarken, i verkstadslokaler på Grönbogatan i Borås, under färd till Stockholm från Borås, i Partille samt
på annan plats i Borås vid flertalet tillfällen förmått målsäganden A.
som genom Youssefs försorg varit narkotikaberoende och alkoholberoende. att företa eller tåla sexuell handling genom att överlåta narkotika till henne på sätt beskrivits under D). Youssef har härigenom förmått målsäganden till flertalet vaginala, orala och anala samlag, varvid
han allvarligt missbrukat hennes beroendeställning till honom på
grund av hennes missbruk av främst narkotika men även alkohol.
Youssef har vid gärningarna visat särskild hänsynslöshet mot målsäganden A då han introducerat henne i narkotikamissbruk vid 14 års
ålder och därefter utnyttjat hennes missbruk till att systematiskt förmå
henne att medverka till olika former av samlag då hon varit påverkad
av narkotika eller alkohol.
Som alternativ gärning under B) görs följande gällande. I vart fall har
Youssef köpt sexuell handling av barn vid flertalet tillfällen genom att
i tiden innan målsäganden A fyllt 18 år, d v s den 9 september 2009,
förmå henne till vaginala, orala och anala samlag genom att överlåta
narkotika, alkohol och pengar till henne i enlighet med vad som görs
gällande under D). I tiden efter den 9 september 2009 görs gällande att
Youssef vid flertalet tillfällen mot ersättning i enlighet med vad som
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görs gällande ovan skaffat sig tillfälliga sexuella förbindelser beträffande målsäganden A.
C) Youssef har den 26november2010 i verkstadslokaler på Grönbogatan 5 i Borås med våld tvingat målsäganden A till analt samlag genom
att ta tag i henne och trycka henne mot en soffkant, hålla fast henne
samt därefter dra ned hennes leggings, varefter han genomfört analt
samlag med målsäganden.
D) Youssef har vid flertalet tillfällen under tiden februari 2006 till och
med den 26 november 2010 i Borås och vid något tillfälle i Stockholm
överlåtit mindre mängder cannabisharts och kokain, doser för eget
bruk vid varje givet tillfälle, till målsäganden A.
E) Youssef den 2 december 2010 på Grönbogatan i Borås olovligen
innehaft 0,46 gam kokain samt den dagen eller dagarna dessförinnan i
Borås olovligen brukat kokain, som är narkotika.
Åklagaren har i anslutning till detta åtal, med stöd av 6 § narkotikastrafflagen yrkat
förverkande av i beslag tagen narkotika (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsliggare 2010-1400-BG15729 nr 7).

2. Åklagaren har vidare yrkat att Gabi Youssef döms enligt 4 § andra stycket trafikbrottslagen (1951:649) för rattfylleri, enligt 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) för
narkotikabrott samt enligt 9 kap. 1 § första och tredje styckena vapenlagen
(1996:67) för vapenbrott och då påstått följande.
A) Youssef har den 27november2009 fört personbil på Göteborgsvägen i Sjömarken inom Borås kommun efter att samma dag eller dagarna dessförinnan olovligen ha intagit cannabis, som är narkotika, i
så stor mängd att det under eller efter färden funnits narkotika kvar i
hans blod.
Youssef har vid ovan nämnda dag i sin bostad på Göteborgsvägen i
Sjömarken inom Borås kommun. uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft 4 stycken patroner utan att ha rätt till det.
B) Ello och Youssef har den 27 november 2009 i bostad på Göteborgsvägen i Sjömarken inom Borås kommun. tillsammans och i samförstånd olovligen innehaft totalt 12,6 gram cannabisharts, 0,39 gram
kokain och 0,16 gram buprenorfin som är narkotika.
Åklagaren har i anslutning till detta åtal, med stöd av 6 § narkotikastrafflagen yrkat
förverkande av i beslag tagen narkotika (Polismyndigheten i Västra Götaland; be-
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slagsliggare 2009-1400-BG13753 nr 7 - 8) samt med stöd av 9 kap. 5 § första
stycket vapenlagen yrkat förverkande av i beslag tagen ammunition (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsliggare 2009-1400-BG13753 nr 1 - 6).

I anslutning till åtalet under 1 har sekretess A har yrkat skadestånd av Gabi Youssef
enligt följande.
A) avseende våldtäkt mot barn, 150 000 kr som ersättning för kränkning och
30 000 kr som ersättning för sveda och värk, jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 september 2006 till dess betalning sker.

B) avseende grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, 100 000 kr
som ersättning för kränkning och 30 000 kr som ersättning för sveda och värk, jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från deri.27 november 2010 tills dess betalning sker, alternativ avseende köp av sexuell handling av barn i tiden fram till
och med 9 september 2009, 75 000 kr som ersättning för kränkning.

C) avseende våldtäkt, 75 000 kr som ersättning för kränkning och 10 000 kr som
ersättning för sveda och värk, jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från den
26 november 2010 till dess betalning sker.

Gabi Youssef har i detta mål varit berövad friheten såsom anhållen och häktad under tiden den 2 december 2010 - 7 februari 2011.

ÅTALSPUNKT 1

Den tilltalades inställning
Gabi Youssef har erkänt ringa narkotikabrott enlighet med E i gärningsbeskrivningen. Han har i övrigt förnekat det åklagaren påstått. Han har vitsordat att har och A
en tid efter hennes 18 årsdag inledde en från båda sidor frivillig sexuell förbindelse
som pågick till den 27 november 2010.
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Han har medgivit förverkandeyrkandet.

Gabi Youssef har bestritt skadeståndsanspråken. Han har godtagit sättet för beräkning av ränta.

Utredningen
Förhör har skett med Gabi Youssef och med målsäganden A.

Vittnesförhör har skett med följande personer.
-

B som är A:s mor

-

D, E och H som är kamrater till A

-

C, F och G som är anställda på Boendet där A bott sedan december 2008

-

Socialsekreteraren Anna Redin som varit A:s handläggare inom socialtjänsten sedan sommaren 2008

-

Morad Chindeh och Kanaan Elias som båda bedrivit verksamhet i garaget på
Grönbogatan

-

Ara Abadijan som är Gabi Youssefs kamrat

-

Gina Björkroth Kry som tidigare bott granne med Gabi Youssef

-

Taxichaufförerna Paul Pedersen och Lennart Abrahamsson

-

Jamil Jamil som praktiserat i garaget på Grönbogatan

Som skriftlig bevisning har åberopats handling utvisande A:s bostadsadresser under
den aktuella tiden, anmälan angående försvunnen person, anmälan om annat övergrepp, beslagsprotokoll avseende narkotika, Viagratabletter och kläder, analysbesked avseende bruk av narkotika, foton av Gabi Youssefs bostad och arbetsplats,
journalutdrag från Boendet (delvis), journalanteckningar från Socialtjänsten i Borås
(delvis) och journalutdrag från sjukvården samt rättsintyg. Vidare har partier ur förhör under förundersökningen åberopats i samband med förhören i tingsrätten.
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Allmän bakgrund
A är född i september 1991. Som hållpunkter kan således anges att hon fyllde 15 år
i september 2006 och 18 år i september 2009. Vid den sista av de påstådda gärningarna var hon 19 år gammal.

A har under uppväxten bott hos sin mamma tillsammans med tre syskon. Pappan
var närvarande till dess hon var 3 - 4 år gammal. Hemmes mamma drabbades tidigt
av hjärntumör. A och syskonen hade en kontaktfamilj i samband med mammans
sjukdom. A har beskrivit sig som bråkig i skolan och har berättat att hon började
skolka när hon gick i sjunde klass. Under våren 2006 skrevs A in på Socialtjänstens
i Borås verksamhet Camp Neptun.

A har, under den tid som är aktuell i målet, bott på följande platser
-

Borås till och med den 31 december 2005

-

Sjömarken till och med den 31 augusti 2006

-

Fristad till och med den 4 april 2007

-

Bollebygd till och med den 6 november 2007

-

Borås till och med den 12 oktober 2008

Under tiden i Bollebygd var hon placerad i fosterfamilj. Med stöd av Socialtjänsten
i Borås har A vistats på utredningshemmet Vilgot under tiden den 12 oktober - den
3 december 2008 och därefter på Boendet.

Gabi Youssef och hans familj bodde tidigare i Borås men flyttade 2002 eller 2003
till Linköping. Efter separation flyttade Gabi Youssef ensam till Norrköping och i
oktober 2005 tillbaka till Borås för att börja på nytt. I oktober 2005 flyttade han in i
lägenheten i Sjömarken. Där har han bott ensam om man bortser från att Kamil Ello
bodde hos honom i oktober och november 2009.
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A:s berättelse
A har alltid känt sig utanför familjen och känt att hennes mamma inte älskat henne
lika mycket som hon älskade syskonen. Det kändes som om A fick skulden fick allt.
I mellanstadiet gick hon hos kurator och familjerådgivning m.m. Hon berättade saker för kuratorn som läckte ut till klassläraren som i sin tur nämnde det inför klassen. A:s förtroende för vuxna och auktoriteter skadades kraftigt av detta.

Första gången A drack sig berusad var hon 13 år gammal. Vid samma hade hon sin
första kontakt med narkotika. Det var då fråga om amfetamin. Hon hade inte rökt
hasch innan hon träffade Gabi Youssef.

Under lågstadiet umgicks A med Perla, som är Gabi Youssefs dotter. De var väldigt
nära kamrater under mellanstadiet. Under årskurs 5 separerade Gabi Youssef och
hans fru varvid frun och Perla flyttade till Linköping medan Gabi Youssef stannade
kvar i Borås. A och Perla var kamrater fram till det att Gabi Youssef förgrep sig på
A när hon 14 år. Därefter hade A svårt att träffa Perla.

Under högstadiet umgicks A med en tjej som heter Nadja. Hon är finsk rom varför
A kom att vistas i den kretsen. Det handlade mycket om att ställa upp och passa in.
Hon var rädd för att bli utfryst. Hon har aldrig haft några bra vänner. Hon fick under
högstadiet en än sämre kontakt med sin familj.

När fyllde 14 år var hon tillsammans med romerna och drack vodka. En kille drog
med henne in i skogen. De hade sex där fast hon egentligen inte ville. Hon ville inte
förlora oskulden på ett sådant sätt. Det var inget våld inblandat. Hon skämdes och
berättade inte för någon.

2005
Perla ringde från Linköping och de hade inte träffats på länge. Hon hade ordnat så
att A fick åka med Perlas pappa, Gabi Youssef, som ändå skulle till Norrköping. A
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åkte med Gabi Youssef och stannade hos Perla i Linköping under två dagar. Vid
hemresan hämtade Gabi Youssef henne i Linköping. Under resan talade han om att
hon hade blivit kvinnlig och sade att man inte kunde tro att hon bara var 14 år. Han
klappade henne på låret, och beklagade att hon inte var 18 år för då hade han kunnat
ta med henne på krogen m.m. Han bjöd henne också på cigaretter. Hon var oerfaren
och uppfattade inte de signaler som hon nu i efterhand kan se. På något sätt fick hon
förtroende för Gabi Youssef och öppnade sig för honom. Hon berättade om sina
problem med mamma och om händelsen med pojken i skogen. Han sade att han
skulle kunna hjälpa henne eftersom han bodde i Borås. När han fick veta att hennes
mobiltelefon inte fungerade sade han att han hade en mobil i sin verkstad som hon
kunde få. De åkte därför till verkstaden när de kom till Borås.

När de kom dit började Gabi Youssef kyssa henne. Hon blev chockad och ställde
sig frågan vad det var som hände. Hon kysste inte tillbaka utan satt helt stilla. Det
kändes som om hon stod vid sidan och tittade på. Han tog henne i händerna och
lyfte upp henne. Han tog av hennes mjukisbyxor och trosor. Han lade henne på rygg
på soffan. Hon är fullkomligt säker på att det fanns en soffa i verkstaden vid detta
tillfälle. Hon var fortfarande chockad och förstod inte vad som hände. Hon sa inget.
Han genomförde sedan ett vaginalt samlag. Hon hade bara haft samlag en gång tidigare. Hon skrek till för det gjorde så ont. Han drog ut sin penis och fick utlösning på
hennes mage. Sen gick han och hämtade papper. Efteråt sade de inget men rökte
varsin cigarett. Han gav henne också den mobiltelefon de talat om. Han sa bara att
han skulle hjälpa henne. Han ville också ge henne 500 kr. Hon ville inte ha pengarna eftersom det då kändes som om han hade köpt henne, utan lämnade tillbaka dem.
Gabi Youssef körde henne hem till hennes bostad där de stötte på hennes mamma.
Gabi Youssef kramade A och stoppade samtidigt ner 500 kr i hennes byxficka. Hon
kunde då inte protestera eftersom hennes mamma skulle undrat.

Efter denna händelse hörde de inte av varandra och A fortsatte sitt umgänge med
romerna. De hade svårt att skaffa alkohol. Att kunna skaffa alkohol gav status i um-
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gänget. Hon kände att hon kunde kontakta Gabi Youssef för att få hjälp att skaffa
alkohol och ringde därför till honom någon månad efter den förra händelsen, för att
få tag i öl. De träffades i hans bil vid ICA på Hulta. Han hade köpt tre paket cigaretter samt ett mobiltelefonkort. Det blev sedan så att kamraterna tjatade på A om att
hon skulle skaffa cigaretter och alkohol. Hon kontaktade därför Gabi Youssef för att
få hjälp med detta. Några gånger träffades de enbart för att jag skulle få alkohol
m.m. Vid kanske fjärde tillfället fick hon följa med Gabi Youssef hem för att hämta
det hon skulle få. Han frågade då om hon inte ville följa med till hans lägenhet men
hon sade nej.

Gången därefter - hon bodde då fortfarande på Skillingsgatan - var hon hemma hos
Gabi Youssef, i hans lägenhet. Han ville ha sex men hon sade att hon inte ville och
att det skulle göra ont men han sa att det inte skulle göra ont. De hade vaginalt samlag i hans säng. Hon sade att det gjorde ont men han försäkrade att det skulle sluta
göra ont.

2006
Efter det att hon flyttat till Sjömarken vistades hon mycket i en lägenhet i Borås och
hon blev där ytterligare en gång utsatt för ett sexuellt övergrepp av en romsk kille.

I slutet av januari bad Gabi Youssef henne att suga av honom. Hon tyckte att det
kändes smutsigt att göra så men han sade att så var det inte och hon gjorde som han
ville.

Från februari 2006 bodde hon mer hos sin mamma i Sjömarken. Hon bytte till Sandaredsskolan och umgicks inte längre med romerna. Gabi Youssef bodde alldeles i
närheten och hon gick ofta dit. Hon smet ut på natten och kom tillbaka på morgonen. Hon var där på vardagarna men även på helgerna. Hon sade att hon var hos
kamrater och hennes mamma orkade inte bry sig. Hos Gabi Youssef fanns det hasch
som han rökte och hon ville prova. När hon var hos Gabi Youssef rökte hon hasch,
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drack öl eller vodka, tittade på porrfilm och hade sex. Han visade henne porrfilm
och uppmanade henne att titta och lära sig så att hon sedan kunde likadant göra med
honom; "vill du inte kunna suga så bra och kunna ta i röven". Hon kunde träna på
honom. Han ville prova olika ställningar; allt var så nytt för henne, hon hade ju inte
haft ett sexliv tidigare. Han verkade vilja lära upp henne till porrstjärna.

Gabi Youssef övertalade henne att acceptera oralsex, sedan olika avancerade ställningar och därefter analsex. Han ville bara mer och mer. Gabi Youssef argumenterade för att hon skulle acceptera analsex genom att hävda att hon skulle få en mycket finare rumpa om hon hade analsex med honom. Han lovade också att inte föra in
hela sin penis. Hon kände att det var fel men han fick henne att känna att livet går ut
på droger och sex. Hon insåg att hon blev utsatt för sådant som inte var rätt men
samtidigt fick hon dricka alkohol och röka hasch. Hon blev lugn av att röka hasch.
Hon hade också komplex för sin rumpa, komplex och sina bröst. Oralsex blev ett
stående inslag men de hade inte alltid analsex för det gjorde så fruktansvärt ont. Vid
ett tillfälle lovade han henne 2 000 kr om hon accepterade analsex. Hon gick med
på detta. När hon sedan frågade efter sina pengar skrattade han bara.

Efter omkring två månader började de bråka. Gabi Youssef visade två sidor mot
henne. Å ena sidan var han som en älskare och å den andra som en pappa. Han började tala om för henne hur hon skulle bete sig mot familjen och mot sin mamma.
Hon besökte honom sedan inte på en tid. Efter ungefär en månad - möjligen i april gick hon dit och kastade sten på hans fönster. Hon och en tjejkamrat skulle rymma.
De hade bestämt att de skulle åka till Danmark och byta namn m.m. men de hade
inga pengar. Hon tänkte än en gång vara sina vänner till lags och ordna hjälp genom
Gabi Youssef. Han öppnade och släppte in henne. Hon berättade om planerna på att
rymma och behovet av pengar. Han började ta på henne men hon sade tydligt att
hon inte ville ha sex; de har inte träffats på länge. Han talade om att han inte hade
fått sex på flera veckor. Det blev emellertid ingen sex denna gång för hon gick därifrån. Det blev aldrig någon rymning, det vara bara prat.
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Efter en tid återupptog hon kontakten med Gabi Youssef och de hade sex. Att gå till
Gabi Youssef var som att fly hemifrån in i en annan värld. Hon ville bara gå dit och
sitta i lugn och ro och dricka och röka hasch. Hon fick också pengar av honom. När
hennes mamma undrade över att hon hade pengar, cigarettlimpor, mobilkort m.m.
sade hon bara att hon fått det av en snäll tjejkamrat som hette Somaile.

Efter flytten till Fristad i september 2006 träffades hon och Gabi Youssef mindre
under ett halvår och A vistades då mycket i Göteborg. De träffades bara två till fyra
gånger per månad. Tidigare hade det varit kanske fyra gånger per vecka.

Hon lärde känna Sabina på Camp Neptun. A var rädd att förhållandet till Gabi Youssef skulle bli känt men hon vågade berätta för Sabina eftersom hon i sin tur kände
till sådant om henne som kunde fungera som hållhake. Hon tog med Sabina till
Gabi Youssef. A hade sagt att Gabi Youssef skulle kunna fixa hasch åt dem. Gabi
Youssef bjöd på hasch i garaget. Han försökte kyssa och krama A men hon sa till
honom att inte göra så inför Sabina. Sabina stal vid detta tillfälle pengar av Gabi
Youssef.

2007
I mars 2007 rymde hon och Sabina. Syftet var enbart att komma bort från allt. A tog
mammas bankkort - hon kände till koden - och tömde kontot. De åkte till Göteborg
och sedan till Stockholm.

Under tiden i fosterfamilj i Bollebygd, där hon blev placerad efter rymningen, hade
hon inte så mycket kontakt med Gabi Youssef. Han kom vid tre eller fyra tillfällen
och hämtade henne på natten. De åkte till hans bostad och rökte hasch och hade all
möjlig sex, oralt, vaginalt, analt. Han drack inte alkohol för att kunna skjutsa henne
tillbaka.
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Hon kände att om hon levde upp till en viss bild så skulle hon accepteras. Gabi Youssef berättade för sina vänner om vad hon gjorde i sexuellt avseende och de sade,
enligt vad han berättade, ”vilken brud du har”.

Under denna tid träffade hon en kille. Hon ville hon inte vara otrogen mot honom
och hade därför bara lite kontakt med Gabi Youssef.

2008
Omkring februari 2008 började hon och Gabi Youssef att träffades mer frekvent
igen. Hon bodde då hos sin mor och åkte till Gabi Youssef på helgerna för att röka
hasch och komma bort från familjen. De hade sex vaginalt, oralt och analt. En tjej
som heter Johanna Almén var vid ett tillfälle med hemma hos Gabi Youssef. Han
hade hämtat dem på Kristineberg i Borås. De rökte hasch och drack men Johanna
började spy så de skickade hem henne. Därefter hade de sex.

Under våren och sommaren vistades hon mycket hos Gabi Youssef. Hon bodde en
tid hos en tjej på Norrby som heter Eva. A hade så mycket känslor som hon inte
kunde hantera. Hon drack alkohol för att komma ifrån. Sabina och hon satt på pizzerian och spelade på automaterna. På Norrby blev hon våldtagen av en okänd person. Hon orkade inte anmäla detta. Sedan drack hon ännu mer i flera dagar. Hon
ringde sedan till Gabi Youssef för hon ville komma bort från Norrby. När han kom
och hämtade henne hade hon knappt ätit, bara druckit i flera dagar. Kvällen efter
våldtäkten hade Gabi Youssef sex med henne. Han tog av henne kläderna och hade
samlag med henne i missionärsställningen. Hon hade också tagit en massa tabletter
och var snurrig i huvudet.

Hon hade ont i analöppningen. Det blödde och kliade och det gjorde ont när hon
hade avföring.
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När hon var på utredningshemmet Vilgot träffade hon inte Gabi Youssef eftersom
hon inte fick lämna hemmet. Hon ringde dock till honom när hon hade tillstånd att
ringa en kamrat under tio minuter per dag. Till personalen sade hon att han hette
Amir

Efter utredningshemmet hamnade hon på Boendet i december 2008. Hon kunde då
åter åka till Gabi Youssef. Hon gladde sig åt att åter få en öl efter tre månader på
Vilgot. Hon hade ingen lust att ha sex men han argumenterade att han inte hade
”fått nåt” när hon hade varit borta. De hade oral och vaginal sex. Vid denna tid hade
hon brutit kontakten med alla vänner och med familjen.

2009
Under 2009 var hon hos Gabi Youssef nästan varje helg. Hon drack alkohol men
rökte inte så mycket hasch eftersom hon var rädd att Boendets urinprovtagning
skulle avslöja henne. De hade sex och hon försökte leva upp till en image som inte
var hon.

Samtidigt var hon också arg för att Gabi Youssef förstörde hennes relation till Perla
och kände det som om det var hennes fel. Hela situationen kändes skev när han pratade med henne om sina barn. Hon ville inte höra att det gick bra för Perla när han
höll på att förstöra hennes eget liv.

I maj 2009 ringde en kamrat som heter Leonora från ett hem i Stockholm och ville
bli hämtad. Leonora kände till A:s relation till Gabi Youssef och ville att A skulle
be Gabi Youssef skjutsa. Gabi Youssef hade tidigare talat om att han och A skulle
åka till Stockholm för att träffa Gabi Youssefs kusin. De åkte till Stockholm. Under
resan rökte de båda hasch. A drack också öl. Ungefär halvvägs ville Gabi Youssef
att hon skulle suga av honom. Så skedde också. I Stockholm träffade A Leonora.
Hemma hos kusinen tog denne och Gabi Youssef kokain. Även A provade och upplevde en känsla som hon aldrig tidigare känt. Hon kände sig överlägsen, storslagen,
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bäst, piggast och som kung över världen. Hon hade aldrig trott att man kunde fastna
så lätt. När de kom hem till Borås så bad hon Gabi Youssef att fixa kokain.

Vid midsommar 2009 hade Gabi Youssef kokain hemma. A tog mer och mer. Hon
hade ingen botten när det gäller kokain. Kände att hon inte kunde ha sex utan kokain. När hon tog kokainet kände hon inte ens av olusten under sexet. De hade väldigt
mycket analsex. Det kunde bli fem-sex gånger under ett kokainrus. När ruset tog
slut fick hon panik, abstinens och ångest. Gabi Youssef kunde lägga ut sju - åtta
”linor” under en helg. Mot slutet tog Gabi Youssef nästan inget själv utan gav allt
till henne. Till slut bad hon Gabi Youssef att han inte skulle ha kokain hemma.

Under den tid Kamil Ello bodde hos Gabi Youssef slapp hon ha sex med Gabi Youssef

Den 18november 2009 kände hon att hon började få nog. Hon ringde anonymt till
polisen och tipsade om narkotikan. Polisen ingrep mot Gabi Youssef. Hon vågade
inte bryta kontakten eftersom hon trodde att Gabi Youssef då skulle förstå att det
var hon som satt dit honom.

2010
På nyåret 2009/2010 var de hos en kamrat till Gabi Youssef i. Partille. Där tog hon
kokain och kamraten sade till henne att hon var ”torsk” dvs. fast i kokainet. På toaletten försökte Gabi Youssef ha sex med henne bakifrån när hon stod upp. Hon bestämde sig för att hon inte ville vakna upp där dagen efter med avtändning efter
kokain m.m. utan kände att hon var tvungen att komma därifrån. Hon försökte få
pengar av Gabi Youssef till taxi. Han blev sur och försökte övertala henne att stanna. Hon tog dock sina saker och stack.

Härnäst träffades de i mitten av feb 2010. Hon åkte till Gabi Youssef för att säga
honom att det inte gick längre. Hon ville få ett avslut och att han skulle förstå vad
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han gjort. Hon berättade att hon träffat en kille. Hon drack en eller två öl men de tog
ingen narkotika. De lade sig att sova på olika ställen i hans lägenhet. På morgonen
lade han sig på henne och hon minns att hon kände hans dåliga andedräkt. Efter
flera uppmaningar att gå bort från henne satte han foten på henne och sa ”skit samma då”.

Hennes relation med den nya killen var precis sådan som den borde vara i hennes
ålder.

En lördag i april hade hon och kamraten Trifa hade rökt hasch och A var påtänd när
Gabi Youssef ringde. Han ville att de skulle komma till honom. Han kom och hämtade dem och de åkte till hans lägenhet. Han hade både hasch och kokain. Trifa ville
inte ta kokain för hon tyckte att Gabi Youssef verkade vara en psykopat. Gabi Youssef visade A till toaletten och sade att hon kunde ta kokain därinne. Sedan försökte han hålla fast henne varför hon nästan slängde sig ut efter att ha tagit kokainet.
Trifa ringde till en person som kunde hämta dem. Blev inget sex vid detta tillfälle
men ett återfall i kokainbruket. Måndagen efter denna händelse åkte Gabi Youssef
utomlands.

I juni eller juli spårade ur mellan henne och hennes kille. Kontaktade åter Gabi Youssef för hon ville ha kokain. Mådde dåligt eftersom hon visste att han skulle komma att utnyttja henne sexuellt, men suget efter alkohol och kokain tog över. Hon
försökte verkligen själv intala sig själv att inte åka dit. De träffades sedan sju - åtta
gånger under juni - augusti. De tog kokain, drack och hade sex.

Helgen efter hennes födelsedag hade Gabi Youssef fixat jättemycket kokain och de
hade sex. Hon fick i slutet av september 2010 veta att hon var gravid. Hon vet inte
vem som var far till barnet. Hon gjorde abort omkring två månader senare.
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I september eller oktober 2010 fick hon amfetamin av Gabi Youssef. Hon såg också
smulor i sin öl. Gabi Youssef sade inte vad det var men försäkrade att hon skulle
komma att må bättre. Han har senare sagt till henne att det var Viagra. Hon vet att
han har haft Viagra hemma. På natten flippade hon ur. Hon fick färghallucinationer
och ryckningar i kroppen.

Hon gjorde abort den 1 november 2010. Den 7 november 2010 var hon på sin brors
18 års fest. Hon hade druckit alkohol och fick sug efter kokain. Hon ringde till Gabi
Youssef. Ara Abadijan kom och hämtade henne. Hos Gabi Youssef drack hon alkohol och tog kokain. Hon var rädd att ha sex på grund av infektionsrisken efter aborten. Han menade att det inte skulle vara några problem om de hade analsex. De kom
att ha sex både analt och vaginalt. När kokainet gick ur kroppen svullnade hennes
mage upp och hon hade riktigt ont. Gabi Youssef ringde en taxi och hon åkte hem.

Den 26 november var en fredag. Hon tog bussen till Borås och blev sedan skjutsad
till Gabi Youssef av Morad. Hon behövde några öl som skulle hämtas i garaget.
Hon sa till Gabi Youssef att hon skulle åka tillbaka på kvällen men han sade att han
hade en känsla av att hon inte skulle komma att åka. Sen tog han fram en tallrik med
kokain och tog själv. Hon ville verkligen ha men visste hur dåligt hon skulle må.
Gabi Youssef började kyssa henne. Hon sade att hon fortfarande hade infektion och
inte kunde ha sex. Han bad henne då suga av honom. Hon satte sig istället vid hans
dator. Han tog fram penis och satte den mitt för hennes ansikte. Han strök sedan
med fingret kokain längs penis. Hon visste inte var hon skulle ta vägen så hon sög.
Hon kände hon skulle stänga av alla känslor bara göra det. När hon reste sig tryckte
han upp henne mot soffan, drog ner hennes leggings och penetrerade henne i anus
när hon stod framåtböjd. Hon slet sig loss och han fick i samma ögonblick utlösning. Hon gick sedan in på toaletten där hon kände hur det kokain som hon fått i sig
från hans penis slog till. Morad kom tillbaka och skjutsade henne till en kamrat.
Hon drack alla öl hon hade och blev helt flummig. Hon skjutsades tillbaka till Gabi
Youssefs lägenhet. Hon tog mer kokain. De hade analsex på så sätt att hon satt över
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honom och han lyfte henne upp och ner. Hon började blöda. Hon ringde senare till
sin mamma och bad att bli hämtad. Mamman hämtade henne vid 4-tiden på morgonen och skjutsade henne till hennes lägenhet. Dagen därpå ringde personalen på
boendet till polisen A ovetande. Hon blödde från anus, var bakfull och påtänd och
ville inte medverka när polisen kom

Allmänt
Hon ville inte komma i skuld hos knarklangare. Hos Gabi Youssef fick hon bra
hasch gratis. Hon var inte beroende av hasch på så sätt att hon fick abstinensbesvär.
Hon kunde vara utan men när hon hade tillgång till hasch kände hon ett sug. Gabi
Youssef ville ofta få i henne alkohol eller narkotika så att hon skulle vara beredd att
utföra sexuella tjänster åt honom. Även om hon äcklades av honom dövade drogerna hennes känslor för stunden. Hon har många gånger velat säga Gabi Youssef sanningen att han är äcklig, men har hejdat sig eftersom hon insett att hon då inte skulle
ha tillgång till kokain. Hon har aldrig betalat för den alkohol och den narkotika som
hon fått av Gabi Youssef. Hon har aldrig fått ta narkotika med sig från Gabi Youssef men däremot vid några tillfällen alkohol.

De första två - tre månaderna gjorde det ont vid vaginalt samlag. Analt samlag gjorde ont hela tiden. Orolig i början eftersom han inte använde kondom. Han sa att alla
ville ha honom och att han hade sex med alla. Hon uppskattar att de hade sex 30 50 gånger innan hon fyllde 15 år och 300 - 500 gånger därefter. Hon har gjort abort
tre gånger, 2007, 2008 och 2010. Vid de två första tillfällena var det inte Gabi Youssef som var fadern. Vid det sista tillfället vet hon inte.

Det är riktigt att hon inte varit sanningsenlig gentemot socialtjänsten, boenden m.fl.
om sitt narkotikabruk. När hon enligt journalanteckningarna har talat om att hon
prostituerad sig har hon syftat på Gabi Youssef. Hon har inte haft sex för pengar
med andra. Skälet till att hon vid en tidig läkarkontakt förnekade att hon hade sexualdebuterat tidigare var att hennes mamma var närvarande.
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Hon har aldrig sagt att hon ville gifta sig med Gabi Youssef. Det är tvärtom hans
ord till henne.

Hon har drabbats av sömnproblem och fått insomningstabletter och lugnande medicin. Hon har haft mardrömmar om sådant som Gabi Youssef sagt och gjort och hon
har mått dåligt av vetskapen att hon inte fick förlora sin oskuld tillsammans med
någon som hon tyckte om. Hon har också haft självmordstankar. Det har inte varit
fråga om hon skulle begå självmord utan om när. Hon har vid ett tillfälle gjort förberedelser.

Gabi Youssefs berättelse
Han hade förtidspension men hjälpte från det han kom tillbaka till Borås till i en
verkstad på Grönbogatan. Verkstaden hette från början Elias Motor men i oktober
2005 tog Morad Chindeh över den. Under en tid av två eller tre månader gjorde
Morad och Gabi Youssef i ordning verkstaden. Gabi Youssef fick egen nyckel till
garaget på våren 2006. Soffan ställde i kontoret någon gång efter årsskiftet
2005/2006. I kontoret fanns också biografstolar. Han arbetade med Försäkringskassans goda minne några timmar per dag men han vistades ofta i verkstaden även
andra tider. Senare tog det taxibolag som idag heter Taxi Kurir över och uppgiften
blev att serva taxibilarna.

Han lärde känna A när hon blev klasskamrat med hans dotter Perla i sju- eller åttaårsåldern.

I november 2005 åkte A med honom till Linköping och tillbaka. Under resan var A
pratsam och berättade efter en stund om sitt liv. När hon, efter att först ha förnekat
det, tillstod att hon rökte bjöd han henne på en cigarett. Det var aldrig tal om hennes
ålder eller om att han skulle bjudit ut henne på restaurang om hon varit 18 år gammal. Inte heller var det tal om att hon skulle få en mobiltelefon. När de kom fram
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till Borås skjutsade han henne direkt hem. Påståendet om att de hade samlag är en
direkt lögn.

Det dröjde sedan till mitten av januari 2006 innan han på nytt hade kontakt med A.
A behövde 100 kr och han gav henne pengarna. Efter hennes berättelse under bilfärden visste han att hon hade problem och han ville hjälpa henne. Han har en gång
hjälpt henne med att få tag i öl men det var först långt senare.

A har inte besökt honom så frekvent som hon påstått. Innan de inledde sitt förhållande hösten 2009 kan besöken räknas på handens fingrar. Han vill minnas att hon
varit på besök fyra gånger tillsammans med kamrater och en gång tillsammans med
Perla. Under 2006 var A aldrig på besök hos honom ensam. Det förekom aldrig
något samlag före hösten 2009. Han har inte visat porrfilm för A.

Några veckor efter A:s förelsedag 2009 kom hon på besök. De hade då haft telefonkontakt en tid. De åt middag, drack och pratade om hur mycket bättre A då mådde
jämfört med tidigare. A frågade honom varför han inte ville ha sex med henne som
många andra ville. Hon gav honom en invit genom att bl.a. visa brösten. Han lade
sina händer på brösten och situationen ledde till ett vaginalt samlag. Han ville
egentligen inte men det bara blev så. Förhållandet fortsatte och under hösten 2009
hade de sex vid minst fyra tillfällen. Kamil Ello bodde hos honom under cirka två
månader på hösten.

Nyåret 2009/2010 firade han hos sin kusin i Partille. På kvällen ringde A och sade
att hon ville fira nyår tillsammans med Gabi Youssef eftersom hon hade blivit
"blåst" av sina kompisar. Hon befann sig i Alingsås men kom till Partille. Gabi Youssef gav A 700 kr som hon skulle ge till den som skjutsat henne. Nyårsfirandet var
lyckat men omkring kl 4 på morgonen kom A och berättade att hon stod under hot
på grund av en skuld och ville ha 700 kr för att betala skulden. Denna gång fick hon
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inga pengar. Hon åkte sedan därifrån i bil och hon svarade inte i sin mobiltelefon
när han ringde.

Under början av 2010 hade de ingen kontakt men april eller maj återupptog de förhållandet och det förekom nya samlag. De hade telefonkontakt en eller två gånger
per vecka och träffades en del under sommaren. Han uppskattar att de under 2010
hade samlag vid som mest sju tillfällen. Det var fråga om samlag oralt, vaginalt och
analt.

De åkte vid ett tillfälle till Stockholm för att A ville besöka en kamrat. Det förekom
inte oralsex i bilen under resan.

Den 26 november 2010 träffades de i verkstaden någon gång mellan 17.30 och
18.00. Det förekom ingen kokain och inte någon sex. Stämningen dem emellan var
bra och hon fick 1 500 kr till en ny vinterjacka. Senare på kvällen, kl 22 eller 23,
ringde A och ville övernatta hos honom. Hon var "aspackad när hon kom. Han bjöd
på öl men det fanns ingen kokain. De pratade om att hon behövde skärpa sig. Hon
satt i hans knä och började ta på honom. Inledningsvis hade han inte lust till sex
men blev sedan kåt. A lade själv i ordning madrassen och drog av hans pyjamasbyxor. Hon sög honom och de hade sedan samlag vaginalt genom att hon satt över
honom med ryggen vänd mot hans ansikte. Hon lämnade lägenheten senare, när han
sov.

Gabi Youssef har aldrig givit A hasch. Vid två tillfällen har de rökt hasch tillsammans. Ena gången var vid besöket i Stockholm och den andra när A hade sin kamrat
Johanns med sig till Gabi Youssef. Det var vid detta tillfälle Gabi Youssef som
hade haschet. Han har aldrig gett henne alkohol att ta med. Han har bjudit på alkohol när hon varit hos honom och hon har haft friheten att själv ta om hon ville ha.
Det har hänt, väldigt sällan, att han själv använt kokain men han har aldrig gjort det
tillsammans med A. Det kokain som beslagtogs hos honom hade han köpt i Göte-
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borg . Det var från början ett gram. Han hade gömt hälften för att ha vid ett senare
tillfälle. Han är inte narkoman. Det har aldrig förekommit att någon haft synpunkter på att han varit påverkad i arbetet.

Under åren 2007 - 2010 var det i stort sett alltid någon annan i verkstaden när han
var där.

A hade berättat för honom om sina problem och han visste att hon saknade någon
att vända sig till. Eftersom han tyckte synd om henne och eftersom hon var dotterns
väninna hjälpte han ibland henne genom att ge henne 100 - 200 kr eller fylla på
hennes telefonkort. Under 2009 och 2010 talade A om att de borde gifta sig. Gabi
Youssef avböjde med hänvisning till sina barn. Han kan inte se något motiv till att
A beljuger honom.

B:s berättelse
När A var i 14 årsåldern var deras relation mindre bra. A levde lite sitt eget liv och
skolkade och ”strulade”. B hade varit sjuk länge och orkade inte alltid bry sig. B har
träffat Gabi Youssef två eller tre gånger. Första gången var när A hade fått skjuts av
honom hem från Linköping. B Hade inte full kontroll på vad A gjorde på kvällarna.
Hon visste att hon rökte och använde alkohol och hon misstänkte någon gång att det
förekom droger. Hon har från det A var 15 eller 16 år, i spridda fragment fått höra
lite om relationen till Gabi Youssef men hon vet inte när hon fick höra om övergreppen. Hon vet att hon vid något tillfälle funderade över om A sålde sig. Hon tror
att A råkat ut för tre våldtäkter. Uppgifterna om den andra i ordningen hade hon
spontant svårt att tro på. Under det senaste året att A bit för bit berättat att hon fått
droger, hasch och kokain, av Gabi Youssef. B förde inte detta vidare till Boendet
eftersom hon ansåg att det var deras sak att se sådant. A har också berättat om sex ganska grov sådan - med Gabi Youssef. Detta var dock när A var myndig. Natten
mellan den 26 och 27 november 2010 ringde A och bad att bli hämtad hos Gabi
Youssef. Hon lät rädd och upprörd. Hon skickade också sms som innehöll att hon
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inte kunde prata eftersom han kunde höra och att han tittade på henne med sina
”psykögon”. B uppfattade A som skärrad och påverkad av alkohol och narkotika. A
ville bli körd till Alingsås. Under färden berättade hon en våldtäkt analt och att hon
blödde. B minns i övrigt inte vad A berättade B uppmanade henne att kontakta boendet. B åkte sedan hem.

E:s berättelse
Hon lärde känna A 2006 på Camp Neptun. De umgicks då dagligen. Hon har följt
med A till Gabi Youssef vid två tillfällen. Första gången var i hans lägenhet. Det är
svårt att minnas när detta var men möjligen hade de känt varandra i omkring ett
halvår. A skulle av okänd anledning dit och E följde med. De bjöds på vodka och
hasch av Gabi Youssef. Någon betalning förekom inte. Gabi Youssef tog på A:s
bröst och mellan hennes ben och sade att han ville ha sex. A sade nej och det blev
ingen sex vid det tillfället. Det förekom inga närmanden mot E. Vid ett annat tillfälle - ganska nära det första tillfället - var de hos Gabi Youssef i verkstaden. De satt i
en soffa och vid en dator i ett litet rum. De rökte hasch som de fick av Gabi Youssef. Han tog A på brösten, i underlivet och på baken men sade inget om sina avsikter. E antog dock att han bjöd på hasch med en baktanke om sex. Sex förekom i vart
fall inte, möjligen på grund av att E var närvarande. Vid detta tillfälle stal E pengar
från Gabi Youssef. Hon vet att A brukade träffa Gabi Youssef och att det förekom
hasch och kokain samt sex. A sade att hon inte ville ha sex men E vet inget närmare
om varför det ändå blev så; kanske hade A svårt att säga nej. A har också berättat
om att hon fått pengar och saker av Gabi Youssef. E har uppfattat det som om A
började ha sex med Gabi Youssef en tid innan hon och E träffades. E har inte haft
någon kontakt med A de senaste två åren.

H:s berättelse
Hon och A var klasskamrater i Bollebygd. Hon vill minnas att det var hösten 2007.
De umgicks mycket, både i skolan och på fritiden, under det året. Fritiden tillbringade de till stor del i Borås. Vid ett tillfälle - troligen hösten 2008 - var de på fest hos

24
24
BORÅS TINGSRÄTT

DOM
2011-02-11

B 166-10

Rotel 2

A:s bror. De blev hämtade av Gabi Youssef - hon minns inte om det var A som
ringde Gabi Youssef eller tvärtom - och åkte till Sjömarken. H fick intrycket att A
känt Gabi Youssef en tid men hon fick ingen uppfattning om arten av deras relation.
Hos Gabi Youssef drack de alkohol och rökte hasch som han bjöd på. H mådde rätt
dåligt och gick efter en och en halv till två timmar. A stannade.

D:s berättelse
Hon och A bor båda på Boendet och har känt varandra och umgåtts ett drygt år. Vid
två tillfällen har D hon träffat Gabi Youssef. Vid det första tillfället - det var nog i
februari eller mars 2010 - plockades hon upp vid stationen i Alingsås av Gabi Youssef och en annan person. De hade redan plockat upp A. Det skulle till Gabi Youssef
för att där fanns droger. D följde med för att få röka hasch och prova kokain. I lägenheten fanns bara Gabi Youssef, A och D. Gabi Youssef tog fram öl och sprit och
därefter hasch som de rökte. D blev också erbjuden kokain men avstod från att prova. Den första "linan" tog de i köket. Därefter gick de flera gånger in på toaletten
när de skulle ta mer. Vid ett tillfälle kom A mer eller mindre ramlande ut genom
toalettdörren. Hon berättade senare att Gabi Youssef velat ha sex med henne men
hon hade vägrat varpå han knuffade ut henne från toaletten. Vid det andra tillfället
mådde A dåligt hos Gabi Youssef. D och en vän till henne hämtade henne där. Hon
berättade att Gabi Youssef varit på henne sexuellt. Hon grät jättemycket. A har berättat att hon använde kokain vid varje besök hos Gabi Youssef. Hon har också berättat att Gabi Youssef "varit på henne sexuellt" under flera år. Hon har inte berättat
några detaljer om det sexuella. AA har också berättat att Gabi Youssef var far till en
av hennes kamrater samt om pengar, alkohol, amfetamin och Viagra. D har flera
gånger träffat A när hon återkommit från besöken hos Gabi Youssef och sett att hon
då varit ledsen och förstått att hon ångrat sig. Även om i tidigare förhör sagt att kokainet togs på toaletten vid hennes första besök hos Gabi Youssef är hon idag säker
på att hon såg när den första "linan" togs i köket.
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Personalens på Boendet och Anna Redins berättelser samt innehållet i åberopade
journalanteckningar.
I det följande nämns i huvudsak journalanteckningar från Boendet. Journalanteckningarna från socialtjänsten löper i stora drag parallellt med Boendets anteckningar
och relaterar ofta till kontakter mellan socialtjänsten och boendet eller gemensamma
möten med A. Anteckningarna från boendet har skrivits av C, F eller G. Anteckningarna från socialtjänsten delvis skrivits av Anna Redin.

I journalanteckningarna från Boendet nämns Gabi Youssef första gången i december 2008. Han omtalas då som en vän som A övernattar hos och det förekommer
inga antydningar om sexuell aktivitet. Enligt en anteckning från den 24 mars 2009
har A då berättat att hon haft en sexuell relation med Gabi Youssef, att hon flera
gånger åkt till honom när hon sagt att hon skulle till Borås och att hon fått cigaretter
och pengar av honom. Den 26 mars har antecknats att A pratat om Gabi Youssef
men anteckningen säger inget om vad som sagts om honom. Den 31 mars antecknades att A börjat förstå att relationen med Gabi Youssef var osund och att hon ville
avsluta relationen och funderade mycket på hur det skulle gå till. Enligt en anteckning av den 13 maj 2009 har A tillsammans med C vid Gabi Youssefs bostad i Sjömarken där D hängde en kasse med Gabi Youssefs tillhörigheter på dörren. Den 20
mars 2010 har antecknats att A berättat att hon varit hos Gabi Youssef helgen före
men inget hade hänt annat än att hon hade sagt att de inte skulle träffas igen. I en
anteckning den 2 oktober 2010 nämns att A berättat att Gabi Youssef sänder sms
hela tiden och vill att de ska träffas. Den 7 november har antecknats att A berättat
att hon besökt Gabi Youssef och tagit droger, bl.a. kokain. Den 27 november finns
en längre anteckning som beskriver att A berättat att hon varit hos Gabi Youssef
och det händelseförlopp som leder till att polisanmälan görs utan A:s vetskap.

C, som var A:s kontaktperson på boendet har berättat följande. A talade om kompisens pappa Gabi Youssef i slutet av mars 2009 och sade då att det varit fråga om en
sexuell relation. C fick ingen uppgift om när detta hade inletts men uppfattade det
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som om relationen var avslutad. Under sommaren och hösten 2009 nämnde A inte
Gabi Youssef. Den 7 november 2011 nämnde A för första gången att hon hade använt kokain. Den 27 november ringde A och bad C komma. Hon berättade då att
hon hade blivit våldtagen. Hon var arg på sig själv för att hon hade varit hos Gabi
Youssef mot sin vilja. Hon berättade också att hon hade ont i underlivet och i analöppningen och att detta berodde på sex. Detta var första gången A nämnde att det
förekommit sex mot hennes vilja. När A senare fick klart för sig att polisanmälan
hade gjorts blev hon mycket arg och vägrade att överhuvudtaget medverka.

Mona Tulokas Karlsson har berättat följande. På Boendet har de successivt fått små
pusselbitar. A har nämnt sexuella övergrepp men inte något namn eller någon plats.
I mars 2009 talade A om en sexuell relation till Gabi Youssef. De har försökt hjälpa
A att avsluta kontakten med Gabi Youssef. Det har förekommit två byten av telefonkort och att saker som tillhörde Gabi Youssef återlämnats. Mona Tulokas Karlsson gör bedömningen att A:s svårighet att bryta kontakten med Gabi Youssef berodde på ett dåligt självförtroende, på att Gabi Youssef ringde och på känslan av att
Gabi Youssef var en vän och hon var beroende av vänskapen.

F har berättat följande. A har berättat om en våldtäkt när hon var 14 år gammal.
Hon har också berättat om ett förhållande till Gabi Youssef som pågått en längre
tid, både före och under vistelsen på Boendet. F har uppfattat det som om det var ett
sexuellt förhållande och att det var sporadiskt. F uppfattade det som om syftet med
att berätta var att testa F:s reaktion. A har inte berättat om att hon varit utsatt för
något övergrepp under tiden på Boendet.

Anna Redin har berättat följande. Hon har hört talas om ett övergrepp som A blev
utsatt för när hon var yngre. Hon har också hört att det under utredningstiden på
utredningshemmet Vilgot förekom uppgifter om att A utsatts före övergrepp av
pappan till en kamrat. I april 2009 fick Anna Redin direkt av A höra att hon blivit
utnyttjad av mannen - namnet Gabi nämndes - och hur detta hade påverkat A. A var
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fast besluten att inte göra polisanmälan. Anna Redin har också hört ett övergrepp på
Norrby nämnas men vet inget mer om det.

Ara Abadijans berättelse
Han känner Gabi Youssef sedan tre eller fyra år. De lärde känna varandra genom
Morad Chindeh som AA känner sedan länge. Gabi Youssef och AA hade ett
gemensamt intresse av trav och de träffades på lördagar och tittade på travprogam
på tv. När Gabi Youssef förlorade sitt körkort träffades de lite oftare ty då hjälpte
AA honom ibland med skjuts. Han träffade A första gången i september 2009. Han
och Gabi Youssef hämtade då A i Alingsås och körde till Gabi Youssefs bostad. A
föreföll trevlig och AA minns inte att något speciellt hände. AA stannade hos Gabi
Youssef under 30 - 40 minuter för att äta. Han har sammanlagt träffat A tre till fem
gånger. Oftast har han skjutsat henne mellan Alingsås och Gabi Youssefs bostad.
En gång skjutsade han henne till hennes mamma på Trandared i Borås. Det förekom
pussar och kramar mellan Gabi Youssef och A. AA tänkte att deras förhållande
måste vara ganska löst eftersom de verkade träffas ganska sporadiskt. Vid två tillfällen har AA hjälpt Gabi Youssef att överföra pengar till A:s konto. AA vet att
Gabi Youssef tyckte om A och ville henne väl. Han hoppades att hon skulle få ordning på sitt liv. Han har berättat om en relation med ganska häftig sex. Han beskrev
A som villig. Gabi Youssef har berättat att han gett A pengar till en ny jacka. Gabi
Youssef berättade också att A sagt att hon var gravid och sade att han inte visste om
det var hans barn. Han sade också i det sammanhanget att A bett honom om förlåtelse och berättat att det inte var hans barn.

Gina Björkroth - Krys berättelse
Hon bodde granne med Gabi Youssef i Sjömarken från det han flyttade in till 2008.
Huset är mycket lyhört. Man kunde nästan tala med sin granne genom väggen. Gabi
Youssef var inte hemma så mycket. Hon hörde ibland musik från hans lägenhet men
annars inget speciellt. Hon har inte från den lägenheten hört något som tytt på sexu-
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ell aktivitet. Hon kan inte minnas att hon har sett A. Hon kan bara minnas att hon
sett Gabi Youssef med kvinnligt sällskap en gång och då var det en äldre kvinna.

Morad Chindehs berättelse.
Han har känt Gabi Youssef i många år, sedan 1990-talet. De hade en tid en verkstad
tillsammans som en hobbyverksamhet. Detta startade troligen 2006. Han och Gabi
Youssef renoverade lokalen. I ett kontorsutrymme monterade Morad Chindeh biografstolar som sedan fanns kvar till dess det bolag som numera heter Taxi Kurir tog
över. Det fanns under den tid som Morad Chindeh var delaktig i verksamheten ingen soffa i kontorsutrymmet. Den aktuella soffan skänkte han till Gabi Youssef och
denna hade den inledningsvis i sin bostad. Han har senare flyttat den till kontoret.
Morad Chindeh minns inte säkert hur det var med nyckel till verkstaden. Möjligen
var det så att de bara fick en nyckel när de tog över. Om de sedan använde samma
nyckel eller om de lät göra en kopia vet han inte säkert. A har funnits i Gabi Youssefs sällskap de senaste två eller tre åren. Morad Chindeh har hört att hon var 19 20 år gammal. Han har på Gabi Youssef förstått att det var någon form av sexuell
relation mellan dem. Han har vid två, tre eller fyra tillfällen, under den tid Gabi Youssef saknade körkort, hämtat A i Alingsås och skjutsat henne till Gabi Youssef.
Den 26 november 2010 var A i verkstaden när Morad Chindeh, av skäl som han inte
minns, kom dit. Gabi Youssef bad honom skjutsa dem. Gabi Youssef släpptes av i
Sjömarken och A på Hässleholmen i Borås. A verkade glad och talade om att hon
skulle köpa en present till en guddotter. Morad Chindeh lade i övrigt inte märke till
något speciellt med henne. Gabi Youssef har för honom nämnt att A var gravid och
att han inte visste om han var far till barnet.

Taxichaufförerna Paul Pedersens och Lennarth Abrahamssons berättelser.
De har samstämmigt berättat att Gabi Youssef fungerar som mekaniker åt taxibolaget och att de normalt träffat honom minst en gång per vecka. De har aldrig uppfattat att Gabi Youssef vari påverkad när de träffat honom. Lennarth Abrahamsson har
berättat att han hört Gabi Youssef tala om A som en flickvän i största allmänhet
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men han har inget minne av att ha sett henne. Möjligen var det 2009 som han första
gången hörde talas om A. Paul Pedersen har förklarat att han inte sett någon flicka
tillsammans med Gabi Youssef.

Kanaan Elias och Jamil Jamils berättelser
Kanaan Elias har berättat att han överlät verkstaden till Morad Chindeh och att det
då bara fanns en nyckel till lokalen. Jamil Jamil, som praktiserat i verkstaden sedan
februari 2010, har berättat att Gabi Youssef sköter sitt jobb samt att han sett A i
verkstaden. Han har också umgåtts med Gabi Youssef och A i Gabi Youssefs bostad vid ett tillfälle. Som Jamil Jamil sett det har Gabi Youssef varit snäll mot A.

Domskäl
I detta mål, liksom i flertalet mål av denna typ, är målsägandens berättelse den enda
direkta bevisningen för de påstådda gärningarna, med undantag för påståendena i
punkt E. Åtalet avser, även nu bortsett från punkten E, två närmare preciserade gärningstillfällen - det första och det sista. Därutöver avser åtalet ett stort antal tillfällen
som inte är närmare preciserade vad gäller tid eller gärning.

Högsta domstolen (HD) har, senast i ett avgörande den 28 december 2010 (B 293710), klargjort att det 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,
samt att en trovärdig utsaga från målsäganden, i förening med vad som i övrigt har
framkommit i målet, kan vara tillräcklig för en fällande dom.

HD har vidare framhållit att det vid bedömningen av målsägandens berättelse ofta
finns 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
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eller 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
icke-verbala faktorer i övrigt.

A:s berättelse är, som framgått av det ovan intagna referatet, lång. Hon har berättat
spontant och sammanhängande. Berättelsen är klar, levande och detaljrik; i vissa
delar överraskande detaljrik med hänsyn till den tid som förflutit. Efter det att A i
november 2010 började berätta om det som åtalet avser har hennes berättelse varit
konsistent och hon inte beslagits med att ha lämnat någon osann uppgift.

A har återgivit några yttranden av Gabi Youssef samt berättat några speciella detaljer. Hon har exempelvis berättat om att Gabi Youssef den första gången ville ge
henne 500 kr som hon avböjde och att han senare när hon inte kunde protestera
stoppade pengarna i hennes byxficka. Hon har också berättat om hur Gabi Youssef
visade henne porrfilm med syftet att lära upp henne vad gäller sexuella aktiviteter.
Som särskilt ovanliga framstår uppgifterna om Gabi Youssefs argument att hennes
rumpa skulle bli finare av analsex och berättelsen om hur han lade kokain på sin
penis för att få henne att genomföra oralsex. Det är svårt att föreställa sig att A hittat
på dessa uppgifter.

Det står klart att A tidigare i olika sammanhang, har lämnat osanna uppgifter. Det är
fråga om att hon vid ett läkarbesök den 12 januari 2006 lämnat den oriktiga uppgiften att hon saknade tidigare sexuell erfarenhet. Detta har A förklarat med att hon,
som då var 14 år gammal, inte ville berätta om sin tidigare erfarenhet i mammans
närvaro. Det är vidare fråga om att A inför socialtjänsten eller personal på boenden
förnekat narkotikabruk. Detta har hon förklarat med att det närmast är självklart att
hon inte berättat sådant. Det har också framhållits att hon inför mamman, socialtjänsten eller personalen på boenden har använt namnen Somaile och Amir för att
dölja sin kontakt med Gabi Youssef.
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Att en 14-åring inte inför sin mor vill tala om sina tidigare sexuella erfarenheter är
inte ägnat att förvåna. Att en ungdom son är föremål för socialtjänsten omsorgen
döljer att hon brukar narkotika är inte heller det förvånande. Det måste ha stått klart
för A att en sanningsenlig beskrivning av relationen till Gabi Youssef skulle ha lett
till åtgärder från i vart fall socialtjänsten och de boenden där hon vistats. Inte heller
i den delen är det förvånande att hon valt andra namn för att lugna. Ingen av de nu
beskrivna osanningarna har någon inverkan på trovärdigheten i vad A i målet berättat.

Det har vidare påpekats att A enligt journalanteckningar talat om att hon hade prostituerat sig. Det sistnämnda har A förklarat med att hon kände det som om kontakten med Gabi Youssef var en form av prostitution och att hon när hon talat om den
lägenhet på Tullen där hon prostituerat sig tänkt på Gabi Youssefs lägenhet i Sjömarken. Uppgifterna om prostitution tycks ha lämnats i oträngt mål och det är inte
helt enkelt att förstå syftet. A:s förklaring är något långsökt. Uppgiften om att prostitution skett i en lägenhet på Tullen (en stadsdel i Borås) är märkligt precis om det
är en osann uppgift. Uppgifterna om prostitution måste vägas in vid den samlade
bedömningen av A:s trovärdighet.

A:s berättelse innehåller inga uppenbara orimligheter. Hon har uppskattat antalet
tillfällen då hon och Gabi Youssef haft sexuellt samvaro efter det hon fyllt 15 år till
300 - 500. A har också framhållit att det är fråga om en uppskattning och att hon
syftar på antalet samlag eller motsvarande och inte på antalet besök. Redan intervallet mellan det lägsta och det högsta värdet visar på uppgiftens osäkerhet. Antalet
tillfällen kan förefalla orimligt högt men i vart fall den lägre siffran är möjlig sett
till den period som avses och under förutsättning att A:s berättelse om frekvensen i
besöken hos Gabi Youssef är riktig. Detta är således inte en uppgift som inverkar
negativt vid bedömningen av A:s trovärdighet.

Vad som nu anförts talar för att A:s uppgifter i huvudsak är trovärdiga.
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Gabi Youssefs berättelse är inte så lång som A:s berättelse men detta får anses helt
naturligt med hänsyn till att mycket av det som A berättat inte inträffat enligt Gabi
Youssef. Även Gabi Youssef har berättat spontant och flytande så långt det är möjligt när berättelsen tolkas. Hans berättelse har i huvudsak varit konsistent. Han har
inte berättat något som framstår som orimligt. Han har inte beslagits med någon
uppenbar lögn. Han uppgift om att den sexuella relationen till A inletts kort efter
hennes 18-årsdag kan dock ge ett tillrättalagt intryck.

A:s kamrater D och E har berättat att de av A hört eller förstått att det förekom en
sexuell relation till Gabi Youssef. E har också berättat att Gabi Youssef i hennes
närvaro varit närgången mot A och givit uttryck för en önskan om sex, något som A
då vägrade. Uppgifterna ger visst, men mycket vagt, stöd för A:s uppgifter om att
det förekom sexuell samvaro betydligt tidigare än Gabi Youssef medgivit.

Vad personalen på Boendet och Anna Redin berättat och det som kan utläsas ur
journalanteckningar måste bedömas i ett sammanhang eftersom berättelserna i huvudsak avhandlar sådant som också antecknats i journalerna, oftast av någon av de
hörda. Uppgifterna visar tillsammans att A under våren 2009 lämnat uppgifter om
en sexuell relation till Gabi Youssef. Även dessa uppgifter är när det gäller de första
åren i den aktuella tidsperioden förhållandevis vaga och ger föga möjlighet att bedöma hur A:s kontakter med Gabi Youssef legat i tiden, frekvensen m.m. När det
åren 2009 och 2010 ger uppgifterna ett något starkare stöd åt A:s uppgifter.

A har berättat att det vid hennes besök i verkstaden 2005 fanns fällbara stolar där.
Morad Chindeh har berättat att han hade monterat biografstolar i kontorsutrymmet
och att dessa togs bort i samband med att det bolag som nu benämns Taxi Kurir tog
över. Denna uppgift ger visst stöd åt A:s uppgift att hon besökt verkstaden redan
2005 - 2006.
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A:s uppgift om att det vid hennes första besök i verkstaden fanns en soffa i kontorsutrymmet får stöd av att E berättat om att det fanns en soffa vid hennes besök i verk
staden under 2006 men motsägs å anda sidan av vad Morad Chindeh berättat om
soffan.

De blodiga trosor som efter händelserna den 26 - 27 november 2010 anträffats hos
A medger inga slutsatser i frågan om våldtäkt eftersom det efter den påstådda våldtäkten, enligt A:s egen berättelse, förekommit frivillig sex innefattande analt samlag.

Det läkarintyg som grundas på en undersökning fyra dagar efter den påstådda våldtäkten anger som slutsats att en rodnad runt anus och de blodiga trosorna inte kan
utesluta att A utsatts för analsex. Intyget saknar helt värde som bevis för att våldtäkt
förekommit.

Den omständigheten att Gina Björkroth-Kry, som under flera av de år som åtalet
omfattar har bott granne med Gabi Youssef i ett mindre hyreshus, inte har uppfattat
ljud som talar för sexuella aktiviteter medger inga långtgående slutsatser men ger i
vart fall inte stöd för A:s berättelse om tidvis mycket frekventa besök hos Gabi Youssef, innefattande sexuella aktiviteter. Mer anmärkningsvärda ter sig Gina Björkroth-Krys uppgifter om att hon under den aktuella tiden inte vid något tillfälle sett A
i anslutning till Gabi Youssefs bostad.

Vad Ara Abadijan, Jamil Jamil och de två taxichaufförerna berättat saknar större
betydelse för bedömningen.

Sammanfattningsvis kan tingsrätten inte finna att A:s berättelse får sådant stöd av
den övriga bevisningen att det kan anses styrkt att Gabi Youssef handlat på det sätt
som anges under punkterna A och C. Åtalet för våldtäkt mot barn (punkt A) och
våldtäkt (punkt C) kan därför inte bifallas.
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När det gäller påståendet under punkt B kan det konstateras att Gabi Youssef vidgått att det förekommit sexuella kontakter med A från september 2009 till november
2010. A:s uppgifter får i denna del vidare visst stöd av personalens berättelser och
journalanteckningarna samt av D:s uppgifter. Utredningen talar med viss styrka för
att dessa kontakter inletts tidigare än vad Gabi Youssef berättat.

En relation som den nu aktuella är, så länge det inte visats att den yngre parten var
under 15 år, som huvudregel inte straffbar. Åklagaren har i första hand gjort gällande att Gabi Youssefs agerande ska anses som grovt utnyttjande av person i beroendeställning.

För att någon ska kunna dömas för detta brott krävs han eller hon förmår en person
att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen
befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen.

Åklagaren har hävdat att A var i beroendeställning till Gabi Youssef på grund av att
han gjort henne beroende av främst narkotika som han sedan försett henne med.

Brottet utnyttjande av person i beroendeställning ska innebära ett maktövergrepp
mot en person som har den svagare positionen. Beroendeställningen kan vara en
narkomans beroende av den som tillhandahåller narkotika. Det krävs att den mot
vilken gärningen förövas skall stå under ett tryck som är av allvarlig betydelse för
honom eller henne.

Som tingsrätten återkommer till nedan är det styrkt att Gabi Youssef och A missbrukat cannabis och kokain tillsammans och att det varit Gabi Youssef som bjudit A
på narkotikan. Gabi Youssef har också bjudit A på alkohol. A har berättat att tanken
på att hon inte längre skulle ha tillgång till fri narkotika var en faktor som hon vägde in när hon funderade på att bryta kontakten med Gabi Youssef. A har samtidigt
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beskrivit sitt narkotikabruk på så sätt att hon inte är narkotikaberoende i den meningen att hon känner abstinensbesvär om hon inte får narkotika. Hon har förklarat
att hon kan vara utan narkotika men känner ett sug om den finns tillgänglig.

Utredningen tyder på att A känt ett beroende av kontakten med Gabi Youssef. Ett
beroende som i vart fall tidvis balanserat de nackdelar med kontakten som hon upplevt. A:s beskrivning av relationen talar emellertid för att beroendet varit mer komplext än enbart kopplat till narkotika och alkohol. Det synes ha sin egentliga grund i
A:s svåra personliga situation. Hon har förmedlat bilden att Gabi Youssef i någon
mening betytt trygghet, att han och hans bostad erbjudit en tillflykt från konflikter
och andra påfrestningar samt att hon i kontakten med honom fick en form av bekräftelse. A har själv berättat att hon tidvis upphört att träffa Gabi Youssef. Det har
inte framkommit att hon då upplevt några svårigheter på grund av att hon inte fick
tillgång till hans narkotika. A:s egen berättelse ger inte stöd för att tillgången till
narkotika haft en sådan allvarlig betydelse för att A skulle fortsätta relationen till
Gabi Youssef att hon därigenom kan sägas ha intagit en sådan beroendeställning
som avses i 6 kap. 3 § brottsbalken. Åtalet för grovt sexuellt utnyttjande av person i
beroendeställning kan inte bifallas.

Åklagaren har alternativt gjort gällande att Gabi Youssef genom att överlåta narkotika, alkohol och pengar köpt sexuella tjänster av A och därmed, för tiden före det
hon fyllde 18 år, gjort sig skyldig till köp av sexuell handling av barn och för tiden
därefter till köp av sexuell tjänst.

En förutsättning för ansvar för dessa brott är att det står klart för de inblandade att
ersättning lämnas som betalning för sexuella tjänster. A har berättat om ett tillfälle
som hon placerat under 2006 då Gabi Youssef erbjöd henne 2 000 kr för att hon
skulle acceptera analsex, ett erbjudande som hon accepterade. När samlaget genomförts vägrade han emellertid att betala under hänvisning till att det hade varit ett
skämt. Gabi Youssef har bestämt förnekat att något sådant förekommit. Det är inte
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mot hans förnekande styrkt att Gabi Youssef vid detta tillfälle köpte sexuella tjänster av A. Det står som redan berörts klart att Gabi Youssef bjudit A på narkotika
och alkohol och att han givit henne pengar. A:s berättelse ger dock inte stöd för att
detta skett som ett led i ett avtal om sexuella tjänster. Den omständigheten att han
må ha haft baktanken att generositet i dessa hänseenden skulle få A att vara mer
tillmötesgående utgör inte ett sådant köp. Det går inte heller att bortse från att generositeten med narkotika och alkohol kan ha haft till syfte att A under påverkan skulle vara lättare att övertala till sex. Det är inte styrkt att Gabi Youssef köpt sexuella
tjänster av A.

I anslutning till punkt D har Gabi Youssef erkänt att han vid två tillfällen rökt
hasch tillsammans med A. Han ha bestämt förnekat att det förekommit kokain när
hon varit med. Genom A:s berättelse i förening med vad D, E och H berättat är det
styrkt att Gabi Youssef tillhandahållit hasch vid minst fyra tillfällen och vid ett av
dessa även kokain. Han ska här dömas för narkotikabrott.

Det är genom Gabi Youssefs erkännande och utredningen i övrigt styrk att han på
det sätt som påstås i punkt E brukat och innehaft narkotika. Han ska i denna del
dömas för ringa narkotikabrott.

ÅTALSPUNKT 2

Den tilltalades inställning
Gabi Youssef har, beträffande A, vitsordat att han hade narkotika i kroppen men
förnekat brott eftersom han ovetande fått narkotikan i sig. Han har förnekat ringa
vapenbrott på grund av att han inte var medveten om att det var otillåtet att inneha
den anträffade ammunitionen. Gabi Youssef har vidgått att buprenofin-tabletten
tillhör honom men i övrigt förnekat vad som påstås under B och gjort gällande att
han inte känt till narkotikan som tillhör annan.
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Gabi Youssef har förklarat sig inte ha någon erinran mot förverkandeyrkandena.

Utredningen
Förhör har skett med Gabi Youssef. Med stöd av 35 kap. 14 § första stycket 3 rättegångsbalken har tingsrätten tillåtit att de under förundersökningen hållna förhören
med Kamil Ello har lästs upp.

Som skriftlig bevisning har åberopats beslagsprotokoll jämte fotografier, analysbesked, undersökningsprotokoll samt utlåtande från Rättsmedicinalverket.

Gabi Youssef har berättat att han fått narkotikan i sig genom att han druckit te i vilket Kamil Ello, Gabi Youssef ovetande, lagt cannabis. Kamil Ello har bekräftat att
han bryggt te med cannabis och förklarat att han inte sade något till Gabi Youssef
eftersom han inte fick använda droger hos denne. Det var inte hans avsikt att Gabi
Youssef skulle dricka av teet. Gy har förklarat att han inte kände sig påverkad.

Beträffande den narkotika som avses under B har Gabi Youssef berättat att han hittade buprenofin-tabletten i en bil som skulle skrotas och tog hand om den. Den övriga narkotikan visste han inget om. De tillhörde Kamil Ello. Kavajen som narkotikan låg i används sällan. Detta har Kamil Ello bekräftat och uppgivit att han lade
narkotikan på olika platser eftersom han visste att Gabi Youssef skulle kasta den om
han hittade den. Genom att sprida ut narkotikan garderade sig Kamil Ello mot att
förlora allt på en gång.

Gabi Youssef har uppgivit att han hittade ammunitionen när han arbetade med att ta
hand om gamla möbler på regementsområdet i Borås. Han behöll den som ett slags
minne och visste inte att det var otillåtet att inneha den.
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Enligt ett utlåtande från Rättsmedicinalverket är det mindre sannolikt att endast intag av te kokat med uppgiven mängd cannabis är tillräckligt för att förklara den
uppmätta halten av THC per gram blod hos Youssef.

Domskäl
Gabi Youssef uppgift om att han fått narkotika i sig stöds av vad Kamil Ello berättat. Någon bevisning som vederlägger uppgiften finns inte. Slutsatsen i yttrandet
från Rättsmedicinalverket har den säkerheten att den kan anses motbevisa uppgifterna. Åtalet för rattfylleri och ringa narkotikabrott under A ska ogillas.

Det står klart att Gabi Youssef olovligen innehaft den i beslag tagna ammunitionen.
Hans uppgift om att han inte vetat att innehavet var tillståndspliktigt är inte sådan
att den kan fria honom från ansvar. Han har i vart fall av oaktsamhet innehaft ammunitionen utan att ha rätt till det. Åtalet för ringa vapenbrott är styrkt.

Det är styrkt att Gabi Youssef olovligen innehaft en tablett buprenofin. Gabi Youssefs uppgifter om att han inte kände till den övriga narkotika som avses under B får
stöd av vad Kamil Ello berättat. Dessa uppgifter är inte motbevisade. Gabi Youssef
ska dömas för ringa narkotikabrott med avseende på buprenofin-tabletten. I övrigt
ska åtalet i denna del ogillas.

PÅFÖLJD
Gabi Youssef förekommer inte i belastningsregistret.

Sedvanligt yttrande har inhämtats från frivården.

Straffvärdet för de brott som Gabi Youssef nu döms för ligger vid fängelse en månad. Narkotikabrott av normalgraden är till sin art sådant att fängelse bör väljas som
påföljd. Gabi Youssef ska dömas till en månads fängelse. Straffet ska anses helt
avtjänat genom att han varit häktad.
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ÖVRIGT

Skadestånd
Av bedömningen under åtalspunkt 1 följer att A:s skadeståndsyrkanden inte kan
bifallas.

Förverkande
Yrkandet om förverkande av den narkotika som avses i åtalspunkt 1 punkt E är lagligen grundat och medgivet. Yrkandet ska bifallas.

Förverkandeyrkandet i anslutning till åtalspunkt 2, punkt A får anses riktat mot
Gabi Youssef. Han har lämnat det utan erinran. Yrkandet är lagligen grundat och
ska bifallas.

Förverkandeyrkandet i anslutning till åtalspunkt 2, punkt B, är riktat mot både Gabi
Youssef och Kamil Ello. Gabi Youssef har tillstått att han äger buprenofin-tabletten
och pipan. Förverkandeyrkandet är i denna del lagligen grundat och ska bifallas.

Tingsrätten har ovan funnit att den i anslutning till denna punkt beslagtagna narkotikan - med undantag för buprenofin-tabletten, till hör Kamil Ello. Denna narkotika
ska således inte förverkas hos Gabi Youssef. Förverkandeyrkandet ska således ogillas. Med hänsyn till att frågan om förverkande hos Kamil Ello inte prövas i denna
dom bör beslaget bestå till dess målet kan avgöras även mot Kamil Ello.

Återbetalning
Gabi Youssef frikänns nu på de åtalspunkter som utgjort den ojämförliga tyngdpunkten i målet. De delar där åtalet bifalls är sådana att Gabi Youssef möjligen inte
skulle ha fått offentlig försvarare. Kostnaden för försvaret bör stanna på staten.
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Sekretess
Det kan antas att A eller någon närstående till henne lider skada eller men om A:s
identitet röjs. Sekretess enligt 35 kap. 12 § offentlighets och sekretesslagen
(2009:400) bör därför även fortsättningsvis gälla för uppgifter om A:s namn och
adress, liksom för uppgifter om andra personers namn i den mån uppgifterna indirekt kan röja A:s identitet.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 4 mars 2011 ställs till Hovrätten för Västra Sverige

På tingsrättens vägnar

Lars Arfvidson

Avräkningsunderlag, se aktbilaga 85

Bilaga 2

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

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

skäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

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

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 dom-

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.

www.domstol.se
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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge
Åklagarkammaren i Borås
Tilltalad
Kamil Ello, 710610-0717
c/o Kamil Ello
Himmelstalundsvägen 7 Lgh 1203
602 16 Norrköping
Medborgare i Okänt
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Segerblom
Rosengrens Advokatbyrå i Borås AB
Österlånggatan 16
503 31 Borås

DOMSLUT
Begångna brott
Narkotikabrott

Lagrum
1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen
(1968:64)

Påföljd m.m.
Tidigare utdömd skyddstillsyn ska avse även den nya brottsligheten.
(2010-01-26, NORRKÖPINGS TR ENHET 1, B3076/09 )
Andra lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 1 p brottsbalken
Förverkande och beslag
I beslag tagen narkotika och pipa förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Borås; beslag 2009-1400-BG13753).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Postadress
Box 270
503 10 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 3537

Telefon
Telefax
033-17 70 00
033-10 30 88
boras.tingsratt@dom.se
E-post:
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
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Ersättning
Anders Segerblom tillerkänns ersättning av allmänna medel med 14 455 kr. Av beloppet
avser 2 891kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § 1 st.1 p .rättegångsbalken företagits till
avgörande i Kamil Ellos utevaro.

DOMSKÄL

Skuld och förverkande

Inställning
Kamil Ello har erkänt gärningen men bestritt att han innehaft narkotikan
tillsammans med annan. Han har medgett förverkandeyrkandet vad gäller
narkotikan men bestritt detsamma gällande en pipa.

Utredning
Vad Kamil Ello uppgett i polisförhör har lästs upp. Vidare har åklagaren åberopat
vad Kamil Ello uppgett vid hovrättens huvudförhandling där han hördes i anledning
av hovrättens prövning av åtalet mot Gabi Youssef rörande samma gärning.

Av åklagaren åberopad skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan.

Tingsrättens bedömning.
Kamil Ello har erkänt innehav av aktuell narkotika. Genom detta och hovrättens
ställningstagande gällande Gabi Youssefs befattning med samma narkotika finner
tingsrätten åtalet styrkt och att narkotikan innehafts av de båda tillsammans och i
samförstånd. Gärningen skall bedömas på sätt åklagaren påstått.

Förverkandeyrkandet avseende narkotikan är lagligen grundat och skall bifallas.
Vad gäller den beslagtagna pipan är den ett föremål av sådant slag som regelmässigt
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nyttjas vid bruk av cannabis. Förverkandeyrkandet skall därför även i denna del
bifallas.

Påföljd
Kamil Ello är 40 år gammal och förekommer under 22 avsnitt i belastningsregistret.
Han dömdes senast den 26 januari 2010 för ringa narkotikabrott till skyddstillsyn.

Frivården Norrköping har inte ansett det föreligga något övervakningsbehov längre.

Tingsrättens bedömning.
Kamil Ello har enligt ovan gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Gärningen har
begåtts före den senaste domen på skyddstillsyn. Denna påföljd bör därför omfatta
även den nu aktuella brottsligheten. Något skäl att återuppta övervakningen finns
inte.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Dv 400)
Överklagande senast den 28 december 2011, ställs till Hovrätten för Västra Sverige

På tingsrättens vägnar

Boris Preijde

Bilaga 1

BORÅS TINGSRÄTT
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Bilaga 2

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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