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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken
- 2013-06-30 -- 2013-08-31
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken
- 2013-05-01 -- 2013-08-31
Påföljd m.m.
Dagsböter 100 å 50 kr
Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Sekretess A och Sekretess B skadeståndsyrkande ogillas.
Sekretess
1. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som kan röja målsägandenas identitet samt på
övriga uppgifter om målsägandenas personliga förhållanden - i den mån sådana övriga
uppgifter inte har tagits in i domen - som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar
och som finns i förundersökningsprotokoll (aktbil 5 och 47) och bilagor till
stämningsansökan (involverade personer,aktbil 6 och övrig handling, aktbil 7). Samma
sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter i Partsbilaga
sekretess.Detsamma ska gälla för uppgifter om målsägandenas personliga förhållanden i
ljud- och bildupptagningar av förhör som hållits vid förhandling inom stängda dörrar.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Eva Smerling Winman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 83 303 kr. Av
beloppet avser 41 664 kr arbete, 19 120 kr tidsspillan, 5 858 kr utlägg och 16 661 kr
mervärdesskatt.
2. Katarina Engström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 32 149 kr. Av beloppet avser 22 134 kr arbete, 3 585 kr
tidsspillan och 6 430 kr mervärdesskatt.
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Per Aronsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 23 871 kr. Av beloppet avser 5 859 kr arbete, 1 793 kr
tidsspillan och 4 774 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1 och 2.
Sekretess A har yrkat enligt bilaga 3.
Sekretess B har yrkat enligt bilaga 4.
Ayad Hamid Abdulchaba har förnekat köp av sexuell handling av barn och köp av
sexuell tjänst.
UTREDNINGEN I MÅLET
Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisningen som framgår av bilaga 1. Förhör
har hållits med målsägandena Sekretess A och Sekretess B samt med tilltalade Ayad
Hamid Abdulchaba. Förhörspersonerna har berättat i huvudsak följande.
Sekretess A
Hon skaffade ett konto på sajten Badoo när hon var 16 eller 17 år för att hon skulle
sälja sig själv. Hon uppgav vid registreringen att hon var 21 år för att komma runt
minimigränsen på 18 år. Hon använde inte sitt riktiga namn. Hon brukade dock
berätta för männen hur gammal hon var för att förklara för dem varför de skulle
köpa cigaretter och alkohol till henne. Hon upprättade kontakt med Ayad för att han
skulle köpa sex. När någon behåller kontakten på Badoo är det underförstått att
personen är ute efter sex. Hon och Ayad träffades kanske någon timme efter deras
första kontakt, det var praktiskt för Ayad bodde nära hennes mamma. De började
träffas i april eller maj 2013. Hon gick till Ayad med Sekretess B, som visste varför
de skulle gå dit och som var med på det. De hade sålt sex tillsammans tidigare.

Första gången hos Ayad så prutade han priset så de fick 200 eller 250 kr var. Av
andra köpare brukar de få mellan 1 000 och 4 000 kr per gång. Ayad fick ett lägre
pris eftersom de var i desperat behov av pengar till alkohol eller cigaretter, och
dessutom bodde han så nära, så det tog aldrig mer tid än tio minuter. När de
träffades satte hon på larmet på sin telefon så att den skulle pipa efter tio minuter.

5
BORÅS TINGSRÄTT

DOM
2015-05-13

B 246-14

Södra enheten

Under de tio minuterna hade de sex, vaginalt, oralt och analt. Hon och Ayad var i
hans sovrum och Sekretess B väntade i hans vardagsrum eller kök. Sexet var
vidrigt, särskilt med tanke på åldersskillnaden. På hennes initiativ använde de
kondom då och varje gång efter det, vad hon minns. När telefonen pep så slutade
de, sedan var Ayad och Sekretess B själva i sovrummet i tio minuter. Hon såg inte
vad de gjorde. Efteråt fick han följa med till affären och köpa cigaretter till henne
för pengarna hon just tjänat. Hon minns inte om Sekretess B följde med till affären.
Hon förklarade för Ayad att hon behövde hjälp med att köpa cigaretter eftersom hon
var under 18 år. Ibland köpte han även alkohol till henne, men då fick han gå till
Systembolaget själv.
Sammanlagt träffades Sekretess A och Ayad omkring 15 – 20 gånger, kanske fler,
från april eller maj 2013 och några månader framåt. Detta var innan hon fyllde 18
år. Hon kan inte minnas hur många gånger de träffats efter att hon fyllt 18 år. Det
var samma procedur varje gång, hon sa en viss summa och Ayad försökte pruta.
Oftast betalade han direkt men ibland fick han ”handla på krita”. Ibland var det hon
som tog initiativet till att sälja sex, ibland tog Ayad initiativet till att köpa. Sekretess
B var med fler än tre gånger. Hon vet inte om Ayad kände till Sekretess B:s ålder
eller om Sekretess B träffat Ayad utan att hon själv varit med. Ayad och Sekretess
A pratade inte med varandra eller umgicks. Hon förklarade tydligt för Ayad att de
inte var kompisar och det var inte möjligt att missförstå hennes och Ayads relation –
de åt aldrig middag tillsammans eller sov ihop utan träffades bara hemma hos
honom för att ha sex eller dricka ihop. Hon sa även till honom att han var äcklig och
att hon bara umgicks med honom för sex. I augusti skrev hon till honom att hon
hade sex med honom bara för pengarnas skull. Hon minns inte när de slutade
träffas, kanske var det när han flyttade.

I polisförhören har hon sagt att hon inte minns om hon berättat sin ålder för Ayad. I
efterhand har hon dock kommit ihåg tillfällen då hon gjort det.
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Hon blev kränkt av att sälja sex till Ayad, särskilt när han försökte pruta.

Sekretess B
I slutet av maj eller början av juni 2013 skaffade hon en profil på Badoo för att sälja
sex där hon angav att hon var 18 år. Hon var kompis med Sekretess A, som sagt att
Ayad hade pengar och att de kunde sälja sex till honom, varför hon följde med
Sekretess A till Ayad. Hon vet inte om Sekretess A hade träffat Ayad innan. Först
gjorde de upp om hur mycket han skulle betala och hur lång tid han skulle få på sig.
Han betalade först efteråt. De var med honom en i taget. De var i hans sovrum,
Sekretess A var utanför och tog tiden, efter tio minuter skulle hon säga till. De hade
vaginalt sex utan kondom. Han tog och slickade på henne men hon markerade med
kroppen att hon inte tyckte om det, varvid han slutade. Hon sa inte så mycket utan
allt var på hans initiativ. När det gått tio minuter sade Sekretess A till och Sekretess
B lämnade sovrummet. De väntade tio minuter och efter det gick Sekretess A in.
Hon träffade Ayad vid tre eller fyra tillfällen. Det var alltid i hans lägenhet och
Sekretess A var med vid alla tillfällen. Det var samma tillvägagångssätt varje gång,
de kom in, gjorde upp om pengarna och sedan sattes klockan igång. De fick betalt
200 eller 300 kr per person varje gång. Hon gjorde det för att hon behövde
pengarna. Det var alltid Sekretess A som gjorde upp med Ayad. Hennes uppfattning
var att Sekretess A:s och Ayads relation var enbart affärsmässig. Det var vidare
alltid Sekretess A som hade kontakt med Ayad, hon själv hade inte ens kontakt med
honom över Badoo. När de träffades pratade de aldrig om hennes ålder. Sekretess B
rökte eller drack inte vid den tiden så hon behövde inte hjälp att köpa cigaretter. En
gång var hon med Sekretess A och Ayad i affären, då köpte Ayad cigaretter.
Sekretess B trodde att Ayad gick med till butiken för att betala för dem. Vid något
tillfälle gick hon och Sekretess A till Ayad och bad om pengar till cigaretter och
mat. Hon minns inte om de fick några pengar. Hon vet även att Sekretess A var där
vid minst ett tillfälle själv. Efter det att hon började skolan den 10 augusti 2013 har
hon inte umgåtts med Sekretess A eller träffat Ayad.
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Hon tyckte att det var obehagligt att ha sex med Ayad men det skiljde sig inte att ha
sex med Ayad från att sälja sex till någon annan.

Ayad Hamid Abdulchaba
Han och Sekretess A har varit ett par. De träffades på Badoo-chatten, där de hade
kontakt med varandra i en och en halv månad. En gång skrev hon att hon ville
komma hem till honom. Hon kom hem till honom och de pratade varken om sex
eller om pengar. De sågs två – tre gånger utan att det hände någonting mellan dem.
Efter detta började de ha sex med varandra. Hon gick in till sovrummet först och
han kom efter. Innan de hade sex första gången var det inte något prat om pengar.
Det var först efter att de haft sex tre eller fyra gånger som Sekretess A begärde
pengar via sms. Han är inte så bra på svenska men hans kompis hjälpte honom att
översätta och de började förhandla om pengarna. Han brukade alltid försöka pruta
eftersom han var arbetslös och saknade pengar, vilket även Sekretess A kände till.
Han gav Sekretess A pengar tre eller fyra gånger, men betalningarna var inte
kopplade till deras sexuella relation. När hon gått därifrån och behövt pengar så
skrev hon det till honom. Ofta bad hon om alkohol men han har aldrig köpt sprit
eller cigaretter till henne. Han har dock bjudit henne på öl och ibland har hon haft öl
med sig. De träffades inte dagligen utan det kunde gå flera veckor mellan deras
möten. Totalt träffades de omkring 15 gånger och hade sex vid tio tillfällen. De
träffades alltid i hans lägenhet på hennes initiativ och de brukade dricka alkohol och
lyssna på musik tillsammans. De blev tillsammans under april eller maj 2013 och
var ett par till dess att han flyttade till Örebro i september 2013. De hade en
fungerande relation även om Sekretess A ibland drack för mycket alkohol. När
Sekretess A var full hotade hon ibland med att hon skulle ringa polisen. Han förstod
inte varför eftersom han inte hade gjort någonting.

Sekretess B var med hos Ayad två eller tre gånger. Hon och Sekretess A brukade
komma till honom tillsammans. Första gången ville de gå på promenad med Ayad.
De gick till macken och Ayad köpte cigaretter till sig själv. Han har aldrig haft sex
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med Sekretess B. Däremot brukade han och Sekretess A vara själva i sovrummet
medan Sekretess B satt i vardagsrummet.

En gång frågade Ayad om Sekretess A sålde sexuella tjänster och hon svarade att
det hände ibland. Hon sa att hon brukade få 1 000 kr eller 2 000 kr av andra. Han
frågade då varför hon bara begärde 200 kr eller 300 kr av honom och skrattade åt
henne när hon sa att hon kunde få så mycket mer pengar från andra. Hon har varit
med honom sju eller åtta gånger men han hade ingen aning om att hon försökte sälja
sig till honom. Många gånger skedde det på hennes initiativ. Ibland skrev hon att
hon behövde pengar och begärde 500 kr eller 1 000 kr men han sa alltid 200 kr eller
300 kr. Han fick en känsla av att de var vänner och trodde inte att det kunde handla
om försäljning av sex eftersom det kostade så lite pengar. När Sekretess A begärde
för mycket pengar skojade han och bad henne gå till de som gav henne mer pengar
istället. Han trodde henne inte när hon sa att hon skulle sälja sig till andra män. Hon
ser inte ut som en person som gör det. Han kopplade inte ihop att hon begärde
pengar av honom med att hon sagt att hon säljer sin kropp.

Det stämmer att han fick ett sms från Sekretess A den 9 augusti 2013 där hon skrev
att hon hade sex med honom bara för pengarna. Sekretess A hade varit hemma hos
honom och druckit. Hon var berusad och blev arg när Ayad inte tillät henne
använda hans lägenhet till en fest, till vilken Ayad inte var bjuden. Sekretess A gick
ifrån lägenheten och Ayad förstod att hon ogillade honom för att han inte gav henne
pengar och inte accepterade hennes regler. Efter detta skickade hon sms:et.

Vad gäller målsägandenas ålder har Sekretess A sagt att hon var 21 år gammal när
de lärde känna varandra på Badoo. Detta stod även i hennes profil. Även om han
inte kan så bra svenska så förstod han siffrorna. Vad han minns frågade han
Sekretess B om hennes ålder den andra gången hon var hemma hos Ayad men fick
aldrig något svar. Han är medveten om att det är förbjudet att ha sex med barn. Om
han vetat att hon var underårig så skulle han inte ha accepterat det.
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Det stämmer inte att Sekretess A begärt att få låna pengar och betalat tillbaka i
natura. Han har inte lämnat andra uppgifter hos polisen än de han lämnat i
tingsrätten, men han har genomgående haft problem med tolkningen i polisförhören
och det är därför de innehåller en del fel.

DOMSKÄL
Av den muntliga bevisningen i målet är det styrkt att Ayad Hamid Abdulchaba och
Sekretess A har haft sexuella relationer vid ett flertal tillfällen. Sekretess A har
anfört att så har skett 15 – 20 gånger innan det att hon fyllde 18 år, och sedan ett
okänt antal gånger efter. Ayad Hamid Abdulchaba har anfört att det rört sig om
omkring tio tillfällen. Ayad Hamid Abdulchaba har dock invänt att han inte köpt
sex av Sekretess A utan att de har levt i en relation. Han har i och för sig medgivit
att han vid några tillfällen givit pengar till Sekretess A samt att de har diskuterat hur
mycket pengar han ska betala, men att han inte förstått att det rört sig av försäljning
av sex och det har vidare rört sig om för låga belopp för att det ska kunna anses att
han har köpt sex.
Av den skriftliga bevisningen i målet framgår bland annat att Ayad Hamid
Abdulchaba till Sekretess A skickat sms med innehållet ”Vill du sex?”, varefter
Sekretess A och Ayad Hamid Abdulchaba genom ett antal sms förhandlat om priset.
Tingsrätten finner att det genom Ayad Hamid Abdulchabas egen berättelse samt
den skriftliga bevisningen i målet är visat att Ayad Hamid Abdulchaba har köpt sex
av Sekretess A. Vad Ayad Hamid Abdulchaba invänt rörande hans uppfattning om
den relation han haft till Sekretess A förändrar inte denna bedömning.
Ayad Hamid Abdulchaba har vidare invänt att han inte varit medveten om eller haft
anledning att anta att Sekretess A har varit under 18 år vid gärningarna.
För att dömas till ansvar för köp av sexuell tjänst av barn förutsätts att
gärningsmannen haft uppsåt till gärningen. Vad gäller barnets ålder krävs dock
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endast oaktsamhet, vilket framgår av 6 kap. 13 § brottsbalken. Således döms även
den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått
föreskriven ålder. Enligt kommentaren till nämnda lagrum ska ansvar således inte
utdömas, om barnet hade en kroppsutveckling som normalt förekommer avsevärt
över åldersgränsen och omständigheterna i övrigt inte givit gärningsmannen
anledning att vara på sin vakt.
Ayad Hamid Abdulchaba och Sekretess A:s uppgifter om vilken information Ayad
Hamid Abdulchaba haft rörande Sekretess A:s ålder går isär. Båda har uppgett att
Sekretess A:s uppgivna ålder på Badoo var 21 år, men i övrigt står det ord mot ord.
Någon stödbevisning har inte åberopats. Under dessa förhållanden, och då
tingsrätten inte finner Ayad Hamid Abdulchabas berättelse så otrolig att den helt
ska bortses från, ska den tilltalades uppgifter läggas till grund för bedömningen. Det
är inte visat att Ayad Hamid Abdulchaba haft särskild anledning att anta att
Sekretess A varit yngre än 18 år, varvid han inte kan anses varit oaktsam i
förhållande till Sekretess A:s ålder.
Med hänsyn till vad som sålunda anförts i fråga om åtalet under åtalspunkten a) ska
åtalet för köp av sexuell handling av barn ogillas samt åtalet för köp av sexuell
tjänst bifallas.
Vad gäller åtalet under åtalspunkten b) gör tingsrätten följande överväganden.
Sekretess B har uppgett att hon haft sex med Ayad Hamid Abdulchaba mot
betalning vid tre eller fyra tillfällen. Sekretess A har anfört att Sekretess B varit med
hemma hos Ayad Hamid Abdulchaba samt att Sekretess B och Ayad Hamid
Abdulchaba har befunnit sig ensamma i sovrummet, men att Sekretess A inte sett
vad de gjort. Sekretess B har dock sagt till Sekretess A att hon haft sex med Ayad
Hamid Abdulchaba. Ayad Hamid Abdulchaba har förnekat att han haft sex med
Sekretess B. Ord står mot ord varvid, av samma skäl som angetts ovan, Ayad
Hamid Abdulchabas berättelse ska läggas till grund för bedömningen. Eftersom det
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inte är visat att Ayad Hamid Abdulchaba haft sexuella relationer med Sekretess B
ska åtalet i den delen ogillas.
Påföljd
Ayad Hamid Abdulchaba dömdes den 9 juli 2012 för misshandel vid två tillfällen
samt olaga hot vid två tillfällen. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med
samhällstjänst och alternativstraffet bestämdes till fyra månaders fängelse. Nu
aktuell brottslighet har således begåtts under pågående prövotid.
Påföljden för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse upp till ett år. Vid
fastställande av straffvärdet för ett brott ska enligt 29 kap 1 § brottsbalken särskilt
beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit. Även
flergångsbrottslighet kan utgöra en försvårande omständighet. Ayad Hamid
Abdulchaba har gjort sig skyldig till upprepade köp av sexuell tjänst. Utifrån
berättelserna i målet finner dock tingsrätten att några ytterligare försvårande
omständigheter inte föreligger. Påföljden, som ska utdömas särskilt, ska därför
stanna vid dagsböter.
Övrigt
Ayad Hamid Abdulchaba har gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst. Det är fråga
om frivilligt deltagande i sexuella aktiviteter och det brottsliga består i att
gärningsmannen skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Den
omständigheten att någon frivilligt deltagit i en handling innebär i allmänhet att
gärningen inte kan anses ha innefattat en allvarlig kränkning mot denna person. Det
föreligger således inget utrymme att döma ut kränkningsersättning till Sekretess A
varför hennes skadeståndsyrkande ska ogillas.
Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska även Sekretess B:s skadeståndsyrkande
ogillas.
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Ayad Hamid Abdulchaba har gjort sig skyldig till ett brott för vilket fängelse ingår i
straffskalan. Han ska därför betala föreskriven avgift enligt lagen om
brottsofferfond.

Med hänsyn till Ayad Hamid Abdulchabas ekonomiska förhållanden ska kostnaden
för försvararen stanna på staten.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (DV 400)
Överklagande ges in till tingsrätten senast den 3 juni 2015 och ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Ove Lindström

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Martin Ekelin

1(2)
62
AM-4515-14
404A-21

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-06-16

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

Borås tingsrätt
Borås tingsrätt , Rotel 9
Box 270
503 10 BORÅS

INKOM: 2014-06-16
MÅLNR: B 246-14
AKTBIL: 4

TR mål: B 246-14
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Abdulchabar, Ayad Hamid
Personnr

Medborgare i

19840610-3237

Irak

sorani

Adress

Bredfjällsgatan 12 Lgh 1702 424 35 ANGERED
Offentlig försvarare/ombud

Smerling Winman, Eva, Adv firman Eva Smerling Winman AB, Nygatan 18 B, 441 30
ALINGSÅS
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
KÖP AV SEXUELL TJÄNST och KÖP AV SEXUELL HANDLING AV
BARN (1400-K192407-13)
Målsägande
Målsäganden A (se sekretessbelagd bilaga); önskar advokat Per Aronsson
som målsägandebiträde
Målsäganden B (se sekretessbelagd bilaga); önskar advokat Katarina
Engström som målsägandebiträde
Gärning
Ayad Hamid Abdulchabar har vid ett flertal tillfällen
a) skaffat sig tillfälliga sexuella förbindelser med A mot ersättning, och
b) förmått B, som var under 18 år, att mot ersättning företa eller tåla
sexuella handlingar.
Det hände under tidsperioden juni-augusti 2013 på Fessingsgatan 4 i Borås.
Ayad Hamid Abdulchabar begick gärningarna med uppsåt.
Lagrum
6 kap 11 § brottsbalken och 6 kap 9 § brottsbalken

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 624
50113 BORÅS

Lilla Brogatan 31

010-562 72 20

registrator.ak-boras@aklagare.se

Telefax

010-562 72 47

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Martin Ekelin

2014-06-16

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsägandena
Förhör med tilltalade Ayad Hamid Abdulchabar
Skriftlig bevisning
Information i Abdulchabars telefon, fup s. 4-16
Information från AB Bostäder, fup s. 17
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 h

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
62
AM-4515-14
404A-21

Bilaga 2
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Martin Ekelin

2015-01-17

1(1)
94
AM-4515-14
404A-21

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

Borås tingsrätt
Borås tingsrätt , Rotel 9
Box 270
503 10 BORÅS

INKOM: 2015-01-17
MÅLNR: B 246-14
AKTBIL: 46

TR mål: B 246-14
Handl.: OVR

Tidigare stämningsansökan justeras (kursiverat är justerat)
Ayad Hamid Abdulchabar har vid ett flertal tillfällen
a) skaffat sig tillfälliga sexuella förbindelser med A mot ersättning och, när A var
under 18 år, förmått henne att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar,
samt
b) förmått B, som var under 18 år, att mot ersättning företa eller tåla sexuella
handlingar.
Det hände under tidsperioden maj-augusti 2013 på Fessingsgatan 4 i Borås.
Ayad Hamid Abdulchabar begick gärningarna med uppsåt.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 624
50113 BORÅS

Lilla Brogatan 31

010-562 72 20

registrator.ak-boras@aklagare.se

Telefax

010-562 72 47

Bilaga 3

BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten
INKOM: 2015-01-22
MÅLNR: B 246-14
AKTBIL: 50

Bilaga 4
Södra enheten - TBO
Ämne:

VB: Mål nr B 246-14, Södra enheten
BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

Från: Katarina Engström [mailto:katarina@advokaternace.se]
Skickat: den 20 oktober 2014 11:30
Till: Registrator Borås tingsrätt - TBO
Ämne: Mål nr B 246-14, Södra enheten

INKOM: 2014-10-20
MÅLNR: B 246-14
AKTBIL: 26

I egenskap av målsägandebiträde för målsägande sekretess B vill jag anföra följande.
Målsägande sekretess B biträder åtalet och framställer följande
YRKANDE
Målsägande sekretess B yrkar att tingsrätten förpliktigar Ayad Hamid Abdulchabar att till denne utge skadestånd
avseende ersättning för kränkning med 30.000 kronor jämte ränta å beloppet från den 1 september 2013 till dess
betalning sker.
GRUND
Ayad Hamid Abdulchabar har genom gärningen kränkt målsägande sekretess B:s personliga integritet.
BEVISNING
Målsägande sekretess B åberopar samma bevisning som åberopats av åklagaren. Med bevisningen skall gärningen
styrkas och att målsägande sekretess B fått sin personliga integritet kränkt.
Katarina Engström

1

Bilaga 5

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.
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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
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