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DOM
2013-09-17
meddelad i
Gävle

Mål nr B 1853-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Peter Helsing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Målsägande
Sekretess A se bilaga 5
Målsägandebiträde:
Advokat Carina Abrahamsson
Advokaterna Abrahamsson och Holdo AB
Norra Rådmansgatan 8 C
803 11 Gävle
Tilltalad
SALAM Naimadin Hamad, 640801-0970
Frihetsberövande: Häktad
Hagtornsgatan 2 A Läg 22
802 82 Gävle
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Bengt Hennel
Advokatfirman Bengt Hennel AB
Södra Strandgatan 16
802 50 Gävle

DOMSLUT
Begångna brott
Våldtäkt mot barn

Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
Telefax
026-17 67 00
026-17 67 70
gavle.tingsratt@dom.se
E-post:
www.gavletingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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Skadestånd
Salam Hamad ska utge skadestånd till målsäganden A, se bilaga 5, med 110 000 kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från 2013-07-05 till dess
betalning sker.
Häktning m.m.
Salam Hamad ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifterna om målsägandens och målsägandens föräldrars identitet. Den ska även
bestå för de uppgifter dessa och vittnet Viktor Karlsson lämnat under förhören med
dem. Sekretessen gäller även domsbilaga 5.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Bengt Hennel tillerkänns ersättning av allmänna medel med 79 162 kr. Av beloppet
utgör 15 214 kr mervärdesskatt.
2. Carina Abrahamsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 28 332 kr. Av beloppet avser 5 666 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Ansvars- och skadeståndsyrkanden samt frihetsberövande, se bilagorna 1-2.

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges i bilaga 1. Salam Hamad har
åberopat vittnesförhör med sin syster Narmin Hamad.

Målsäganden har biträtt åtalet.

DOMSKÄL
Bakgrund
Målsäganden är en flicka som fyllde 10 år sistlidna maj. Hennes föräldrar är
separerade sedan länge och hon har under den tid som åtalet avser bott hos dem
växelvis varannan vecka. Modern har under flera år efter separationen varit
tillsammans med Salam Hamad, även om flera avbrott förekommit i deras
förhållande. De har inte varit sambor men Salam har ofta övernattat hos henne.

Modern har en lägenhet med två sovrum, hennes eget med en dubbelsäng, och
målsägandens med en enkelsäng. Målsägandens rum används också som TV-rum.
De åtalade gärningarna påstås ha ägt rum i dessa båda rum.

Utredningen
Salam Hamad har förnekat gärningarna. Han har uppgett att anklagelserna är
påhittade från början till slut. De är enligt honom helt uppdiktade och troligen
iscensatta av målsägandens far. Som ett tänkbart motiv har han pekat på
möjligheten till skadestånd.

Åklagarens bevisning utgörs huvudsakligen av målsägandens uppgifter. Teknisk
utredning saknas. Målsägandens trovärdighet är därför avgörande.
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Målsäganden har lämnat en detaljerad berättelse som bedöms fri från inre
motsägelser. Det finns inget, vare sig i sättet hon berättat på eller i de uppgifter hon
lämnat, som ger anledning att ifrågasätta sanningshalten i det hon sagt. Hon
berättade först vad som hänt för sin lekkamrat Viktor. Hans uppgifter om hur det
gick till och hur han sedan uppmanade henne att berätta även för sin far är
alltigenom trovärdiga och ger därför stöd åt hennes berättelse. Detsamma gäller
faderns upplysningar om hur hon berättat för honom. Målsägandens uppgifter får
dessutom visst stöd av modern som berättat om hur Salam masserat målsäganden
och henne på ett sätt som får betraktas som gränslöst. Sannolikheten för att
målsägandens uppgifter är påhittade bedöms därför som så låg att tingsrätten bortser
från möjligheten. Sammantaget kan målsägandens berättelse läggas till grund för
bedömningen.

Därmed är följande utrett. Salam Hamad har ibland masserat målsäganden och
hennes mamma medan alla tre legat i dubbelsängen. Några gånger har han också
masserat målsäganden i enkelsängen. Han har då upprepade gånger masserat hennes
rumpa och sedan fört fingrarna mellan hennes skinkor och berört anus och även
penetrerat anus med ett finger. Han har också fört in handen mellan hennes ben och
berört hennes könsorgan och penetrerat slidan med ett finger. Målsäganden har inte
kunnat säga hur många gånger det hänt men av hennes uppgifter kan slutsatsen dras
att det är mer än en gång. Därmed är gärningarna styrkta. Deras antal är minst två.

Målsäganden har berättat att Salam i samband med övergreppen berört sig själv
mellan benen på ett sätt som gör det än mer uppenbart än vad handlingarna i sig
utvisar att de haft en sexuell innebörd. Eftersom de inneburit penetration ska de
bedömas som våldtäkt mot barn.

Påföljd
För våldtäkt mot barn är lägsta straffet fängelse i två år. Det är fråga om mer än ett
brottstillfälle. Straffvärdet av gärningarna överstiger därför straffminimum. Med
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hänsyn härtill och med beaktande av den kränkning brotten inneburit motsvarar
straffvärdet fängelse i tre år.

Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande saknas förutsättningar att döma till
rättspsykiatrisk vård. På grund av brottslighetens art och höga straffvärde måste
därför påföljden bestämmas till fängelse.

Det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Salam Hamad ska vara häktad till
domen vinner laga kraft i ansvarsdelen.

Skadestånd
Den kränkning av målsäganden som brotten inneburit är mycket allvarlig och
medför ersättningsskyldighet. Det yrkade beloppet, 100 000 kr, är skäligt.

Vid sexualbrott brukar ersättning för sveda och värk bestämmas schablonmässigt
och även i den delen är yrkat belopp skäligt.

Målsägandens skadeståndsyrkande ska alltså godtas helt.

Anvisningar för överklagande; se bilaga 3 (DV 400).
Ett överklagande ska ställas till Hovrätten för Nedre Norrland och ha inkommit till
tingsrätten senast den 8 oktober 2013.

Erland Hesslow

Avräkningsunderlag; se bilaga 4.

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Birgitta Fernlund
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2013-07-24

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÄVLE TINGSRÄTT
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Gävle tingsrätt

INKOM: 2013-07-24
MÅLNR: B 1853-13
AKTBIL: 17

Box 1194
801 36 GÄVLE
Mål B

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19640801-0970

Irak

Yrke/titel

Salam

1 Hamad, Salam Naimadin

Telefon

Tolkbehov

surani

Adress

Hagtornsgatan 2 A Lgh 1302 802 82 GÄVLE
Offentlig försvarare/ombud

Hennel, Bengt, Advokatfirman Bengt Hennel AB, Södra Strandgatan 16, 802 50
GÄVLE
Frihetsberövande m.m.

Anhållande verkställt 2013-07-06, Häktad 2013-07-09
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
VÅLDTÄKT MOT BARN (2102-K14975-13)
Målsägande
Sekretess, se bilaga, företrädd av målsägandebiträde: advokat Carina
Abrahamsson
Gärning
Hamad har vid ett flertal tillfällen under perioden 1 juni 2013 - 5 juli 2013 i
Gävle genomfört sexuella handlingar med målsäganden, som varit under 15 år.
De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt jämförliga med samlag och har bestått i att Hamad
med sina fingrar berört målsägandens underliv och fört in fingrar i hennes slida
och anus.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1014
80134 GÄVLE

Södra Centralgatan 1

010-56 26 820

registrator.ak-gavle@aklagare.se

Telefax

026-18 94 07

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Birgitta Fernlund

2013-07-24

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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71
AM-103492-13
506A-11

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden. Förebringas genom uppspelning av videoförhör:
- 2013-07-09 1 timme 15 minuter
- 2013-07-11 1 timme 5 minuter
Förhör med tilltalade Salam Hamad.
Förhör med målsägandens far, se bilaga, angående vad målsäganden berättat
för honom till styrkande av hur brottsmisstankarna uppdagades samt hur
målsäganden mått.
Förhör med målsägandens mor, se bilaga, angående omständigheter och rutiner
kring ”nattning” till styrkande av målsägandens uppgifter om gärningarna och
av att Hamad vid ett flertal tillfällen masserat målsäganden.
Vittnesförhör med Viktor Karlsson, född 2003, angående vad målsäganden
berättat för honom. Förebringas genom uppspelning av videoförhör:
- 2013-07-12, 28 minuter.
Skriftlig bevisning
Rättsintyg, förundersökningsprotokoll s. 104
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 dag

Birgitta Fernlund
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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

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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