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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 2

DOM
2015-03-10
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 3150-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
DANA Deler Kheder, 19960711-1417
Ruddammsgatan 12 Lgh 1304
803 20 Gävle
Offentlig försvarare:
Advokat Kaj Axlund
Advokatfirman Axlund
Box 6003
800 06 Gävle
Åklagare
Kammaråklagare Peter Helsing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Box 1014
801 34 Gävle
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
- 2014-07-21 -- 2014-11-30
Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 125 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.
Frivårdsenhet:
Frivården Gävle
Beslut
Sekretess
1. Sekretessen enligt 21 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
målsägandens identitet ska bestå i målet.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

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

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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Ersättning
1. Kaj Axlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 613 kr. Av beloppet avser
722 kr mervärdesskatt.
2. Anna Isaksson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 3 613 kr. Av beloppet avser 722 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________

3
GÄVLE TINGSRÄTT

DOM

B 3150-14

Enhet 2

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har framställt det yrkande som framgår av bilaga 1.

Dana Kheder har erkänt gärningen.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Dana Kheder och målsäganden har haft ett förhållande från sommaren 2014, då
målsäganden var 13 år. Under en hösten 2014, då målsäganden var nyss fyllda 14 år
och Dana Kheder 18 år, hade de samlag vid ett flertal tillfällen. Målsäganden blev
gravid och kom att utföra en abort. De har båda uppgett att samlagen skett på bådas
initiativ och de fortfarande har en kärleksrelation.

Dana Kheder har vidgått de faktiska omständigheterna men gjort gällande att
gärningen ska vara straffri med hänvisning till undantagsregeln i 6 kap 14 §
brottsbalken.

Dana Kheders agerande uppfyller rekvisiten för sexuellt utnyttjande av barn.
Förutsättningarna för att ändå inte döma honom till ansvar är att det är uppenbart att
gärningen inte inneburit något övergrepp mot målsäganden med hänsyn till att
skillnaden i ålder och utveckling mellan honom och målsäganden varit ringa, samt
omständigheterna i övrigt. Detta undantag är avsett att tillämpas mycket restriktivit.
Dana Kheder har vid gärningen varit 18 år och alltså myndig medan målsäganden
varit nyss fyllda 14 år. Det har rört sig om ett flertal samlag vilka också lett till en
oönskad graviditet. Vid dessa förhållanden kan undantagsregeln inte tillämpas.
Dana Kheder ska därmed dömas för sexuellt utnyttjande av barn.
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Påföljd

Dana Kheder förekommer under 3 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes i juni
2013 för misshandel, olaga hot, ofredande, tillgrepp av fortskaffningsmedel, våld
mot tjänsteman och våldsamt motstånd till ungdomstjänst. Han dömdes vidare dels i
december 2013 för misshandel, ofredande och stöld till ytterligare ungdomstjänst
och dels i september 2014 för misshandel vid två tillfällen till ungdomsvård.

Frivården har i yttrande angett att Dana Kheder under det senaste året varit placerad
på HVB-hem och genom gått behandling avseende alkoholmissbruk och att han
under den tiden ändrat inställning till flera saker i sitt liv samt mognat i flera
avseenden. Frivården har vidare uppgett att det nu inte föreligger något
övervakarbehov och att någon frivårdspåföljd därför inte är aktuell. Dana Kheder
har bedömts som lämplig för samhällstjänst och samtyckt till att utföra sådan.

Mot bakgrund av vad som framkommit genom Frivårdens yttrande finner
tingsrätten att påföljden kan bestämmas till villkorlig dom i förening med
samhällstjänst.

Anvisning för överklagande, se bilaga (DV 400)
Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast 31 mars 2015.
Överklagandet prövas av Hovrätten för Nedre Norrland.

För tingsrätten

Lars Holm

Bilaga 1
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Joakim Johansson

1(2)
23
AM-179928-14
506A-19

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2015-02-02

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 2

Gävle tingsrätt
Gävle tingsrätt , MR
Box 1194
801 36 GÄVLE

INKOM: 2015-02-03
MÅLNR: B 3150-14
AKTBIL: 5

TR mål: B 3150-14
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19960711-1417

Sverige

Yrke/titel

Dana

1 Kheder, Dana Deler

Telefon

Tolkbehov

Adress

Ruddammsgatan 12 Lgh 1304 803 20 GÄVLE
Offentlig försvarare/ombud

Godtar den rätten förordnar
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN (2102-K36048-14)
Målsägande
A som företräds av vårdnadshavare och målsägandebiträde: Anna Isaksson, c/o
Advokatbyrån Wiklund, Skoglund& Wachenfeldt AB, Ruddamsgatan 32, 803
11 GÄVLE
Gärning
Dana Kheder har haft samlag med målsäganden A som var under 15 år. Det
hände vid ett flertal tillfällen under perioden den 21 augusti 2014 till den 30
november 2014 i Gävle.
Dana Kheder begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
Bevisning
Förhör med målsäganden A
Förhör med tilltalad Dana Kheder

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
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Joakim Johansson

Handläggning
Yttrande från Frivården
Förhandlingstid: 30 minuter

Joakim Johansson

2015-02-02

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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Bilaga 2

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

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

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

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

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

www.domstol.se

