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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM
2016-02-12
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 3132-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
MOHAIMEN Ghassan Raisan Al-Dihaysee, 20000104-7117
Södra Sjötullsgatan 14 B Lgh 1301
802 80 Gävle
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Lars Häggström
Advokat Lars Häggström AB
Kyrkogatan 24 B
803 11 Gävle

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Ghassan Al-dihaysee
Havsvägen 15 B Lgh 1001
817 30 Norrsundet
Sahira Badan
Södra Sjötullsgatan 14 B Lgh 1301
802 80 Gävle
Åklagare
Kammaråklagare Therese Stensson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Box 1014
801 34 Gävle
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Catrin Listad
Advokatbyrån Wiklund Skoglund &
Wachenfeldt AB
Ruddammsgatan 32
803 11 Gävle
___________________________________

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
Telefax
026-17 67 00
026-17 67 50
E-post: gavle.tingsratt@dom.se
www.gavletingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2015-11-16
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 30 timmar
Skadestånd
Mohaimen Al-Dihaysee, Ghassan Al-Dihaysee och Sahira Badan ska solidariskt betala
skadestånd till Sekretess A med 6 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 16 november 2015 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i
målet för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan
röja målsägandens identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter och uppgifter som kan
leda till att identiteten kan klarläggas och som återfinns i vid förhandling förebringande
handlingar samt i vid förhandling gjorda ljud- och bildupptagningar av förhör.
Detsamma gäller de identitetsuppgifter som är intagna i domsbilaga 1 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Häggström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 14 768 kr. Av beloppet
avser 2 953 kr mervärdesskatt.
2. Catrin Listad tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde
med 7 419 kr. Av beloppet avser 1 484 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden m m se bilaga 1.
Målsägandens skadeståndsanspråk se bilaga 2

DOMSKÄL
Inställning
Mohaimen Al-Dihaysee har förnekat brott. Han har medgivit att han har sagt till
målsäganden ”sug av mig” samtidigt som han har hållit i sin byxlinning. Det hela
var på skämt och Mohaimen har saknat uppsåt.

Mohaimen har bestritt skadeståndsanspråket. Samma inställning har hans
vårdnadshavare redovisat.

Utredning
Följande är utrett. Målsäganden A, 14 år, befann sig på en toalett i skolan. Det
knackade på dörren. Hon trodde att det var hennes kille eller någon kompis och
öppnade dörren. Mohaimen och en kille till, O, knuffade in henne och låste dörren.
Mohaimen har sagt att det skedde reflexmässigt. Den andre killen tryckte upp A
mot väggen och frågade ”vad ska vi göra med henne”. Mohaimen sa då till henne
att ”sug min kuk” eller ”sug av mig”.

A har berättat att Mohaimen sakta började dra ner sina mjukisbyxor när han sa att
hon skulle suga av honom. Hon blev rädd och tänkte att hon skulle bli tvingad att
göra som Mohaimen sa. Hon började gråta. På något sätt kom hon loss och sprang
ut från toaletten. Mohaimen och O sprang efter och skrek efter henne men hon grät
och skrek att de skulle låta henne vara.

Mohaimen har uppgivit att han enbart höll i byxlinningen och att byxorna satt uppe
med ett snöre. Han och O sprang efter henne för att be om förlåtelse. Det var ett
skämt och han menade inget illa. Efteråt har han förstått att A inte förtjänade det.
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Tingsrättens bedömning
A och Mohaimen är överens om vad som hände inne på toaletten med den
skillnaden att Mohaimen invänt att han inte började dra ner sina byxor. Tingsrätten
ifrågasätter dock inte A:s uppgifter i den delen och anser inte heller att hon kan ha
misstagit sig. Mohaimens invändning får ses som en efterhandskonstruktion. Det är
således utrett att Mohaimen har handlat på det sätt som angivits i
gärningsbeskrivningen.

Tingsrätten anser att Mohaimens agerande inte kunde uppfattas som ett skämt utan
finner det uppenbart att A blev kränkt, ledsen och rädd för att hon skulle bli tvingad
till sexuella handlingar. Detta måste Mohaimen ha insett även om han inte hade för
avsikt att tvinga sig på A. Han har därigenom gjort sig skyldig till ett sexuellt
ofredande på sätt som åklagaren påstått. Tingsrätten ser tämligen allvarligt på
gärningen och anser inte att den kan ses som oförarglig eller som en typ av skoj
mellan ungdomar. Straffvärdet för en vuxen, över 21 år, skulle motsvaras av ett
kortare fängelsestraff.

Mohaimen är tidigare ostraffad. Socialtjänsten har avgivit yttrande.

Med hänsyn till Mohaimens ålder ska påföljden bestämmas till ungdomstjänst.
Antalet timmar ska sättas till 30.

I skadeståndsdelen gör tingsrätten följande överväganden. A:s mor har redogjort för
dotterns reaktioner samma kväll och att A efteråt har fått rädslor och vill t ex inte
vara ensam. A har beskrivit att hennes panikångest har blivit värre. Modern har
dock inte bejakat att A skulle haft panikångest före denna händelse men en skräck
för att kräkas. A har haft kontakt med skolkurator som i ett intyg uppgivit att A
behöver ytterligar stöd för att bearbeta händelsen och har remitterat henne till
ungdomsmottagningens psykolog. Tingsrätten finner att A har utsatts för en
allvarlig kränkning och yrkat belopp i den delen framstår som skälig. Mot bakgrund
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av hur händelsen har påverkat A finner tingsrätten även att yrkat belopp för sveda
och värk är skäligt. Mohaimen ska därför solidariskt med sina vårdnadshavare
Gassan Al-Dihaysee och Sahira Badar betala 6 800 kr jämte ränta till A.
Vårdnadshavarnas skadeståndskyldighet följer av lag.

Eftersom Mohaimen döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska han utge
lagstadgad ersättning till brottsofferfond.

Försvaret och målsägandebiträdet tillerkänns begärda ersättningar och dessa
kostnader ska stanna på staten.

Anvisningar för överklagande, se bilaga (Dv 400)
Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 4 mars 2016
Överklagandet prövas av Hovrätten för Nedre Norrland.

Anita Wallin Wiberg

Bilaga 1

Bilaga 2

GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1
INKOM: 2016-01-29
MÅLNR: B 3132-15
AKTBIL: 23

Bilaga 3

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

