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TINGSRÄTT
Avdelning 1
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meddelad i
Västerås

Mål nr: B 2963-17

Postadress
Box 40
721 04 Västerås

Besöksadress
Sigurdsgatan 22

Telefon
021-310 400
E-post: vastmanlands.tingsratt@dom.se
www.vastmanlandstingsratt.domstol.se 

Telefax
021-12 44 32

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:30

PARTER (Antal tilltalade: 3)

Tilltalad
ABDIRAHMAN Guled Abdirahman, 20001025-1577
Oxelvägen 25 Lgh 1402
138 31 Älta
Medborgare i Somalia och Sverige

Offentlig försvarare:
Advokat Maria Wilhelmsson
Advokatfirman Wilhelmsson & Jähresten
AB
Badhusgatan 4 B
722 15 Västerås

Åklagare
Kammaråklagare Anna Elmlöf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås

Målsägande
1. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess

Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Anna Möller
c/o Advokatbyrån Anna Möller AB
Norra Källgatan 29 C
722 11 Västerås

2. Sekretess B, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

2017-06-14
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2. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken
2017-06-14 -- 2017-07-03

Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 8 månader

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Abdirahman Abdirahman ska utge skadestånd till Sekretess A med 50 000 kr jämte

ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 juni 2017 till dess
betalning sker.

2. Abdirahman Abdirahman ska solidariskt med Najib Jama och Nuradin Nur utge
skadestånd till Sekretess A med 21 428 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.

3. Sekretess A:s skadeståndsyrkande vad gäller åtalspunkten 3 i stämningsansökan ogillas.

Förverkande och beslag
I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Region Mitt, beslagsliggare 2017-5000-BG68501, nr 1).

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja
målsägandena A:s och B:s identiteter. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra
uppgifter som kan leda till att identiteten kan röjas vid huvudförhandlingen förebringande
handlingar och i bild- och ljudupptagningar från förhandlingen samt i fråga om
identitetsuppgifter i partsbilaga till domen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Maria Wilhelmsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 107 259 kr. Av

beloppet avser 74 745 kr arbete, 9 720 kr tidsspillan, 1 342 kr utlägg och 21 452 kr
mervärdesskatt.

2. Anna Möller tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde
med 62 003 kr. Av beloppet avser 49 603 kr arbete och 12 400 kr mervärdesskatt.

3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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Tilltalad
NAJIB Hamad Jama, 20000904-7978
Blåklockevägen 18
722 46 Västerås
Medborgare i Somalia och Sverige

Offentlig försvarare:
Advokat Peter Eklund
Advokatfirman Peter Eklund AB
Sigurdsgatan 6
721 30 Västerås

Åklagare
Kammaråklagare Anna Elmlöf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås

Målsägande
1. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess

Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Anna Möller
c/o Advokatbyrån Anna Möller AB
Norra Källgatan 29 C
722 11 Västerås

2. Sekretess B, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

2017-06-14

Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 8 månader
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Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Najib Jama ska utge skadestånd till Sekretess A med 50 000 kr jämte ränta på beloppet

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.
2. Najib Jama ska solidariskt med Abdirahman Abdirahman och Nuradin Nur utge

skadestånd till Sekretess A med 21 428 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja
målsägandena A:s och B:s identiteter. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra
uppgifter som kan leda till att identiteten kan röjas vid huvudförhandlingen förebringande
handlingar och i bild- och ljudupptagningar från förhandlingen samt i fråga om
identitetsuppgifter i partsbilaga till domen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Peter Eklund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 97 133 kr. Av beloppet

avser 72 027 kr arbete,  4 980 kr tidsspillan, 700 kr utlägg och 19 426 kr
mervärdesskatt.

2. Beträffande ersättning till målsägandebiträdet Anna Möller, se domslutet för
Abdirahman Abdirahman.

___________________________________
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Tilltalad
NURADIN Abdullahi Nur, 20001201-8610
Karlfeldtsplatsen 6 Lgh 1303
722 22 Västerås
Medborgare i Somalia och Sverige

Offentlig försvarare:
Advokat Catharina Wallérion
Advokatfirman Landerdahl & Partners AB
Hantverkargatan 2 B
722 12 Västerås

Åklagare
Kammaråklagare Anna Elmlöf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås

Målsägande
1. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess

Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Anna Möller
c/o Advokatbyrån Anna Möller AB
Norra Källgatan 29 C
722 11 Västerås

2. Sekretess B, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

2017-06-14
2. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken

2017-06-14
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Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 8 månader

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Nuradin Nur ska utge skadestånd till Sekretess A med 65 000 kr jämte ränta på beloppet

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.
2. Nuradin Nur ska solidariskt med Abdirahman Abdirahman och Najib Jama utge

skadestånd till Sekretess A med 21 428 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
Beslaget av en tröja ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till
Nuradin Nur (Polismyndigheten Region Mitt, beslagsliggare 2017-5000-BG71013, nr 1).

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja
målsägandena A:s och B:s identiteter. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra
uppgifter som kan leda till att identiteten kan röjas vid huvudförhandlingen förebringande
handlingar och i bild- och ljudupptagningar från förhandlingen samt i fråga om
identitetsuppgifter i partsbilaga till domen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Catharina Wallérion tillerkänns ersättning av allmänna medel med, rätt summerat,

128 669 kr. Av beloppet avser 85 277 kr arbete, 14 940 kr tidsspillan, 2 718 kr utlägg
och 25 734 kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

2. Beträffande ersättning till målsägandebiträdet Anna Möller, se domslutet för
Abdirahman Abdirahman.

___________________________________
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YRKANDEN  

 

Åklagarens yrkanden 

 

Se bilaga 1. 

 

Skadeståndsyrkanden m. m. 

 

A har biträtt åtalet i alla delar. 

 

A har yrkat att Abdirahman Abdirahman till henne skall förpliktas utge 125.000 kr, 

avseende ersättning för kränkning under åtalspunkten 1, jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.   

 

A har yrkat att Nuradin Nur till henne skall förpliktas utge 175.000 kr, avseende 

ersättning för kränkning under åtalspunkten 1, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 14 juni 2017 till dess betalning sker.   

 

A har yrkat att Najib Jama till henne skall förpliktas utge 175.000 kr, avseende 

ersättning för kränkning under åtalspunkten 1, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 14 juni 2017 till dess betalning sker.   

 

Vidare har A yrkat att Abdirahman Abdirahman, Nuradin Nur och Najib Jama 

solidariskt skall förpliktas att till henne utge 30.000 kr, avseende ersättning för 

sveda och värk under åtalspunkten 1, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 

juni 2017 till dess betalning sker.   
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Slutligen under åtalspunkten 1 har A yrkat att Abdirahman Abdirahman, Nuradin 

Nur och Najib Jama solidariskt till henne skall förpliktas utge 6.428 kr, varav 5.000 

kr som ersättning för Bs inkomstförlust  vid sjukskrivning för att vårda henne och 

1.428 kr avseende kostander för resor i samband med sjukhus- eller 

psykoterapeutbesök, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 juni 2017 till dess 

betalning sker.   

 

Under åtalspunkten 2 har A yrkat att Nuradin Nur skall förpliktas att till henne utge 

25.000 kr, avseende ersättning för kränkning, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 14 juni 2017 till dess betalning sker.   

 

Under åtalspunkten 3 har A yrkat att Abdirahman Abdirahman skall förpliktas att 

till henne utge 25.000 kr, avseende ersättning för kränkning, jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 3 juli 2017 till dess betalning sker.   

 

B har – för det fall att As  talan avseende ersättning för hennes inkomstförlust eller 

resekostnader inte skulle vinna bifall på den grund att A inte är den som haft dessa 

kostnader – yrkat att Abdirahman Abdirahman, Nuradin Nur och Najib Jama 

solidariskt skall förpliktas att till henne utge 6.428 kr, varav 5.000 kr som ersättning 

för hennes inkomstförlust  vid sjukskrivning för att vårda A och 1.428 kr avseende 

kostander för resor i samband med sjukhus- eller psykoterapeutbesök, jämte ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 14 juni 2017 till dess betalning sker.   
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DOMSKÄL 

 

Skuldfrågor 

 

Inställning till åtalen 

 

Abdirahman Abdirahman har förnekat att han haft samlag med A och därmed 

bestritt ansvar för brott under åtalspunkten 1. Vad gäller åtalspunkten 3 har han 

medgivit att han haft ifrågavarande film men förklarat att han inte haft uppsåt 

härtill, varför han även i denna del bestritt ansvar för brott.  

 

Nuradin Nur har förnekat att han haft samlag med A; han har bestritt brott enligt 

åtalspunkten 1. Han har förnekat gärningen under åtalspunkten 2.  

 

Najib Jama har förnekat att han skulle haft samlag med A; han har bestritt ansvar 

för brott.  

 

Utredningen 

 

Åklagaren har åberopat och förevisat inspelade polisförhör med målsäganden A; 

förhören är hållna den 22 juni, den 4 juli respektive den 3 oktober 2017. B, som är 

mor till A, har hörts som målsägande . Abdirahman Abdirahman, Nuradin Nur och 

Najib Jama har hörts över åtalet. Åklagaren har vidare åberopat och uppspelat 

polisförhör med Olivia Lundin hållna den 30 juni respektive den 4 juli 2017. Ewa 

Thored har inte hörts i målet utan endast biträtt åklagaren under dennas 

sakframställan med att förevisa de filmsekvenser som påstås ha spelats in vid 

tillfället. Härutöver har åklagaren som bevisning åberopat vad som anges i 

stämningsansökan och dessutom två den 23 mars 2018 dagtecknade promemorior 

upprättade av polis. Abdirahman Abdirahman har, även han, åberopat den av 

åklagaren förevisade filmen. 
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Inledningsvis har följande framkommit. De påstådda gärningarna ägde rum i 

Abdirahman Abdirahmans föräldrahem och närvarande i lägenheten fanns under i 

vart fall någon del av händelseförloppet A och hennes kamrat Olivia Lundin, de tre 

tilltalade, Abdulaziz Mohamed, en ytterligare pojke och en ytterligare flicka. 

Händelsen ägde rum dagen efter skolavslutningen. Enligt åklagaren skall A först av 

Abdirahman Abdirahman ha bjudits på vodka för att sedan ha samlag med denne på 

toaletten. Därefter skall A ha haft samlag med Nuradin Nur, Abdulaziz Mohamed 

och Najib Jama i nu nämnd ordning samt skall Nuradin Nur ha filmat delar av den 

sexuella aktivitet han själv deltagit i. En film bestående i två filmsekvenser om två 

minuter 20 sekunder respektive två minuter har åberopats och förevisats av 

åklagaren. Efter händelsen har A berättat för sin mor om vad som skall ha inträffat 

först den 19 juni efter att dessförinnan ha berättat för en barnmorska på 

ungdomsmottagningen, enligt åberopad journal därifrån, och dagen därpå gjordes 

polisanmälan och förundersökningen inleddes. De tilltalade anhölls och häktades i 

början av juli månad och under det att de var frihetsberövade i polishusets arrest 

ropade de åt varandra i följd varav polisen spelade in vad som ropades och en 

översättning av detta har åberopats av åklagaren som bevisning.  

 

I kort sammanfattning har de i målet hörda – innefattande vad A och Olivia Lundin 

berättat i förevisade polisförhör – berättat följande. 

 

A: I lägenheten bjöd Abdirahman Abdirahman henne på alkohol och fyllde på 

glaset. Hon trodde hon skulle klara av alkoholen men blev mycket berusad; hon 

hade ingen tidigare erfarenhet av alkohol. Hon och Abdirahman Abdirahman 

hånglade i soffan i vardagsrummet och sedan gick hon med denne in på toaletten. 

Där tog Abdirahman Abdirahman av henne kläderna och kysste henne. Sedan hade 

de samlag på golvet och efter ungefär tio till femton minuter klädde hon på sig och 

gick ut i vardagsrummet. Alla som satt där tittade på henne och de skrattade. 

Nuradin Nur sade åt henne att följa med in på toaletten och där hade de oralsex för 
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att sedan antagligen ha samlag. Då de var i badrummet kom Abdulaziz Mohamed in 

och hon gav oralsex åt denne medan Nuradin Nur var kvar. Båda pojkarna filmade 

aktiviteterna. Efter att Nuradin Nur gått ut från badrummet hade hon samlag med 

Abdulaziz Mohamed på golvet. Det var härvid hon sprack i underlivet och började 

blöda. Därefter gick hon åter ut i vardagsrummet. Hon grät och snubblade samt 

kände att berusningen började släppa. Det var så att hon av berusning ramlade 

omkull flera gånger, första gången var på toaletten då hon var där med Abdirahman 

Abdirahman. Hon var sedan ute på balkongen tillsammans med Najib Jama. Denne 

började ta på hennes bröst och sade att hon skulle ge oralsex. Hon sade nej, men 

hade såväl två orala och ett mellanliggande vaginalt samlag med Najib Jama. Hon 

sade nej och ville inte men uppfattade det som att Najib Jama tvingade henne. 

Balkongen har stora fönster in mot lägenheten och de andra stod och tittade på dem 

vid samlagen på balkongen. Hon uppfattade det även som att någon av dessa 

filmade vad som skedde. Efteråt kände hon sig utnyttjad; det var egentligen först på 

balkongen hon uppfattade klart vad som hände och förmådde sig att säga ifrån. Då 

hon, Olivia Lundin och Donia gått iväg från lägenheten kräktes hon. Hennes 

uppfattning är att hon var hemma hos Abdirahman Abdirahman under tiden kl. 16 – 

18.30. Efter händelsen har hon förstått att bilder och film har spritts från det som 

ägde rum och hon har många gånger kallats vid tillmälen av andra.  

 

Abdirahman Abdirahman: Han var hemma och de andra kom till hans bostad. Det 

var Olivia Lundin som skrev till Nuradin Nur att denne skulle komma och sist kom 

Najib Jama. Då han befann sig i badrummet och just hade duschat kom A, som var 

berusad, in i rummet och tafsade på honom. Han ropade på Olivia Lundin, som kom 

dit och hjälpte honom att få ut A. Att A berättat att han skulle haft samlag med 

denna måste bero på att A var ”fett full”. Han vet inte varför Abdulaziz Mohamed i 

polisförhör sagt att han haft samlag med A. Då han klätt på sig och var ute i 

lägenheten gick Abdulaziz Mohamed  och A in på toaletten, där de hade samlag; det 

hörde han genom dörren. Olivia Lundin hämtade en kniv för att öppna toalettdörren 

och lyckades därmed, men Abdulaziz Mohamed stängde snabbt dörren igen. Han är 
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inte helt säker på att A och Abdulaziz Mohamed var ensamma inne i badrummet. 

Efter att de gått ut torkade han upp blod efter A på golvet med en handduk. Han 

känner inte till att någon mer än Abdulaziz Mohamed var involverad med A 

sexuellt. Han hade sett att Nuradin Nur gått in i badrummet med A, men vet inte 

vad som hände där. Att han i polisförhör sagt att han sett någon ha samlag med A på 

balkongen stämmer inte för det var bara så att A gick runt naken där. Vid närmare 

eftertanke har han sett någon ha samlag med A på balkongen, men han vet inte vem 

det var. Att han i polisförhör ett halvår efter händelsen sagt att Nuradin Nur och 

sedan Najib Jama hade samlag med A minns han inte, men polismannen var på 

honom och han tyckte det ställdes ledanade frågor. Han har aldrig sagt som det 

antecknats att Nuradin Nur, Abdulaziz Mohamed och Najib Jama hade samlag med 

A i den ordningen. Däremot stämmer det att han gav en kondom till Najib Jama. 

Han vet inget om att han i polisförhöret skulle talat om ”trekant” och att det skulle 

avsett att A var med Nuradin Nur och Abdulaziz Mohamed samtidigt i badrummet. 

Vad han skall ha sagt i polisförhör om att alla kunde se Najib Jama och A ha samlag 

på balkongen stämmer inte; han har inte sett Najib Jama genomföra ett sådant 

samlag. Att han i polisförhör den 11 juli 2017 bland annat sagt att ”en kille knullade 

[A] innan Nurre knullade henne” och att Abdirahman Abdirahman berättade i 

lägenheten att det var ”en kille som knullade [A] på balkongen” beror på att det var 

Olivia Lundin som till honom sagt att det var så. Det stämmer som han berättat för 

polisen att han sett Abdulaziz Mohamed ha samlag med A då han tillsammans med 

Olivia Lundin öppnade badrumsdörren. Varför han i samma förhör den 11 juli 2017 

sagt att Nuradin Nur haft samlag med A efter att Abdulaziz Mohamed haft det kan 

han inte förklara för det är något han inte sett. I lägenheten var det bara Abdulaziz 

Mohamed, A och Olivia Lundin som druckit alkohol och den hade de med sig; han 

har inte bjudit på någon alkohol. Filmen från hans badrum såg han i sin telefon då 

de alla var på väg från lägenheten. Han vet inte vem killen på filmen är. Hans 

telefon hade legat på ett bord och någon måste ha filmat med den. Rösten han hör 

på filmen är Abdulaziz Mohameds. Han försökte radera filmen direkt då han såg 

den, men misslyckades. Filmen var redan delad på Snapchat och Facebook, där han 
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raderade den, men den hade också sänts till den som filmat. Han har inte själv aktivt 

delat filmen, men han har visat den för alla inblandade och även för andra personer. 

Han vet inte vilken mansperson som uppträder på filmen, men andra har sagt att det 

är Nuradin Nur. Han visste vid händelsen att A var 13 år gammal.  

 

Nuradin Nur: Efter att Olivia Lundin skrivit till honom att han skulle komma 

anlände han till Abdirahman Abdirahmans bostad omkring kl. 14. Alla var redan 

där, förutom Najib Jama och Donia som kom senare. Det hade troligen druckits 

alkohol innan han kom till lägenheten för det stod en vodkaflaska på bordet. Han 

tror att A hade druckit för denna kunde knappt gå och ramlade flera gånger samt 

kunde inte tala tydligt. Han tror inte att någon annan var berusad. De hade roligt och 

satt och pratade. Efter en liten stund behövde A hjälp för att kräkas och han följde 

med denna till toaletten för att hjälpa till. Efter kanske fem minuter gick han ut ur 

badrummet och satte sig åter i soffan i vardagsrummet. Då han var med A i 

badrummet knackade inte någon på dörren. Han lämnade lägenheten omkring kl. 

16.30. A lämnade lägenheten samtidigt som han gjorde och de fick hjälpa A att få 

på sig skorna. På den av åklagaren förevisade filmen finns han inte med. Han tror 

till och med att filmen kan vara från något annat tillfälle än då de nu varit i 

Abdirahman Abdirahmans bostad. Han vet dock inte vilket tillfälle det skulle vara 

eller varför han tror det. Han förstår att det är A som syns på filmen men vet inte 

vem manspersonen är. Det stämmer att han visat just denna film för kamrater. 

Filmen visades med en telefon, men han vet inte vad det var för telefon, dock inte 

tillhörig annan tilltalad i detta mål. Flera personer som sett filmen har trott att det 

var han som agerade på den, men han har aldrig ”haft sex” med A och han tror inte 

heller att någon annan hade det i lägenheten. Att han i polisförhör den 7 juli 2017, 

förevisad en stillbild ur filmsekvensen, uppgav att han inte vet vem det är på bilden 

men att han antar att det är han och att bilden kan komma från ett annat tillfälle 

eftersom han tidigare haft en relation med A, berodde på att han var trött och bara 

sade så; han har aldrig ”haft sex” med A. Den tröja som manspersonen på filmen 

bär liknar hans som tagits i beslag, men han har en till sådan och de är köpta på 
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H&M, varför de är mycket vanliga. Det är riktigt att hans röst hörs på inspelningen 

från arresten. Att han ropade saker om en film berodde på att han hört att det skulle 

finnas någon film och han undrade om det gjorde det. Han minns inte att han och 

övriga tilltalade skulle samtalat om risken för att filmen skulle hittas på det sätt som 

framgår av åberopade översättningen av inspelningen. Han hade dock sett den på 

nätet delade filmen innan han greps av polis. Då han hämtades av polisen var det 

första gången han alls hade med polisen att göra och han upplevde 

frihetsberövandet och förhören som stressande. Att han i första polisförhöret sade 

att han inte alls varit i lägenheten berodde endast på att han var osäker just på det 

datum det gällde. Han trodde vid tiden för händelsen att A var 14 år och gick i 

årskurs 7.  

 

Najib Jama: Ifrågavarande dag begav han sig vid 16-tiden hem till Abdirahman 

Abdirahman med avsikt att spela fotboll. Abdirahman Abdirahman sade att det var 

för sent att spela fotboll och han blev därför kvar i lägenheten under ungefär 20 

minuter, varefter han tillsammans med alla andra lämnade lägenheten. Vid något 

tillfälle var han ute på balkongen tillsammans med endast Abdulaziz Mohamed och 

rökte. Han märkte på As tal och åtbörder att denna hade druckit. Det fanns också en 

tom vodkaflaska på bordet i vardagsrummet. Han vet inget om några sexuella 

aktiviteter och har själv inte deltagit i något sådant. Polismannen som förhörde 

honom då han var frihetsberövad ville att han skulle säga att han hade ”haft sex” 

med A och då gjorde han det för att få bli släppt. Det var så att förhörsledaren sade 

att han skulle säga sanningen för att bli fri och då trodde han att meningen var att 

han skulle berätta att han ”haft sex” eftersom förhörsledaren först sade sig inte tro 

honom. När han sedan hördes igen av polis i december berättade han att han 

tidigare ljugit och i verkligheten inte alls ”haft sex” med A. Det är i och för sig 

riktigt att han och hans försvarare fick tala enskilt under en paus i förhöret som 

hölls i december och att han därefter i samma förhör återigen berättade att han hade 

”haft sex” med A. Det han berättade i polisförhören, som inte var sant, var att han 

hade haft samlag med A på balkongen och att alla andra tittade på när de gjorde det. 
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Han lämnade i polisförhör under frihetsberövandet även detaljerade uppgifter om 

hur de klätt av sig, hur han trätt på en kondom, hur själva sexualakten gått till och 

annat, men det var inte sant utan han hittade på alla detaljer. Att dessa detaljer och 

uppgiften om att A började nyktra till på balkongen överensstämmer väl med vad A 

berättat är en ren tillfällighet. Det stämmer inte heller som han sagt till polisen att 

det, efter att A gått hem, talades om att de alla haft samlag med A; även den 

uppgiften var påhittad. Däremot är det riktigt att A i lägenheten sade att denna 

kände sig ”som en hora”, men han vet inte varför A sade så. Den inför tingsrätten 

förevisade filmen blev han själv visad av en kamrat vid namn Ali efter att 

häktningen hävts och han vet inte vem manspersonen med A på filmen är. Han 

visste att A var 13 år gammal.  

 

Abdulaziz Mohamed: Ifrågavarande dag var han hemma hos Abdirahman 

Abdirahman och spelade fotboll. Då han först kom till Abdirahman Abdirahmans 

bostad var bara Abdirahman Abdirahman och två tjejer där, A och en annan. Han 

vet vem A är men känner inte närmare denna. Då han åter kom upp i lägenheten var 

A full. Han vet inte vad A druckit eller när. Han har inte ”haft sex” med A, men han 

vet inte om någon annan haft det. Han har inte sett någon film som skulle ha spelats 

in i lägenheten, men han har hört talas om att det skulle finnas en film där A gör 

saker med killarna. Inte heller har han i lägenheten sett något hångel, tafsande eller 

kyssande. Konfronterad med att han i polisförhör uppgivit att Abdirahman 

Abdirahman hällde upp alkohol till A och fyllde på glaset samt att han sade att det 

räckte men Abdirahman Abdirahman replikerade att A skulle dricka mera, har 

Abdulaziz Mohamed förklarat att han inte minns något därav; han har inte sett 

någon dricka alls och har själv inte försökt hindra upphällandet av någon alkohol. 

Han minns absolut ingenting av det han sagt i polisförhör att A i vardagsrummet 

började ta på Abdirahman Abdirahman, att A upprepade gånger sagt ”jag vill ha 

kuk”, att A gick in på toaletten under kanske åtta till tio minuter och att A sedan 

kom ut därifrån utan kläder. Inte heller minns han något av att Abdirahman 

Abdirahman skulle haft samlag med A och att Najib Jama också skulle haft det fast 
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på balkongen samt att andra sagt till honom att även Nuradin Nur hade samlag med 

A, allt som han sagt till polisen. Han har inte sett att någon skulle filmat. Han har 

inte sagt som antecknats i polisförhör att han skulle sett filmer som Nuradin Nur 

tagit då A idkade oralsex på denne och som Abdirahman Abdirahman tagit 

föreställande Najib Jama ha samlag med A; förresten minns han inte. Att han i 

polisförhör sagt att han sett film av Najib Jama som hade samlag med A på 

balkongen och Nuradin Nur med A på toaletten, att han själv var med A på toaletten 

efter Abdirahman Abdirahman samt att Abdirahman Abdirahman visade honom 

filmerna och skröt om saken ett par dagar efteråt, stämmer inte och han vet inte 

varför han sagt så till polisen. Inte heller vet han varför han sagt att Nuradin Nur 

filmat på toaletten med Abdirahman Abdirahmans telefon.  

 

Olivia Lundin: I lägenheten fanns alla killar som var där under eftermiddagen då de 

kom, utom Nuradin Nur som kom efter dem. A serverades alkohol av Abdirahman 

Abdirahman och började ta på denne, varefter dessa båda gick in på toaletten. Då A 

kom ut efter tio till femton minuter frågade hon vad dem gjort och A sade att de 

bara pratat. A dansade runt och ramlade omkull flera gånger. Hon förstod inte att A 

var så berusad som nog var fallet utan trodde A gjorde sig till. Därefter gick 

Nuradin Nur, som var den som kommit sist till lägenheten, med A in på toaletten 

och dit gick efter en stund även Abdulaziz Mohamed. Hon tyckte sig höra att 

Nuradin Nur var arg på A inne på toaletten och kan ha sagt att något inte var okej. 

Efter en stund kommer alla ut från toaletten och senare ser hon att A sitter med 

Najib Jama i soffan på balkongen. Där kysser de varandra och A försökte ta av 

Najib Jama kläderna, men det gjorde sedan denne själv.  Hon gick själv bort från 

fönstret till balkongen. Hon bad Nuradin Nur att få låna dennes mobiltelefon. 

Nuradin Nur tog fram en telefon av fabrikat Samsung och gav henne. Hon 

kontaktade Donia och bad denna komma till lägenheten. Då de skulle gå från 

lägenheten kom Abdirahman Abdirahman med en blodig handduk som denne lade i 

en soppåse. Hon tänkte att det kanske var så att någon kanske hade haft samlag med 
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A eller att denna hade menstruation. Senare utomhus kräktes A och fick hjälp av 

Donia som stoppade sina fingrar i As hals.  

 

B: Den 19 juni förra året berättade A för henne vad som hänt i lägenheten. De 

uppgifter A då lämnade överensstämmer i huvudsak med vad denna berättat hos 

polisen. Hon har alltid haft ett förtroendefullt förhållande med sin dotter och visste 

att A haft samlag med en pojke som A tyckte om och berättade namnet på för 

henne. Hon visste också att A före händelsen inte druckit alkohol. När A berättade 

skämdes denna över att ha druckit och att det gått över styr och hon uppfattade att 

det var därför det tog några dagar innan A berättade. Samma dag som A berättade 

för henne vad som hänt åkte hon och hennes make hem till Olivia Lundins föräldrar 

eftersom de ville höra vad Olivia Lundin uppfattat av händelseförloppet. De två 

föräldraparen fick höra Olivia Lundins berättelse och denna uppfattade hon 

bekräftade vad A berättat. Dagen därpå gjordes polisanmälan. Efter händelsen har A 

förändrats mycket; blivit kall och hård, argsint och lättretad. A bryr sig inte om 

skolan och har hög frånvaro. Dottern har drömt mycket mardrömmar och gråtit på 

nätterna samt velat sova med henne. En vecka efter händelsen skar sig A i låren i 

duschen. Ungefär tre veckor efter händelsen drabbades A av körtefeber och enligt 

behandlande läkare kan dottern ha fått det genom sexuella kontakter. A hade 40 

graders feber, saknade matlust, hade nedsatt immunförsvar och nedsatta lever- samt 

vitablodkroppsvärden. A har utsatts för olika angrepp, som ryktesspridning och 

påstötningar att inte göra polisanmälan över sociala medier. För henne berättade A 

att händelsen filmats och att filmsekvenser spreds på nätet. A har även i skolan och 

på andra ställen utsatts för att andra ropat glåpord och attackerat denna med våld. 

Nattetid har det kastats sten mot familjens villa. Under sensommaren rymde A 

hemifrån, men hittades och fosterhemsplacerades under en tid. A har fått hjälp av 

läkare och terapeut; hon har skjutsat dottern till dessa möten, bland annat genom att 

hämta och lämna A i fosterhemmet.  
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Tingsrättens bedömning 

 

Inledningsvis kan tingsrätten konstatera att vid ifrågavarande tillfälle var bland 

andra de tilltalade och A närvarande i Abdirahman Abdirahmans bostad och envar 

av de tilltalade var enligt sina egna utsagor medvetna om att A var yngre än 15 år. 

Om vad som hände i lägenheten har A berättat i tre av åklagaren åberopade och 

förevisade polisförhör. Enligt tingsrättens mening ger A i förhören ett ålderadekvat 

intryck och hon berättar i och för sig på ett trovärdigt sätt om vad hon menar har 

skett; hennes berättelse är detaljrik och inte överdriven samt är framlagd på ett sätt 

att hon tydligt vinnlägger sig om att inte säga saker som hon inte uppfattar som 

överensstämmande med verkliga förhållanden eller som hon inte säkert minns. 

Hennes uppgifter om påverkansgrad och i vilka utrymmen samt med vem hon 

befunnit sig under händelseförloppet vinner mycket starkt stöd av de uppgifter 

Olivia Lundin lämnat i polisförhör.  

 

Abdirahman Abdirahman har lämnat en berättelse om att han skulle stigit ur 

duschen då A kommit in i badrummet och antastat honom samt att han skulle ropat 

på Olivia Lundin för att få hjälp. Dessa uppgifter vinner inte stöd av vad någon 

annan berättat. Han har också påstått att andra haft med sig alkoholen till lägenheten 

medan A och Olivia Lundin berättat att det är han som bjudit A på alkohol. 

Abdulaziz Mohamed har i polisförhör bekräftat de uppgifterna. Att A druckit 

alkohol och var påverkad av det har alla inblandade berättat om. Av ljudet på den 

förevisade filmen får tingsrätten också det bestämda intrycket av att A talade 

påtagligt sluddrande. Abdirahman Abdirahman har i polisförhör lämnat uttryckliga 

uppgifter om att Nuradin Nur, Abdulaziz Mohamed och Najib Jama haft samlag 

med A i lägenheten och att den sistnämnde hade det med A på balkongen samt att 

de två andra kan ha haft ”trekant” med A. Han har inte kunnat lämna någon rimlig 

förklaring till varför han sagt allt detta hos polisen om det inte skulle vara sant. 

Inför tingsrätten har han emellertid vidgått att han givit en kondom till Najib Jama. 

Han har också berättat inte bara att han i sin telefon innehaft den film som 
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åklagaren åberopat utan också att han förevisat filmen i telefonen för andra – 

således att han spritt den, något han inte är åtalad för enligt det av åklagaren förda 

åtalet – och av utredningen framgår att filmen har upptagits med hans telefon som 

filmkamera. Det torde vara allmänt veterligt att filmsnuttar upptagna och utlagda 

via Snapchat inte kan vara längre än en minut, fördelat på sex filmsekvenser om tio 

sekunder vardera, och redan av det skälet är det klarlagt att de filmsekvenser som 

upptagits med Abdirahman Abdirahmans telefon inte har filmats genom Snapchat, 

som han påstått. Av utredningen framgår klart att filmerna finns som filer lagrade i 

telefonen och att Abdirahman Abdirahman försökt radera filmerna ett par dygn efter 

händelsen, inte omedelbart som han själv påstått. Trovärdigheten i Abdirahman 

Abdirahmans uppgifter inför tingsrätten måste sammantaget anses låg.  

 

Nuradin Nur har förnekat att han skulle haft samlag med A och förklarat att det inte 

är han som kan ses på den åberopade filmen. Ändå har han i polisförhör uppgivit att 

han antar att det är han på filmen, men att denna skulle kunnat ha spelats in vid ett 

annat tillfälle eftersom han haft en relation till A. Hans förklaring till att han 

lämnade sådana uppgifter är att han var trött och bara sade så. Nuradin Nur har i det 

första polisförhöret helt förnekat att han skulle varit i lägenheten. Enligt tingsrättens 

mening har den mansperson som tittar fram över As axel på den av åklagaren 

förstorade stillbilden ur filmen ett utseende som påtagligt överensstämmer med 

Nuradin Nurs. Åklagaren har mot Nuradin Nur även åberopat en tröja som tagits i 

beslag från denne och som till utseendet påminner starkt om den tröja som finns på 

en mansperson på den åberopade filmen. Den i beslag tagna tröjan företer mycket 

stora likheter med den tröja som kan ses på filmen. Tröjan är emellertid inköpt på 

H&M och med hänsyn till hur vanliga kläder är från detta företag måste det beviset 

värderas med stor försiktighet. Sammantaget är även Nuradin Nurs trovärdighet, 

utifrån hans egna uppgifter och den övriga utredning som specifikt avser endast 

honom, begränsad. 
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Najib Jama har inför tingsrätten förnekat varje kännedom om varje form av sexuell 

aktivitet vid ifrågavarande tillfälle. I polisförhör, som hölls då han var 

frihetsberövad, har han emellertid på ett detaljerat sätt berättat om hur han själv haft 

samlag med A på balkongen och att övriga pojkar i lägenheten, efter att A gått 

därifrån, även de sagt sig ha haft samlag med A. De detaljer om sexualakten Najib 

Jama härvid lämnat överensstämmer påtagligt med hur A beskrivit vad som hände 

på balkongen och som Najib Jama vid polisförhöret saknade kännedom om; hans 

uppgifter är med hänsyn härtill alltför detaljerade för att inte vara självupplevda. 

Najib Jama har påstått att han lämnade uppgifterna för att bli försatt på fri fot. 

Oaktat att han är ung framstår det som en helt orimlig tanke att man som anhållen 

eller häktad skulle erkänna ett grovt brott i den tron att ett sådant erkännande är det 

som gör att man blir försatt på fri fot. Vid ett nytt förhör hos polisen i december 

förra året har Najib Jama till att börja med förnekat varje form av sexualakt. Efter 

en paus i förhöret, varunder han samrått med sin försvarare, har han emellertid 

vidgått att de uppgifter han lämnat i det tidigare polisförhöret var riktiga. Najib 

Jama har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till varför han i december förra 

året, då han sedan länge var på fri fot, skulle lämnat felaktiga uppgifter om egen 

eller andras sexuella handlingar. Han har nu inför tingsrätten åter förnekat varje 

form av deltagande i sexualakt med A.  Enligt tingsrättens mening är härigenom 

Najib Jamas trovärdighet i det att han förnekar egen och kännedom om andras 

sexuella aktiviteter helt obefintlig.  

 

Abdulaziz Mohamed, som var tolv dagar från sin 15-årsdag vid händelsen, har i 

polisförhör uppgivit att Abdirahman Abdirahman bjudit A på alkohol och sedan 

haft samlag med denna och att även Najib Jama haft det samt att han hört av andra 

att också Nuradin Nur haft samlag med A. Inför tingsrätten har han uppträtt på ett 

nonchalant  sätt och gentemot åklagaren tämligen otrevligt förklarat att ingenting av 

de till polisen lämnade uppgifterna skulle vara riktiga. Han har inte lämnat någon 

förklaring till varför han i polisförhör skulle lämnat felaktiga uppgifter och därmed 

ha pådyvlat sina kamrater att ha begått grova brott. Att Abdulaziz Mohameds 
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uppgifter i polisförhör skulle varit lögnaktiga framstår för tingsrätten inte som det 

minsta trovärdigt.  

 

Åklagaren har åberopat och förvisat två filmsekvenser som, med hänsyn till vad 

som framgår av platsundersökningsprotokoll från lägenheten, är upptagna i 

badrummet där. På en filmsekvens kan man i huvudsak följa ett samlag där 

manspersonen sitter på toalettstolen och A sitter på och vänd mot denne. Det är i 

den filmsekvensen som manspersonen tittar upp över axeln på A. Den andra 

filmsekvensen innehåller i huvudsak en akt av oralsex. Det framgår inte klart i bild 

vem manspersonen i den filmsekvensen är. Därtill framgår av den av åklagaren 

åberopade utskriften av den konversation de tilltalade hade mellan cellerna i 

arresten efter att de anhållits att de talar om en film och konsekvenserna av att 

polisen hittar filmen.    

 

Sammantaget finner tingsrätten att det genom utredningen är ställt utom varje 

rimligt tvivel att envar av Abdirahman Abdirahman, Nuradin Nur och Najib Jama 

haft samlag med A på det sätt åklagaren påstått i en mindre lägenhet under mycket 

begränsad tidsrymd. Det är också utrett att Nuradin Nur filmat i vart fall delar av 

den sexuella aktivitet han själv deltagit i med A. Det kan emellertid vara så att 

Abdulaziz Mohamed filmat och även agerar på filmen i någon del. Tingsrätten 

finner vidare styrkt att Nuradin Nurs filmande skett med den Abdirahman 

Abdirahman tillhöriga telefonen och att denne senare behållit filmen ett par dagar 

innan han försökt radera den. Av Abdirahman Abdirahmans egna uppgifter framgår 

att han visat filmen för andra och därmed inte bara innehaft den utan även spridit 

den, men han är inte åtalad för spridningen. Även Abdulaziz Mohamed har haft 

samlag med A. Om fyra pojkar i en tämligen liten lägenhet under en kort tid alla har 

samlag – var och en i taget, möjligen med undantag för Nuradin Nur och den 

underårige Abdulaziz Mohamed, som tycks ha varit i badrummet samtidigt – med A 

framstår det för tingsrätten inte som rimligt att utgå ifrån att envar av dem handlat 

helt avskilt från övriga och inte under någon form av samförstånd. Tvärtom 
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framstår det som i högsta grad troligt att övergreppen mot A förövats tillsammans 

och i samförstånd av gärningsmännen. Emellertid har åklagaren valt att utforma 

åtalet så att envar av de åtalade för sig, tillika med Abdulaziz Mohamed, har haft 

samlag med A utan att någon form av samförstånd förelegat och tingsrätten är 

därför förhindrad att bedöma åtalet på annat sätt än att fråga är om tre separata 

händelser. Detta sätt att utforma åtalet påverkar bedömningen i övrigt, vilket 

tingsrätten återkommer till nedan.  

 

Nuradin Nur har filmat delar av händelseförloppet och Abdirahman Abdirahman 

har innehaft filmen. Såtillvida är åtalet i och för sig till alla delar styrkt. Det finns 

med hänsyn till omständigheterna inte anledning för tingsrätten att överväga annat 

än att gärningarna enligt åtalspunkten 1 är att bedöma som våldtäkt mot barn. 

Nuradin Nur och Abdirahman Abdirahman skall även dömas för 

barnpornografibrott.  

 

Påföljder 

 

Nuradin Nur förekommer inte i belastningsregistret medan envar av Abdirahman 

Abdirahman och Najib Jama dömdes den 14 september 2017 för rån, båda till 

ungdomsvård. Rånet begicks den 7 april 2017. För Abdirahman Abdirahmans 

vidkommande har tingsrätten fått del av yttrande från socialnämnden i Nacka 

kommun medan yttranden från socialnämnden i Västerås kommun ingivits 

avseende Nuradin Nur och Najib Jama.  

 

De våldtäkter mot barn tingsrätten funnit respektive tilltalad övertygad om ansvar 

för utgör mycket allvarliga brott och har ett högt straffvärde. Såsom angivits ovan är 

åtalet utformat så att de tilltalade inte kan fällas till ansvar för att ha handlat 

gemensamt och i samförstånd. För Nuradin Nur och Najib Jama måste det ha varit 

uppenbart att Abdirahman Abdirahman serverat A alkohol och att A redan hade 

utsatts för övergrepp då de själva valde att ha samlag med A. Abdirahman 
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Abdirahman är visserligen den som först, enligt åtalet utan samförstånd med övriga, 

hade samlag med A och det skulle därför, med åklagarens sätt att utföra åtalet, 

kunna föreligga ett lägre straffvärde för den gärning han gjort sig skyldig till. Å 

andra sidan är det klarlagt att Abdirahman Abdirahman är den som serverat A 

alkohol och utnyttjat att A därav blivit berusad. Med hänsyn härtill finner 

tingsrätten att var och en av dessa gärningar, innefattande de barnpornografibrott 

Nuradin Nur och Abdirahman Abdirahman dessutom gjort sig skyldiga till, har ett 

straffvärde motsvarande i vart fall tre års fängelse. Härutöver är Nuradin Nur och 

Abdirahman Abdirahman övertygade om barnpornografi. Med hänsyn till 

brottslighetens art och höga straffvärde föreligger synnerliga skäl för att bestämma 

påföljden för envar av de tilltalade till fängelse. Tingsrätten finner att det inte 

föreligger särskilda skäl för att inte bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i 

stället för fängelse. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten även de tilltalades ålder 

och att sluten ungdomsvård inte är förenad med villkorlig frigivning.   

 

Skadestånd 

 

Envar av de tilltalade har bestritt de framställda skadeståndsyrkandena i samtliga 

avseenden och förklarat att inga belopp kan vitsordas såsom skäliga i och för sig.  

 

A har genom sitt målsägandebiträde sakframställningsvis bland annat framhållit att 

såsom åtalet är utformat har envar av de tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt mot 

barn förövat mot henne och eftersom de således inte kan dömas för någon 

”gruppvåldtäkt” skall var och en av dem utge kränkningsersättning för eget brott; att 

Nuradin Nur och Najib Jama bör förpliktas utge ett högre belopp än Abdirahman 

Abdirahman beror på att de våldtagit henne såväl vaginalt som oralt. Vidare har A 

framhållit att hennes lidande efter händelserna i lägenheten inte kan hållas isär för 

varje gärning utan de tilltalade bör förpliktas utge ersättning för sveda och värk 

solidariskt.  
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Tingsrätten har funnit envar av de tilltalade övertygade om ansvar för våldtäkt mot 

barn, brott riktade mot A. De tilltalade är därmed skadeståndsskyldiga gentemot 

henne. När det gäller kränkningsersättning för våldtäkt mot barn finns en tämligen 

fast praxis. Den kränkning A utsatts för är av mycket allvarlig karaktär och 

skadeståndsnivån är hög. Emellertid har övergreppen mot henne förövats under ett 

och samma händelseförlopp. Bifall till skadeståndsyrkandena i denna del skulle 

medföra att A tillerkändes ett betydligt högre skadestånd än om hon utsatts för 

våldtäkt mot barn förövat gemensamt och i samförstånd mellan flera gärningsmän. 

Detta skulle enligt tingsrättens mening vara en orimlig följd av åtalets utformning. 

Tingsrätten finner att A får, för den samlade kränkningen hon utsatts för i denna del, 

anses skäligen tillgodosedd med en ersättning om 150.000 kr. Av detta belopp bör 

de tilltalade – eftersom förutsättningarna för att ålägga dem att solidariskt utge 

kränkningsersättning med hänsyn till åtalets avfattning inte föreligger – förpliktas 

att till A utge var sin tredjedel.  

 

När det sedan gäller As yrkande om ersättning för sveda och värk motsvarar det 

yrkade beloppet akut sjukdom under ungefär ett år. B har berättat om att As tillvaro 

efter gärningarna varit och alltjämt är turbulent; A mår mycket dåligt psykiskt. Att 

A kommit att lida psykiskt efter våldtäkterna mot barn håller tingsrätten för visst. 

Emellertid har, enligt vad B berättat, As psykiska mående kommit att försvåras av 

ryktesspridning om händelsen och olika uttalanden i sociala medier samt attacker i 

form av såväl att kränkande tillmälen uttalats mot henne som att stenkastning skett 

nattetid mot familjens villa. Dessa handlingar har inte utförts av de tilltalade utan 

andra människor. Att handlingarna försvårat As återhämtning framstår som 

självklart men de står inte i ett sådant orsakssamband med de åtalade gärningarna 

att de tilltalade bör åläggas skadeståndsskyldighet till ett högre belopp i denna del 

än 10.000 kr. När det gäller ersättning för sveda och värk avses lidande i tiden efter 

en brottslig gärning och skadan kan inte särskiljas för olika ensartade brott som 

målsäganden utsatts för vid ett och samma tillfälle. De tilltalade bör därför 

solidariskt åläggas att utge skadestånd i denna del till A.    
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Utredning har även förebringats avseende kostnaderna för Bs resor med A till  

sjukvård och terapi samt Bs inkomstförlust under viss sjukskrivning till följd av att 

hon tagit hand om A, således inte sjukdom för egen del. Kostnader för anhörig till 

den egentlige målsäganden, då denne tillfogats personskada, kan ersättas enligt 5 

kap. 1 § skadeståndslagen och ersättningen kan tillerkännas en underårig som har 

förälder som haft kostnaden. Nu angivna kostnader bör ersättas av de tilltalade och 

liksom avseende ersättning för sveda och värk bör de solidariskt förpliktas ersätta 

A; yrkandet i denna del bör helt bifallas.  

 

När det gäller skadeståndsanspråket mot Nuradin Nur i anslutning till åtalspunkten 

2 avser detta kränkning för att denne filmat den våldtäkt mot barn han begått mot A. 

Barnpornografibrottet är i sig kränkande för A och bör klart föranleda 

skadeståndsskyldighet för Nuradin Nur. Ersättningen bör skäligen bestämmas till 

15.000 kr.  

 

Även Abdirahman Abdirahman har gjort sig skyldig till barnpornografibrott, 

bestående i innehav av film från gärningarna. Han har visserligen själv berättat att 

han visat filmen i sin  telefon för andra, men spridning av filmen omfattas inte av 

åtalet. Den kränkning av A som endast innehavet av filmen medför kan enligt 

tingsrättens mening inte anses så allvarlig att den bör föranleda att Abdirahman 

Abdirahman skall betala skadestånd. I denna del skall därför As talan ogillas.  

 

Övriga frågor 

 

Förverkandeförklaringsyrkandet 

 

Abdirahman Abdirahman har bestritt åklagarens förverkandeförklaringsyrkande 

avseende telefonen. 

 

25



   

VÄSTMANLANDS  

TINGSRÄTT 

Avdelning 1 

D 1:1 F 

DOM 

2018-04-18 

B 2963-17 

 

 

 

 

 

Abdirahman Abdirahman har utvecklat sin uppfattning i denna del 

sakframställningsvis genom sin försvarare och därvid anfört att han sett filmen i sin 

telefon, att han inte vet om filmen har upptagits med telefonen i sig för lagring i den 

eller om filmen upptagits i Snapchat, att han raderat filmen omedelbart, att han är 

säker på att filmen inte finns kvar lagrad i telefonen, att filmen i stället kommit att 

lagras i tjänsten iCloud samt att han med sin försvarare i samband med polisförhör 

fått tillfälle att försöka radera filmen i iCloud, men att detta misslyckats.  

 

Som tingsrätten funnit ovan har Abdirahman Abdirahmans telefon använts av 

Nuradin Nur och möjligen även någon annan och filmandet har skett med direkt 

lagring i telefonen kameraalbum. Av utredningen framgår att någon markerat 

filmsekvenserna som raderade den 16 juni 2017, varvid de överförts till en annan 

mapp i telefonen. Åklagaren har åberopat tre alternativa grunder för att telefonen 

skall förklaras förverkad gentemot Abdirahman Abdirahman. Enligt tingsrättens 

mening bör telefonen i vart fall förklaras förverkad enligt bestämmelsen i lagen 

(1994:1478) om förverkande av barnpornografi; en sådan förklaring är inte oskälig.  

 

Bevisbeslag 

 

Nuradin Nur har förklarat sig inte ha någon erinran mot att hans tröja kvarblir i 

beslag till dess lagakraftägande dom föreligger i målet. Åklagarens yrkande 

härvidlag bör bifallas.  

 

Sekretess 

 

Huvudförhandlingen i målet har till lejonparten hållits bakom stängda dörrar. As 

och därmed även Bs namn har inte nämnts annat än i den delen. Sekretessen 

avseende deras identitet bör bestå.  
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Ersättningar 

 

Vad målsägandebiträdet och försvararna begärt i arvode är skäligt och deras 

kostnadsanspråk bör bifallas. Kostnaderna skall stanna på staten. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga (Dv 400) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall inges till tingsrätten senast 

den 9 maj 2018. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Johan Alvner 

 

 

Avräkningsunderlag biläggs domen. 
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Avräkningsunderlag
2018-04-18
Västerås

Mål nr: B 2963-17

Postadress
Box 40
721 04 Västerås

Besöksadress
Sigurdsgatan 22

Telefon
021-310 400
E-post: vastmanlands.tingsratt@dom.se
www.vastmanlandstingsratt.domstol.se 

Telefax
021-12 44 32

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:30

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  20001025-1577

  Datum för dom/beslut
  2018-04-18

  Efternamn
  Abdirahman

  Förnamn
  ABDIRAHMAN Guled

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
  2017-07-03   2017-07-14

Särskild anteckning
£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården

som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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Avräkningsunderlag
2018-04-18
Västerås

Mål nr: B 2963-17

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  20000904-7978

  Datum för dom/beslut
  2018-04-18

  Efternamn
  Jama

  Förnamn
  NAJIB Hamad

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
  2017-07-04   2017-07-11

Särskild anteckning
£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården

som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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Avräkningsunderlag
2018-04-18
Västerås

Mål nr: B 2963-17

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  20001201-8610

  Datum för dom/beslut
  2018-04-18

  Efternamn
  Nur

  Förnamn
  NURADIN Abdullahi

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
  2017-07-03   2017-07-14

Särskild anteckning
£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården

som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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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 skrift-
ligen. 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 da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet 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 an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

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

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen 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 prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet 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 skadeståndstal-
an 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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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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 angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive 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,  

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

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

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden 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 målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen 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 si-
dan 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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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