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DOMSLUT

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

2017-10-18 -- 2017-11-04 (3 tillfällen)
2. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken

2017-10-01 -- 2017-11-04 (3 tillfällen)
3. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken

2017-11-14
4. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2017-10-25
5. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

2017-10-18 -- 2017-11-04 (2 tillfällen)
6. Övergrepp i rättssak, 17 kap 10 § 1 st 1 men brottsbalken

2017-11-02

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Mohammad Fadi Almardoud ska utge skadestånd till Sekretess A med 355 000 kr jämte

ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 november 2017 till dess
betalning sker.

2. Mohammad Fadi Almardoud ska utge skadestånd till Sekretess B med 15 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 november 2017 till dess
betalning sker.

Förverkande och beslag
I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Region Väst, IT-brottssektionen, polisområde Halland; beslagsliggare 2017-5000-
BG116273).

Häktning m.m.
Mohammad Fadi Almardoud ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.

Sekretess
1. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska

fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja Sekretess A-B:s identiteter. Detsamma ska gälla Sekretess A-
B:s identitetsuppgifter i partbilaga till denna dom.
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2. Sekretessbestämmelsen i 18 kap. 15 § och 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på de filmer som förevisats vid tingsrättens
huvudförhandling inom stängda dörrar.

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

Ersättning
1. Björn Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 178 689 kr efter korrigering

av felsummering. Av beloppet avser 120 616 kr arbete, 18 675 kr tidsspillan, 3 660 kr
utlägg och 35 738 kr mervärdesskatt.

2. Ulrika Sterner tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 111 319 kr. Av beloppet avser 84 258 kr arbete, 3 735 kr
tidsspillan, 1 062 kr utlägg och 22 264 kr mervärdesskatt.

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

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat ansvar enligt följande gärningsbeskrivningar.  

  

1. Våldtäkt mot barn (5000-K1398088-17) 

 

Fadi Almardoud har i en bil vid biblioteket i Laholm vid ett tillfälle förmått 

målsäganden Sekretess A, född 2003, som var 13 år vid tillfället, att suga på hans 

penis, dvs ”suga av honom”. Det hände den 18 oktober 2017. Den sexuella 

handlingen är jämförlig med samlag. 

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig 

anledning att anta att målsäganden var under 15 år. 

 

Lagrum: 6 kap. 4 § första stycket brottsbalken 

  

2. Våldtäkt mot barn (5000-K1398088-17) 

 

Fadi Almardoud har i en bil vid biblioteket i Laholm vid ett tillfälle förmått, eller 

tvingat, målsäganden Sekretess A, född 2003, som var 13 år vid tillfället, att suga 

på hans penis, dvs ”suga av honom”, genom att säga att hon måste annars kommer 

han att skapa kaos för hennes familj eller skicka sina vänner på henne, eller 

liknande uttryck, vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller 

andras säkerhet till person hos Sekretess A. Det hände från den 18 oktober 2017 till 

och med den 4 november 2017. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. 

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig 

anledning att anta att målsäganden var under 15 år. 
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Lagrum: 6 kap. 4 § första stycket brottsbalken 

  

3. Våldtäkt mot barn (5000-K1398088-17) 

 

Fadi Almardoud har i en bil mot hennes vilja haft vagnialt samlag med 

målsäganden Sekretess A, född 2003, som var 13 år vid händelsen. Det hände vid 

ett tillfälle från den 18 oktober 2017 till och med den 4 november 2017 i Laholms 

kommun.  

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. Fadi Almardoud hade åtminstone 

skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. 

 

Lagrum: 6 kap. 4 § första stycket brottsbalken 

  

4. Olaga hot (5000-1398088-17) 

 

Fadi Almardoud har, bl.a. vid ett besök hemma hos Sekretess A, hotat henne genom 

att säga till henne att han skulle skapa kaos och förstöra för hennes familj, att han 

skulle döda henne och att han skulle slå henne, eller uttryck med samma eller 

liknande innebörd, Det hände vid flera olika tillfällen utöver händelsen i åtalspunkt 

2, under tiden from den 18 oktober 2017 tom den 4 november 2017 i Laholms 

kommun. Hoten var sådana att Sekretess A kunde förväntas känna allvarlig rädsla 

för egen och andras säkerhet till person och egendom.  

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum: 4 kap. 5 § första stycket brottsbalken 
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5. Barnpornografibrott (5000-K1398088-17) 

  

Fadi Almardoud har under tiden från och med den 1 oktober till och med den 4 

november 2017 i Laholms kommun vid tre olika tillfällen skildrat målsäganden 

Sekretess A, som var under 18 år, i tre barnpornografiska filmer.  

 

Fadi Almardoud begick gärningarna med uppsåt. 

 

Lagrum: 16 kap. 10 a § första stycket första punkten brottsbalken 

  

6. Misshandel (5000-K1397422-17)  

 

Fadi Almardoud har tilldelat Sekretess B en örfil på kinden, med smärta och 

rodnad som följd, dragit henne i håret med smärta som följd och därefter sparkat 

henne i ryggen med smärta som följd. Det hände den 25 oktober 2017, vid 

Lagaholmsskolan i Laholms kommun. 

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum: 3 kap. 5 § brottsbalken 

  

7. Olaga hot (5000-K1444521-17) 

 

Fadi Almardoud har hotat Sekretess B genom att vid ett telefonsamtal den 25 

oktober 2017 i Laholms kommun uttala ”Tjafsa inte. Annars kommer du få ett örfil 

igen.” eller uttryck med samma eller liknande innebörd. Hotet var sådant att 

Sekretess B kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin egen personliga 

säkerhet.  

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. 
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Lagrum: 4 kap. 5 § första stycket brottsbalken 

 

8. Övergrepp i rättssak (5000-K1444521-17)    

 

Fadi Almardoud har i vid ett telefonsamtal den 2 november 2017 i Laholms 

kommun med hot om våld eller med hot om gärning som medför lidande, skada 

eller olägenhet, angripit Sekretess B med anledning av uppgifter om 

polisanmälningar rörande tidigare händelser och bråk, i syfte att förmå Sekretess B 

att återta eventuella anmälningar eller att hindra Sekretess B från att lämna 

förhörsuppgifter hos polis eller domstol rörande någon av händelserna eller 

anmälningarna, genom att till Sekretess B säga ”om Fadi åker fast, asså till 

fängelse --- det blir kvar 36 soldater kvar i Laholm, asså i trakten, de kommer att 

brinna upp hela Laholm”, dvs uttryck av innebörd att skada personer eller 

egendom som varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan för egen och andras 

säkerhet till person och egendom hos Sekretess B.  

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum: 17 kap. 10 § första stycket första meningen brottsbalken 

  

9. Barnpornografibrott (5000-K1430063-17)  

 

Fadi Almardoud har den 14 november 2017 i Halland, olovligen innehaft två 

barnpornografiska filmer, varav en bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

Filmernas speltid uppgår till 44 sekunder respektive 36 sekunder. 

 

Fadi Almardoud begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum: 16 kap. 10 a § första stycket femte punkten brottsbalken 
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Åklagaren har yrkat att en i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas. 

 

Sekretess A, som har biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten ska förplikta Fadi 

Almardoud att till henne utge skadestånd för kränkning med 100 000 kr avseende 

åtalspunkt 1, med 125 000 kr avseende åtalspunkt 2, med 100 000 kr avseende 

åtalspunkt 3, med 10 000 kr avseende åtalspunkt 4 och med 30 000 kr avseende 

åtalspunkt 5 samt 15 000 kr för sveda och värk. Vidare har yrkats ränta enligt 4 och 

6 §§ räntelagen från 2017-11-04 tills betalning sker.  

 

Sekretess B har yrkat att tingsrätten ska förplikta Fadi Almardoud att till henne 

utge skadestånd för kränkning med 10 000 kr avseende åtalspunkt 6, med 7 000 kr 

avseende åtalspunkt 7 och med 10 000 kr avseende åtalspunkt 8 samt med 1 000 kr 

för sveda och värk. Vidare har yrkats ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från 2017-

11-02 tills betalning sker.  

 

Fadi Almardoud har bestritt ansvar för våldtäkt mot barn enligt åtalspunkt 1. 

Grunden för bestridandet är att han trodde att Sekretess A var 17 år. Han har 

vitsordat att det har förekommit sexuellt umgänge på det sätt åklagaren angivit. Om 

tingsrätten finner att han hade skälig anledning anta att Sekretess A var minderårig 

ska gärningen betraktas som sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § BrB. 

Grunden för detta är att handlandet skedde frivilligt och i samförstånd.  

 

Fadi Almardoud har angett samma inställning under åtalspunkt 2 som under 

åtalspunkt 1. Vid detta tillfälle har han inte uttryckt något om att skapa kaos eller 

rädsla.  

 

Fadi Almardoud har angett samma inställning under åtalspunkt 3 som under 

åtalspunkterna 1 och 2. 
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Fadi Almardoud har medgett att han vid vissa tillfällen uttryckt sig som åklagaren 

angett under åtalspunkt 4. Eftersom uttrycken är tagna ur sitt sammanhang kan de 

inte betraktas som olaga hot. Han har därför bestritt ansvar för brottslig gärning.  

 

Fadi Almardoud har under åtalspunkt 5 medgett att han vid tre tillfällen filmat. 

Han har erkänt brott men ansett att det rör sig om ett ringa brott. Sekretess A har 

varit medveten om att han filmade och har inte haft någon invändning.    

 

Fadi Almardoud har under åtalspunkt 6 erkänt ringa misshandel. Han har tryckt till 

och puttat Sekretess B i ansiktet mot kinden samt utdelat spark. Detta har vare sig 

förorsakat skada eller smärta. Han har förnekat att han dragit Sekretess B i håret.  

 

Fadi Almardoud har under åtalspunkt 7 medgett att han har uttryckt sig på detta 

sätt. Han har ifrågasatt om uttalandena når upp till nivån för olaga hot och har 

därför bestritt ansvar. 

 

Fadi Almardoud har medgett att han under åtalspunkt 8 har uttalat sig på det sätt 

som anges. Uttalandena är emellertid alltför svävande för att de ska röra sig om 

övergrepp i rättssak.  

 

Fadi Almardoud har under åtalspunkt 9 medgett att han innehaft filmer på sin 

telefon men ifrågasätter om det utgör barnpornografibrott. Han har fått filmerna 

utan att begära dem och han har inte sparat dem. Om det är barnpornografibrott rör 

det sig om ringa brott.  

 

Fadi Almardoud har medgett det särskilda yrkandet för det fall han fälls till ansvar 

för barnpornografibrott. 
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UTREDNINGEN 

 

Fadi Almardoud har hörts över åtalet. Målsägandena Sekretess A och Sekretess B 

har på åklagarens begäran hörts genom uppspelning av videförhör. Vidare har 

vittnesförhör på begäran av åklagaren hållits med Emelie Virack, Mustafa Hossein, 

Tilda Sundqvist, Sekretess D, Jeanette Pålsson, Ewa Gärdström samt med Thea 

Bengtsson. Thea Bengtsson har hörts via uppspelning av videoförhör.      

 

De hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.  

 

Sekretess A 

Fadi kontaktade henne och hon tänkte att han var en snäll kille. Han frågade om de 

kunde träffas. Fadi är 20 år och han vet hur gammal hon är för det har hennes 

kompis Sekretess B berättat och även Tilda och Emelie har sagt det. Innan de 

började prata sa hon till honom att hon var 03:a och att hon skulle fylla 14 år. Fadi 

sa bara okej som om han inte brydde sig om hennes ålder. Hon har sagt det både via 

sms och när de träffades. Hon gick med på att träffa honom och de stämde möte vid 

Coop. Hennes kompis Emelie var med. De körde ner till biblioteket i Laholm. Med 

i bilen fanns också föraren och en annan kompis till Fadi. När de kom fram till 

biblioteket bad Fadi hennes kompis att hoppa ur bilen och hon bad henne att inte 

göra det. Eftersom Fadi då blev aggressiv och sur tänkte hon att det var bäst att låta 

kompisen stiga ur annars kanske Fadi skulle göra henne illa. Hans kompisar steg 

också ur. Fadi bad henne sedan att suga av honom. Hon sa först nej men han tjatade 

och till slut gjorde hon det trots att hon inte ville. Hon gjorde inget annat än att säga 

nej. När hon gjorde det så filmade han. Den filmen skickade han sedan till alla sina 

kompisar. På filmen kan man se hennes ansikte och att hon suger av honom. Efteråt 

kom de andra tillbaka in i bilen och de körde hem.  

 

Hon har träffat Fadi tre eller fyra gånger. Den andra gången hände samma sak igen. 

Hon hoppades att det inte skulle hända igen för hon ville gärna kunna lita på 
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honom. Men hon vet inte riktigt vad hon tänkte. Vid det andra tillfället sa han att 

hon måste suga av honom annars skulle han skapa kaos för familjen eller skicka 

sina vänner på henne. Han filmade även vid detta tillfälle. Vid det tredje tillfället 

hade de samlag. Vid det tillfället höll han fast hennes händer och höll för hennes 

mun. Han tog av hennes byxor. Han drog av byxor och trosor så att kläderna 

hamnade vid knäna. Hennes tröja tog han inte av. Hon upplevde detta som för 

jävligt och något hon inte ville skulle hända. Hon tror inte att han använde kondom.  

 

Vid det fjärde tillfället var Tilda med som är hennes bästa kompis. Vid det tillfället 

åkte de hem till Fadis kompis som bor i Veinge. Fadi frågade henne om hon ville 

knulla men hon sa nej. Fadi blev jättesur och hon bad hans kompis att köra dem 

hem. Senare ringde Fadi till henne och sa att hon inte skulle leka med honom för då 

skulle han skapa kaos för henne och skicka sina kompisar på henne. Han sa att hon 

skulle passa sig.  

 

Först kände hon sig stolt och också glad för hon trodde att han ville ha henne. Hon 

trodde att det var något mellan dem men det var det verkligen inte. När sedan 

Emelie berättade att han utnyttjat henne försvann allt det där. Detta var redan efter 

första gången men sedan hände det igen och hon mådde ännu sämre. Hon vågade 

inte säga nej för hon vet att han kan slå tjejer eftersom han har slagit hennes bästa 

kompis. Han puttade kompisen jättehårt på huvudet så att hon nästan flög bakåt. Det 

var fyra eller fem slag och han sparkade henne också i ryggen. Kompisen fick 

jätteont. Det blev ett rött märke på hennes rygg.  

 

Hon mår dåligt idag och är knäckt. Det kändes sämst vid det tredje tillfället för det 

var inte det hon ville. Hon fick ont i hela kroppen, i benen, armarna och överallt.        

 

Fadi har också hotat hennes familj. Han har sagt att han ska skapa kaos för familjen. 

Han har kallat henne psykopat och att han ska slå henne.  
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Det senaste tillfället då hon hade kontakt med honom var på höstlovet. Hon ville 

prata med honom och trodde att han skulle komma ensam men han hade hela gänget 

med sig. De ringde på hos hennes mamma och Fadi sa att hon inte hade respekt för 

honom. När bråket var slut sa en av hans kompisar att han skulle döda henne. 

Hennes mamma hörde det och blev rädd. Fadi har också sagt att han ska döda henne 

om hon inte lyssnade på honom.  

 

Sekretess B 

Fadi ringde henne först och kom sedan till hennes skola och sa att hon hade snackat 

skit om honom. Hon förnekade att hon hade gjort det men då började Fadi dra 

henne i håret, putta henne och sparka henne. Han gav henne en örfil. Fadi puttade 

henne på vänster axel. Hon föll nästan omkull. När hon skulle gå tillbaka till sina 

kamrater sparkade han henne i ryggen. Sparken träffade i ländryggen. Både putten 

och sparken gjorde ont. Det gjorde också ont när han drog henne i håret. Hon fick 

ett rött märke på kinden. Detta hände mittemellan Osbecksgymnasiet och 

Lagaholmsskolan. Hennes vänner var i närheten hela tiden och de såg och hörde 

vad som hände. Efteråt gick hon till sin mattelärare Gisela och hon pratade också 

med Jeanette som också jobbar på skolan. Rektorn fick också veta vad som hänt. 

Fadi har hotat henne och det har andra killar också gjort. De tänkte ringa till hennes 

pappa. Under några dagar kunde hon inte bo hemma.  

 

Fadi har våldtagit hennes bästa väninna Sekretess A och hon har sett en film. Hon 

suger av honom och hon har tårar i ögonen. Mohammed visade filmen för henne. 

Sekretess A har också sagt att hon har haft samlag med Fadi i en bil. Hon har sagt 

till Sekretess A att hon ska anmäla honom. Hon är till 110 procent säker på att Fadi 

känner till hennes och Sekretess A:s ålder.  

 

Fadi har gått runt och sagt att han har legat med henne och att hon har sugit av 

honom. Fadis bror och Mohammed kom hem till hennes mamma och sa detta. 

Sedan är det någon som ringt från hemligt nummer och sagt att hon ska ta bort 
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anmälan annars ska de döda henne och hennes familj. Hon har inte känt igen rösten. 

Detta har hänt tre gånger. Hon är rädd nu att de ska slå och hota henne igen.    

 

  

Fadi Almardoud 

Sekretess A skickade via Facebook. De snackade litet och sedan blockerade han 

henne. Hon öppnade ett nytt konto och de pratade igen. På hans födelsedag ringde 

hon och ville träffas. Han sa varför inte och sa till henne att gå till biblioteket. När 

hon frågade om en kompis fick följa med sa han okej. De träffades först vid Coop 

och kompisen tog sig hem. Han och Sekretess A åkte till biblioteket. De satt i bilen 

och lyssnade på musik och hans kompisar steg ur bilen. De pratade om allt, 

familjen, skolan och åldern. Sekretess A sa att hon var 17 år. Han skämtade och 

frågade om hon ville suga. Hon sa att det var okej och att det inte var några 

problem. Hon började suga och han tog fram sin mobil och började filma. När hon 

frågade varför la han handen på raderingsknappen men hon sa det var okej bara han 

inte skickade iväg filmen till någon. När de var klara lyssnade de på ytterligare 

musik. De tittade på filmen tillsammans. De kysste varandra. Om han inte hade 

vetat att hon var glad hade han inte gjort det med henne. Hon tog sig hem. Dagen 

efter var det som om hon hade blivit hans pojkvän och hon ringde tre till fyra 

gånger om dagen.  

 

Vid det andra tillfället sa hon att hon ville ha en kamrat med sig och han sa det var 

okej. De steg in i bilen och tog sig till biblioteket. När Sekretess A och han började 

kyssas blev kompisen svartsjuk. Sekretess A ville att kompisen skulle stanna i bilen 

men det ville hon inte och steg ur. Sedan sög Sekretess A av honom.  

 

Mellan gång två och tre uppstod problem mellan honom och Sekretess B. Han sökte 

upp Sekretess B och var mycket besvärad.  Han drog henne inte i håret och han 

sparkade henne inte. Han knuffade bort henne eftersom hon var nära honom och 

tjafsade.  
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Tredje gången han träffade sekretess A hade de samlag. Även vid detta tillfälle 

filmade han. Sekretess A sa ja även denna gång. Hon såg även kondomen. Efter det 

träffades de en eller två gånger. Sekretess A har även haft sex med hans kompis.  

 

Tilda ringde honom och frågade varför han slagit kusinen under en fest. Han sa att 

han inte hade slagit någon. Tilda började skrika och gapa och sa att hon var hemma 

hos Sekretess A. Tilda sa att han skulle komma dit och det gjorde han. Sekretess A 

var också där. Han gick och knackade på och Sekretess D öppnade. Då förde han 

samman sina händer och bad att hon skulle säga till Sekretess A att lämna honom i 

fred och att hon skulle sluta skriva och ringa. Han var upprörd och gick iväg då 

Sekretess A sa att de skulle ses hos polisen.  

 

Vid detta tillfälle var hans syskon med samt kamrater. De var nog 20 personer 

sammanlagt. Det var möjligen något prat om att Sekretess A inte skulle lägga sig i 

andras problem. Han vet inte om han sa något om detta till Sekretess D. Det kan 

hända att han sagt något om att brinna och skapa kaos. Han skulle aldrig slå eller 

skada Sekretess A eftersom hon är en flicka.  

 

Han har bott i Laholm i nästan tre år. Han har gått på Komvux och på 

Osbecksgymnasiet. Lagaholmsskolan är en grundskola och de som går där är 15 år. 

Första gången han träffade Sekretess A sa hon att hon var 17 år och gick på 

praktiska. Emelie sa inte att Sekretess A var 14 år. 

 

I förhör berättade han inte från början att de hade haft sex. Detta berodde på rädsla. 

Han var rädd när han var hos polisen.  

 

Efter händelserna fick han veta att hon var minderårig och han var då rädd att han 

skulle få en prick och inte få något svenskt medborgarskap. Han träffar inte bara 
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småflickor. Hans ex är 23 år. Anledningen till att han kallar dem horor är att araber 

har det ordet lätt på tungan. Det är varken positivt eller negativt när han säger så.  

 

Det här han sa om att 36 soldater skulle vara kvar om han åkte in och att Laholm 

skulle brinna är del av en raplåt. Den låten har han gjort själv.  

 

Fadi Laholm är ett smeknamn han använder. Han har sagt att han ska knulla allt och 

alla men han menade det inte. Det är inte hans uppfattning att han gör det med vem 

han vill. När han hörde att Sekretess A var 14 år förnekade han sex. Tilda sa det när 

de var i Veinge.  

 

För honom innebär våldtäkt katastrof. Våldtäkt innebär att den ene håller i den 

andre och att det sker med tvång. Här fanns inget tvång och han tjatade inte heller.  

 

Han har aldrig sagt till Sekretess A att han ska döda henne eller slå henne. Han har 

aldrig sagt till någon att han ska döda. Däremot kan han ha sagt att hon inte skulle 

leka med honom för då kan det bli katastrof.  

 

De två filmerna har han fått på whatsapp som ett skämt av kompisar. De går inte att 

spara.        

  

Emelie Virack 

Hon har känt Sekretess A i fyra eller fem år. De träffades genom socialen för de 

hade problem hemma. De har träffats från och till, idag är det sådär. Hon varnade 

henne för att åka med för att det skulle hända. Hon är lite sur på Sekretess A. Hon 

vet inte vad Sekretess A tycker om henne, hon har inte pratat med henne förutom 

när Sekretess A sade att hon hade nämnt henne som vittne och så sade hon att det 

hade blivit rättegång också.  
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Hon och Sekretess A har träffats två, tre gånger i veckan under hösten. Hon har 

varit med henne och träffat några killar, de åkte i bil till Laholms stadsbibliotek. 

Fadi bad henne gå ur bilen för att Sekretess A antagligen skulle suga av honom. 

Hon stod med ryggen mot bilen och hon kom in efter han sade att det var klart. De 

åkte från Coop i Laholm. De pratade inte så mycket under tiden utan var mest tysta 

i baksätet. Hon satt i baksätet bakom passageraren. Sekretess A satt bakom föraren i 

baksätet. Mustafa och Fadi var med. Fadi satt i passagerarsätet fram och Mustafa 

körde om hon minns rätt. Det var en Cadillac, svart, med text där bak som var vit. 

De åkte från Coop till biblioteket. Fadi flyttade sedan till baksätet i mitten. Hon 

minns inte vad de pratade om när de hade stannat. Hon blev ombedd att gå ur bilen 

och hon sade inget då. Hon gick ur för hon ville inte se. Hon frågade ”är du säker att 

du verkligen vill göra det”. Sekretess A svarade ja. Fadi frågade bara Emelie lite 

frågor. Sekretess A blev inte svartsjuk när Fadi pratade med Emelie. Fadi frågade 

vanliga frågor hur gammal hon var och det andra kom hon inte ihåg. Hon frågade 

inte honom något vad hon kom ihåg. Hon svarade att hon var 16 år. Hon är inte helt 

säker om han frågade om någon annans ålder. Rutorna var upprullade och dörrarna 

stängda när hon var utanför. Fadi gick ur bilen och pratade med sina kompisar en 

gång, vilket hon bett honom om för hon var rädd för att hans kompisar skulle göra 

något utanför bilen. Sekretess A har berättat att hon har blivit filmad när hon har 

haft sex med Fadi och sugit av honom. Hon berättade inget mer än det. Emelie 

väntade tio, tjugo minuter utanför bilen. De satte sig sedan i bilen och de frågade 

om de kunde köra hem Emelie. Sekretess A sade att hon hade sugit av honom och 

spottat ut sperman på andra sidan bilen. Hon varnade Sekretess A för dem flera 

gånger men hon valde att inte lyssna. Emelie varnade henne för att hon skulle bli 

utnyttjad.  

 

Hon drar sig nu till minnes att hon första gången när de stod vid Coop sa att 

Sekretess A var 16 år. Den andra gången satt de i bilen och hon sa då att Sekretess 

A var 14 år. Hon är inte säker på att Fadi uppfattade det eftersom musik var på i 

bilen.  
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Mustafa Hossein 

Han känner Fadi sedan ett år tillbaka. De lärde känna varandra i skolan, de umgås 

mycket. Han kallas för Musse, bor i Mellbystrand och han går i Osbecksgymnasiet. 

Vilken klass man går i där beror på. Han vet inte vilka klasser som de går i på 

Lagaholmsskolan. Det är förbjudet för honom att gå dit för han har inget där att 

göra. Han känner Sekretess A genom att de var i skolan och drack kaffe en eller två 

gånger och hon stod där så det är så han känner henne. Han har skickat sms till 

henne utöver att de träffats i skolan. Hon har pratat med honom och han har sparat 

allt. Han har visat en del saker för polisen och de har fotograferat bilder från hans 

telefon. Polisen har sagt att hon var 13 år men hon har sagt att hon skulle fylla 15 år 

den 22 december.  

 

I början pratade de vanligt och hon nämnde inte sådana saker om sex. Han blev 

fundersam när han fick meddelandet om att Fadi skulle ha tvingat henne att suga av 

honom och att ha sex med honom fast Sekretess A inte ville och hade sagt nej flera 

gånger. Han fick meddelandena efter han blev kallad till polisen. Han har åkt bil 

med Fadi och Sekretess A. De körde bara runt och en gång stannade de vid 

biblioteket. En gång var en tjej med, han kom inte ihåg hennes namn, men hon var 

en väninna till Sekretess A. De åkte bara tillsammans och körde runt lite grann. Det 

fanns inget speciellt att prata om. Han minns att hans egen bil var en Cadillac. Det 

stämmer att väninnan hette Emelie. Han lämnade bilen och gick ut och rökte. Han 

gick inte så långt ifrån bilen. Sekretess A satt i baksätet och Fadi satt bredvid 

Mustafa i bilen.  

 

Tilda Sundqvist 

Hon och Sekretess A har varit kompisar i fem månader, det är osäkert om de är 

kompisar fortfarande. Om de ser varandra så säger de hej till varandra. De umgicks 

mer i höstas. De var mest hemma hos Sekretess A och hon sov ofta där. De var bara 

där och gick och handlade och det var det enda de gjorde.  
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Fadi kom och hotade Sekretess A en gång. De bad tjejerna komma ut och så gick de 

ut. De började hota Sekretess A och hennes familj. De sa att Sekretess A skulle gå 

och dö och sådant. Hon var hos Sekretess A när de kom. Han hade skrivit till 

Sekretess A på Facebook så de  visste att de var utanför. Sekretess A sa att de skulle 

gå ut och hon följde med ut. De gick tre meter utanför huset. Han hade med sig 

jättemånga killkompisar som stod bakom och stöttade honom. Hon kom inte ihåg 

hur det började. De sa att Sekretess A var äcklig och att hon skulle ta bort 

polisanmälan för annars skulle det bli ett helvete för henne. Sekretess A hade gjort 

en polisanmälan mot honom för hot och våldtäkt. De menade att Sekretess A var 

äcklig för hon hade gjort en polisanmälan. Hon tror Fadi inte ville åka in för att Fadi 

vet nog att det är fel det han har gjort. Tilda vet bara vad Sekretess A berättat för 

henne. Att hon har blivit våldtagen men hon vet inte om det är sant eller falskt. Hon 

har sagt att hon umgåtts med Fadi och att hon har blivit våldtagen men inga detaljer. 

Tilda tänkte att hon umgicks med Fadi innan, då var han inte så mot henne eller 

någon annan. Tilda och Fadi har slutat träffats, de är inte ovänner men hon ville 

umgås med dem i sin egen ålder istället. Om Sekretess A inte tog bort anmälan 

skulle det bli hus i helvete och hennes familj skulle råka illa ut sade han. Det var det 

uttryck han använde. Hon hörde det. Han sa även att han är Fadi Laholm och alla 

skulle säga Fadi Laholm efter honom för det är han som äger Laholm, de andra sa 

efter honom. Han ropade ”vem är jag” och alla ropade efter honom. Hon skrattade 

lite eftersom det var skrattretande och pinsamt. Sekretess A började skratta och 

undrade vad de gjorde. Hon skrek på dem när de sa att hon var äcklig och att hon 

skulle ta bort anmälan. Tilda tror Sekretess A har varit intresserad av Fadi. Hon vet 

inte om det var besvarat. Någon mer var med som hon tror kommer från Somalia 

och han försökte lugna ner Fadi och Sekretess A. Killen försökte prata istället för 

Fadi för att Fadi skrek bara. Fadi lugnade ner sig lite men det var fortfarande en hög 

ton och Sekretess A var fortfarande kaxig. Sedan gick hon och Sekretess A in.  

 

Sekretess D kom ut när hon hörde att Fadi skrek. Sekretess D försökte prata med 

Fadi och Fadi pratade med Sekretess A och sade att hon var oförskämd som inte 
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hade respekt för Sekretess D och så. Hon hörde inte så mycket vad som sades då. 

Hon har inte sett någon göra någon gest eller tecken. Hon såg Sekretess D och Fadi 

prata. Hon stod bredvid Sekretess A. Sekretess D stod precis utanför dörren, tre 

meter framför dörren och Tilda och Sekretess A var på sidan.  

 

Sekretess A har varit ganska ledsen över det som har hänt. Tilda har tagit hand om 

henne, hon skiter i om det är falskt eller sant det hon sade för hon såg ledsen ut och 

Tilda ville hjälpa henne. Sekretess A låg på sjukhus för att hade tagit en överdos 

men hon vet inte om det beror på Fadi eleer på något annat.   

 

När hon umgicks innan med Fadi tyckte hon att han var en fin människa. Därför tror 

hon inte så mycket på Sekretess A. Det har gått så många rykten så hon blev osäker 

på om det Sekretess A sade vad sant. Hon trodde att Sekretess A tyckte det var kul, 

att hon är cool, genom att reta upp Fadi. Hon kommer inte ihåg vem som sa att 

sekretess A skulle dö eftersom det var så många som pratade. Hon tror det var Fadi 

som sade att hon skulle ta bort polisanmälan. Detta hände i oktober eller november. 

De använde inte ordet polisanmälan men de sade till Sekretess A att ta bort 

anmälan. Hon tror att Fadi är intresserad av ”rap”, men hon vet inte om han skriver 

låtar.  

 

Hon är inte rädd för Fadi idag och har aldrig varit rädd för honom. Fadi har inte sagt 

något som gjort henne orolig eller rädd.  

 

Sekretess D 

Sekretess A är en glad tjej egentligen. Hon gör som vanliga tonåringar brukar göra. 

De flyttade till Laholm i augusti. De har bott i Veinge innan. Flytten till Laholm 

innebar att Sekretess A behövde byta skola. Hhon gick i Förslöv innan, sedan 

Lagaholm. Det har varit jobbigt i skolan under hösten och hon har ändrat sin attityd 

och mått jättedåligt. Hon har stängt sig och har inte velat prata. Hon har två äldre 

syskon och två yngre. När de fick den minsta var hon nära henne men sedan de 
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flyttade till Laholm har hon stött undan henne och tycker det är jobbigt med 

syskonen. Det har varit, lite upp och ner. Sekretess D har varit på möte i skolan, i 

oktober eller november. Sekretess A var i skolan men gick inte på lektionerna. Hon 

fick igen förklaring varför skolan inte fungerade men hon kanske hade hamnat i fel 

umgänge med kompisar och sådär. Sekretess A kunde inte helt berätta vad det var 

som var jobbigt. Skolpersonal berättade på mötet att det var något om en äldre kille 

och något sexuellt. Hon har inte fått reda på från skolan vad Sekretess A berättade 

utan polisen ringde henne dagen efter och berättade att det var fråga om en våldtäkt.  

 

Hon kommer inte ihåg exakt datum men det var en fredag eller en lördag när det var 

ett gäng som kom hem till dem. Fadi kom till dörren och ville prata med Sekretess 

D. Han påstod att Sekretess A hade ringt till honom många gånger och han ville att 

hon skulle säga till Sekretess A att sluta. Fadi sade att det skulle bli kaos om hon 

inte höll sig undan. Sekretess A skulle hålla sig undan bråket om en kompis som 

blivit nedslagen. Hon vet inte när kompisen hade blivit nedslagen. Det kanske var 

vid en annan tidspunkt. Hon uppfattade det som ett hot att det skulle bli kaos. Fadi 

var lugn men man kunde märka på stämningen att det inte var bra. Det var en 

kompis som stod bredvid som hyschade honom för att han skulle lugna ner sig. 

Kompisen sade inte något till Sekretess D men en annan kompis sade något till 

Sekretess A. Hon fick lugna ner Sekretess A och Sekretess A var upphetsad för det 

Fadi sade inte stämde. Hon tror det var en lördag som Fadi var hos dem. 

 

Thea Bengtsson 

De var kvar i skolan litet längre och Sekretess B fick ett snapchat. Fadi stod utanför 

och de gick ut tillsammans. Han var jättearg på Sekretess B. Han skrek på henne 

och blev mer och mer aggressiv. Helt plötsligt slog han henne rakt i ansiktet. 

Sekretess A försökte gå emellan men då slog Fadi Sekretess B igen och sparkade 

henne i ryggen. Hon minns inte om det var en knytnäve men han slog rakt på 

kinden vid örat. Sekretess B fick ett rött märke på kinden. Hon tror inte att sparken 

var jättehård, men han sparkade henne på rumpan eller svanskotan.  
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Jeanette Pålsson 

Hon jobbar som skolvärdinna på Lagaholmsskolan. Hon har gjort det i tre och ett 

halvt år. Det är mycket praktiskt med datorer, I-pads, nycklar, frånvaro osv. Hon har 

mycket elevkontakt, för det är först och främst därför som hon är där men hon har 

kontakt med personalen också. Det var en onsdageftermiddag, vecka 43, före 

höstlovet och några elever dröjde sig kvar. Det var några som berättade att det var 

en flicka som var ledsen. Det hade hänt något, men de ville inte berättata vad. Det 

kom en lärare med flickan till henne och flickan var ledsen. Det var Sekretess B. 

Hon berättade att hon hade fått ett telefonsamtal, det var en kille som hon hade haft 

kontakt med förut som ville träffa henne. Hon tyckte det var obehagligt, men hon 

gick ut till honom trots allt. Då återberättade hon för Jeanette lite om vad som hade 

hänt. Personen i fråga hade frågat henne i telefon och även när de träffades utanför 

varför hon anklagat honom för våldtäkt.  Hon hade sagt att hon inte gjort det men 

han vidhöll. Han hade puttat henne och sparkat henne i ryggen. Han hade spelat in 

under hot på mobil och hon hade sagt på inspelningen att han inte hade våldtagit 

henne. Han ville ha det på inspelningen. När han hade sparkat och puttat henne, 

hade hans kompisar kommit från en bil men de hann inte fram för att stoppa honom. 

Även en av hennes kompisar som stod fem till tio meter därifrån hann inte stoppa 

honom. Ingen hann fram för att stoppa honom. Sedan åkte han därifrån. Då gick 

hon in på skolan och var ledsen. Hon var upprörd, ledsen, hon berättade en 

bakgrundshistoria till varför han hade hotat henne helt enkelt. Det var inte några 

synliga skador på henne utan de pratade mer om känslan att hon hade tyckt det var 

jobbigt att han hade sökt upp henne på skolan. Hon var lite rädd för att han hade 

vetskap om var hon bodde. Han hade varit hos familjen i ett helt annat ärende under 

sommaren. Hennes pappa har en bekant som är bekant med honom. Det slutade 

med att Jeanette körde henne hem i och med att killarna var ute och körde.  

 

Ewa Gärdström 

Hon är IT-forensiker hos polisen och hon letar efter bevis i datorer och telefoner. 

Hon har en särskild utbildning, IT-forensiker och har gått en treårig utbildning och 
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är även utbildad granskare för barnpornografiskt material. Det är en nationell 

utbildning för polisen. Hon har varit anställd sedan år 2015. Om man inte vet var 

man ska leta efter barnpornografiskt material så är det inte lätt att leta upp det, men 

man kan producera eget eller få det skickat till sig. Det här ärendet gällde en telefon 

som de skulle tömma och i den tömningen påträffades barnpornografiskt material, 

två filmer. Efter det så ville utredaren att hon skulle granska andra filmer som har 

kommit från Snapshat som har laddats ner i telefonen från internet. De fanns ej med 

i telefonen från början. De två första filmerna som anträffades, var inte kända sedan 

tidigare, utan hon granskade och bedömde dessa. Granskningen går till efter vissa 

bestämda kriterier. Först och främst måste bedömas om det är ett barn, om det ej är 

färdigpuberterat eller under 18 år. Sedan tittar man på om det utgör ett sexuellt 

motiv och bedömer om det är grovt eller inte. Pubertering bestäms efter Tanner-

skalan, bröstutveckling eller hår, och för killar går man på storlek på pungen. När 

man tittar på om någon är 18 år eller inte är det lite mer komplicerad att se om 

person är under 18 eller inte färdigpuberterad. Man ska veta om att personen är 

under 18 år och det finns lite andra kriterier också. Om hon är osäker när hon gör en 

bedömning så friar hon.  

 

Filmerna påträffades i applikationen ”Whatsapp”, där kan man skicka och ta emot 

filmer eller bilder, en av filmerna påträffades under ”sent”. Det borde betyda att 

filmen har skickats iväg, av telefonägaren. Hon såg inte på något ställe att filmen 

kommit in. Hon är inte så bekant med Whatsapp. Hon vet inte om den raderas och 

sedan visar där den senast sparats. Hon har inte sett någonstans att den sänts till 

någon speciell person. Sökvägarna finns i telefonen, den tillhör filmen och ligger i 

filmen. 
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Ansvar 

 

Våldtäkt mot barn- åtalspunkterna 1-3 

 

Sekretess A har på ett trovärdigt sätt berättat om hur Fadi Almardoud tvingade 

henne att utföra olika sexuella handlingar. Tingsrätten finner genom den i målet 

framlagda bevisningen det vara styrkt att Fadi Almardoud i samtliga tre fall har 

gjort sig skyldig till brottslig gärning. Gärningarna är att bedöma som våldtäkt mot 

barn på sätt åklagaren påstått. Fadi Almardoud hade skälig anledning att anta att 

Sekretess A var under 15 år.  

 

Olaga hot- åtalspunkt 4 

 

Fadi Almardoud har kommit hem till Sekretess A med ett helt gäng kompisar och 

hotat Sekretess A. Detta har Sekretess A berättat om. Hennes berättelse får stöd av 

vad Tilda Sundqvist berättat att Fadi Almardoud sagt att han skulle skapa kaos och 

förstöra för hennes familj. Uttalanden av detta slag får anses utgöra olaga hot i 

lagens mening och Fadi Almardoud ska dömas för detta brott i enlighet med vad 

åklagaren anfört.      

 

Barnpornografibrott – åtalspunkt 5 

 

Fadi Almardoud har genom att skildra Sekretess A i tre barnpornografiska filmer 

gjort sig skyldig till barnpornografibrott på sätt åklagaren påstått.  

 

Misshandel – åtalspunkt 6 

 

Genom vad som framkommit av Sekretess B:s trovärdiga berättelse som stöds av 

vittnesuppgifter är det styrkt att Fadi Almardoud misshandlat Sekretess B. Han ska 
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därför dömas för misshandel. Denna ska betraktas som en misshandel av 

normalgraden. 

 

Olaga hot – åtalspunkt 7 

 

Fadi Almardoud har i ett inspelat telefonsamtal hotat sekretess B på sätt åklagaren 

påstått. Han har därmed gjort sig skyldig till olaga hot och ska dömas för detta brott.  

 

Övergrepp i rättssak – åtalspunkt 8 

 

De uttalanden som Fadi Almardoud gjort får anses vara sådana att det rör sig om 

övergrepp i rättssak. Han ska därför dömas för detta brott. 

 

Barnpornografibrott – åtalspunkt 9 

 

Genom innehav av två barnpornografiska filmer, varav en bedömts som grovt 

barnpornografiskt material, har Fadi Almardoud gjort sig skyldig till 

barnpornografibrott. 

 

Påföljd 

 

Fadi Almardoud döms nu för nio brott varav brotten våldtäkt mot barn får anses 

vara de allvarligaste brotten. Någon annan påföljd än fängelse kan inte bli aktuellt. 

För en vuxen är straffvärdet för gärningarna fängelse 4 till 4,5 år. Fadi Almardoud 

är ung, blott 20 år gammal. Fängelsestraffets längd ska därför bestämmas till 3 år. 

 

Skadestånd 

 

Sekretess A:s skadeståndsyrkande ska bifallas fullt ut med undantag av yrkandet 

under åtalspunkten 2 där skadestånd ska utgå med 100 000 kr enligt schablon.  
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När det gäller Sekretess B ska skadestånd avseende kränkning under åtalspunkten 6 

utgå med skäliga 5 000 kr. Även för det olaga hotet ska kränkningsersättning utgå 

med skäliga 5 000 kr och det gäller även för övergrepp i rättssak under åtalspunkt 8. 

Någon ersättning för sveda och värk ska inte utgå då kostnaden härför inte styrkts.  

 

Särskilt yrkande 

 

Det särskilda yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas. Beslaget ska bestå. 

 

Häktning 

 

Då det alltjämt föreligger häktningsskäl i form av att Fadi Almardoud fortsätter sin 

brottsliga verksamhet och då det för brottet våldtäkt mot barn inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse två år ska han kvarbli i häkte i väntan på att domen i 

ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 

 

Övrigt 

Fadi Almardoud döms för brott med fängelse i straffskalan. Han ska därför betala 

en lagstadgad avgift till brottsofferfonden. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) 

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 9 februari 2018 och 

vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige.  

 

 

Katrine Olsson 

 

___________________________________________________________________ 

I avgörandet har deltagit rådmannen Katrine Olsson, skiljaktig mening, se bilaga, 

samt nämndemännen Thomas Davidsson, Liselott Svensson och Barbro Odelberg.    
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HALMSTADS TINGSRÄTT
Enhet C
Domare 2

Avräkningsunderlag
2018-01-19
Halmstad

Mål nr: B 2579-17

Postadress
Box 193
301 05 Halmstad

Besöksadress
Södra Vägen 5

Telefon
035-15 25 00
E-post: halmstads.tingsratt@dom.se
www.halmstadstingsratt.domstol.se

Telefax
035-10 79 85

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19971018-6991

  Datum för dom/beslut
  2018-01-19

  Efternamn
  Almardoud

  Förnamn
  MOHAMMAD Fadi

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
  2017-11-09

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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