
 

 

Skaraborgs tingsrätt
B 1374-16

Häktat mål
Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Maher Abduljalil Mohammed Al Qalisi (19960522-5037)
Medborgare i Jemen.
Företräds av advokat Tore Brandtler.
Anhållen 2016-04-21, Häktad 2016-04-22.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 VÅLDTÄKT MOT BARN
5000-K461969-16

Maher Al Qalisi harmed våld tvingat sig till samlag med  NN 2 som var 13 år.
Våldet bestod i att Maher Al Qalisi har vält omkull målsäganden, hållit fast
henne i handlederna och dragit ner hennes byxor. Det hände den 20 april 2016
i Sjöängsparken, Noltorpsvägen, Mariestad, Mariestads kommun.

Maher Al Qalisi begick gärningen med uppsåt.  Maher Al Qalisi hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

Lagrum: 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

Målsägande
Sekretess NN 2
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Åsa Stomberg.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 157 Prinsgatan 7-9 010-562 71 90 registrator.ak-skovde@aklagare.se
54124  SKÖVDE

Telefax

010-562 71 91
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SKARABORGS
TINGSRÄTT
Målenhet 1

INKOM: 2016-05-25
MÅLNR: B 1374-16
AKTBIL: 25



 

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden NN 2 angående händelseförloppet vid

våldtäkten den 20 april 2016 samt tidigare kontakter med Maher Al Qalisi
till styrkande av att Maher Al Qalisi använt våld vid våldtäkten, att han
känt till eller åtminstone haft skälig anledning anta att målsäganden var
under 15 år.Målsäganden är endast 13 år, hennes vårdnadshavare anser
inte att hon är tillräckligt mogen för att höras i rätten om denna gärning.
Försvararen har haft möjlighet att ställa frågor till målsäganden. Inspelade
förhör (2 st) sammanlagt 1timme 20 minuter.

2. Förhör med den tilltalade Maher Al Qalisi som vidgår att han haft
samlag med målsäganden men förnekar brott.

3. Förhör med vittnet NN 8 som är mamma till målsäganden angående
målsägandens reaktion samma kväll samt vad målsäganden berättade för
henne till styrkande av den påstådda gärningen.

4. Förhör med vittnet Anna Berzell angående vilka kontakter hon och
målsäganden haft med Maher Al Qalisi tidigare och under kvällen den 20
april 2016 till styrkande av att Maher Al Qalisi åtminstone haft skälig
anledning anta att målsäganden var under 15 år samt att han frågat var de
bor och att han följt efter dem på kvällen.

5. Förhör med vittnet Oskar Stenberg angående hans iakttagelser på
kvällen den 20 april 2016 till styrkande av att han bedömde att tjejerna var
under 15 år.

Övrig bevisning
1. Rättsintyg (förundersökningsprotokoll s. 92 ff) till styrkande av

målsägandens skador i form av hudavskrapningar samt dessas orsak.

2. Fotografier av brottsplatsen (förundersökningsprotokoll s. 54 ff) till
styrkande av hur det ser ut på platsen.

3. Meddelande från målsäganden till vittnet Anna Berzell samma kväll
(förundersökningsprotokoll s. 57) till styrkande av att målsäganden ansett
sig vara våldtagen.

4. Polisens händelserapport(förundersökningsprotokoll s. 4 ff) till styrkande
av att  polisanmälan gjordes samma kväll.

5. Målsägandens vägbeskrivning(förundersökningsprotokoll s. 53) till
styrkande av vilken väg hon gått samt var Al Qalisi kom ikapp henne.

6. Rättsintyg (förundersökningsprotokoll s. 99 ff) till styrkande av att han
haft skrapsår på knäna och en sårskorpa på penis.
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7. Fotografier av Al Qalisis kläder (förundersökningsprotokoll s. 91) till
styrkande av gräsfläckar på knäna.

8. Al Qalisis vägbeskrivning(förundersökningsprotokoll s. 87) till styrkande
av vilken väg han tog aktuell kväll.

2 TALAN OM UTVISNING

Det yrkas att Maher Al Qalisi utvisas från Sverige och förbjuds att under 10 år
återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Handläggning
Förhandlingsdag är redan utsatt till den 3 juni.
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