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DOMSLUT

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

2016-04-20

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
Särskild föreskrift: Maher Al Qalisi ska underkasta sig den behandling som framgår av
bilaga 3 till domen.
- Övervakningen ska pågå till 2017-12-14.
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Frivårdskontor
Frivården Skövde

Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
Maher Al Qalisi ska utge skadestånd till Sekretess A med 140 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 april 2016 till dess betalning sker.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara fortsatt
tillämplig på de uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar,
förekommer i ljud- och bildupptagningar som skett inom stängda dörrar samt i tingsrättens
akt och som kan röja målsägandens identitet. Detsamma ska gälla målsägandens
identitetsuppgifter i partsbilagan till domen.

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

Ersättning
1. Tore Brantler tillerkänns ersättning av allmänna medel med 52 400 kr. Av beloppet

avser 35 721 kr arbete, 5 467 kr tidsspillan, 732 kr utlägg och 10 480 kr mervärdesskatt.
2. Åsa Stomberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 23 153 kr. Av beloppet avser 18 522 kr arbete och 4 631 kr
mervärdesskatt.

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

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Se bilagagorna 1 och 2. 

 

Åklagaren har alternativt yrkat ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st 

brottsbalken. Han har frånfallit yrkandet om utvisning   

 

DOMSKÄL  

 

Skuldfrågan 

 

Maher Al Qalisi har förnekat brott. Han har påstått att han inte känt till att NN2 

varit under 15 år eftersom hon uppgett att hon varit 16 år gammal. För det fall att 

han känt till att NN2 varit under 15 år har han gjort gällande att samlaget varit 

frivilligt från hennes sida och att gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande 

av barn. Han har vidare gjort gällande att han är född 1999 och inte 1996. 

 

NN2 har hörts som målsägande och Maher Al Qalisi har hörts över åtalet. Som 

vittnen har, på åklagarens begäran, hörts NN2s mor (NN8) och Anna Berzell (13 

år). På försvarets begäran har som vittnen hörts Ann-Britt Carlqvist och Kristina 

Mann.  

 

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av bilaga 1. Dessutom 

har åtklagaren åberopat en tjänsteanteckning i förundersökningen, s. 108. Försvaret 

har åberopat en ansökan om rättelse av födelsetid, ett födelseintyg på arabiska och 

ett intyg från Jemens ambassad i Haag. 

 

Av utredningen framgår inledningsvis följande av förhören med målsäganden och 

Anna Berzell.  
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NN2 och Anna Berzell befann sig vid fotbollsplanen på Vänershof i Mariestad. 

Maher Al Qalisi kom dit i bil som passagerare i samband med att han tränat fotboll 

på annan plats. Han bytte några ord med flickorna som förra sommaren hade sett 

honom på stan. Enligt NN2 sa han att han kände igen NN2  och att hon hade blivit 

lång. Hon hade inte sagt till honom att hon var 16 år gammal. Han frågade efter 

hennes ”snapchatadress” och hon gav honom den. Sedan cyklade han iväg. Han 

skrev till henne på ”snapchat” och frågade vad hon gjorde. Hon svarade att han 

kunde få en puss om han kom tillbaka till fotbollsplanen. Han frågade om det var 

seriöst. Hon vet inte om hon svarade honom eftersom hennes mobil ”dog”. Enligt 

henne var den utlovade pussen bara på skoj. Maher Al Qalisi kom tillbaka. 

Flickorna satt på läktaren. Han ville att NN2 skulle flytta sig närmare honom och att 

Anna skulle gå bort, vilket hon gjorde. Han gick fram till NN2 och pussade henne 

snabbt på munnen. Enligt NN2 hann hon inte värja sig mot pussen. Flickorna 

lämnade sedan Vänershof. De gick till ICA på Stockholmsvägen. De märkte att 

Maher Al Qalisi följde efter dem och ökade promenadtakten. Vid ICA tog de 

avsked av varandra och gick åt var sitt håll. NN2 fortsatte att gå Stockholmsvägen.  

 

NN2 har uppgett: När hon och Anna gick mot ICA såg de att Maher Al Qalisi 

cyklade efter dem. Det kändes ”läskigt”. Sedan tog han en annan väg. När hon 

befann sig vid bensinstationen på Mariagatan såg hon att han cyklade efter henne. 

När hon gick in på en grusad gångväg var han ikapp henne. Han ledde cykeln och 

gick bredvid henne. Hon sa åt honom att åka hem. Han ville dock vara med henne. 

Han höll i hennes hand. Hon tyckte det var obehagligt och försökte att få honom att 

släppa handen. Hon ville inte ha sällskap med honom. Han var ihärdig. Ute var det 

mitt emellan ljust och mörkt. Han stannade vid ett träd, ställde undan sin cykel och 

satte sig ned på marken vid trädet. Han sa åt henne att sätta sig bredvid honom. Hon 

satte sig på huk bredvid honom. Hon vet inte varför hon satte sig på huk. Det fanns 

inga andra människor inom synhåll. De pratade lite. Han frågade vilken klass som 

hon gick i och hur gammal hon var. Hon sa att hon gick i sjuan. Hon tror att hon sa 

att hon var 13, snart 14 år. Hon brukade säga så. Hon minns inte om han 

4



   

SKARABORGS 

TINGSRÄTT 

 

Målenhet 1 

DOM 

2016-06-14 

B 1374-16 

 

 

 

 

 

 

kommenterade det. Hon frågade hur gammal han var. Hon hade av en av 

fotbollskillarna hört att han var 19 år. Han frågade om hon hade pojkvän. Hon 

svarade att hon hade haft det. Han frågade om hon hade haft sex. Hon svarade att 

hon inte hade haft det. Han höll om henne. Hon satt då ned. Hon försökte putta 

undan honom och sa åt honom att åka hem. Han svarade att han gillade henne och 

ville vara med henne. Han tog på hennes bröst under jackan och kysste henne med 

tungkyssar. Hon hade en tjock tröja under jackan, vars dragkedja var neddragen, 

och mjukisbyxor som satt löst. Det kändes obekvämt när han tog på brösten. Han 

lade ned henne på marken. Hon minns inte hur det gick till. Hon låg på rygg med 

böjda ben och fötterna på marken. Han försökte dra ned hennes byxor. Hon höll fast 

byxorna. Hon höll händerna uppåt med armbågarna mot marken och han tog tag i 

hennes handleder. Det var ett hårt grepp och gjorde lite ont. Hon vet inte hur märket 

på vänster handled uppkom. Han drog ned hennes byxor och trosor till strax ovanför 

knäna. Han drog även ned sina byxor och kalsonger. Han stod på knä mellan hennes 

ben och hon låg med benen lite utåt. Han var under hennes byxor för att komma in i 

henne. Han stoppade in sitt könsorgan och gjorde samlagsrörelser. Det kändes 

obekvämt. Hon vet inte om penis var styv eller hård. Hon kanske var med på 

samlaget i början under någon minut men sedan ångrade hon sig. Han hade sin 

penis i henne i fem-tio minuter.  Hon tror inte att han fick utlösning. Hon sa åt 

honom flera gånger att sluta och åka hem. Han förstod inte detta. Hon var orolig för 

att någon skulle komma. Han sa att det inte skulle komma någon. Hon rullade åt 

sidan bort från honom. Han vände henne tillbaka och tog tag i hennes handleder för 

att fortsätta. Hon ställde sig jättesnabbt upp. Hon frågade vad klockan var. Han 

svarade ”8.45”. Hon gick iväg och började gråta. Hon ville hem till sin mamma. 

Han gick bredvid henne. Sedan skiljdes de. När hon kom hem gick hon på toaletten 

och grät. Hon tyckte att hon varit en idiot som kunde ha gjort mer för att hindra 

honom. När hennes mamma kom hem berättade hon vad som hänt. Hon har mått 

dåligt efteråt och gått på samtal hos en kurator. Hon har även före denna händelse 

varit hos kurator.  
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Maher Al Qalisi har uppgett: Han kände igen NN2 och Anna när han efter 

fotbollsträningen såg dem på Vänershof. De hade träffats många gånger tidigare, 

första gången förra sommaren. Han frågade då hur gammal hon var och hon svarade 

16 år. Han trodde att hon var äldre, 18-19 år. Han fick NN2s snapchatadress när de 

träffades vid fotbollsplanen. När han skulle cykla hem skrek båda två att de ville 

pussa honom. Han trodde att de bara skojade. När han kom hem fick han ett 

meddelande från NN2 att hon ville att han skulle komma tillbaka. När han frågade 

varför svarade hon att hon ville pussa honom. Han svarade att han inte ville göra det 

framför Anna. Hon svarade att de kunde göra det på toaletten. Han cyklade till 

Vänershof. Där träffade han NN2 och Anna. Han tyckte att det var pinsamt att pussa 

NN2 framför Anna. Han sa åt Anna att gå åt sidan, vilket hon gjorde. NN2 pussade 

honom på munnen. Han cyklade sedan hem. Han kom ihåg att han skulle hämta sin 

CV där han tidigare hade bott på Johannesbergsområdet. En kompis, Ahmed, ringde 

och ville träffas på stan. Han cyklade dit och pratade med honom några minuter. 

Han följde inte efter flickorna. Han träffade Anna och frågade var hon bodde. Han 

trodde att hon bodde med NN2. Han frågade inte var NN2 bodde. Han fortsatte att 

cykla mot det tidigare boendet. Han kom ikapp NN2 vid secondhandbutiken på 

Stockholmsvägen. Hon sa att han skulle stanna. Hon ville att han skulle gå med 

honom. Han ville cykla vidare. De gick in på gångvägen. Hon ville göra något roligt 

med honom. Han frågade vad klockan var. Hennes mobil ”dog” när hon kollade 

tiden. Han tittade på sin mobil. Klockan var då 21.30. Han sa att han måste vara 

hemma kl. 21.30. Hon sa inte att hon var 13, snart 14 år, och att hon gick på 

Högelidsskolan. Han berättade att han läste på introduktionsprogrammet. Hon satte 

sig vid ett träd och drog ned honom. Han blev lite rädd. Han var lite men inte 

mycket intresserad av henne. Hon sa att hon ville gottgöra honom och göra något 

roligt. Hon sa att hon haft många killar förut och att hon hade en kille. Han kände 

till att man inte får ha sex med en person under 15 år. Hon drog ned blixtlåset på sin 

jacka och lade hans vänstra hand på sitt bröst och började pussa honom. Hon ville 

ha sex med honom. Han sa att han inte ville eftersom han inte hade gjort det förut. 

Hon låg på rygg och drog ned sina byxor och han drog ned sina och kalsongerna. 
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Hennes ben var uppåt i vinkel. De hade sex med varandra. Hon gjorde inget 

motstånd och sa inte heller att hon inte ville. Han hade sina händer på marken och 

höll inte fast hennes handleder. De höll på i två minuter. Han fick inte utlösning. 

Han avbröt samlaget eftersom han var rädd att någon skulle komma och för att det 

var första gången för honom. Han hade inte tvingat henne till samlag utan det var 

hon som tvingade honom. Han trodde att hon skulle bli arg om han sa nej till 

samlag. Hon frågade om han ville träffa henne nästa vecka. Han svarade att han inte 

ville det. Sedan gick de och han cyklade till det tidigare boendet. Hans 

kontaktperson var emellertid inte där. Han cyklade hem och duschade. Följande dag 

fick han i skolan höra att polisen sökte honom. Han gick till polisstationen och 

anmälde sig eftersom han visste att han inte hade gjort något fel.  

 

Maher Al Qalisi har beträffande sin ålder uppgett: Han kommer från Jemen där han 

har sin far men inga syskon. Hans mor är död. Fadern ville att han skulle lämna 

Jemen för att få ett bättre liv. För att resa ut därifrån och få visum i annat land måste 

man vara 16 år. Han skaffade därför ett falskt pass av smugglare där det stod att han 

var född 1996. Han kom till Sverige i juli 2013 och beviljades uppehållstillstånd i 

maj 2014. Migrationsverket konstaterade att han i samband med viseringsansökan 

vid franska ambassaden i Sanáa uppvisat ett jeminitiskt hemlandspass med uppgift 

om att han var född 1996. Därför har han även i Sverige blivit registrerad med detta 

födelseår. Han har försökt att få detta ändrat men skattemyndigheten har sagt nej. 

Myndigheten har krävt att han uppvisar originalhandlingar, vilket han har svårt att 

göra. Han är född den 22 maj 1999. Att det i födelseintyget på arabiska står att han 

är född den 15 juli beror på att man i hemlandet inte är så noga med födelsedatum 

och månad. En kompis i Spanien hjälpte honom att ordna intyget från ambassaden i 

Haag. Födelsebeviset som han nu åberopar är inte samma som skickats till 

ambassaden i Haag. I Mariestad spelar han fotboll med A-laget.  

 

NN2s mamma har uppgett: Hon arbetade den aktuella kvällen. Hon hade försökt att 

ringa NN2 under kvällen men dotterns mobil var urladdad. Det var strax före kl. 22 
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som dottern svarade och sa att hon var hemma. När hon kom hem möttes hon av 

dottern som grät och var hysterisk. Dottern berättade vad som hänt. Hon ringde 

hennes far och sedan efter ambulans och åkte till sjukhuset med dottern. På 

sjukhuset berättade dottern om att Maher Al Qalisi hade kysst henne, tagit henne på 

brösten och haft vaginalt samlag med henne. Dottern hade sagt att hon var 13 år och 

att hon träffat Maher Al Qalisi för 1,5 år sedan på torget i Mariestad. Det finns 

ingen anledning att betvivla vad NN2 berättat. Om hon gått med på sex hade hon 

inte berättat om det.  

 

Anna Berzell har uppgett: När hon skilts från NN2 vid ICA ropade Maher Al Qalisi 

på henne och frågade var hennes kamrat var och var hon bodde. Hon ville inte säga 

det eftersom de inte kände honom. De hade bara träffat honom en gång tidigare 

förra sommaren. Då ville han ha deras snapchatadress vilket han inte fick. Hon tror 

att han då frågade hur gamla de var. NN2 hade sagt att hon var 02:a
   

och 13, snart 

14, samt Anna 03:a och 13. Hon försökte ringa sin kamrat men hennes mobil 

var ”död”. Hon fick senare, troligen sent på kvällen, ett meddelande via snapchat 

från NN2 som skrev att Maher Al Qalisi hade knullat henne utan att hon ville det. 

Han hade bett henne sitta ned och hållit armen om henne samt tagit på hennes bröst 

och hånglat. NN2 skrev att hon var med på pussandet men inte mer. Hon tror inte 

att NN2 gått med på sex.  

 

Ann-Britt Carlqvist har uppgett: Hon arbetar som socialsekreterare och var med och 

tog emot Maher Al Qalisi när han anvisades till kommunen. Hon följde honom 

under ett år, 2014-2015. Hon bedömer att han är född 1999 med häsyn till mognad 

och känslomässigt beteende. Fysiskt är han en liten kille. Alla berörda, skolan och 

kamrater, har samma uppfattning som hon. Kamraterna på boendet har uppfattat 

honom som lillebror då han upplevts som mycket mindre än dem. Han är snäll och 

lite barnslig. Han är ingen som tar för sig. Han har hela tiden hävdat att han är född 

1999 och kämpat för att få ändring hos skatteverket. Hon har hjälpt honom att 

skriva till skatteverket för att få födelseåret ändrat. Myndigheten har dock krävt ett 
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pass i original som han inte har möjlighet att få. Hon har uppfattat honom som 

yngre än född 1996. 

 

 

Kristina Mann har uppgett: Hon arbetar som ungdomsassistent och har varit Maher 

Al Qalisis kontaktperson när han bodde på ungdomsboendet. Hon hade kontakt med 

honom nästan dagligen sedan 2013 tills han flyttade därifrån den 30 januari 2016. 

Därefter hade hon kontakt med honom några månader som stöd. Alla runt omkring 

honom, socialtjänsten, skolan, läkaren och fotbollskillarna, har ifrågasatt att han 

skulle vara född 1996. Hon uppfattade honom som född 1999. Detta grundade sig 

på hans behov av stöd vilket är åldersadekvat i den åldern. Man har ansett att han 

efter ungdomsboendet haft behov av att bo i familjehem och inte i en vuxen 

boendeform.  

 

Skriftlig bevisning i form av rättsintyg 

 

Av rättsintyg beträffande NN2 framgår att hon vid kroppsundersökning den 20 april 

2016 haft hudavskrapningar på vänster handled, ländrygg och skinkor, att skadornas 

utseende kan tala för att de uppkommit vid den i målet aktuella tiden, att 

hudavskrapningarna har uppkommit genom yttre trubbigt våld eller måttligt skarpt 

våld samt att undersökningsfynden talar starkt för att de till övervägande delen 

orsakats av våldsinverkan av annan person.  

 

Av rättsintyg beträffande Maher Al Qalisi framgår bl.a. att han haft ytliga rödaktiga 

prickar och ytliga skrapmärken på knäna.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Den som har samlag med barn under 15 år döms enligt 6 kap. 4 § 1 st brottsbalken 

för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Om brottet med 

hänsyn till omständigheterna är att anse som mindre allvarligt, döms enligt 6 kap. 5 
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§ för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.  

 

Utgångspunkten för regleringen enligt nämnda lagrum är att barn under 15 år har ett 

behov av ett absolut skydd mot alla sexuella handlingar och att det alltid är en 

kränkning av barnet att utsätta det för sådana handlingar. Ett påtvingat samlag ska 

alltid bedömas som våldtäkt. Om en sexuell handling är helt frivillig och ömsesidig, 

kan den däremot normalt bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. Det förutsätter 

dock att målsäganden är sexuellt mogen och nära gränsen för sexuellt 

självbestämmande. (Se bl.a. NJA 2015 s. 948). 

 

Av utredningen i målet framgår följande.  

 

Maher Al Qalisi och målsäganden var inte bekanta med varandra sedan tidigare. De 

hade setts på stan vid ett tidigare tillfälle förra sommaren. Av en ren händelse 

träffades de den nu aktuella dagen på Vänershof. Målsäganden lämnade sin 

snapchatadress till honom och de hade viss kommunikation via snapchat, vilket 

ledde till att han fick en puss av henne. Målsäganden måste därför ha fattat visst 

tycke för honom. När målsäganden och hennes kamrat lämnade Vänershof 

uppfattade de att han följde efter dem på cykel. De kände sig inte helt bekväma med 

situationen. Målsäganden fortsatte att promenera mot hemmet sedan hon lämnat sin 

kamrat. Maher Al Qalisi kom ifatt henne på cykel och gjorde henne sällskap när 

hon vek in på en grusad gångväg.  

 

Beträffande vad som hände därefter har parterna lämnat olika uppgifter. Maher Al 

Qalisi har påstått att det var målsäganden som tog initiativet till det samlag som 

ägde rum och att han kände sig tvingad att gå med på samlaget för att hon inte 

skulle bli arg på honom. Tingsrätten anser att hans uppgifter i den delen är så 

osannolika att de inte bör förtjäna tilltro. I stället anser tingsrätten att målsägandens 

uppgifter är trovärdiga och bör läggas till grund för bedömningen i ansvarsfrågan. 
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Målsäganden har berättat att Maher Al Qalisi fick henne att sätta sig bredvid honom 

vid ett träd samt att han kysste henne och tog henne på brösten. På något sätt 

hamnade hon sedan på rygg på marken. Maher Al Qalisi försökte dra ned hennes 

byxor och hon höll fast dessa med händerna. Han fick ned hennes byxor och trosor, 

drog ned sina byxor och kalsonger och genomförde ett samlag med henne. Vid 

något tillfälle för att genomföra samlaget hade han även hållit hårt om hennes 

handleder. Hon avbröt samlaget genom att rulla åt sidan. Hon grät och begav sig 

hem och berättade vad som hänt för sin mamma. Händelsen ägde rum utomhus på 

marken och målsäganden orsakades vissa hudskador på ländryggen och skinkorna. 

Hon fick också röda märken på vänster handled.  

 

Parterna har inte känt varandra och det fanns inget ömsesidigt kärleksförhållande 

mellan dem. För att genomföra samlaget använde Maher Al Qalisi visst lättare våld 

eller tvång när han drog ned målsägandens byxor och höll om hennes handleder. 

Hon orsakades dessutom av gärningen vissa hudskador. Utredningen ger inte stöd 

för att hon gick med på samlaget helt frivilligt. Detta måste Maher Al Qalisi ha 

insett.  

 

Vid händelsen var målsäganden endast tretton och ett halvt år gammal. Hon var 

därför inte sexuellt mogen och nära gränsen för sexuellt självbestämmande. 

Visserligen var hon lång, 176 cm, men av vad tingsrätten vid huvudförhandlingen 

kunnat iaktta om hennes psykiska mognad var denna adekvat i förhållande till 

hennes ålder. Frånsett sin längd gav hon inte intryck av att vara så gammal som 

Maher Al Qalisi påstått, nämligen att hon förra sommaren skulle ha varit 16 år. 

Enligt Anna Berzell hade flickorna även berättat om sin ålder för honom. Han hade 

därför skälig anledning anta att målsäganden var under 15 år. Sammantaget var inte 

omständigheterna vid brottet sådana att det ska bedömas som mindre allvarligt. 

Tingsrätten anser att gärningen ska bedömas som våldtäkt mot barn. 
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Påföljdsfrågan m m 

 

Maher Al Qalisi är såvitt känt ostraffad. Frivården har i en utförd personutredning 

yttrat sig enligt bl.a. följande. Det förefaller som att Maher Al Qalisi under större 

delen av sin uppväxt fått klara sig ensam. Han beskriver att hans mor gick bort när 

han var mycket ung och att han då blev ensam med fadern som var tvungen att 

arbeta mycket. Det kan då antas att han inte fått möjlighet att utveckla en trygg 

anknytning till en vuxen förebild. Detta kan ses i att han av referenten beskrivs som 

en ”vilsen tonåring” som söker vuxenförebilder. Han tyr sig gärna till vuxna och är 

mån om att vara skötsam och att bli omtyckt. Om han befinns skyldig till aktuellt 

åtal förslår frivården att behandlingsprogrammet ROS i kontraktsvårdsform vore en 

lämplig påföljd. Då behandlingen är omfattande föreslås en övervakningstid på 18 

månader.  

 

Migrationsverket har i yttrande anfört bl.a. följande. Maher Al Qalisi ansökte om 

asyl i Sverige den 15 juli 2013. Vid registreringen uppgav han att han var född 

1999. Efter träff i databasen VIS mottog verket den 7 januari 2014 av franska 

myndigheter information om att han vid sin viseringsansökan på franska 

ambassaden i Sanáa uppvisat sitt jemitiska hemlandspass samt registrerats som född 

1996. Han beviljades den 9 maj 2014 permanent uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen.  

 

Maher Al Qalisi har påstått att han är född 1999 och inte 1996. Det saknas ännu 

vägledande praxis från Högsta domstolen beträffande vilket beviskrav som ska 

tillämpas vid påföljdsbestämningen i fråga om den tilltalades ålder. Däremot har 

frågan behandlats i ett antal avgöranden av hovrätterna. Denna praxis är inte 

enhetlig. Beviskraven har varierat från uttryck som att den tilltalades uppgifter inte  

framstår som obefogade, eller att övervägande skäl talar för den tilltalades 

uppgifter, eller att det är klarlagt eller ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade 

uppnått viss ålder. Svea hovrätt har i en dom den 17 februari 2016, B 232-16, 
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använt sig av beviskravet att den tilltalades uppgift om sin ålder ska godtas om den 

inte framstår som obefogad vid en prövning mot åklagarens bevisning. Domen är 

överklagad av den tilltalade och Högsta domstolen har den 20 april 2016, Mål B 

1346-16, meddelat prövningstillstånd.  

 

När Maher Al Qalisi ansökte om asyl i Sverige uppgav han att han var född den 15 

juli 1999. Han saknade identitetshandlingar vid inresan till Sverige. 

Migrationsverket fick senare information av franska myndigheter att han vid sin 

ansökan om visum på den franska ambassaden i Jemen uppvisat sitt hemlandspass 

och registrerats som född den 22 maj 1996. Som förklaring till detta har han uppgett 

att han använt ett falskt pass eftersom det krävdes att han var minst 16 år för att få 

resa ut från Jemen. I Sverige har han enligt vad han uppgett försökt att få sina 

födelsedata ändrade men fått avslag av folkbokföringsmyndigheten som krävt att 

han uppvisar ett pass i original.  

 

I tingsrätten har Maher Al Qalisi åberopat en obestyrkt kopia av ett intyg från 

Jemens ambassad i Haag, enligt vilket han är född den 22 maj 1999. Han har också 

åberopat en obestyrkt kopia av ett födelsebevis på arabiska enligt vilket han är född 

den 15 juli 1999.  

 

Vittnena Ann-Britt Carlqvist och Kristina Mann, vilka har god kännedom om 

Maher Al Qalisi sedan han kommunplacerats, har ansett att hans mognad och 

fysiska utveckling talar starkt för att han inte är äldre än född 1999.  

 

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att åklagaren inte lagt fram sådan 

bevisning att den tilltalades uppgift om sitt födelseår framstår som obefogad. Vid 

påföljdsbestämningen ska han därför anses ha varit under 18 år vid gärningen.  

 

Straffskalan för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två och högst sex år. Den som 

är under 18 år får dömas till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Sådana 
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skäl finns inte i detta fall. Om fängelse hade valts som påföljd skulle strafftiden med 

hänsyn till Maher Al Qalisis ungdom ha bestämts till ca åtta månader. Den påföljd 

som ligger närmast till hands för hans del är en skyddstillsyn med kontraktsvård 

enligt frivårdens förslag, bilaga 3. Denna påföljd får anses tillräckligt ingripande om 

hänsyn även tas till den tid, cirka en och en halv månad, som han varit 

frihetsberövad med restriktioner.  

 

På grund av utgången i skuldfrågan ska Maher Al Qalisi betala skadestånd till  

målsäganden. Om storleken av ersättningen för kränkning råder inte tvist. Vad hon 

fordrat i ersättning för sveda och värk får anses skäligt.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga 4 (DV 400) 

 

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 5 juli 2016 och ställs till Göta 

hovrätt.  

 

 

Göran Edvardsson 

 

Avräkningsunderlag bifogas 

 

 

Skiljaktig mening 

 

Nämndemannen Per-Erik Gustafsson är skiljaktig i skuldfrågan och vill ogilla 

åtalet. Han anser inte att det är styrkt att Maher Al Qalisi insett att målsäganden var 

under 15 år eller att han hade skälig anledning att anta det. Han anser inte heller att 

det förekommit sådant våld eller tvång att Maher Al Qalisi kan dömas till våldtäkt 

enligt åklagarens alternativyrkande.  
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2016-06-14

Skövde
Mål nr: 1374-16

Postadress
Box 174
541 24 Skövde

Besöksadress
Eric Ugglas plats 2

Telefon
0500-49 92 00
E-post: skaraborgs.tingsratt@dom.se
www.domstol.se

Telefax
0500-49 92 01

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19960522-5037

  Datum för dom/beslut
  2016-06-14

  Efternamn
  Al Qalisi

  Förnamn
  MAHER Abduljalil Mohammed

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

  2016-04-21   2016-06-03

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. 

Bilaga 4
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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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