
SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr
Avdelning 05 2011-09-14 B 1567-11
Rotel 0503 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Södertälje tingsrätts dom den 26 januari 2011 i mål nr B 133-10, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagare Markus Hankkio
Södertörns åklagarkammare i Stockholm

Klagande (Tilltalad)
GABOR Istvan György Benkö, 570720-5695
Barrtorpsvägen 6, 7 tr
151 48 Södertälje

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Michel Barmoro
Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB
Köpmangatan 3, 4 tr
151 71 Södertälje

SAKEN
Grovt barnpornografibrott

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

2. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska bestå.

3. Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska alltjämt gälla. Även för uppgifter i
hovrätten beträffande i målet förevisade bilder och filmer med barnpornografiskt
innehåll ska sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
fortsätta att vara tillämpliga.

4. Michel Barmoro tillerkänns ersättning av allmänna medel med 9 400 kr, varav 5 065
kr avser arbete, 2 140 kr tidsspillan, 323 kr utlägg och l 872 kr mervärdesskatt. Den
kostnaden ska Gabor Benkö återbetala till staten.

Dok.Id 940803
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 10 08-56167000 08-56167299 måndag-fredag
103 17 Stockholm 08-561 672 90 09:00-15:00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Gabor Benkö har yrkat att åtalet ska ogillas. Han har i andra hand yrkat att han ska

dömas till en icke-frihetsberövande påföljd eller att fängelsestraffet i vart fall ska sättas

ned.

Åklagaren har bestritt ändring.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten är densamma som vid tingsrätten och föranleder ingen annan

bedömning än den tingsrätten gjort, vare sig i fråga om skuld, rubricering eller påföljd.

Tingsrättens dom ska alltså fastställas.

Gabor Benkös ekonomiska förhållanden är sådana att han till staten ska återbetala

kostnaden för sitt försvar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2011-10-12

/ ' j > .

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Christine Möller, Mats Walberg och Maj

Johansson, referent, samt nämndemännen Maria Hassan och Rickard Berg. Enhälligt.



HUR MAN ÖVERKLAGAR Bilaga B

SVEA HOVRÄTT

Den som vill överklaga hovrättens avgörande skall göra detta genom
att skriva till Högsta domstolen.

Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den skall ha
kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det
överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken
eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

• Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett
överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd

^ endast

1. om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av Högsta domstolen

2. om det finns synnerliga skäl till en prövning, såsom att det finns
grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets
utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller
grovt misstag.

Överklagandet skall innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning
samt dag och nummer för avgörandet),

3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar,

4. varför klaganden anser att avgörandet skall ändras,

5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att
prövningstillstånd skall meddelas,

6. de bevis som klaganden åberopar och vad han vill styrka med varje
bevis.



Mål nr B 133-10SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM
Enhet 1. 2011-01-26

meddelad i
Södertälje

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare
Kammaråklagare Markus Hankkio
Södertörns åklagarkammare i Stockholm

Tilltalad
Gabor Istvan György Benkö, 570720-5695
Barrtorps vägen 6, 7 tr
151 48 Södertälje

Offentlig försvarare:
Advokat Michel Barmoro
Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB
Köpmangatan 3, 4 tr
151 71 Södertälje

DOMSLUT

Begångna brott Lagrum
Grovt barnpornografibrott 16 kap l Oa § l st 5 p och 5 st

brottsbalken

Påföljd m.m.

Fängelse 6 månader

Förverkande och beslag
I beslag tagen hårddisk samt tre CDR-skivor förklaras förverkade. Beslagen ska bestå.
(Polismyndigheten i Stockholms län; 2008-0201-BG8151 punkten 3:2 och 2008-
0201-BG8224 punkterna 2:2 - 2:4).

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
beträffande i målet förevisade bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

% ) < ; < < ? • / / . • .̂
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 348 Storgatan 17 08-56166800 08-56166899 måndag - fredag
151 24 Södertälje E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se 08:30-16:00



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B 133-10
Enhet 1. 2011-01-26

Ersättning
1. Michel Barmoro tillerkänns ersättning av allmänna medel med 6 331 kr. Av

beloppet avser 5 065 kr arbete och l 266 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B 133-10
2011-01-26

Enhet 1.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat och åberopat enligt bilaga l med den justering av åtalet som

framgår av bilaga 2.

DOMSKÄL

Skuld m.m.

Gabor Benkö har förnekat gärningen men medgett det särskilda yrkandet.

Hörd över åtalet har Gabor Benkö uppgett följande. Han fick CDR-skivorna för

kanske tio år sedan. På den tiden kunde man inte ladda ner utan man bytte porr mot

porr på sexchatter. Han fick de tre CDR-skivoma från "Kent" via en sexchatt. De

kan innehålla ett hundratal filmer. Han har tittat sporadiskt på skivorna varvid han

inte har sett att de innehåller barnporr. Han var ute efter pornografi i allmänhet, inte

efter barnporr. Skivorna har bara legat där sedan han fick dem. Han har inte bett om

att få fler skivor. - När det gäller hårddisken, så har han laddat ner filmer via ett

fildelningsprogram. Som sökkriterier använde han porr och musik. Han reflekterade

inte över att det skulle kunna komma barnporr.. Det var bara att klicka ner filer, som

sedan sparades automatiskt på hårddisken. Sammanlagt har han laddat ner tre till

fyra terabyte, motsvarande två till tre hårddiskar. Det har handlat om ganska mycket

film och musik. Han har sett att det kommit filer men låtit bli att öppna dem. Han

har bara fyllt hårddisken och sedan gått över till att fylla en ny hårddisk. Någon

gång kan man ju titta på en film. Han har dessutom lånat ut hårddisken till sin

vänkrets. Barnporrfilmerna kan inte ha hamnat hos honom på annat sätt än via

fildelningsprogrammet. Han vill inte tro att någon annan har laddat ner barnporr till

hans hårddisk. Att han inte kontrollerade det han laddade ner berodde på att det

handlade om sådana mängder. Han har inte reflekterat över filmtitlarna. Om man



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B 133-10
2011-01-26

Enhet l.

genom titlarna hade kunnat sluta sig till att det handlade om barnporr skulle han inte

ha laddat ner.

Vittnet Lärs-Göran Persson har upp gett följande. Barnporrfilmerna låg ganska öppet

i en extern hårddisk. Man öppnade utforskaren varpå huvudmappen "film" låg

direkt under C. Barnporrfilmerna låg i huvudmappen, som skapas av

dataanvändaren. Han minns inte om det låg ytterligare filmer under den mappen,

inte heller om det fanns undermappar. Ett fildelningsprogram kan ladda ner en hel

mapp, som i så fall blir en undermapp till huvudmappen. I ett sådant fall kan

barnporr slinka med som undermappar till den nedladdade mappen. I detta fall låg

dock barnporrfilmerna, som sagt, i huvudmappen. Barnporrfilmerna måste därför ha

valts ut. Om man väljer filmer med vanliga porrnamn som innehåller barnporr så

kan man få barnporr utan att veta om det.

Vittnet Conny Andersson har förevisat bilderna och delar av filmerna samt uppgett

följande. Han bedömer samtliga bilder som barnpornografiska, tre av filmerna som

barnpornografiska och de återstående tre filmerna som grovt barnpornografiska. Det

rör sig om grov barnpornografi när barn penetreras vaginalt, analt eller oralt och vid

ejakulation över barn. Några av filmerna har titlarna "Hot Spermed Little Girls

Mix", "5 year girl only the best" respektive "babyjstar".

Efter vittnesmålen och förevisningen av bilderna och filmerna har Gabor Benkö

tillagt följande. C-filen rymmer väl ett tusental filmer. Många filmer innehåller

undermappar med bilder. Han har inte sett de nu förevisade filmerna och han är

ganska chockad.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Utredningen visar att Gabor Benkö har innehaft 24 bilder och sex filmer som

skildrar barn i pornografisk bild.
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Enhet 1.

Redan det förhållandet att Gabor Benkö har innehaft både barnporrbilder på CDR-

skivor och barnporrfilmer på en hårddisk är graverande för honom. Gabor Benkö

har uppgett art han har varit intresserad av att få tag på pornografi. Hans påstående

att han trots det inte har tittat genom CDR-skivorna som han ska ha erhållit genom

en kontakt på en sex-chatt är inte trovärdigt. Beträffande filmerna är det genom

Lärs-Göran Pålssons uppgifter utrett att dessa har legat i huvudmappen "film". Med

hänsyn härtill och till vad Conny Andersson har uppgett om filmernas titlar får det

hållas för visst att Gabor Benkö varit medveten både om sitt innehav av filmerna

och om filmernas innehåll. Det är alltså styrkt att Gabor Benkö har begått gärningen

uppsåtligen.

Det återstår att bedöma om innehavet av bilderna och filmerna ska bedömas som

bampornografibrott eller som grovt sådant brott. Av förarbetena till 16 kap. 10 a §

brottsbalken framgår att det kan finnas situationer där straffvärdet är så högt att det

även vid rena innehavsbrott föreligger skäl att bedöma brottet som grovt. Vidare

uttalas att straffskalan för grovt brott bör kunna tillämpas vid framställning eller

hantering av en enstaka film om filmen ifråga kan antas vara en dokumentation av

ett verkligt övergrepp (se prop. 1997/98:43 s. 98).

Som åklagaren har gjort gällande visar tre av filmerna barn som utsätts för särskilt

hänsynslös behandling. Det står klart att dessa filmer dokumenterar verkliga

övergrepp. Med hänsyn härtill ska Gabor Benkös innehav av de 24 bilderna och de

sex filmerna bedömas som grovt bampornografibrott.

Det särskilda yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.
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Enhet l.

Påföljd

Gabor Benkö förekommer under ert avsnitt i belastningsregistret. Han godkände

den 23 september 2009 ett strafföreläggande om 50 dagsböter avseende ringa

narkotikabrott.

Frivården har i yttrande anfört följande. Frivården har kallat Gabor Benkö till två

möten men han har inte kommit till mötena eller hört av sig på annat sätt. Då Gabor

Benkö inte har medverkat i utredningen kan frivården inte bedöma förutsättningarna

för en frivårdspåföljd.

Gabor Benkö har i tingsrätten uppgett att han inte har sett kallelserna från frivården

och tillagt följande. Han arbetar som projektledare inom konstruktion och

utveckling. Den narkotika han är lagförd för avser hasch. Det påträffades i hans

lägenhet och han fick skulden. Han kan tänka sig art utföra samhällstjänst.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Gabor Benkö ska nu dömas för grovt barnpornografibrott. Brottets straffvärde

uppgår till sex månaders fängelse.

Högsta domstolen har uttalat att påföljden för grovt bampornografibrott bör

bestämmas till fängelse om inte speciella skäl i det enskilda fallet med tillräcklig

styrka talar för någon annan påföljd (se NJA 2002 s. 265). I Gabor Benkös fall

föreligger inte några sådana särskilda skäl. Han ska därför dömas till ett

fängelsestraff motsvarande brottets straffvärde.
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2011-01-26
Enhet l.

Sekretess

Det finns förutsättningar att förordna om sekretess i enlighet med vad som framgår

under domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 400)

Överklagande senast den 16 februari 2011 ställs till Svea hovrätt.

På tingsrättens vägnar

Klas Lohmander



^ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Södertörns åkiagarkammare i Stockholm

Kammaråklagare Markus Hankkio

Ansökan om stämning

2010-02-05

Sida 1 (2)
Handling 91
Ärende AM-48307-08
Handläggare 107-5

Södertälje tingsrätt
Enhet l
Box 348
151 24 SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

l n k 2010 -02- G 9
Akt B..13MQ.
Aktbil (J.

ÅKLAGARBUNDET

TRmåhB 133-10
Handl: VÅLD

1
Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Benkö, Gabor Istvan György
Personnr

19570720-5695
Adress

Medborgare i

SVERIGE

Tilltalsnamn

Gabor
Telefon

08-42022890

Yrke/titel

Tolkbehov

Barrtorpsvägen 6 7 Tr 151 48 SÖDERTÄLJE
Offentlig försvarare/ombud

Barmoro, Michel, Storgatan 1, 3 tr, 151 72 SÖDERTÄLJE (som fått åtal och fup).
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m. /

GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT och BARNPORNOGRAFIBROTT
(K 87193-08)

Gärning
Benkö har den 24 respektive 27 mars 2008 i Södertälje olovligen innehaft dels 24
bilder på tre CDR-skivor, dels 6 filmer på en extern hårddisk, vilka alla skildrar barn
1 pornografisk bild.

Brottet är, såvitt avser 3 av de 6 filmerna, att anse som grovt eftersom dessa avser
filmer där barn utsätts för en särskilt hänsynslös behandling.

Lagrum
16 kap. 10 a § brottsbalken

Särskilt yrkande
Att i beslag tagen hårddisk samt tre CDR-skivor förklaras förverkade jämlikt 36 kap.
2 § brottsbalken och lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
(Södertälje PMD 2008-0201-BG8151 punkten 3:2 och 2008-0201-BG8224
punkterna 2:2-2:4).

Postadress
BOX1123

141 23 HUDDINGE

Gatuadress
Björnkullavägen 7

Telefon
08-7621000

Telefax
08-762 10 50

E-post
registrator.aksodertorn-
stockholm@aklagare.se

Webbadress
www.aklaaare.se



,ertörns åklagarkammare i Stockholm

Kammaråklagare Markus Hankkio

Ansökan om stämning

2010-02-05

Sida 2 (2)
Handling 91
Ärende AM-48307-08
Handläggare 107-5

Bevisning

Muntlig bevisning
- Förhör med Benkö (vidgår innehav men bestrider uppsåt).
- Vittnesförhör med kriminalinspektören Lärs-Göran Pålsson, c/o / '

Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen,
Utredningsroteln, Strategiska sektionen, IT-forensiska gruppen, 106 75
Stockholm, angående sin granskning av innehållet på aktuell hårddisk.
Telefonfdrhör är tillräckligt.

- Vittnesförhör med kriminalinspektören Conny Andersson, c/o ^
Södertäljepolisen, angående sin granskning och bedömning av beslagtagna
bilder och filmer. Vid förhöret kommer Andersson förevisa granskade bilder
och filmer (filmernas längd är totalt 26 minuter).

Skriftlig bevisning
- Beslagsprotokoll, fup s. 9 och 13.
- Undersökningsprotokoll - Analys av IT-media, fup s. 15-21.
- Granskningsprotokoll, fup s. 22—23.

Handläggning

- Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2-2,5 h.
- Hänvisning till handlingar önskas avseende åberopad skriftlig bevisning.

ckio



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Södertörns åklagarkammare i Stockholm

î LI Kammaråklagare Markus Hankkio 2010-11-02

6.-l
Sida 1 (1)
Handling 98
Ärende AM-48307-08
Handläggare 107-5

o

Södertälje tingsrätt

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Box 348

151 24 SÖDERTÄLJE Ink 2010 -11- Q 3

Aktbil

Åklagaren ./. Benkö, B 133-10
Jag gör numera gällande att innehavet i sin helhet är att bedöma som grovt
brott, varför gärningsbeskrivningens andra stycke ersätts med följande lydelse

Brottet är att anse som grovt eftersom 3 av de 6 filmerna avser filmer där
barn utsätts för en särskilt hänsynslös behandling.

HO

Postadress

Box1123
141 23 HUDDINGE

Gatuadress
Björnkullavägen 7

Telefon
08-7621000

Tolsfax
08-762 1050

E-post
registrator.aksodertorn-
stockholm@aklagare .se

Webbadress
www.aklaqare.se



SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM l BROTTMÅL

l
Q
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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 över-
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
finns dock inte någon möjlighet till anslutning-
söverklagande.

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

l. 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 rättstil-
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.

l 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 brottmåls delen 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

www.domstol.se



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

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

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 dom-

5.

skäl enligt klagandens mening är orikti-

ga.

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 an-
ges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas Lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.

www.domstol.se


