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Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarkammaren i Växjö

Sekretess A

Hamdija Doslic, 440212-3832

214 31 Malmö

Påföljd m.m. 

VÄXJÖ

Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz

Ombud och målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Linda Björnsdotter

Advokat Torgny Eklund

351 06 VÄXJÖ

351 06 Växjö

6 kap 10 § 1 st brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Sexuellt ofredande 

Fängelse 2 månader

Fosievägen 31 A Lgh 1761

Box 514

Box 474

Advokatbyrån Linda Björnsdotter AB

Advokaten Torgny Eklund AB

DOMSLUT

Skadestånd
Hamdija Doslic ska utge skadestånd till Sekretess A med 14 000 kr jämte ränta på 
12 000 kr enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 december 2011 till dess betalning 
sker.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 81
351 03  VÄXJÖ

Kungsgatan 8 0470-560 290 måndag - fredag 
08:00 - 16:30vaxjo.tingsratt@dom.seE-post: 

0470-560 100
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Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning
Linda Björnsdotter tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 20 250 kr. Av beloppet avser 15 665 kr arbete, 535 kr 
tidsspillan och 4 050 kr mervärdesskatt.
Torgny Eklund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 22 987 kr. Av 
beloppet avser 15 665 kr arbete, 2 210 kr tidsspillan, 515 kr utlägg och 4 597 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i 
målet för uppgifter som kan röja målsägandens identitet. Detta innefattar uppgifter i 
tingsrättens aktbilagor 6, 9, 11, 13 och 28-33, bilaga till aktbilaga 27, domsbilaga 1, 
delgivningshandlingar, tingsrättens memorial samt övriga handlingar vari målsägandens
identitet framgår. Detsamma gäller för uppgifter förebringade inom stängda dörrar och 
upptagna med ljud och bild.

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

 

Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga 1.   

 

Åklagaren har yrkat i enlighet med stämningsansökan, se bilaga 2.  

 

A har yrkat att Hamdija Doslic ska utge skadestånd till A med 35 984 kr jämte ränta 

på 30 000 kr enligt 6 § räntelagen från den 4 december 2012 till dess betalning sker. 

Av beloppet avser 20 000 kr kränkning, 10 000 kr sveda och värk samt 5 984 kr för 

sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande.  

 

Hamdija Doslic har förnekat gärningen och bestritt skadeståndsskyldighet. Han har 

vitsordat 10 000 kr för kränkning, 2 000 kr för sveda och värk samt 2 000 kr för 

övriga kostnader som skäligt i och för sig.  

 

DOMSKÄL 

 

På åklagarens begäran har förutom förhör med Hamdija Doslic hållits förhör med 

vittnet B. Vidare har på åklagarens begäran polisförhören med A spelats upp. 

Åklagaren har även åberopat journalanteckning och rättsintyg.  

 

På försvarets begäran har vittnesförhör hållits med Sabra Celic.  

 

Hamdija Doslic har i huvudsak uppgett följande. Målsägandens familj är vänner till 

honom och de har umgåtts med varandra. Till en början var han emot att de skulle 

vara vänner. Han och hans sambo, Sabra Celic, har kanske passat A fem eller sex 

gånger per år. Han har haft en normal relation till A och tyckte om A som ett barn. 

När de tidigare har passat A har han aldrig varit ensam med A utan Sabra har varit 

med. Den här helgen, 3-4 december, skulle A sova över hos dem. A kom på kvällen 

tillsammans med sin mor. Han hade gjort pannkakor som de åt. Den 4 december är 
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en alldeles speciell dag för honom eftersom hans son dog i kriget den 4 december 

1992. Den här dagen vill han alltid vara för sig själv. Han var för sig själv den här 

dagen och hade ingen kontakt med A. Det var bestämt sedan tidigare att A skulle 

sova över just den här helgen. Det passade inte honom men han var inte med när det 

bestämdes. Han var inte ensam med A någonting under helgen utom vid ett tillfälle 

som varade i kanske 10-15 sekunder. A tittade mest på tv när A var där. De har tv 

både i vardagsrummet och sovrummet. A skötte själv tv:n både i vardagsrummet 

och sovrummet. Vid ett tillfälle hjälpte han A med tv:n i sovrummet en kort stund. 

Själv var han mestadels i köket och rökte. A kom ibland ut till honom i köket. Sabra 

var hela tiden i närheten. Det hände att han var ensam med A i köket och det är 

möjligt att A satt i hans knä vid några tillfällen. Han har inte tagit på A:s  könsorgan 

vid något tillfälle under helgen. A klarar att tvätta sig själv efter toalettbesök och 

han har inte smort A i underlivet. Vid ett tillfälle för tre år sedan hjälpte han A på 

toaletten. På söndagen var A på toaletten i 15-20 minuter. Han knackade på dörren 

och frågade vad A gjorde där så länge. A svarade inte. Han gick in på toaletten när 

A hade gått ut. Båda föräldrarna kom och hämtade A när A skulle åka hem. Samma 

kväll ringde B och pratade med Sabra. Sabra pratade med honom. Han ville prata 

med B som lämnade över luren till A. Han hörde att B sa till A att A skulle säga att 

morfar hade rört A. A sa att han hade rört A. Han sa nej och ville prata med B. 

Samtalet bröts. Det är inte sant att han skulle ha rört vid A:s könsorgan. A kan ha 

skadat sig själv när A var på toaletten eller på den overall A hade på sig. A vågade 

kanske inte berätta detta för sin mamma utan istället sa A att morfar hade pillat på 

A. Han vet inte varför A skyller just på honom. A har mycket fantasier. Vid något 

tillfälle berättade A att A drömt att A sovit med en kille. A har pillat på deras hunds 

könsorgan. Han sa då att han skulle skvallra till A:s mamma. Han sa inte till polisen 

att A hade rört vid sig själv. Det finns ingen konflikt mellan honom och A:s 

mamma. Lägenheten har två rum och kök och är på 65 kvm. När han är i köket kan 

han inte se vad som händer i vardagsrummet. Sabra var i lägenheten hela tiden utom 

när Sabra och A var ute med hunden. Han har aldrig berört A sexuellt.  
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B har i huvudsak uppgett följande. Hon hämtade A kl. 16.30 på söndagen. Hon 

frågade A hur det var. A berättade då att morfar hade pillat på A:s snippa. Hon blev 

chockad. Hon följde med A på toaletten. Hon frågade då A igen vad som hade hänt. 

A visade och berättade att morfar hade tagit A på snippan. Hon visste inte vad hon 

skulle göra. A älskar morfar och Sabra. När de kom hem sa A att det gjorde ont. A 

visade var det gjorde ont. Hon såg en liten ljusrosa bula på A:s klitoris. A klagade 

på att det gjorde ont och ville bli duschad och smörjd. A visade när hon var naken 

hur morfar hade gjort. På natten klagade A att hon hade ont i underlivet. Hon litade 

väldigt mycket på Hamdija Doslic och ville inte tro på det som A berättade. Hon 

frågade A samma kväll om de skulle ringa till morfar och Sabra. Om A ljugit hade 

hon inte velat ringa. Hon pratade med Sabra som sa att A inte hade varit ensam med 

morfar. A ville prata med morfar i telefon. A sa till morfar att han hade pillat på A:s 

snippa och att han inte fick göra det. Hon sa inte någonting till A vad hon skulle 

säga till morfar. Hela söndagskvällen och måndagen sa A att hon hade ont. A 

förstod inte att det var något farligt. På måndagen var de på barnakuten. De har 

även fått hjälp på BUP. De var på BUP fyra eller fem gånger under december och 

januari. Hon och hennes man har också varit hos psykolog för att de mådde dåligt 

av det inträffade. Psykolog ansåg att det var bra för A att gå på fritids istället för att 

vara hemma. A ska gå på fritids vårterminen ut. A var rädd att morfar skulle bli 

skadad eller häktad. A har berättat att det har hänt vid flera tillfällen att Hamdija har 

pillat på A.  

 

Sabra Celic har i huvudsak uppgett följande. Hon och Hamdija hade ett bra 

förhållande till målsägandens familj. Då och då var A hos dem. Hon och A lekte 

och gick ut med hunden. Hon kan inte bekräfta att det A berättat har hänt. Om det 

var så att det hade ägt rum varje gång som A var där hade hon upptäckt det. Hon 

och A sov på soffan i vardagsrummet. På söndagen var det årsdagen för Hamdijas 

sons död. Hamdija mådde inte bra och ville vara för sig själv. Hamdija och A var 

inte tillsammans. Vid något tillfälle var A på toaletten väldigt länge. Hon frågade A 

vad hon gjorde på toaletten. A ville inte berättat vad hon hade gjort på toaletten. 
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Men det var inte spolat eller någonting. Hamdija tyckte om A som sitt eget barn. 

Det kan inte vara sant att det har hänt. Hennes dotter ringde till henne och sa att B 

hade ringt och påstått att Hamdija tagit på A. Hon ringde till B och B påstod att 

Hamdija hade tagit på A.  

Hon var inte med Hamdija hela tiden i samma rum. Under söndagen satt Hamdija i 

köket i flera timmar och A var i sovrummet.   

 

Tingsrättens bedömning 

 

Skuld 

För en fällande dom i mål om sexualbrott krävs, liksom i brottmål i övrigt, att 

domstolen genom den utredning som har lagts fram finner det ställt utom rimligt 

tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som läggs honom till last.    

Åtalet bygger i huvudsak på målsägandens egna uppgifter. Det finns inga vittnen till 

den åtalade händelsen eller någon teknisk bevisning som styrker åtalet. Detta 

utesluter inte en fällande dom. En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening 

med vad som i övrigt har framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom 

(jfr. NJA 2009 s. 447 I och II). Det blir därmed av avgörande betydelse att bedöma 

trovärdigheten och tillförlitligheten av A:s uppgifter i belysning av vad som i övrigt 

förekommit i målet. I målet är det klarlagt att familjerna var goda vänner och att A 

var mycket fäst vid Hamdija och kallade honom morfar/farfar. Det har inte heller 

framkommit några beaktansvärda skäl som ger anledning att tro att A eller någon i 

A:s familj sanningslöst skulle vilja beskylla Hamdija för att ha gjort sig skyldig till 

det brott han står åtalad för. A var endast omkring sju år vid gärningen. Detta gör 

det naturligtvis än svårare att bedöma hennes uppgifter. En viktig omständighet är 

naturligtvis hur berättelsen har växt fram, t.ex. förekomsten eller avsaknaden av 

ledande frågor under utredningen. Om berättelsen ter sig inlärd och statisk snarare 

än spontan är det vidare en omständighet som i allmänhet minskar trovärdigheten 

(se NJA 2010 s. 671, Göran Lambertz tillägg). A har varit väldigt tydlig på att 

Hamdija har pillat på henne och hon har även visat vad hon menat. Frågorna under 
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utredningen har, förutom några få undantag, inte varit ledande och A har även ställt 

motfrågor och svarat nekande på förhörsledarens frågor. A har även vid flera 

tillfällen frågat förhörsledaren vad hon menat. A har även beskrivit detaljer såsom 

att Hamdija sagt att han masserade A på bossniska. Hamdija har gjort gällande att 

det inte är möjligt att han skulle kunnat ha förgripit sig på A utan att Sabra skulle ha 

märkt det. Även om det är en begränsad yta som de uppehållit sig på så har Hamdija 

själv vidgått att han varit själv med A. Det har därmed funnits tillfällen då 

övergreppen har kunnat ske. Vidare kan det framstå som märkligt att A först nu 

väljer att berätta att Hamdija pillat på henne om det tidigare skett vid upprepade 

tillfällen. Enligt tingsrätten kan det ha sin förklaring i att A inte tidigare uppfattat 

det som något konstigt, men när det nu gjorde ont valde hon att berätta. Nu nämnda 

omständigheter förtar därmed inte tilltron till A:s uppgifter. A:s uppgifter får även 

ett klart stöd av de uppgifter som B har lämnat.  

 

Vad som ovan anförts talar med styrka för att A:s uppgifter är riktiga och tingsrätten 

finner vid en samlad bedömning av vad som förekommit i målet att A:s uppgifter 

ska ligga till grund för bedömningen. Härigenom är det visat Hamdija har tagit på 

A:s könsorgan. I målet är det dock inte visat att beröringen skett med sådan 

varaktighet som krävs föra att gärningen ska bedömas som sexuellt övergrepp mot 

barn. Gärningen ska istället rubriceras som sexuellt ofredande.           

 

Påföljd 

Hamdija Doslic är 68 år och förekommer inte i belastningsregistret. Sexuellt 

ofredande är ett brott med stor spännvidd i straffskalan. I förevarande fall är det 

fråga om beröring av målsägandes könsorgan. Med hänsyn härtill samt till 

målsägandes ringa ålder och då brott utförts av en person som målsäganden kände 

ett särskilt förtroende för anser tingsrättens att brottet har ett sådant högt artvärde att 

påföljden ska bestämmas till fängelse. Straffvärdet är två månader. I målet har det 

enligt tingsrätten inte framkommit någon omständighet avseende Hamdija Doslic 

psykiska hälsa som utgör hinder för en fängelsepåföljd.  
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Skadestånd 

Gärningen har inneburit en allvarlig kränkning av A:s personliga integritet. Hamdija 

Doslic ska därför utge ersättning till A för denna kränkning med skäliga 10 000 kr. 

Ersättning för sveda och värk ska utges med skäliga 2 000 kr. Vad gäller ersättning 

för sjukvårdskostnader och andra kostnader är det inte visat att skadestånd ska utges 

utöver vad Hamdija Doslic har vitsordat som skäligt i och för sig.     

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3           

Överklagande ges in till tingsrätten senast 2012-05-16 och ställs till Göta hovrätt.  

 

På rättens vägnar 

 

 

Lars Jeppsson                           

 

   

 

Avräkningsunderlag, se bilaga 4  
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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 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. 

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  
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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-
skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,  

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 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. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 
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