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Mål nr: B

Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2026-03-30. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.
Skadestånd
ska betala skadestånd till Sekretess A med 115 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 december 2015 till dess betalning sker.
Häktning m.m.
ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara
fortsatt tillämplig på uppgifter som har lagts fram och för ljud- och bildupptagningarna som
tagits upp vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och vittnet
Sekretess B:s identiteter. Detsamma gäller målsägandens identitetsuppgifter i partsbilagan
till denna dom. Vidare ska sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 § samma lag vara fortsatt
tillämplig på uppgifterna i läkarintyget (aktbil. 72) och det rättspsykiatriska utlåtandet
(aktbil. 82), som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar, i den mån uppgifterna
inte redovisas i domen.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Jonas Tamm tillerkänns ersättning av allmänna medel med 101 902 kr. Av beloppet
avser 20 380 kr mervärdesskatt.
2. Charlotte Frisack Brodin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 57 890 kr. Av
beloppet avser 11 578 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för offentlig försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten.
___________________________________
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frånvaro den 14 december 2015 kl. 09.41 och att han greps den 15 december 2015
kl. 08.40.

UTREDNINGEN

har hörts. Vidare har uppspelning av Sekretess A:s uppgifter vid två
polisförhör skett. Vittnesförhör har även ägt rum med

och

som vid det aktuella tillfället tjänstgjorde vid BUP- kliniken. Slutligen
har förhör hållits med Sekretess A:s mamma, Sekretess B, som kort efter det
inträffade kommit till platsen. Åklagaren har även åberopat den skriftliga bevisning
som anges i stämningsansökningen. Sekretess A har åberopat samma bevisning som
åklagaren.

DOMSKÄL

Har

gjort sig skyldig till våldtäkt?

Genom utredningen i målet är inledningsvis följande omständigheter klarlagda. Vid
den aktuella tidpunkten befann sig både Sekretess A och

på BUP-

kliniken på Sachsgatan i Stockholm, där båda två var intagna. Sekretess A var vid
tillfället, och är alltjämt, 15 år

uppgav inledningsvis att han var född

år 1999 och alltså 16 år gammal. Under förundersökningen genomfördes en
åldersbestämning på

som angav att hans tandutveckling påvisade en

högre ålder, mest sannolikt över 19,2 år.

har därefter uppgett att han är

19 år gammal, även om han vid ytterligare ett tillfälle under förhandlingen förklarat
att han är 17 år.

Det sexuella umgänget mellan
soffa i ett tv-rum på kliniken. Sekretess A,

och Sekretess A ägde rum kvällstid i en
och personal hade i nära

anslutning till det inträffade sett på programmet Idol varefter personalen under

