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Salassa pidettäviksi määrätyt oikeudenkäyntiasiakirjat liittyvät olennaisesti
syytteessä tarkoitettuun tekoon, mutta niihin sisältyvien tietojen julkiseksi
tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi asianomistajalle merkittävää haittaa tai
vahinkoa ja vaikeuttaisi merkittävästi hänen arkielämäänsä.

Kysymyksessä on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva asia, jossa tulee
esille erityisen arkaluonteisia tietoja asianomistajan yksityiselämästä. Salassa
pidettäviksi määrätyissä oikeudenkäyntiasiakirjoissa esitetään niin ikään edellä
mainittuja arkaluonteisia tietoja ja ne sisältävät niin paljon asianomistajan
henkilöllisyyttä koskevia tietoja, että niiden käsitteleminen julkisina ei ole
miltään osin mahdollista.

Perustelut:

Salassapitoaika on 60 vuotta. Salassapitoaika lasketaan asian vireille tulosta
käräjäoikeudessa, eli 28.5.2019. Salassapito päättyy 28.5.2079.

Tuomio on määrätty salassapidettäväksi tuomiolauselmaa lukuun ottamatta.

-kaikkien asianomistajien henkilöllisyyden
-haastehakemuksen info -lehtineen
-asianomistajan vaatimuskirjelmän
-vastaajien kirjalliset vastaukset
-kirjalliset todisteet
-haasteet ja kutsut
-esitutkintapöytäkirjat liitteineen
-kaikki suullisen käsittelyn tallenteet
-pääkäsittelyn pöytäkirjan

Käräjäoikeus on määrännyt pidettäväksi salassa:
Salassapitomääräys

Tuomion julkisuus

28.05.2019Vireille

Törkeä raiskausAsia

***
***Asianomistajat

Abdullah Khamees Salman Al-Gburi
Baraa Ahmed Saeed Al DawaymaVastaajat

Kihlakunnansyyttäjä Noora PuuronenSyyttäjä

Juha Silenius
Tarja Tapaninaho

Lautamiehet

Käräjätuomari Mika-Pekka SarkkinenPuheenjohtaja
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Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 6 § 1 momentti
1 kohta, 9 § 1 momentti 2 kohta ja 3 momentti 10 §, 11 § 1-3 momentti sekä
15 § 2 ja 3 kohta
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 32 kohta

Lainkohdat
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Valtion varoista maksetaan Baraa Ahmed Saeed Al Dawayman puolustajalle
asianajaja Kari Erikssonille palkkioksi arvonlisäveroineen yhteensä 17.429,02

Oulun käräjäoikeus vahvistaa asianomistajan avustaja asianajaja Harri Nevalan
palkkioksi pääkäsittelyssä avustamisesta arvonlisäveroineen yhteensä 6.138,00
euroa, josta valtion korvattava osuus on 920,70 euroa, mikä määrä Baraa
Ahmed Saeed Al Dawayma velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 4.8.2019 lukien.

Oulun käräjäoikeus vahvistaa asianomistajan avustaja asianajaja Harri Nevalan
palkkioksi esitutkinnassa avustamisesta arvonlisäveroineen yhteensä 2.318,80
euroa, mikä määrä Baraa Ahmed Saeed Al Dawayma velvoitetaan korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
4.8.2019 lukien.

Laki rikosuhrimaksusta. 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaaja Baraa Ahmed Saeed Al Dawayma määrätään suorittamaan valtiolle
rikosuhrimaksu 80,00 euroa.

Baraa Ahmed Saeed Al Dawayma velvoitetaan korvaamaan asianomistaja***
vahingonkorvauksena kärsimyksestä 17.500 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen tekopäivästä 14.7.2018 lukien sekä
oikeudenkäyntikuluista 5.217,30 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 4.8.2019 lukien.

Korvausvelvollisuus

Vapaudenmenetysaika 11.1. - 3.7.2019
3 vuotta 8 kuukautta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 1-2
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 20 luku 7 § 1
14.07.2018
2. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Rikoslaki 20 luku 2 § 1
14.07.2018
1. Törkeä raiskaus

Syyksi luetut rikokset

Asianumero

Baraa Ahmed Saeed Al Dawayma, 160799-755VVastaaja
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Vastaaja määrätään pidettäväksi edelleen vangittuna. Hänet passitetaan
vankilaan rangaistusta suorittamaan, jos hän tyytyy ratkaisuun tai muutoin
siellä säilytettäväksi, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai asiasta
toisin määrätään.

Muut lausunnot

euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi. Maksettu määrä sisältää myös
oikeustieteiden maisteri Joel Erikssonin palkkion määrän.



5 (6)

Valtion varoista maksetaan Abdullah Khamees Salman Al-Gburin puolustaja
asianajaja Laura Ansamaalle palkkioksi arvonlisäveroineen yhteensä 4.795,82
euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

Korvausvelvollisuus

14.07.2018
3. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Hylätty syyte

Asianumero

Abdullah Khamees Salman Al-Gburi, 150400A671JVastaaja
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Käräjätuomari Mika-Pekka Sarkkinen

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Vastavalituksen määräpäivä: 19.08.2019

Valituksen määräpäivä: 05.08.2019

Vastaaja Baraa Ahmed Saeed Al Dawayma on määräajassa hyväksytysti
ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai
ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

Muutoksenhaku


