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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

DOM
2014-10-09
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 3151-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ANDREAS Kevin Cobb, 19931126-4270
Baldergatan 23 Lgh 1003
195 51 Märsta
Offentlig försvarare:
Advokat Dennis Harding
Advokaterna Harding & Yanko HB
Storgatan 1, 3 tr
151 72 Södertälje
Åklagare
Kammaråklagare Tomas Mattsson
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Eva Andersson
Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB
Allfarvägen 31
191 47 Sollentuna

DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
- 2014-03-01 -- 2014-04-16 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
E-post: attunda.tingsratt@dom.se
enhet6.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
-

2
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 6

DOM
2014-10-09

Mål nr: B 3151-14

Frivårdsenhet:
Frivården Sollentuna
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Andreas Cobb ska utge skadestånd till Sekretess A med 15 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 april 2014 till dess betalning sker.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
för de uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan
röja Sekretess A:s och Sekretss B:s personuppgifter ska bestå i målet. Detsamma ska
gälla Sekretess A:s och Sekretess B:s personuppgifter i partsbilaga till denna dom.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Dennis Harding tillerkänns ersättning av allmänna medel med 30 522 kr. Av beloppet
avser 6 104 kr mervärdesskatt.
2. Eva Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 19 938 kr. Av beloppet avser 3 988 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Andreas Cobb ska dömas för sexuellt ofredande (6 kap. 10 §
1 st brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivning.

Andreas Cobb har i en bostad i Märsta, Sigtuna kommun, vid två
tillfällen – ett i mars 2014 och ett i april 2014 – sexuellt ofredat
sekretess A genom att beröra sekretess A:s underliv utanpå kläderna.
Sekretess A var vid tillfällena under 15 år.
Andreas Cobb begick gärningarna med uppsåt.
Sekretess A har yrkat att Andreas Cobb ska betala 15 000 kr i skadestånd för
kränkning samt ränta på beloppet från den 16 april 2014 till dess betalning sker.

Andreas Cobb har erkänt gärningarna och har medgett att betala skadestånd med
5 000 kr jämte ränta på yrkat sätt.

UTREDNINGEN

Åklagaren har som bevisning åberopat fotografier över den aktuella bostaden.

Sekretess A har hörts på så sätt att uppspelning av ett videoförhör har ägt rum.

Andreas Cobb har hörts.

Sekretess A:s mamma har hörts.
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Skuld

Sekretess A och Andreas Cobb har lämnat i huvudsak samstämmiga uppgifter. De
har båda berättat att Andreas Cobb vid två tillfällen har berört sekretess A:s
underliv utanpå kläderna. Sekretess A har då suttit i Andreas Cobbs knä. De har
båda beskrivit att Sekretess A tog bort Andreas Cobbs hand och att Andreas Cobb
därefter återigen placerade sin hand på samma ställe. Andreas Cobb har uppgett att
han vidrörde Sekretess A:s underliv på detta sätt två-tre gånger per tillfälle och att
Sekretess A vid varje gång förde bort hans hand. Andreas Cobb har beskrivit
beröringarna som kortvariga, att en grävande rörelse kan ha förekommit samt att
han inte fick intrycket av att beröringarna gjorde ont på Sekretess A. Sekretess A
har berättat att det gjorde ont någon sekund men har inte utvecklat detta ytterligare.
Sekretess A har lämnat något oprecisa uppgifter om antalet beröringar och antal
gånger som Sekretess A förde bort Andreas Cobbs hand.

Sekretess A:s mamma har berättat att Sekretess A för henne har uppgett att Andreas
Cobb hade berört henne och att detta hände vid ett tillfälle i början av mars 2014
och vid ett annat den 16 april 2014.

Tingsrätten lägger Andreas Cobbs uppgifter till grund för domen och konstaterar att
det är utrett att han vid åtminstone fyra gånger vid sammanlagt två olika tillfällen
har berört Sekretess A:s underliv utanpå kläderna. Annat har inte framkommit än att
det var fråga om kortvariga beröringar. Det är inte visat att någon smärta uppkom.
Genom vittnets uppgifter är det utrett att detta hände under den tid åtalet avser.

Gärningarna ska, såsom åklagaren har gjort, rubriceras som sexuellt ofredande.

5
ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2014-10-09

B 3151-14

Enhet 6

Påföljd

Andreas Cobb är 20 år gammal. Han förekommer inte i belastningsregistret. Han
lever under ordnade förhållanden. Frivården anser inte att det finns skäl för en
skyddstillsyn. Han är lämplig för samhällstjänst och har samtyckt till detta.

Straffvärdet uppgår till omkring två månaders fängelse för en 20-åring. Tingsrätten
har då beaktat målsägandens ålder, målsägandens och Andreas Cobbs relation till
varandra, var de åtalade gärningarna har ägt rum, att det har varit fråga om
kortvariga beröringar utan smärta samt det förhållandet att Andreas Cobb fortsätter
med sitt handlande även efter det att målsäganden har tagit bort hans hand.

Det finns, trots arten av gärningarna och det upprepade förfarandet, förutsättningar
att bestämma påföljden till en villkorlig dom förenad med samhällstjänst.

Skadestånd

Andreas Cobb har genom sitt handlande utsatt Sekretess A för en allvarlig
kränkning. Det yrkade beloppet är skäligt och förenligt med praxis.

Övrigt

Målsägandebiträdet och försvararen har yrkat skäliga ersättningar. Mot bakgrund av
Andreas Cobbs begränsade inkomster ska staten stå för dessa kostnader.

Eftersom Andreas Cobb döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska han
betala avgift till brottsofferfonden.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 30 oktober 2014.

Anna Flodin

I avgörandet har rådmannen Anna Flodin samt nämndemännen Görel Hergin
Rogberg, Elias Jobran och Marie-Louise Björkman deltagit. Rätten är enig.

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 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 dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen 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 prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet 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 skadeståndstalan 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

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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 angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive 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,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden 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 målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen 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 sidan 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 instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

www.domstol.se

