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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Sigrid Stengel
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Tilltalad
RASOOL Motlak Zegaier Al-mansouri, 770301-8395
Eriksfältsgatan 16 B Lgh 1202
214 32 Malmö
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Per Swahn
Advokatfirman Werner HB
Box 103
371 22 Karlskrona

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 50 kr
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Per Swahn tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 987 kr. Av beloppet
avser 3 990 kr arbete och 997 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Postadress
Box 319
371 25
KARLSKRONA

Besöksadress
Rådhuset, Stortorget

Telefon
Telefax
0455-33 54 00
0455-268 58
blekinge.tingsratt@dom.se
E-post:

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Rasool Al-Mansouri har förnekat gärningen.

UTREDNING
Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1.

Förhören har spelats in och tingsrätten redovisar i denna dom uppgifterna från
förhören endast i de delar som det behövs för att klargöra hur tingsrätten kommit
fram till sina ställningstaganden.

DOMSKÄL
Ansvar
Klara Lindqvist har lämnat en sammanhängande och detaljerad berättelse utan inre
motsägelser. Av hennes berättelse framgår att Rasool Al-Mansouri upprepade
gånger har erbjudit Klara Lindqvist hjälp, att hon hela tiden avböjt hans hjälp samt
att Rasool Al-Mansouri till slut trots detta har börjat tvätta hennes bil inne i
tvätthallen. I samband med detta har Rasool Al-Mansouri när han kommit fram till
Klara Lindqvist, som har stått intill sin bil, placerat sina armar på varsin sida om
Klara Lindqvist så att hon har kommit att stå mellan Rasool Al-Mansouris armar
och med ryggen mot honom. När hon har försökt att komma därifrån genom att
huka sig under Rasool Al-Mansouris högra arm har hon kommit emot hans arm
med huvudet och Rasool Al-Mansouri har tagit bort sin arm och smekt hennes
rumpa med handen. Sedan Klara Lindqvist lämnat tvätthallen har hon inte kunnat
köra hela vägen hem. Istället har hon varit så skärrad av det inträffade att hon
stannat i en bussficka och ringt till sin pojkvän Sebastian Nyberg och för honom
berättat vad som hänt.
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Även Rasool Al-Mansouri har lämnat en sammanhängande berättelse utan inre
motsägelser. Hans berättelse är kanske inte lika detaljerad som Klara Lindqvists
men det innebär inte att han är mindre trovärdig än vad hon är. Av Rasool AlMansouri berättelse framgår att han har erbjudit Klara Lindqvist hjälp med att tvätta
bilen inne i tvätthallen och att Klara Lindqvist tagit emot hans hjälp, att han har
erbjudit henne en hjälpande hand som en gentjänst eftersom Klara Lindqvist
dessförinnan har hjälpt honom att få polletter till tvätten samt att han inte vid något
tillfälle, varken avsiktligen eller av oaktsamhet, har berört Klara Lindqvist på
rumpan. Klara Lindqvist har inte heller vid något tillfälle hamnat mellan hans armar
på sätt som hon berättat om.

Ord står således mot ord och det finns inte anledning att sätta större tilltro Klara
Lindqvists uppgifter än Rasool Al-Mansouris. Avgörande för tingsrättens
bedömning är därför vilken stödbevisning åklagaren har åberopat och om den ger
tillräckligt stöd åt Klara Lindqvists uppgifter.

Vittnet Sebastian Nyberg har berättat att han har blivit uppringd av Klara Lindqvist
och att han genast förstått att någonting hade hänt. Klara Lindqvist har nämligen
inte varit sig lik och hon har varit rejält skärrad. Sebastian Nyberg har uppgett att
Klara Lindqvist för honom i telefon har berättat att en man hade tafsat på henne i
tvätthallen sedan mannen ställt sig så att hon hamnat mellan hans armar.

Klara Lindqvist uppgifter får således stöd i de uppgifter som Sebastian Nyberg har
lämnat. Sebastian Nyberg har visserligen inte sett händelsen men han har kunnat
bekräfta att Klara Lindqvist har varit rejält skärrad och att hon omedelbart i telefon
har berättat för honom vad som hänt. Med hänsyn till detta samt till den
omständigheten att det inte har framkommit någonting som talar för att Klara
Lindqvist har anledning att falskeligen anklaga Rasool Al-Mansouri för brott, är det
genom Klara Lindqvists uppgifter i förening med de uppgifter som Sebastian
Nyberg lämnat, ställt utom rimligt tvivel att Rasool Al-Mansouri med sin ena hand
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smekt Klara Lindqvists rumpa. Genom sitt handlande har Rasool Al-Mansouri
ofredat Klara Lindqvist på ett sätt som har varit ägnat att kränka hennes sexuella
integritet. Rasool Al-Mansouri ska därför dömas för sexuellt ofredande.

Påföljd
Rasool Al-Mansouri förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Det
avsnittet avser en hastighetsöverträdelse.

Påföljden ska med hänsyn till straffvärdet bestämmas till dagsböter.

Brottsofferfond
Rasool Al-Mansouri har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han
ska därför betala en avgift till brottsofferfonden med 500 kr.

Ersättning
Kostnaderna för det offentliga försvaret ska, med hänsyn till Rasool Al-Mansouris
personliga och ekonomiska situation, i sin helhet staten betala.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha kommit in
till tingsrätten senast den 12 december 2012.

Per-Anders Toresten

I avgörandet har rådmannen Per-Anders Toresten samt nämndemännen Rune
Andersson, Rune Kronkvist och Irene Forsberg deltagit. Tingsrätten är enig.

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Karlskrona
Assistentåklagare Charlotte Genberg
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AM-91937-12
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2012-07-06

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BLEKINGE TINGSRÄTT

Blekinge tingsrätt
Box 319
371 25 KARLSKRONA

INKOM: 2012-07-06
MÅLNR: B 1695-12
AKTBIL: 1

TR mål:
Handl.: OVR
Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

1 Al-Mansouri, Rasool Motlak Zegaier
Personnr

Medborgare i

19770301-8395

Irak

Yrke/titel

Rasool
Telefon

Tolkbehov

Adress

Erikfältsgatan 16 B, Lgh 4031, 214 32 Malmö eller Kungsmarksvägen 15 A, Lgh
1001, 371 44 Karlskrona
Offentlig försvarare/ombud

Begärd, godtar den rätten förordnar.
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (1000-K6319-12)
Målsägande
Lindqvist, Klara, för ej talan
Gärning
Al-Mansouri har den 23 maj 2012 i en tvätthall på Ronnebyvägen i Karlskrona
ofredat Klara Lindqvist på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella
integritet genom att med sin hand smeka hennes rumpa.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Förhör med tilltalade Rasool Al-Mansouri (förnekar).
Förhör med målsäganden Klara Lindqvist.
Vittnesförhör med Sebastian Nyberg angående vad Klara Lindqvist berättat för
honom om aktuell händelse direkt efteråt till styrkande av åtalad gärning.

Charlotte Genberg

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 98
371 21 KARLSKRONA

Järnvägstorget 5

114 14

registrator.ak-karlskrona@aklagare.se

Telefax

010-562 61 14

Bilaga 2

Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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.
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,

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

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

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 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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.

www.domstol.se

