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BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 6.

DOM
2013-07-25
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr B 248-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Marie Lindström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Målsägande
Sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Jur.kand. Margaretha Lewenhagen
Advokatfirman Björn Lindmar AB
Stortorget 10
371 34 Karlskrona
Tilltalad
TOBIAS Karl Ove Jönsson, 930902-5998
Mjöviksvägen 26
370 24 Nättraby
Offentlig försvarare:
Advokat Pia Lindström
Adacta Advokatbyrå Blekinge AB
Östra Köpmansgatan 2 B
371 32 Karlskrona

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt övergrepp mot barn

Lagrum
6 kap 6 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som
påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.
Kriminalvården
Frivården Karlskrona

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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Andra lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Målsägandens skadeståndsyrkande ogillas.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
beträffande uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som
kan röja målsägandens identitet och innehållet i bilaga 3 till denna dom. Vad som
sålunda förordnats avser även uppgifter i ljud- och bildupptagning av förhör som hållits
vid förhandling inom stängda dörrar. Sekretessen enligt samma lagrum ska vidare bestå
beträffande uppgifterna i bilaga 1 och bilaga 3 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Margaretha Lewenhagen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 26 392 kr.
Av beloppet avser 21 114 kr arbete och 5 278 kr mervärdesskatt.
2. Advokaten Mats P Olsson, Karlskrona, förordnad till offentlig försvarare,
tillerkänns, efter korrigering för felräkning, ersättning av allmänna medel med 30
456 kr. Av beloppet avser 23 225 kr arbete, 1 140 kr tidsspillan och 6 091 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Målsägandens identitetsuppgifter, se bilaga 1.

Åklagarens yrkande, se bilaga 2 och 3. Åklagaren har i andra hand yrkat ansvar för
sexuellt ofredande.

Målsäganden har yrkat förpliktande för Tobias Jönsson att utge skadestånd för
kränkning med 25 000 kr jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen från den 24 januari
2013 tills betalning sker. Målsäganden har åberopat den åtalade gärningen till stöd
för skadeståndsyrkandet.

DOMSKÄL

Skuldfrågan
Tobias Jönsson har erkänt sexuellt ofredande jämlikt 6 kap. 10 § första stycket
brottsbalken.

På åklagarens begäran har uppspelning av polisförhör med målsäganden skett samt
förhör hållits med Tobias Jönsson.

Tobias Jönsson har erkänt vad åklagaren lagt honom till last. Erkännandet vinner
stöd av övrig utredning. Tingsrätten finner åtalet styrkt. Gärningen är att bedöma
som sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljdsfrågan
Sexuellt övergrepp mot barn är brott av sådan art att fängelse normalt sett bör väljas
som påföljd. Tobias Jönsson var dock endast 19 år vid gärningen. Han förekommer
inte under något avsnitt i belastningsregistret. Han har samtyckt till samhällstjänst.
Övervägande skäl talar för att i stället för fängelse bestämma påföljden till villkorlig
dom med samhällstjänst.
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Skadeståndsfrågan
Tobias Jönsson har bestritt skadeståndsyrkandet samt som skäl härför anfört att det
inte varit fråga om någon sådan allvarlig kränkning av målsägandens personliga
eller sexuella integritet som berättigar till ersättning.

Det har inte framkommit att målsäganden utsatts för någon sådan allvarlig
kränkning som berättigar till ersättning. Skadeståndsyrkandet bör därför ogillas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga 4 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha inkommit till
tingsrätten senast den 15 augusti 2013.

På tingsrättens vägnar

Tomas Törnqvist

Bilaga 2

BLEKINGE TINGSRÄTT
Domare 6.
INKOM: 2013-07-25
MÅLNR: B 248-13
AKTBIL: 30

Bilaga 4

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.
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