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BLEKINGE TINGSRÄTT
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2014-09-18
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr: B 583-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
BABAJIDE Ayodele Sanyaolu, 19800107-2357
Älgbacken 8 Lgh 1406
372 34 Ronneby
Medborgare i Nigeria
Offentlig försvarare:
Advokat Björn Lindmar
Advokatfirman Björn Lindmar AB
Stortorget 10, 2 tr
371 34 Karlskrona
Åklagare
Vice chefsåklagare Ulrika Grenerfors
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Box 98
371 21 Karlskrona

1.

Målsägande
Linn Malmsten
Karlstorpsgatan 9
372 36 RONNEBY
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Carolina Sandekjer
Amber Advokater Karlskrona HB
Ronnebygatan 49
371 34 Karlskrona

2.

Beatriz Sanssi
Ronnebygatan 22 B Lgh 1102
374 35 KARLSHAMN
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Carolina Sandekjer
Amber Advokater Karlskrona HB
Ronnebygatan 49
371 34 Karlskrona

Postadress
Besöksadress
Box 319
Rådhuset, Stortorget
371 25 KARLSKRONA

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

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
- 2014-03-06 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
Tidigare utdömd skyddstillsyn ska avse även den nya brottsligheten. Samhällstjänsten
förlängs med 60 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle ytterligare
fängelse 2 månader ha dömts ut.
(BLEKINGE TR, 2013-03-22, B2868/12)
- Den tilltalade ställs på nytt under övervakning. Övervakningen ska pågå till 2015-09-18.
Frivårdsenhet:
Frivården Karlskrona
Övervakare:
Förordnas av frivårdskontoret
Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 1 p brottsbalken
34 kap 6 § 4 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Babajide Sanyaolu ska utge skadestånd till Linn Malmsten med 6 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 6 mars 2014 tills betalning sker.
2. Babajide Sanyaolu ska utge skadestånd till Beatriz Sanssi med 6 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 6 mars 2014 tills betalning sker.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 342 kr. Av beloppet
avser 14 674 kr arbete och 3 668 kr mervärdesskatt.
2. Carolina Sandekjer tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Linn Malmsten med 7 542 kr. Av beloppet avser 5 742 kr arbete,
292 kr tidsspillan och 1 508 kr mervärdesskatt.
3. Carolina Sandekjer tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som
målsägandebiträde för Beatriz Sanssi med 8 340 kr. Av beloppet avser 6 380 kr arbete,
292 kr tidsspillan och 1 668 kr mervärdesskatt.
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Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Linn Malmsten har yrkat förpliktande för Babajide Sanyaolu att utge skadestånd
med 8 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 mars 2014 tills betalning
sker samt anfört att 7 000 kr avser ersättning för kränkning och 1 000 kr ersättning
för sveda och värk i form av psykiskt lidande.

Beatriz Sanssi har yrkat förpliktande för Babajide Sanyaolu att utge skadestånd med
8 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 mars 2014 tills betalning sker
samt anfört att 7 000 kr avser ersättning för kränkning och 1 000 kr ersättning för
sveda och värk i form av psykiskt lidande.

DOMSKÄL

Skuldfrågorna
Babajide Sanyaolu har förnekat vad åklagaren lagt honom till last.

Linn Malmsten, Beatriz Sanssi och Babajide Sanyaolu har hörts på åklagarens
begäran. Åklagaren har vidare åberopat vittnesförhör med Lena Richert.

Babajide Sanyaolu har åberopat protokoll över klädundersökning.

Linn Malmsten och Beatriz Sanssi har berättat i enlighet med vad som påståtts i
respektive åtal. De har gjort ett trovärdigt intryck. Det har inte framkommit något
beaktansvärt skäl för dem att sanningslöst beljuga Babajide Sanyaolu. Deras
berättelser får visst stöd av uppgifter från Lena Richert. Linn Malmstens och
Beatriz Sanssis uppgifter bör läggas till grund för bedömningen. Tingsrätten finner
mot den bakgrunden åtalen styrkta. Babajide Sanyaolu bör fällas till ansvar för
sexuellt ofredande.
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Påföljdsfrågan
Babajide Sanyaolu dömdes den 22 mars 2013 för sexuellt ofredande vid 18 tillfällen
under tiden den 31 juli 2012 – den 15 november 2012. Påföljden bestämdes till
skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar.

Babajide Sanyaolu har samtyckt till samhällstjänst. Övervägande skäl talar för att
den tidigare ådömda skyddstillsynen ska avse också den här bedömda
brottsligheten. Skyddstillsynen bör förenas med föreskrift om ytterligare
samhällstjänst och övervakning.

Skadeståndsfrågorna
Babajide Sanyaolu har bestritt skadeståndsyrkandena. Han har som i och för sig
skäligt vitsordat 5 000 kr i ersättning för kränkning. Han har inte haft någon erinran
mot sättet att beräkna ränta.

Babajide Sanyaolu är med hänsyn till utgången i skuldfrågorna skadeståndsskyldig
gentemot Linn Malmsten och Beatriz Sanssi. Han bör skäligen utge ersättning med
5 000 kr till envar av dem för den allvarliga kränkning han utsatt dem för genom
brottsligheten. Det står klart att Linn Malmsten respektive Beatriz Sanssi lidit skada
i form av sveda och värk motsvarade ett belopp om 1 000 kr. Om sättet att beräkna
ränta råder inte tvist. Babajide Sanyaolu ska med hänsyn till det anförda utge
skadestånd till vardera av Linn Malmsten och Beatriz Sanssi med 6 000 kr jämte
yrkad ränta.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga 2 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha inkommit till
tingsrätten senast den 9 oktober 2014.

På tingsrättens vägnar

Tomas Törnqvist

Avräkningsunderlag, se bilaga.

BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 6.

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2014-09-18
KARLSKRONA

Mål nr: B 583-14

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19800107-2357

Datum för dom/beslut
2014-09-18

Efternamn
Sanyaolu

Förnamn
BABAJIDE Ayodele

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad
2014-03-06

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-03-09

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Postadress
Besöksadress
Box 319
Rådhuset, Stortorget
371 25 KARLSKRONA

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

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Ulrika Grenerfors

1(1)
35
AM-34188-14
305A-3

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-04-30

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Blekinge tingsrätt
Brottmålsenheten 7
Box 319
371 25 KARLSKRONA

BLEKINGE TINGSRÄTT
Brottmålsenheten 7
INKOM: 2014-04-30
MÅLNR: B 583-14
AKTBIL: 4

TR mål: B 583-14
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Sanyaolu, Babajide Ayodele
Personnr

Medborgare i

19800107-2357

Nigeria

Engelska

Adress

Blasius Königsgatan 25 B Lgh 1002 372 35 RONNEBY
Offentlig försvarare/ombud

Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2014-03-06, Anhållande hävt 2014-03-09
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (1000-K2573-14, 1000-K2575-14)
Målsägande
Linn Malmsten, önskar målsägandebiträde, godtar den rätten utser
Beatriz Sanssi, önskar målsägandebiträde, godtar den rätten utser
Gärning
Babajide Ayodele Sanyaolu har ofredat Linn Malmsten och Beatriz Sanssi, på
ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandenas sexuella integritet, genom
att upprepade gånger trycka eller stöta sitt skrev mot målsägandena. Det hände
den 6 mars 2014 på Soft center på Fridhemsvägen i Ronneby. Babajide
Ayodele Sanyaolu begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Förhör med målsägandena Linn Malmsten och Beatriz Sanssi.
Förhör med tilltalade Babajide Ayodele Sanyaolu.
Vittnesförhör med Lena Richert angående hennes iakttagelser vid
gärningstillfället till styrkande av den tilltalades agerande och målsägandenas
reaktioner.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 98
37121 KARLSKRONA

Järnvägstorget 5

114 14

registrator.ak-karlskrona@aklagare.se

Telefax

010-562 61 14

Bilaga 2

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

