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BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Brottmålsenheten 7

DOM
2015-11-24
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr: B 2253-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Abdullah Alkasem Alsattouf, 19681210-8238
Marknadsvägen 3
372 60 Bräkne-Hoby
Medborgare i Syrien
Offentlig försvarare:
Advokat Richard Wachtmeister
Advokat Richard Wachtmeister AB
Ökahagsvägen 16
372 95 Johannishus
Åklagare
Kammaråklagare Marie Lindström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Box 98
371 21 Karlskrona
Målsägande
Jessica Sjösten
Utridarevägen 11 B Lgh 1201
371 40 Karlskrona
Målsägandebiträde:
Advokat Karin Åkesson Rehnholm
Advokatfirman Karin Åkesson Rehnholm
AB
Stortorget 10
371 34 Karlskrona
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-07-31
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
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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Dagsböter 60 å 50 kr

Skadestånd
Abdullah Alkasem Alsattouf ska utge skadestånd till Jessica Sjösten med 10 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 juli 2015 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Karin Åkesson Rehnholm tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 6 268 kr. Av beloppet avser 5 015 kr arbete och 1 253 kr
mervärdesskatt.
2. Richard Wachtmeister tillerkänns ersättning av allmänna medel med 7 829 kr. Av
beloppet avser 5 015 kr arbete, 1 248 kr utlägg och1 566 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga nr 1.

Jessica Sjösten har yrkat skadestånd för kränkning med 10 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från brottsdatum tills betalning sker.

DOMSKÄL

Abdullah har förnekat brott.

På begäran av åklagaren har Jessica Sjösten hörts som målsägande samt
vittnesförhör ägt rum med Magnus Holgersson.

Jessica Sjösten har berättat att hon arbetade som lärare och Abdullah fanns på
platsen som elev. Den aktuella dagen kom han in i lärarrummet för att få ett intyg
och hon fyllde i blanketten därvid Abdullah oförmodat kom fram till henne då hon
rest sig och talade om tre saker han ville göra med henne. Han tog tag i henne och
pussade henne på båda kinderna samt på munnen och hon sökte värja sig men han
kom intill henne och frotterade sig mot henne med kläderna på då han höll om
henne så att hans könsorgan kom mot hennes därvid han rörde sig upp och ned.
Abdullah angav flera gånger att de skulle gå till ett rum där de kunde vara ostörda.
Hon fick honom att sluta och lämna rummet. Hon träffade därefter sin kollega,
Magnus Holgersson, och berättade för honom vad hon varit med om. Hon fann
händelsen otrevlig och var orolig när hon skulle hem för att träffa på Abdullah. Hon
kände under ett par månader obehag av händelsen.
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Abdullah har berättat att Jessica Sjösten kramade om honom då han kom in i
rummet varför han av artighet kramade om henne då mötet var avslutat. Det är
möjligt att han markerade pussar på kinderna men därutöver har han inte gjort något
av det Jessica Sjösten berättat.

Magnus Holgersson har bekräftat att han träffat på Jessica Sjösten den aktuella
dagen och att hon var upprörd och berättade för honom om vad som inträffat.

Jessica Sjösten har lämnat en klar och tydlig berättelse om vad hon upplevt och
hennes utsaga vinner visst stöd av Holgerssons vittnesmål där denne anger att hon
berättat samma sak för honom strax efter händelsen därvid hon varit upprörd.
Anledning saknas ifrågasätta riktigheten av Jessica Sjöstens berättelse varför den
skall läggas till grund för tingsrättens prövning.

Vid detta förhållande är åtalet styrkt. Gärningen har i sin helhet en sådan karaktär
att den skall bedömas som åklagaren gjort gällande.

Den gärning Abdullah övertygats om är av allvarlig karaktär och ligger därför på
fängelsenivå. Emellertid är Abdullah tidigare ostraffad och anledning saknas befara
att han fortsätter brottslig verksamhet. Tingsrätten finner därför att utrymme
föreligger för att bestämma påföljden till villkorlig dom. Den villkorliga domen bör
förenas med böter.

Genom sin gärning har Abdullah allvarligt kränkt Jessica Sjösten. Han har att utge
ersättning för kränkning. Yrkad ersättning är skälig.

Abdullah har enligt lag utge avgift till brottsofferfond.

Abdullah saknar ekonomisk förmåga återgälda vad av allmänna medel förskjutits
för hans försvar.
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE Se Bil
Talan må föras i Hovrätten för Skåne och Blekinge senast den 15 december 2015.

Tommy Eriksson

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Syd
Åklagarkammaren i Karlskrona
Assistentåklagare Stina Brindmark

2015-10-02

1(2)
5
AM-125613-15
305A-2

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BLEKINGE TINGSRÄTT

Blekinge tingsrätt

INKOM: 2015-10-02
MÅLNR: B 2253-15
AKTBIL: 1

Stämningsansökan
AM-125613-15-1

Åklagare
Assistentåklagare Stina Brindmark

Tilltalade
Abdullah Alkasem Alsattouf (19681210-8238)
Tolkbehov arabiska, medborgare i Syrien.
Offentlig försvarare önskas inte. Offentlig försvarare bör förordnas.

Punkt 1
1.1

SEXUELLT OFREDANDE (5000-K961070-15)
Abdullah Alkasem Alsattouf har ofredat Jessica Sjösten, på ett sätt som kunde
förväntas kränka Jessica Sjöstens sexuella integritet, genom att kyssa henne på
båda kinderna, försöka kyssa henne på munnen samt ta tag om ryggen och rumpan
och sedan pressa sig emot henne och gnida sitt könsorgan mot hennes . Det hände
den 31 juli 2015 på Lernia ab, Västra Industrigatan 5, Ronneby kommun.
Abdullah Alkasem Alsattouf begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

1.2

Målsäganden
Jessica Sjösten
Åklagaren för ej talan

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 98
37121 KARLSKRONA

Järnvägstorget 5

010-562 61 00

registrator.ak-karlskrona@aklagare.se

Telefax

010-562 61 14

Stämningsansökan
Åklagarområde Syd
Åklagarkammaren i Karlskrona
Assistentåklagare Stina Brindmark

2015-10-02
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1.3

Muntlig bevisning

1.3.1

Förhör med den tilltalade Abdullah Alkasem Alsattouf som förnekar brott.
Tolkbehov Arabiska.

1.3.2

Förhör med målsäganden Jessica Sjösten.

1.3.3

Förhör med vittnet Magnus Holgersson angående vad målsäganden berättat för
honom efter händelsen samt målsägandens beteende till styrkande av åtalet samt
att hon kände obehag av det inträffade.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 timmar.
Skadeståndsanspråk finns. Målsägandebiträde bör förordnas.

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

