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BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 2.

DOM
2017-04-06
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr: B 267-17

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
MOUMMEN Taher Safer Alekiad, 19930983-4514
c/o Ehab Al-Turfa
Älgbacken 8, Lgh 0901
372 34 Ronneby
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Kristian Larsson
Norra Smedjegatan 2
371 33 Karlskrona
Åklagare
Kammaråklagare Lena-Marie Bergström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Box 98
371 21 Karlskrona
Målsägande
Elin Palmumaa
Idrottsvägen 17 D
192 66 Sollentuna
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
2016-11-24

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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Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 50 kr
Skadestånd
Moummen Alekiad ska utge skadestånd till Elin Palmumaa med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 november 2016 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Kristian Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 9 406 kr. Av beloppet
avser 6 870 kr arbete, 655 kr utlägg och 1 881 kr mervärdesskatt.
2. Karin Åkesson Rehnholm tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 8 587 kr. Av beloppet avser 6 870 kr arbete och 1 717 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkande om ansvar
1

SEXUELLT OFREDANDE (5000-K1461062-16)

Moummen Alekiad har ofredat Elin Palmumaa, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Elin Palmumaas sexuella integritet, genom att sätta sig bredvid henne på
tåget och onanera. Det hände den 24 november 2016 i tåg på väg mot station
Karlshamn, Karlshamns kommun.

Moummen Alekiad begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken.

Skadestånd
Elin Palmumaa har yrkat skadestånd av Moummen Alekiad med 5 000 kr och ränta
enligt 6 § räntelagen från den 24 november 2016 till dess betalning sker. Beloppet
avser kränkning.

Inställning
Moummen Alekiad har förnekat gärningen och motsatt sig Elin Palmumaas
skadeståndsyrkande. Han har inte haft något att invända mot sättet att beräkna ränta.

UTREDNINGEN
Åklagaren har åberopat följande bevisning.


Förhör med målsäganden Elin Palmumaa



Vittnesförhör med Myrhtel Mathisson som är en väninna till Elin Palmumaa



Fotografier från övervakningsfilmen från tåget



Övervakningsfilm från tåget



PM med anledning av kontakter med Migrationsverket
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Moummen Alekiad har hörts över åtalet.

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.

Elin Palmumaa: Hon satt på en fönsterplats på tåget. Det var inte många passagerare
på tåget. Hon satt och halvsov när en man, Moummen Alekiad, satte sig i sätet
bredvid henne. Hon tänkte inte så mycket mer på det. Efter tag tittade hon upp på
honom. Han tittade på henne med en sliskig blick. Hon stängde därför av musiken i
hörlurarna och hörde att mannen stönade. Mannen hade lagt sin jacka i knäet och
hon såg hur jackan rörde sig upp och ner som om mannen onanerade under jackan.
Vid ett tillfälle gled jackan ner och hon såg mannens penis. Mannen hade stånd.
Elin Palmumaa såg sig om efter någon att få hjälp av och hon väntade på att någon,
t.ex. en konduktör, skulle komma förbi. När det inte kom någon så reste hon sig och
trängde sig förbi mannen och ut i mittgången. Hon slog mannen i huvudet med sin
pet-flaska. Mannen satt kvar en stund innan han reste sig upp.

Moummen Alekiad: Det är han som är på övervakningsfilmen. Han satt på sätet på
andra sidan mittgången i förhållande till en yngre tjej, Elin Palmumaa, när han fick
ett telefonsamtal. Under samtalet reste han sig upp och gick ut i mittgången. När
han kom tillbaka satte han sig av en slump bredvid tjejen. Han tog sin jacka från
sätet han satt på tidigare och la i knäet eftersom han hade värdesaker i jackan. Sedan
rättade han med båda händerna till sina kalsonger under jackan. Då vände sig tjejen
mot honom och slog till honom. När han reste sig upp upptäckte han att gylfen var
öppen. Den måste ha åkt ner när han rättade till kalsongerna. Han drog upp gylfen.
Han har inte onanerat eller stönat.

Myrthel Mathisson: Elin Palmumaa skickade ett sms till henne och hon ringde upp
Elin Palmumaa. Elin Palmumaa berättade att hon var på tåget och att en man satt sig
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bredvid henne. Mannen hade lagt sin jacka i knäet och runkat under jackan. Elin
Palmumaa var upprörd och förskräckt över det som hänt. Elin Palmumaa sa att hon
slagit till mannen med sin cola-flaska. Elin Palmumaa sa inte att hon sett mannens
penis. Hon tror att Elin Palmumaa hade sagt om hon sett mannens penis.

DOMSKÄL
Skuld
Elin Palmumaa har lämnat en sammanhängande och detaljrik berättelse utan inre
motsägelser. Det saknas skäl att anta att hon falskeligen skulle anklaga Moummen
Alekiad, som hon aldrig träffat tidigare, för något han inte gjort. Elin Palmumaa har
därför framstått som trovärdig.

Av övervakningsfilmen framgår att Moummen Alekiad först sitter på andra sidan
mittgången i förhållande till Elin Palmumaa och att han samtidigt som han pratar i
telefon reser sig upp och lämnar tågvagnen. När han återkommer efter någon minut
sätter han sig i sätet bredvid Elin Palmumaa trots att det finns flera lediga säten på
tåget. Därefter sträcker han sig efter sin jacka och lägger den i sitt knä. Elin
Palmumaa halvsover. Moummen Alekiad tittar upprepade gånger på Elin
Palmumaa. Han reser sig lite upp, rättar till jackan, sätter sig ned och lägger jackan i
knäet igen. Moummen Alekiad fortsätter att titta på Elin Palmumaa. Det passerar ca
fyra minuter. Elin Palmumaa vaknar och hon ser sig omkring. Efter en stund reser
hon sig och pressar sig förbi Moummen Alekiad. I mittgången vänder hon sig om
och slår Moummen Alekiad med en pet-flaska. Moummen Alekiad blir sittandes en
liten stund innan han reser sig upp. När han reser sig upp drar han upp gylfen.

Elin Palmumaas uppgifter får således starkt stöd av övervakningsfilmen från tåget
samt av de uppgifter Myrthel Mathisson lämnat. Genom hennes uppgifter i förening
med övrig bevisning är det därför, mot Moummen Alekiads förnekande, bevisat
utom rimligt tvivel att Moummen Alekiad ofredat Elin Palmumaa genom att sätta
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sig bredvid henne på tåget och onanera. Härigenom har han kränkt hennes sexuella
integritet. Moummen Alekiad ska dömas för sexuellt ofredande.

Påföljd
Det finns inte någon anteckning om Moummen Alekiad i belastningsregistret.

Påföljden ska med hänsyn till brottets straffvärde bestämmas till dagsböter.

Skadestånd
Moummen Alekiad har utsatt Elin Palmumaa för en allvarlig kränkning av hennes
personliga integritet. Han ska därför betala skadestånd till henne för kränkning med
skäliga 5 000 kr och ränta.

Brottsofferfond
Moummen Alekiad döms för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han ska
därför enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond betala en avgift på 800 kr, som
ska föras till en brottsofferfond.

Ersättning
Kostnaderna för det offentliga försvaret och målsägandebiträdet ska, med hänsyn
till Moummen Alekiads personliga och ekonomiska situation, i sin helhet staten
betala.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400)
Den som vill överklaga ska göra det till Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 27 april 2017.

Per-Anders Toresten

De domare som har deltagit i avgörandet är rådmannen Per-Anders Toresten samt
nämndemännen Peter Glimvall, Ulf Härstedt och Christoffer Oxelborn. Domarna är
eniga.

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

