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Mål nr: B 1990-17

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Claes-Göran Ernst Ivan Dahle, 19680421-0059
Matrosgatan 1
742 41 Öregrund
Offentlig försvarare:
Advokat Fredrik Kron
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Nya Stadens Torg 1 A
531 31 Lidköping
Offentlig försvarare genom substitution:
Advokat Peter Stierna
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Box 172
541 24 Skövde
Åklagare
Kammaråklagare Sofia Karlsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Skövde
Box 157
541 24 Skövde
Målsägande
Lena Abou-Naja
c/o Flöjt Vägen
Flöjtvägen 66 Lgh 1101
756 54 Uppsala
Företräds av åklagaren
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2017-02-07 -- 2017-02-08

Postadress
Box 174
541 24 Skövde

Besöksadress
Eric Ugglas plats 2

Telefon
Telefax
0500-49 92 00
0500-49 92 01
E-post: skaraborgs.tingsratt@dom.se
www.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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Påföljd m.m.
Dagsböter 100 å 50 kr
Skadestånd
Cleas-Göran Dahle ska utge skadestånd till Lena Abou-Naja med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 februari 2017 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
Fredrik Kron tillerkänns ersättning av allmänna medel med 5 300 kr. Av beloppet avser 4
240 kr arbete och 1 060 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.
___________________________________
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BAKGRUND
Den 7 – 8 februari i fjol var Claes-Göran Dahle på konferens på Billingehus med
bland andra arbetskamraterna Lena Abou-Naja och Dunia Daoud. Under kvällen
blev Claes-Göran Dahle kraftigt berusad och vad som ska ha hänt har lett till att han
åtalats för sexuellt ofredande. Lena Abou-Naja har yrkat skadestånd.

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Claes-Göran Dahle ska dömas för sexuellt ofredande, detta
med stöd av 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken och på grund av följande gärningsbeskrivning: Claes-Göran Dahle har någon gång mellan den 7 februari 2017
och den 8 februari 2017 på Hotell Billingehus på Alphyddevägen i Skövde i Skövde
kommun gått efter Lena Abou-Naja, lagt sina händer på hennes arm och midja, med
uppsåt visat upp sitt könsorgan och onanerat framför henne samt därefter kissat på
golvet. Agerandet kunde förväntas väcka obehag för Lena Abou-Naja samt var
ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

Åklagaren har preciserat att det är Claes-Göran Dahles blottning, onani och urinering som utgör det sexuella ofredandet.

Lena Abou-Naja har yrkat skadestånd av Claes-Göran Dahle med 7 000 kr, allt
avseende allvarlig kränkning och jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dag för
brottet.

Claes-Göran Dahle har förklarat att han var för full för att minnas något och att han
därför varken kan erkänna eller förneka gärningen. Han har bestritt skadeståndsansvar men vitsordat 5 000 kr som skäligt.

DOMSKÄL
Tingsrätten har hört Claes-Göran Dahle, Lena Abou-Naja och vittnet Dunia Daoud.
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Claes-Göran Dahle har berättat att han blev kraftigt berusad, att han inte minns vad
som kan ha hänt under kvällen och att han morgonen därpå fick order att inte längre
delta i konferensen. Han har också uppgivit att han först när han hördes av polis fick
klart för sig vad som skulle ha hänt. Claes-Göran Dahl har alltså inte kunnat lämna
några uppgifter om kvällen och natten den 7 – 8 februari 2017. Lena Abou-Naja har
däremot, som tingsrätten uppfattat det trovärdigt och tillförlitligt, uppgivit att ClaesGöran Dahle, efter att hon flera gånger under kvällen avböjt hans intresse, senare på
dansgolvet drog fram sitt könsorgan och onanerade framför henne med blicken på
henne. Hon har också uppgivit att hon påkallade sin chefs uppmärksamhet och att
Claes-Göran Dahle när chefen gick mot honom urinerade på dansgolvet. Dunia
Daoud har bekräftat att Claes-Göran Dahle visat intresse för Lena Abou-Naja under
kvällen och att Lena Abou-Naja försökt undvika honom. Dunia Daoud har också
uppgivit att hon fått höra under kvällen att Claes-Göran Dahle tagit fram sitt
könsorgan på dansgolvet och urinerat.

Det finns såvitt framkommit i målet ingen anledning att tro att Lena Abou-Naja
eller Dunia Daoud medvetet skulle lämna oriktiga uppgifter. Dunia Daouds
uppgifter ger sådant stöd för Lena Abou-Najas uppgifter att de uppgifterna kan
läggas till grund för åtalet. Det är då styrkt att Claes-Göran Dahle visat upp sitt
könsorgan för Lena Abou-Naja, onanerat framför henne och sedan urinerat på
dansgolvet. Genom att bete sig på detta sätt har Claes-Göran Dahle gjort sig skyldig
till sexuellt ofredande.

Lena Abou-Naja har blivit allvarligt kränkt av Claes-Göran Dahle. Hon är då
berättigad till skadestånd vilket i enlighet med praxis ska bestämmas till 5 000 kr.
Räntan bör beräknas från den 8 februari 2017.

Påföljden ska bestämmas till ett kraftigt bötesbelopp. När tingsrätten bestämmer
antalet dagsböter beaktar tingsrätten att Claes-Göran Dahle enligt vad han uppgivit
tvingats byta arbetsgivare.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR (se domsbilaga 1)
Domen får överklagas till Göta hovrätt senast den 28 september 2017.

Dan Sjöstedt

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

