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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

DOM
2012-09-25
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr B 842-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Thomas Bergström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Målsägande
Nastasija Dragicevic
Södra Kvicksundsvägen 17
635 31 Kvicksund
Målsägandebiträde:
Advokat Kristina Huldt
Eskilstuna Advokatbyrå AB
Fristadstorget 10
632 20 Eskilstuna
Tilltalad
TAHSEEN Dakhil Abed Al-Badri, 790812-7553
Rosstorpsvägen 14 B Lgh 1201
633 54 Eskilstuna
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Tobias Israelsson
Advokathuset Actus AB
Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 50 kr

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-16 68 00
016-12 36 20
eskilstuna.tingsratt@dom.se
E-post:

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Tobias Israelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 5 975 kr. Av
beloppet avser 4 780 kr arbete och 1 195 kr mervärdesskatt.
2. Kristina Huldt tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 5 975 kr. Av beloppet avser 4 780 kr arbete och 1 195 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1.

Tahseen Al-Badri har förnekat gärningen. För det fall tingsrätten skulle finna det
utrett att han agerat på det sätt som åklagaren påstått så har han bestritt ansvar för
brottet med hänvisning till bristande uppsåt. Han har gjort gällande att han sovit
under tidpunkten för den påstådda gärningen.

DOMSKÄL

Tahseen Al-Badri har hörts. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits
med Nastasija Dragicevic, som biträtt åtalet, och vittnesförhör med Ann-Charlotte
Johansson.

Genom de hördas uppgifter är till en början följande utrett. Vid det aktuella
tillfället så färdades både Nastasija Dragicevic och Tahseen Al-Badri på ett tåg på
sträckan Stockholm C-Eskilstuna C. De är inte sedan tidigare bekanta med
varandra. Nastasija Dragicevic, som var 19 år gammal vid tillfället, gick på tåget
redan vid Stockholms C. Hon satte sig då i en kupé med totalt åtta sittplatser
uppdelat på två sittplatsgrupper. Sittplatsgrupperna, som består av fyra platser
vardera, är belägna på varsin sida av kupén. Två av gruppens platser är belägna på
ett sådant sätt att passagerarna åker i tågets färdriktning. På andra sidan av ett bord
finns ytterligare två platser. Nastasija Dragicevic satte sig i en av sittplatsgrupperna
på en plats närmast fönstret vänd åt samma håll som tågets färdriktning. Tahseen
Al-Badri klev på tåget vid Flemingsbergs C och satte sig då bredvid Nastasija
Dragicevic. Det har framkommit att en familj, bestående av fyra personer, satt i den
andra sittplatsgruppen i kupén. Det saknas entydiga uppgifter i fråga om när
familjen steg på tåget. Nastasija Dragicevic bytte i slutet av tågresan plats och satte
sig på en plats mittemot Tahseen Al-Badri. Nastasija Dragicevic tog därefter
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kontakt med en konduktör på tåget, Ann-Charlotte Johansson. Ann-Charlotte
Johansson tillkallade polis till Eskilstuna C. Hon såg även till att tågföraren höll
tågets dörrar låsta vid ankomsten till slutstationen. Tahseen Al-Badri greps sedan av
polis där.

Natasija Dragicevic har därutöver berättat i huvudsak följande om vad som
förevarit under färden. Hon var under resan fokuserad på att läsa en bok och lyfte
därför inte blicken från boken under stora delar av resan. Hon kände till en början
mannens, Tahseen Al-Badris, jacka mot hennes lår. Så fort som tåget hade åkt från
stationen där han klivit på så kände hon något tyngre på låret, hans handflata.
Handen var placerad på hennes lår några sekunder upptill en halv minut. Direkt
efter att Tahseen Al-Badri tagit bort sin hand från hennes lår så kände hon hans
hand under hennes rumpa. Hans hand hade sakta glidit ned längst med hennes ben
och placerats under hennes rumpa. Sätet på tåget var mjukt och sviktande varför
hans hand inte blev ”mosad”. Tahseen Al-Badri hade inte vänt på sin hand utan
hans handflata var placerad uppåt. Hon tänkte först att hon satt på ”något”. Hon
förstod dock att det var hans hand när hon flyttade på sig. Tahseen Al-Badris hand
följde nämligen med i rörelsen. Han rörde vid hennes rumpa ungefär som ”när man
klappar en katt”. Det var obehagligt och hon blev ledsen. Hon tittade inte på honom.
Hon hade vid den aktuella tidpunkten en svår familjesituation eftersom hennes
syster nyligen hade gått bort. Hon försökte intala sig själv att han inte hade sin hand
under hennes rumpa. Hon ”behövde inte mer problem” i sitt liv. Det hela blev dock
mer och mer obehagligt. Hon vet inte när konduktören kom för att kontrollera
Tahseen Al-Badris biljett. När konduktören väl kom så satt hon på hans hand. När
tåget nådde Strängnäs så lyfte hon blicken från sin bok och vände huvudet så att
hon tittade åt Tahseen Al-Badris håll. Hon såg då hans hand placerad under hennes
rumpa. Hon fick en chock när hon såg att det som hänt var ”på riktigt”. Hon blev
äcklad och kände sig ”smutsig”. Tahseen Al-Badri drog bort handen direkt när hon
vänt blicken mot honom. Hon hade en väska med sig på tåget och eftersom det var
jobbigt att byta vagn med väskan så satte hon sig på platsen mitt emot Tahseen Al-
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Badri. Hon vågade inte titta på honom eftersom hon var rädd. Hon ringde till sin
mamma och pappa. Hon pratade med sin pappa på serbokratiska eftersom hon inte
ville att Tahseen Al-Badri skulle förstå vad hon sade. Hon grät och skakade. Hon
pratade även med den familj som satt på platserna bredvid henne. De sade att de
tyckte att det var konstigt att Tahseen Al-Badri hade satt sig bredvid henne eftersom
det fanns andra lediga platser i en annan tom vagn. Tahseen Al-Badri tog därefter
sin väska och gick därifrån. Hennes pappa sade åt henne att ta kontakt med någon
person i närheten, vilket hon gjorde. Hon vet inte om Tahseen Al-Badri sov under
färden men hon är helt säker på att han agerade avsiktligen.

Tahseen Al-Badri har därutöver berättat i huvudsak följande om vad som förevarit
under färden. Det var ont om lediga platser på tåget. Han lider av lågt blodtryck och
får yrsel om han åker baklänges. Detta var anledningen till att han satte sig bredvid
Nastasija Dragicevic. Han tog av sig sin jacka och höll den i famnen. Konduktören
kontrollerade hans biljett efter cirka sju-tio minuters färd. Han satt sedan och
slappnade av. Han hade inte sovit under natten och somnade därför under resan.
Han vaknade först när Nastasija Dragicevic reste sig för att byta plats. Nastasija
Dragicevic pratade därefter i telefon på ett för honom främmande språk. På fråga
om hon då var i ett upprört sinnestillstånd så har han svarat att han inte vet om hon
var det eftersom han inte var intresserad av hennes telefonsamtal. Strax före det att
tåget inkom till Eskilstuna så lämnade han sin plats för att gå på toaletten. Det var
upptaget på toaletten. Han ställde sig därför och väntade utanför densamma. Han
gick sedan tillbaka till andra utgången och satte sig vid en av tågdörrarna. Han blev
överraskad när tågets dörrar inte öppnades och när polisen kom. Han vet inte om
han vidrört Nastasija Dragicevic på något sätt. Om han gjort det så har det i vart fall
inte varit avsiktligt. Hans hand kan oavsiktligen ha hamnat på hennes lår. Det är
dock inte logiskt att hans hand skulle ha hamnat under hennes rumpa. Han tycker att
Nastasija Dragicevic borde ha sagt ifrån om hans hand hade hamnat under hennes
rumpa. Hennes berättelse är falsk och ologisk. Han vet inte vad hon skulle ha haft
för anledning att ljuga. Han har mått psykiskt dåligt av anklagelserna och de har
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påverkat honom. Om det finns en ledig plats på en buss bredvid en kvinna så sätter
han sig inte där idag eftersom han är rädd för att det ska hända något oavsiktligen.

Ann-Charlotte Johansson har därutöver berättat i huvudsak följande om vad som
förevarit under färden. Hon lade märke till Nastasija Dragicevic redan vid avfärden
från Stockholm C. Hon lade även märke till Tahseen Al-Badri när han gick på tåget
vid Flemingsberg. Hon lade märke till honom eftersom han gick in i henne vid
dörröppningen. Hon reagerade när hon såg att han hade satt sig bredvid Nastasija
Dragicevic. Hon tyckte att det var märkligt att han hade satt sig bredvid henne
eftersom att det fanns två lediga platser på andra sidan bordet. Hon vet inte om
familjen steg på tåget vid Stockholm C eller vid Södertälje C. Vad gäller
tillgängligheten av lediga platser i tåget i övrigt så har hon svarat följande. Tåget
var inte ”överfullt”. Det var i alla fall inte fullt i början av resan. Hon kontrollerade
Tahseen Al-Badris biljett efter cirka 10 minuters färd, när tåget anlände till
Södertälje C. Hon såg inget märkligt då vad gäller hans uppträdande eller hur han
satt. Hon vet inte om hon såg båda hans händer i samband med kontrollen. Hon gick
förbi den sittplatsgrupp där Nastasija Dragicevic och Tahseen Al-Badri satt flera
gånger under resans gång. Hon kan inte minnas att Tahseen Al-Badri sov under
resan, men han kan ha gjort det. När tåget nådde Läggesta eller Strängnäs så hade
Nastasija Dragicevic bytt plats. Hon tyckte att detta var märkligt. När Nastasija
Dragicevic tog kontakt med henne så var hon upprörd och ledsen. Hon hade tårar i
ögonen och sade att Tahseen Al-Badri hade tafsat på henne under färden. Hon har
säkert sagt till polisen att Nastasija Dragicevic även sade något om att mannen
stuckit in sin hand under hennes rumpa. Tahseen Al-Badri stod i tågets vestibul trots
att det var fem minuter kvar tills tåget skulle anlända vid Eskilstuna C. Det finns
inga toaletter i anslutning till denna vestibul. Hon bad familjen att hålla koll på
Tahseen Al-Badri samtidigt som hon ringde till polisen. Polisen uppgav dock att
man inte skulle hinna komma till Eskilstuna C förrän tåget redan hade anlänt. Hon
bad därför tågföraren att hålla tågets dörrar låsta vid ankomsten och göra ett utrop
om att det var tekniskt fel på dörrarna. När polisen kom till platsen så öppnades
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dörrarna. Polisen ringade, med hjälp av Nastasija Dragicevics pappa, in Tahseen AlBadri och grep honom.

Tingsrätten gör följande bedömning

Tahseen Al-Badri har motsatt sig att han skulle ha rört Nastasija Dragicevic på det
sätt som åklagaren påstått. Nastasija Dragicevic har dock, på ett mycket trovärdigt
och redigt sätt, redogjort för hur han haft sin hand på hennes lår och under hennes
rumpa. Det har framkommit att Nastasija Dragicevic visserligen har haft sin blick
vänd bort från Tahseen Al-Badri under stora delar av färden. Hon har därför inte
iakttagit Tahseen Al-Badri i den stund som han ska ha haft sin hand på hennes lår.
Hon har dock på ett säkert och detaljrikt sätt berättat om att hon känt hans handflata
mot låret och redogjort för hur han sedan låtit handen glida längst med hennes lår in
under hennes rumpa. Hon har dessutom, i samband med att hon vänt blicken mot
Tahseen Al-Badri mot slutet av resan, sett hur hans hand var placerad under hennes
rumpa. Hennes uppgifter om hur Tahseen Al-Badri agerat under färden vinner stöd
av den omständigheten att hon, i direkt anslutning till det inträffade, tagit kontakt
med Ann-Charlotte Johansson och för henne berättat att Tahseen Al-Badri tafsat på
henne respektive fört in sin hand under hennes rumpa. Den omständigheten att hon
då varit mycket upprörd ger ytterligare stöd för hennes uppgifter om vad som
förevarit under färden. Detta gäller även den omständigheten att hon tagit kontakt
med sin familj per telefon i samma stund. Mot denna bakgrund, och då Natasija
Dragicevic har lämnat en övertygande och fullt godtagbar förklaring till varför hon
agerat först i slutet av händelseförloppet, ska hennes uppgifter ska läggas till grund
för bedömningen om vad som förevarit under tågresan. Det är därmed utrett att
Tahseen Al-Badri har haft sin hand mot hennes lår och under hennes rumpa.

Tahseen Al-Badri har dock gjort gällande att han, under alla förhållanden, ska anses
ha agerat utan uppsåt och detta eftersom han sov under tågfärden. Nastasija
Dragicevic har motsatt sig att Tahseen Al-Badri skulle ha sovit under resan och
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uppgett att hon är helt säker på att han agerat avsiktligt. Ann-Charlotte Johansson
har uppgett att hon inte kan minnas att Tahseen Al-Badri sov under resan men hon
har heller inte kunnat utesluta att han gjort detta. Tingsrätten finner, oaktat detta, att
det framstår som osannolikt att Tahseen Al-Badri i sömnen skulle ha fört in sin
hand under Nastasija Dragicevics rumpa på sätt som är utrett i målet. Det är än mer
osannolikt att han i sömnen skulle ha berört hennes rumpa på det sätt som hon
beskrivit. Natasija Dragicivec har dessutom beskrivit att Tahseen Al-Badri, när hon
vände blicken mot honom, omedelbart drog undan sin hand. Nastasija Dragicevic
har dessutom berättat att Tahseen Al-Badri placerat sin hand på hennes lår i direkt
anslutning till att han klivit på tåget. Tahseen Al-Badris invändning framstår, mot
denna bakgrund, som en ren efterhandskonstruktion. Detta gäller särskilt med
beaktande av vad som framkommit i fråga om hur han uppträtt efter att Nastasija
Dragicevic påkallat uppmärksamhet avseende det inträffade. Hans invändning ska
därför lämnas utan avseende. Det är i stället utrett att Tahseen Al-Badri agerat
uppsåtligen såväl när han haft sin hand mot Nastasija Dragicevic lår som när han
haft den under hennes rumpa. Mot bakgrund av att hans uppsåt omfattat de
omständigheter som innebär att gärningen varit ägnad att kränka Nastasija
Dragicevics sexuella integritet ska åtalet bifallas. Gärningen ska således rubriceras
på sätt som åklagaren gjort gällande.

Påföljden ska bestämmas till dagsböter.

Eftersom Tahseen Al-Badri döms för ett brott där fängelse ingår i straffskalan ska
han betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Mot bakgrund av hans
ekonomiska förhållanden ska kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet
emellertid stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 16 oktober
2012. Prövningstillstånd krävs.
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På tingsrättens vägnar,

Charlotta Björk
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Bilaga 1
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Kammaråklagare Anna Asklöf

1(1)
4
AM-67611-12
201-3

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2012-06-11

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

Eskilstuna tingsrätt
Box 363
631 05 ESKILSTUNA

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

INKOM: 2012-06-11
MÅLNR: B 842-12
AKTBIL: 5

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

Al-Badri, Tahseen Dakhil Abed
Personnr

Medborgare i

19790812-7553

Irak

Arabiska

Adress

Rosstorpsvägen 14 B Lgh 1201 633 54 ESKILSTUNA
Offentlig försvarare/ombud

Begärd; godtar den rätten förordnar
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (0400-K6637-12)
Målsägande
Nastasija Dragicevic, underrättad om åtal genom sitt målsägandebiträde
Gärning
Al-Badri har den 4 mars 2012 under tågresa mellan Södertälje och Eskilstuna
ofredat Nastasija Dragicevic på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes
sexuella integritet genom att ha haft sin hand mot hennes lår och under hennes
stjärt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Nastasija Dragicevic
Förhör med tilltalade Tahseen Dakhil Abed Al-Badri (förnekar)
Vittnesförhör med konduktör Ann-Charlotte Johansson angående sina
iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningspåståendet

Anna Asklöf

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 14559
630 14 ESKILSTUNA

Rademachergatan 1, 3 tr

010-562 59 40

registrator.ak-eskilstuna@aklagare.se

Telefax

010-562 59 59

Bilaga 2

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.

www.domstol.se

