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2015-05-26
meddelad i
Falun

Mål nr: B 855-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Erik TOMAS Drakes, 19720911-7154
Fabriksgatan 25
783 30 Säter
Offentlig försvarare:
Advokat Ulrika Åsåker
Advokatfirman Ulrika Åsåker AB
Box 120
783 23 Säter
Åklagare
Assistentåklagare Jimmy Skogström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Box 1740
791 14 Falun
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2014-09-18 -- 2014-10-01 (4 tillfällen)
Påföljd m.m.
Dagsböter 60 å 200 kr
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Ulrika Åsåker tillerkänns ersättning av allmänna medel med 6 546 kr. Av beloppet avser
3 740 kr arbete, 1 195 kr tidsspillan, 302 kr utlägg och 1 309 kr mervärdesskatt.
2. Av försvararkostnaderna skall Tomas Drakes till staten återbetala 5 000 kr.
___________________________________

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Besöksadress
Kullen 4

Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
E-post: falu.tingsratt@dom.se
www.falutingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDE

Åklagaren har yrkat att Tomas Drakes döms för sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 §
andra stycket brottsbalken och påstått följande.
Åtalspunkt 1 – 3

Tomas Drakes har blottat sig för Jenny Jakobsson, Julia Johansson och Julia
Wiklund på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 18 september
2014, i butiken New Yorker, Kupolen köpcentrum i Borlänge. Tomas Drakes begick
gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4

Tomas Drakes har blottat sig för Tilda Bergman på ett sätt som kunde förväntas
väcka obehag. Det hände den 1 oktober 2014, i butiken New Yorker, Kupolen köpcentrum i Borlänge. Tomas Drakes begick gärningen med uppsåt.

DOMSKÄL

Tomas Drakes har förnekat gärningarna och uppgivit att han inte minns om han
skulle ha befunnit sig på New Yorker de angivna dagarna.

Såväl Tomas Drakes som målsägandena har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Arvid Jaans.

Målsägande- och vittnesförhören har gjort synnerligen trovärdiga och tillförlitliga
intryck, vilket knappast kan sägas om Tomas Drakes knapphändiga uppgifter. Av
målsägandeförhören framgår att det var samme man som stod naken i provhytten
den 18 september och 1 oktober 2014. Mannen blev sedan utpekad för Arvid Jaans
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den 1 oktober och denne fick - förutom att nästan höra en bekännelse från mannen –
se hur mannen ensam körde i väg i en bil registrerad på Tomas Drakes. Målsägandena har dessutom tyckt sig känna igen Tomas Drakes som den utpekade mannen,
vilket även vittnet delvis gjort. Det kan då inte finnas någon tvekan om att Tomas
Drakes är den man som iakttogs vid bägge tillfällena.

Tomas Drakes var spritt naken båda gångerna och gjorde ingen ansats att skyla sig.
Vid första tillfället hade han stånd och vid andra tillfället visade han i varje fall upp
såväl kön som rumpa. Otvivelaktigt uppträdde han uppsåtligen på ett sådant sätt att
beteendena var ägnade att väcka obehag hos alla fyra målsägande. Åtalen är därför
styrkta och Tomas Drake skall dömas för sexuellt ofredande.

Påföljden bör bestämmas till dagsböter, som inte bör vara alltför måttliga.

Tomas Drakes ekonomi är sådan att han enligt 31 kap 1 § rättegångsbalken bör
återbetala lejonparten av försvararkostnaderna.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 400)
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 16 juni 2015

På tingsrättens vägnar

Lars-Erik Bergström

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
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