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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Edmond Hoxha, 19950116-6491
Högalidsgatan 8
784 74 Borlänge
Offentlig försvarare:
Advokat Sven-Erik Karls
Zedendahl Advokatbyrå KB
Sveagränd 1
784 33 Borlänge
Åklagare
Vice chefsåklagare Gun-Britt Ström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Box 1740
791 14 Falun

1.

Målsägande
Maria Bergstrand
Idrottsvägen 13 A Lgh 1102
783 34 Säter
Målsägandebiträde:
Advokat Göran Lock
Advokaterna Nielsen & Lock AB
Box 117
781 22 Borlänge

2.

Izabelle Burgman
Vråkgränd 9 B Lgh 1102
783 31 Säter
Målsägandebiträde:
Advokat Göran Lock
Advokaterna Nielsen & Lock AB
Box 117
781 22 Borlänge

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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Ida Reiserer
Kristinegatan 45 Lgh 1101
783 30 Säter
Målsägandebiträde:
Advokat Göran Lock
Advokaterna Nielsen & Lock AB
Box 117
781 22 Borlänge

4.

Rakele Ricco Giovanni Welander
Snickargatan 16
783 31 Säter
Målsägandebiträde:
Advokat Göran Lock
Advokaterna Nielsen & Lock AB
Box 117
781 22 Borlänge
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2014-08-01 (4 tillfällen)
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 30 å 50 kr
Lagrum som åberopas
29 kap 5 § 1 st 7 p brottsbalken
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Mål nr: B 2674-14
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Skadestånd
Edmond Hoxha ska utge skadestånd till
a) Ida Reiserer med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 1 augusti 2014 till dess betalning sker,
b) Izabelle Burgman med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 1
augusti 2014 till dess betalning sker,
c) Rakele Giovanni Welander med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från
den 1 augusti 2014 till dess betalning sker och
d) Maria Bergstrand med 5 000 kr jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från den 1
augusti 2014 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Sven-Erik Karls tillerkänns som offentlig försvarare ersättning av allmänna medel med
21 721 kr. Av beloppet avser 14 322 kr arbete, 2 689 kr tidsspillan, 366 kr utlägg och 4
344 kr mervärdesskatt.
2. Göran Lock tillerkänns som målsägandebiträde för Ida Reiserer ersättning av allmänna
medel med 17 517 kr. Av beloppet avser 12 369 kr arbete, 1 493 kr tidsspillan, 152 kr
utlägg och 3 503 kr mervärdesskatt.
3. Göran Lock tillerkänns som målsägandebiträde för Izabelle Burgman ersättning av
allmänna medel med 2 719 kr. Av beloppet avser 1 736 kr arbete, 398 kr tidsspillan, 41
kr utlägg och 544 kr mervärdesskatt.
4. Göran Lock tillerkänns som målsägandebiträde för Rakele Giovanni Welander
ersättning av allmänna medel 2 719 kr. Av beloppet avser 1 736 kr arbete, 398 kr
tidsspillan, 41 kr utlägg och 544 kr mervärdesskatt.
5. Göran Lock tillerkänns som målsägandebiträde för Maria Bergstrand ersättning av
allmänna medel med med 2 718 kr. Av beloppet avser 1 736 kr arbete, 398 kr tidsspillan,
41 kr utlägg och 543 kr mervärdesskatt.
6. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN

Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

Ida Reiserer, Izabelle Burgman, Rakele Giovanni Welander och Maria Bergstrand
har envar yrkat skadestånd av Edmond Hoxha med 8 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen från den 1 augusti 2014 till dess betalning sker.

DOMSKÄL

Skuldfrågorna m.m.

Edmond Hoxha har förnekat samtliga gärningar och bestritt skadeståndsyrkandena.
Han har dock vitsordat 5 000 kr som skäligt belopp till envar av målsägandena samt
ränteberäkningen som sådan.

På åklagarens begäran har målsägandeförhör ägt rum med Ida Reiserer, Izabelle
Burgman, Rakele Giovanni Welander och Maria Bergstrand. Förhör har även hållits
med Edmond Hoxha. Vidare har vittnesförhör ägt rum, på åklagarens begäran med
Yvonne Vikström Pettersson, och på Edmond Hoxhas begäran med hans far
Skender Hoxha.

I målet är till en början följande upplyst. Aktuella händelser skall ha inträffat i Säter
den 1 augusti 2014 mellan kl 12.45 och 13.20. Fotokonfrontation har ägt rum. Inget
säkert utpekande har emellertid skett, men målsägandena Maria Bergstrand,
Izabelle Burgman och Ida Reiserer samt vittnet Yvonne Vikström Pettersson har
uppgett att personen på bild nummer 5 är mest lik den man som ofredat dem och – i
Yvonne Vikström Petterssons fall – ofredat hennes dotter. Mannen på bild nummer
5 är Edmond Hoxha. Vidare har samtliga målsäganden och vittnet Yvonne
Vikström Pettersson vid anmälningstillfällena uppgivit att gärningsmannen satt i en

5
FALU TINGSRÄTT
Enhet 1
1:3

DOM
2015-10-19

B 2674-14

silverfärgad bil som några identifierat som en Mitsubishi och vissa även kunnat
uppge registreringsnumret till XOS 558. Vid efterforskningar av polisen har bilen
visat sig tillhöra Edmond Hoxhas far Skender Hoxha, men brukas av Edmond
Hoxha.

Ida Reiserer har berättat i huvudsak följande. Hon kom cyklande vid brandstationen
i Säter när en silvrig bil sakta kom körandes vid hennes sida. Föraren i bilen vevade
ner rutan och frågade efter vägen till vårdcentralen. Hon stannade och började
förklara vägen när hon fick syn på att föraren av bilen satt och onanerade. Hon åkte
genast därifrån. Bilen följde efter henne. Hon sprang upp till sin mamma och
berättade vad som hade hänt. Hennes mamma blev arg och ledsen. Hon själv var
chockad och grät. En stund senare såg hon och hennes mamma hur bilen åkte förbi
deras hus igen. De gick då för att hämta mammans bil för att följa efter den silvriga
bilen. De mötte emellertid bilen på nytt och hennes mamma stoppade bilen och
frågade föraren om denne hittat till vårdcentralen och uppmanade denne att åka från
Säter. Hon tog bilens registreringsnummer och hon och hennes mamma gjorde en
polisanmälan senare. Hon och hennes mamma försökte även via Facebook hitta
vem mannen var. De hittade en person som de tyckte liknade mannen och gav
polisen namnet på personen. Personen visade sig dock senare inte vara
gärningsmannen.

Maria Bergstrand har berättat i huvudsak följande. Hon promenerade på
Kristinegatan i Säter. Hon lyssnade på musik i mobilen. En silverfärgad bil körde
upp bredvid henne och föraren vevade ner rutan och började fråga om vägen till
vårdcentralen. Hon började förklara, men fick se att mannen satt och onanerade i
bilen. Hon blev kränkt och chockad. Hon gick därifrån. Mannen skrek ”tack för
hjälpen”. Hon skrev ner bilens registreringsnummer och anmälde händelsen till
polisen. Efter händelsen ville hon inte gå ut och promenera ensam. Hon
kontrollerade senare vem som var bilens registrerade ägare och fick veta att det var
Skender Hoxha. Det visade sig då att hennes sambos styvbror hade gått i samma
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klass som Skender Hoxhas son Edmond Hoxha. Hon kollade på sin sambos
styvbrors Facebook och fick då se ett foto på Edmond Hoxha. Edmond Hoxha var
lik mannen i bilen, men såg yngre ut på fotografiet. Mannen i bilen hade fina ögon
med långa ögonfransar, mörkt hår och solbränd hy. Vid fotokonfrontationen pekade
hon ut Edmond Hoxha. Fotografiet på Edmond Hoxha vid fotokonfrontationen
skilde sig i kvalitet från de andra fotografierna som ingick i underlaget för
konfrontationen. Hon känner idag igen Edmond Hoxha som mannen som satt och
onanerade i den silverfärgade bilen. Hon och Rakele Giovanni Welander är
arbetskamrater och känner varandra. De har pratat med varandra om händelsen.

Izabelle Burgman har berättat i huvudsak följande. Hon var på väg hem från sitt
arbete. Det var lunchtid. Hon cyklade på Linnégatan mot Åsen där hon bor. En
silverfärgad bil stannade och föraren frågade henne om vägen till Skönvik. Hon
började förklara vägen när hon fick se att mannen onanerade. Hon blev chockad,
nervös och rädd. Mannen åkte i väg och hon tog sig hem. Hon berättade vad som
hade hänt för sin mamma som ringde till polisen. Efter händelsen har hon tagit en
annan väg till och från arbetet.

Rakele Giovanni Welander har berättat i huvudsak följande. Hon hade slutat sitt
arbete och var på väg att hämta sin dotter på förskolan. Utanför Folkets Hus i Säter
stannade en silverfärgad bil henne och föraren frågade efter vägen till vårdcentralen.
Föraren var en ung och trevlig man som såg bra ut. Hon förklarade vägen för
mannen två gånger. Plötsligt fick hon se att mannen satt och onanerade med höger
hand. Hon sade ”vad fan håller du på med”. Mannen tackade för hjälpen och körde i
väg. Hon tog bilens registreringsnummer och kontrollerade vem som ägde bilen.
Hon fick fram att bilen nyligen hade sålts till en person med efternamn Hoxha. Hon
grät och skakade efter händelsen. Hon mådde inte bra under lång tid efter
händelsen. Hennes man fick hämta henne från arbetet på kvällarna.
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Edmond Hoxha har berättat i huvudsak följande. Han bodde vid tidpunkten för de
aktuella händelserna i Borlänge tillsammans med sina föräldrar. Han hade vid
tidpunkten för de aktuella händelserna en silverfärgad Mitsubishi med
registreringsnummer XOS 558. Hans far stod som ägare till bilen. Den aktuella
dagen var han till Säter på morgonen. Han hade på en internetsida fått kontakt med
ett par som han skulle ha sex med. Han träffade paret, men det fungerade inte så
bra. Han träffade då en ensam man för sex på en rastplats mellan Säter och
Borlänge. Efter dessa möten åkte han hem till Borlänge och åt lunch. Klockan var
då omkring 12.00 – 12.30. Han parkerade bilen vid ena sidan av huset. Nycklarna
förvarade han på altanen. Han har en överenskommelse med sina kamrater att de får
låna bilen när de vill. Han har ingen aning om någon lånade bilen den aktuella
dagen. Han kan inte säga om bilen var borta senare på dagen. Han har två
uppsättningar med nycklar till bilen. En uppsättning nycklar ligger i en låda i huset.
Efter maten gick han till en kamrat. Han minns dagen eftersom det var sista dagen
som hans mamma levde.

Yvonne Vikström Petterson har berättat i huvudsak följande. Hon är mamma till
Ida Reiserer som vid tidpunkten för aktuell händelse var fjorton år gammal. Den
aktuella dagen kom Ida Reiserer hem och berättade att denna hade blivit utsatt för
en kille som hade runkat i sin bil och sedan följt efter denna med bilen. Ida Reiserer
var mycket upprörd. När de gick ner för att låsa Ida Reiserers cykel åkte den
aktuella bilen förbi deras hus igen. ”Där kommer han igen” sade Ida Reiserer. Hon
bestämde sig för att åka efter bilen. Därför gick hon och Ida Reiserer till hennes
svärfar där bilen fanns. Plötsligt sade Ida Reiserer ”här kommer bilen igen”. Hon
stoppade bilen. Föraren stannade och vevade ner rutan. Föraren bar rutiga shorts där
gylfen var öppen. Hon var arg och sade ”Hittade du vårdcentralen ? Du skall ge fan
i att åka runt och runka för småtjejer, dra upp gylfen och åk hem”. Mannen drog
inte upp gylfen. Hon känner idag igen Edmond Hoxha som mannen i bilen. Hon såg
mannen i bilen mycket tydligt och är helt säker på att det var Edmond Hoxha. Hon
och Ida Reiserer gick senare in på Facebook och hittade där en kille som var lik
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mannen i bilen. Ida Reiserer mådde mycket dåligt efter händelsen. Denna kunde
inte sova ensam på nätterna. När Ida Reiserer gick till skolbussen på morgonen fick
hon stå på balkongen och titta samt tala med denna i telefon hela tiden.

Skender Hoxha har berättat i huvudsak följande. Edmond Hoxha är hans son. Den
aktuella dagen befann han sig i hemmet och vårdade sin svårt sjuka hustru, tillika
mor till Edmond Hoxha. Det var sista dagen som hans hustru levde och han minns
därför tydligt att han, hustrun och Edmond Hoxha åt lunch tillsammans. Lunchen
serverades vid kl. 12.00 – 12.30. Han matade sin hustru, så lunchen tog cirka en till
en och en halv timme. Han ägde den aktuella bilen som Edmond Hoxha använde.
Han minns inte om bilen befann sig på gården eller inte vid lunchtid den aktuella
dagen. Edmond Hoxhas kamrater lånade bilen ibland. Nycklarna till bilen brukade
sitta i låset.

Tingsrätten gör följande bedömning.

För en fällande dom krävs att det genom den samlade utredningen är ställt utom
rimligt tvivel att Edmond Hoxha har gjort sig skyldig till det som åklagaren har lagt
honom till last.

I målet är genom målsägandeförhören och vittnesförhöret med Yvonne Vikström
Pettersson styrkt att en man, som körde den bil som Edmond Hoxha vid den
aktuella tidpunkten brukade, sexuellt ofredat målsägandena på sätt åklagaren har
påstått. Fråga är således om det i målet är visat att mannen i bilen var Edmond
Hoxha.

Samtliga målsäganden har beskrivit mannen som ung med mörkt hår och mörka
ögon. Vid fotokonfrontation har inget klockrent utpekande skett. Nästan samtliga
målsäganden har dock vid konfrontationen funnit fotografi nummer 5 vara
intressant. Fotografiet föreställer Edmond Hoxha. Det finns dock vissa
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omständigheter som talar för att vissa brister funnits vid konfrontationen, bl.a. har
fotografiet av Edmond Hoxha haft en annan kvalitet än övriga fotografier och
Edmond Hoxhas försvarare har inte fått förhandsgranska fotografierna innan
konfrontationen ägde rum. Dessa brister förringar i viss mån bevisvärdet av
konfrontationen, men förtar det inte helt.

Samtliga målsäganden har hörts i den tilltalades utevaro vid huvudförhandlingen.
Ett kompletterande förhör med Maria Bergstrand har dock ägt rum i Edmond
Hoxhas närvaro, varvid Maria Bergstrand uppgett att hon känner igen Edmond
Hoxha som den man som sexuellt ofredade henne den 1 augusti 2014. Vittnet
Yvonne Vikström Pettersson har även hon vid huvudförhandlingen bekräftat att
Edmond Hoxha var den man hon konfronterade den 1 augusti 2014 när denne satt i
den bil Edmond Hoxa brukade med gylfen i shortsen öppen. Utpekanden i rättssalen
kan inte ensamt ligga till grund för en fällande dom, men utgör ändock en viktig
omständighet att beakta.

Edmond Hoxha har hävdat att han visserligen var i Säter den aktuella dagen med
sexuella avsikter, men endast på morgonen och inte vid lunchtid då de aktuella
händelserna inträffade. Edmond Hoxhas uppgifter framstår inte som särskilt
trovärdiga och utesluter inte heller att han gjort sig skyldig till de aktuella sexuella
ofredandena. Edmond Hoxha har vidare hävdat att han var hemma i Borlänge och åt
lunch vid tidpunkten då de aktuella händelserna skulle ha inträffat. Dessa uppgifter
har bekräftats av Edmond Hoxhas far som uppgett sig minnas detta tydligt då hans
hustru, tillika moder till Edmond Hoxha avled dagen därpå. Edmond Hoxhas far har
inte avlagt ed och med tanke på släktskapet finns det naturligt anledning att vilja
skydda Edmond Hoxha. Uppgifterna får därför bedömas med försiktighet. Det är
mycket möjligt att familjen Hoxha åt lunch tillsammans, men vid en tidigare eller
senare tidpunkt än vad Skender Hoxha uppgett. När det gäller omständigheten att
Edmond Hoxhas bil otvivelaktigt brukats i samband med de sexuella ofredandena
har Edmond Hoxha uppgett att hans kamrater kan ha använt hans bil utan hans
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kännedom. Detta framstår som en högst osannolik uppgift. Skender Hoxha har
bekräftat att Edmond Hoxhas kamrater ibland lånade bilen, men att lån av bilen
även skulle ha skett utan Edmond Hoxhas vetskap har inte bekräftats i vittnesmålet.

Vid en sammanvägning av samtliga ovan anförda omständigheter och vad som i
övrigt framkommit i målet finner tingsrätten styrkt att Edmond Hoxha gjort sig
skyldig till de aktuella sexuella ofredandena. Han skall således dömas för sexuellt
ofredande i fyra fall.

Med hänsyn till utgången i skuldfrågan skall Edmond Hoxha utge skadestånd till
målsägandena. Tingsrätten finner envar av målsägandena vara skäligen tillgodosedd
med det av Edmond Hoxha vitsordade beloppet 5 000 kr för den allvarliga
kränkningen av deras personliga integriteter.

Påföljdsfrågan

Edmond Hoxha är 20 år gammal. Han var 19 år gammal vid tidpunkten för brotten.
Han förekommer under två avsnitt i utdrag ur belastningsregistret avseende en
trafikförseelse och ett ringa narkotikabrott.

Av i målet inhämtad personutredning från frivården framkommer bl.a. följande. Det
har inte framkommit någon missbruks- eller aggressionsproblematik som talar för
att ett övervakningsbehov föreligger. Endast de åtalade brotten i sig pekar på att ett
övervakningsbehov skulle föreligga.

Edmond Hoxha har vid huvudförhandlingen berättat bl.a. följande. Han har tagit
studenten och har för närvarande ett sabbatsår innan han avser börja studera på
högskola. Han vill läsa teknisk fysik vid Linköpings universitet. Han bor hemma
hos sin far för närvarande, men har ett arbete på gång i Oslo. Han har ingen inkomst
idag.
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Tingsrätten gör följande bedömning.

Aktuella gärningar har ett straffvärde som ligger på fängelsenivå. Edmond Hoxha
var emellertid ung vid tidpunkten för gärningarna och är alltjämt ung. Relativt lång
tid har förflutit sedan gärningarna ägde rum. Det saknas särskild anledning att
befara att Edmond Hoxha kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.
Påföljden kan därför stanna vid villkorlig dom. Den villkorliga domen skall förenas
med ett bötesstraff.

Övriga frågor

Då fängelse ingår i straffskalan för sexuellt ofredande, skall Edmond Hoxha betala
föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet skall med hänsyn till Edmond
Hoxhas personliga och ekonomiska förhållanden stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 2 (DV 400).
Överklagande senast den 9 november 2015 ställs till Svea hovrätt.

På tingsrättens vägnar

Åsa Nord

Bilaga 1
Åklagarområde Bergslagen
Åklagarkammaren i Falun
Extra åklagare Linda Olander

1(3)
16
AM-154790-14
505A-11

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2015-01-13

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
FALU TINGSRÄTT
1:3

Falu tingsrätt

INKOM: 2015-01-15
MÅLNR: B 2674-14
AKTBIL: 8

Box 102
791 23 FALUN

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Edmond

1 Hoxha, Edmond
Personnr

Medborgare i

19950116-6491

Sverige

Telefon

Tolkbehov

Adress

HÖGALIDSGATAN 8 784 74 BORLÄNGE
Offentlig försvarare/ombud

Karls, Sven-Erik, Zedendahl Advokatbyrå KB, Sveagränd 1, 784 33 BORLÄNGE
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
1. SEXUELLT OFREDANDE (2000-K18484-14)
Målsägande
Ida Reiserer som företräds av målsägandebiträde: Advokat Göran Lock
Box 117, 784 22 BORLÄNGE
Gärning
Edmond Hoxha har ofredat Ida Reiserer, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Ida Reiserers sexuella integritet, genom att onanera framför henne. Det
hände den 1 augusti 2014 i Säter. Edmond Hoxha begick gärningen med
uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Förhör med målsäganden Ida Reiserer
Förhör med tilltalade Edmond Hoxha (förnekar brott)
Vittnesförhör med Yvonne Vikström Pettersson angående hennes iakttagelser
till styrkande av att hon fått händelseförloppet återberättat för sig omedelbart
efter händelsen samt hennes egna iakttagelser av Edmond Hoxha strax efter
händelsen.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1740
79114 FALUN

Stadshusgränd 3

010-56 267 10

registrator.ak-falun@aklagare.se

Telefax

010-56 267 40

Ansökan om stämning
Åklagarområde Bergslagen
Åklagarkammaren i Falun
Extra åklagare Linda Olander

2015-01-13

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(3)
16
AM-154790-14
505A-11

2. SEXUELLT OFREDANDE (2000-K18503-14)
Målsägande
Izabelle Burgman, företräds av åklagaren.
Gärning
Edmond Hoxha har ofredat Izabelle Burgman, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Izabelle Burgmans sexuella integritet, genom att onanera framför
henne. Det hände den 1 augusti 2014 i Säter. Edmond Hoxha begick gärningen
med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Enskilda anspråk
Det yrkas att Hoxha förpliktas utge skadestånd med 8 000 kronor till Burgman
avseende kränkning. På detta belopp yrkas ränta enligt 6§ räntelagen från 1
augusti 2014 till dess full betalning sker.
Bevisning
Förhör med målsäganden Izabelle Burgman
Förhör med tilltalade Edmond Hoxha (förnekar brott)
3. SEXUELLT OFREDANDE (2000-K18571-14)
Målsägande
Rakele Ricco Giovanni Welander, företräds av åklagaren.
Gärning
Edmond Hoxha har ofredat Rakele Ricco Giovanni Welander, på ett sätt som
kunde förväntas kränka Rakele Ricco Giovanni Welanders sexuella integritet,
genom att onanera framför henne. Det hände den 1 augusti 2014 i Säter.
Edmond Hoxha begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Enskilda anspråk
Det yrkas att Hoxha förpliktas utge skadestånd med 8 000 kronor till Welander
avseende kränkning. På detta belopp yrkas ränta enligt 6§ räntelagen från 1
augusti 2014 till dess full betalning sker.

Ansökan om stämning
Åklagarområde Bergslagen
Åklagarkammaren i Falun
Extra åklagare Linda Olander
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Bevisning
Förhör med målsäganden Rakele Ricco Giovanni Welander
Förhör med tilltalade Edmond Hoxha (förnekar brott)
4. SEXUELLT OFREDANDE (2000-K18483-14)
Målsägande
Maria Bergstrand, företräds av åklagaren
Gärning
Edmond Hoxha har ofredat Maria Bergstrand, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Maria Bergstrands sexuella integritet, genom att onanera framför henne.
Det hände den 1 augusti 2014 i Säter. Edmond Hoxha begick gärningen med
uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Enskilda anspråk
Det yrkas att Hoxha förpliktas utge skadestånd med 8 000 kronor till
Bergstrand avseende kränkning. På detta belopp yrkas ränta enligt 6§
räntelagen från 1 augusti 2014 till dess full betalning sker.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen en halv dag

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.
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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.
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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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