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GÄLLIVARE TINGSRÄTT

DOM
2017-03-22
meddelad i
Kiruna

Mål nr: B 43-17

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ISLAM Husni Jouhari, 20001112-8212
Gruvfogdegatan 5 D Lgh 1301
981 36 Kiruna
Medborgare i Jordanien
Offentlig försvarare:
Advokat Sara-Greta Älvero
Kiruna Advokatbyrå
Box 22
981 21 Kiruna
Åklagare
Kammaråklagare Håkan Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Luleå
Box 924
971 28 Luleå
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2016-10-28
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Islam Husni Jouhari skall följa det ungdomskontrakt som upprättats av
Socialnämnden i Kiruna kommun, som har intagits i det följande; se under rubriken påföljd
och domsbilaga 1.
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Postadress
Box 23
982 21 Gällivare

Besöksadress
Lasarettsgatan 22

Telefon
Telefax
0970-758 00
0970-758 49
E-post: gallivare.tingsratt@dom.se
www.gallivaretingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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Ersättning
1. Sara-Greta Älvero tillerkänns ersättning av allmänna medel med 22 451 kr. Av beloppet
avser 14 360 kr arbete, 3 601 kr utlägg och 4 490 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDE

Åklagaren har yrkat att Islam Husni Jouhari skall dömas till ansvar för brott enligt
följande gärningsbeskrivning och lagrum.

Sexuellt ofredande (5000-K1384694-16)

Gärning:

Islam Husni Jouhari har ofredat Veronica Backe, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Veronica Backes sexuella integritet, genom att framför henne röra vid en
knapp till sin gylf, be henne hjälpa honom med gylfen samt därefter på ett nära
avstånd till henne knäppa upp sina byxor, dra isär gylfen och visa sin kalsongtäckta
erektion. Det hände den 28 oktober 2016 på Hjalmar Lundbohmsskolan, Linnéstigen 4, Kiruna kommun.

Islam Husni Jouhari begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken.

UTREDNING i skuldfrågan

Inställning

Islam Husni Jouhari har först erkänt gärningen, men senare angett att han till följd
av avsaknad av minne av gärningen varken kan erkänna eller förneka gärningen.
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Utvecklande av åtalet

Åklagaren har till framställning av saken anfört följande. Islam Husni Jouhari var
vid tillfället elev vid Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna. Veronica Backe är
anställd på skolan. Den 28 oktober 2016 kom Islam Husni Jouhari in på hennes
kontor och betedde sig på det sätt som har angetts i åtalet som gärningsbeskrivning.

De hördas berättelser

Veronica Backe har hörts såsom målsägande på åklagarens begäran. Islam Husni
Jouhari har hörts närmare över åtalet. De hörda har berättat bland annat följande.

Veronica Backe: På fredag eftermiddag den 28 oktober 2016 kom Islam Husni
Jouhari in på hennes kontor och var tagen. Han sade att han var trött och frågade om
han fick sätta sig ner och vila. Hon undrade vad som hade hänt och frågade varför
han var kvar på skolan så sent; undrade först om något hade hänt på skolan eller om
något hade hänt hemma, som föranledde att han inte ville gå hem. Därefter började
Islam Husni Jouhari att ställa lite underliga frågor till henne och frågade vad hon
heter. Han ville få hennes telefonnummer för att lägga till i sin mobiltelefonlista och
frågade om han kunde lägga till henne i något chattprogram. Sedan undrade han om
hon kunde skjutsa honom hem så att han slapp ta bussen. Därefter reste han sig upp
och gick mot fönstret som är bakom henne på kontoret. När han därpå vände sig
om, noterade hon att Islam Husni Jouhari hade en knapp uppe i gylfen. Han började
fumla med gylfen och hon tänkte, att det kan hända att en knapp kan gå upp. Efter
det frågade Islam Husni Jouhari om hon kunde hjälpa honom med gylfen. Hon sade
till honom att det klarade han själv, varefter han gick tillbaka och fortsatte fumla
med gylfen. Islam Husni Jouhari upprepade till henne, om hon kunde hjälpa honom
med gylfen. Då uppfattade hon att det kändes obehagligt och hon ville ut från sitt
kontor, vars dörr Islam Husni Jouhari hade stängt när han kom in i kontorsrummet.
Hon sade att hon behövde hämta något och gick ut från kontoret. Islam Husni
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Jouhari frågade efter papper och penna, för att han ville skriva ner något. Eftersom
hon är vuxen och han elev, ville hon gärna veta varför han gjorde som han gjorde.
Hon gick därför tillbaka in på kontoret och tog fram postit-block och en penna. När
detta hade skett, gick Islam Husni Jouhari längre in på hennes kontor och knäppte
upp alla knapparna i gylfen. Han upprepade frågan till henne, om hon kunde hjälpa
honom. Hon iakttog att Islam Husni Jouhari hade kalsonger, men att det buktade.
Hon uppfattade att ”det var styvt”. Hon gick ut från kontoret och sade att hon måste
jobba. Islam Husni Jouhari följde efter henne ut från kontoret och frågade efter
toaletten. Hon såg en möjlighet att lyckas få ut Islam Husni Jouhari från kontoret.
Därför följde hon med honom mot toaletten. Hon gick till en arbetskollega och satte
sig ner hos kollegan samt funderade över vad som just hade hänt på hennes kontor.–
Hennes arbetsuppgift är att ansvara för gymnasieintagningen. Det inträffade kändes
olustigt för henne och hon upplevde det obehagligt.

Islam Husni Jouhari: Han vet ingenting och minns ingenting. Det har gått lång tid
sedan händelsen. Han minns lite om att han har varit på förhör hos polisen, men
minns inte vad han sade till polisen. Varför skulle han inte vilja berätta? Han vill
inte göra fel mot andra personer, men det händer och varför det gör det vet han inte.
Han har inte tidigare haft problem, hur han skall uppträda mot kvinnor. Han minns
inte att han dömts för något sexualbrott, av Ystads tingsrätt. Han är nu på särskilt
boende och får behandling sedan några dagar.

Åklagaren har i anslutning till förhöret redogjort för vad som antecknats i protokoll
fört vid förhör med Islam Husni Jouhari den 25 januari 2017 enligt det följande.
Förhöret har skett med biträde av tolk.
Närvarande under förhöret är även Islam Husni Jouharis mamma, Mayson
Mohamed Abou Ali.
Islam underrättas om att han är misstänkt för sexuellt ofredande den 28 oktober
2016 på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna. Brottet har bestått i att Islam ställt
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sig framför Veronica Backe och knäppt upp alla knappar till gylfen. Islam har
sedan dragit isär gylfen med sina händer.
Islam Husni Jouhari ERKÄNNER brott och säger att han inte visste om att det
var brottsligt men att han nu vet.
Islam ombeds att berätta varför han knäppte upp knapparna och drog isär gylfen
framför Veronica. Islam säger att han inte vet men att det var en dålig tanke han
hade.
På fråga varför han befann sig utanför Veronicas kontor svarar Islam att han inte
vet och inte kommer ihåg.
På fråga varför han gick in till Veronicas kontor svarar Islam att han inte
kommer ihåg men han vet att det han gjorde var fel.
På fråga varför han knäppte upp gylfen framför Veronica svarar Islam att han
inte kommer ihåg någonting.
På fråga när Islam fick reda på att han hade gjort fel svarar han att ingen har sagt
någonting men precis när han särade på gylfen förstod han att det var fel. Islam
säger att hans morbror lär honom vad som är rätt och fel. Nu kan Islam skilja på
vad som är rätt och fel och han har även lärt sig det själv.
Islam erbjuds medling och tackar ja till det. Islam informeras om att Veronica
även kommer att tillfrågas om hon vill medverka vid en medling.
Förhörsledaren frågar Islam om det stämmer att han inte minns någonting om när
han befann sig i Veronicas rum. Islam säger att han vet att han har gjort något
mot Veronica.
På fråga om han hade någon sexuell tanke när han särade på gylfen svarar Islam
att det hade han inte.
På fråga svarar Islam att han inte kommer ihåg varför han knäppte upp gylfen.
Sara-Greta Älvero har inga frågor till Islam men hon tycker att det är synd att
socialtjänsten inte var närvarande under förhöret.
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Islam säger att han inte är den enda som gjort fel och han vill ha en andra chans.
Islam vill anmäla socialtjänsten för att de inte har ordnat behandling och en
läkare som hjälpt honom. Islam säger att nu endast sitter hemma fast han vill gå i
skola eller behandlas.
Islam är inte villig att motta ett strafföreläggande.
När Islam tar del av förhöret den 3 februari 2017 vill han förtydliga att han vid
tillfället inte visste att det han gjorde var fel utan han fick reda på det i efterhand
av sin morbror. I förhöret framgår att han förstod att det han gjorde var fel precis
när han särade på gylfen, vilket han menar inte stämmer.
Islam Husni Jouhari har särskilt hörd om detta uppgett, att han inte minns detta men
framhåller att han inte har fått någon hjälp av socialtjänsten om han gjort något fel.
Han minns inte vad som hände på skolan. Han vet inte varför det har hänt så med
honom.

DOMSKÄL i skuldfrågan

Tillämpligt lagrum

Av 6 kap 10 § andra stycket brottsbalken framgår följande. Den som, i annat fall än
som avses förut i 6 kap brottsbalken, blottar sig för någon annan på ett sätt som är
ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på
ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet, döms för sexuellt
ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten finner att Islam Husni Jouhari skall dömas för sexuellt ofredande i
enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. De närmare skälen för tingsrättens
bedömning är följande.
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Allmänt om bedömning av vad som förekommit och av vad som är bevisat.
När det gäller bevisningen skall en domstol enligt lagen ”efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad i målet är bevisat”. Enligt svensk rätt råder
det således fri bevisvärdering, vilket innebär att en domstol i sin bevisvärdering inte
är bunden av några legala regler. Det finns således inte några bestämmelser om
vilket bevisvärde en domstol skall tillerkänna olika bevis. En dom får dock inte
bygga på ett helhetsintryck av materialet utan en bedömning skall göras av de
enskilda bevisen (se förarbetena till rättegångsbalken, NJA II 1943 sid. 445).

Beviskravet i brottmål brukar uttryckas så att det för en fällande dom skall vara
ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det åtalade brottet.
Det innebär att det skall vara praktiskt taget uteslutet att någon annan än den tilltalade har begått den åtalade gärningen eller att skador har uppkommit på annat sätt.
Finns det rimligt tvivel om detta skall ett åtal alltså ogillas. Det räcker alltså inte för
en fällande dom att åklagarens gärningspåstående framstår som mer sannolikt än en
tilltalades invändning om att han eller hon är oskyldig till gärningen. I rättstillämpningen har det även uppställts krav på att bevisningen kan bedömas som robust.

Vid bedömning av utsagor har rätten att bedöma följande. Den hörda personens
trovärdighet utifrån vad som framkommit om denne och utifrån dennes utsaga.
Den hörda personens trovärdighet måste också bedömas utifrån föreliggande
omständigheter som kan påverka denne att lämna uppgifter som inte är sakriktiga.
Den hörda personens utsaga måste också bedömas utifrån om den är tillförlitlig.
Dessutom måste tillförlitligheten av den hörda personens olika uppgifter bedömas.
En viktig faktor att beakta är att minnet är sådant, att det är möjligt att missta sig.
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Särskilt om bedömning av vad som förekommit och av vad som är bevisat i målet.

Islam Husni Jouhari har varken kunnat erkänna eller förneka gärningen, då han sagt
sig inte minnas något om händelsen. Han har uppgett att socialtjänsten inte har gett
honom det stöd han behövde. Tingsrätten har att utgå från att Islam Husni Jouhari är
över 15 år och därför kan dömas till ansvar för brottliga gärningar som han begått.
Att Islam Husni Jouhari hävdat att någon annan skall ansvara för vad han har gjort,
kan inte frita honom från ansvar för handlingar som han bevisats gjort med uppsåt.

Vad gäller bedömning av de uppgifter målsäganden Veronica Backes har lämnat,
finner tingsrätten att hon har lämnat en sammanhållen och tydlig berättelse om vad
som har inträffat. Utifrån det sätt som hon har lämnat uppgifterna, framstår hon som
trovärdig. Det finns inget som ger anledning att uppfatta att hon lämnat uppgifter
som är tvivelaktiga, påhittade eller oriktiga i sak. Hennes berättelse innefattar tydliga och unika detaljer om vad hon upplevt. Berättelsen bedöms som självupplevd.
Veronica Backes utsaga måste sammantaget bedömas som mycket tillförlitlig.
De tydliga uppgifter hon har lämnat om Islam Husni Jouharis beteende bedöms som
tillförlitliga, utifrån att hon haft möjligheter att reflektera över vad hon uppfattat sig
ha iakttagit och då hon inte trots ifrågasättande har funnit annan rimlig iakttagelse.
Det har inte framkommit omständigheter, som utvisar att hon kan ha misstagit sig.

Till följd av att Islam Husni Jouhari inte har lämnat någon utförlig berättelse om
vad han har företagit sig, måste tingsrätten lägga andra uppgifter till grund för
bedömningen. Eftersom Veronica Backe lämnat sina uppgifter på sådant sätt att hon
bedöms som trovärdig och då hon bedöms ha lämnat uppgifter som är riktiga i sak,
finner tingsrätten att hennes uppgifter skall läggas till grund för bedömningen. Detta
dessutom då hennes uppgifter vinner visst stöd av vad Islam Husni Jouhari i trängda
ordalag har berättat om att han har begått handlingar som han har förstått varit fel.
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Tingsrätten finner till följd av det sagda att det föreligger robust bevisning utvisande
följande. Den 28 oktober 2016 har Islam Husni Jouhari uppsökt Veronica Backe på
hennes kontor på Hjalmar Lundbohmsskolan, Linnéstigen 4, Kiruna kommun. Detta
utan något skolärende. Islam Husni Jouhari har därvid ofredat Veronica Backe, på
ett sätt som kunde förväntas kränka Veronica Backes sexuella integritet, genom att
framför henne röra vid en knapp till sin gylf, be henne att hjälpa honom med gylfen
samt därefter på ett nära avstånd till henne knäppa upp sina byxor, dra isär gylfen
och visa sin kalsongtäckta styvnade manslem, erektion. Detta med sexuell avsikt.

Åtalet är därmed styrkt och skall bedömas på det sätt som åklagaren gjort gällande.

UTREDNING i påföljdsfrågan

Islam Husni Jouhari förekommer under tidigare erhållet samordningsnummer i det
av Rikspolisstyrelsen förda belastningsregistret. Han dömdes den 15 mars 2016 av
Ystads tingsrätt för fyra fall av sexuellt ofredande under tiden 9 september – 20
november 2015 till villkorlig dom. Prövotid löper därmed till den 15 mars 2018.

Socialnämnden i Kiruna kommun har den 27 februari 2017 avgett yttrande enligt
11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, bilaga 1.
Av utredningen framgår dessutom att Islam Husni Jouhari är intagen på HVB-hem.
Placeringen har skett med stöd av socialtjänstlagen och inte lagen om vård av unga.
Enligt HVB-hemmet, kommer vården att pågå till dess att han kan sluttas ut därifrån.

DOMSKÄL i påföljdsfrågan

Till följd av allvaret i att Islam Husni Jouhari har återfallit i likartad brottslighet
erfordras ingripande påföljd innefattande institutionsbehandling. Brottsligheten
hade för en vuxen person bestämts till fängelse, om inte särskilda skäl förelegat.
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Även med beaktande av Islam Husni Jouharis ungdom, bör en ingripande påföljd
bestämmas. Tingsrätten har uppfattat socialtjänstens yttrande och följder av beslut,
på det sättet att Islam Husni Jouhari skall få vård till dess att han är redo att slussas
ut. Nu påbörjad vård enligt socialtjänstlagen är därmed tillräckligt ingripande.
Utifrån att det krävs särskilda skäl för att undanröja tidigare utdömd villkorlig dom,
bedöms detta inte möjligt även om det är allvarligt att återfall skett inom prövotiden.
Tingsrätten bestämmer därför påföljden, som döms ut särskilt, till ungdomsvård.
Islam Husni Jouhari skall meddelas föreskrift att följa det ungdomskontrakt som
upprättats av Socialnämnden i Kiruna kommun, benämnt vårdplan, se bilaga 1.

ÖVRIGA FRÅGOR

Avgift till brottsofferfond

Islam Husni Jouhari döms för brott för, vilket fängelse ingår i straffskalan. Han
skall därför enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond betala en avgift på 800 kr.

Övrigt

Sara-Greta Älvero skall tillerkännas ersättning av allmänna medel enligt yrkandet.
Kostnaden skall utifrån Islam Husni Jouhari begränsade ekonomiska förhållanden
stanna på statsverket.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV400)
Den som vill överklaga domen kan göra det skriftligen senast den 12 april 2017.
Överklagandet ges in till tingsrätten men riktas till Hovrätten för Övre Norrland.

På tingsrättens vägnar

Carl-Erling Halldin

Bilaga 1

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.

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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