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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM
2012-12-04
meddelad i
Gävle

Mål nr B 2336-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Birgitta Fernlund
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Tilltalad
Samid Darky, 960510
c/o Vattmyren HVB
Vattmyren 321
747 95 Gimo
Offentlig försvarare:
Advokat Joakim Johansson
Joakim Johanssons Advokatfirma
Tomtebogatan 20
113 38 Stockholm

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 å 50 kr
Andra lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
Telefax
026-17 67 00
026-17 67 50
gavle.tingsratt@dom.se
E-post:
www.gavletingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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Ersättning
1. Joakim Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 20 868 kr, varav 4
147 kr utgör mervärdesskatt.
2. Göran Wiklund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 4 500 kr. I ersättningen ingår mervärdesskatt med 900 kr.
3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har framställt det yrkande och åberopat den bevisning som framgår av
bilaga 1.

DOMSKÄL

Skuld
Samid Darky har förnekat gärningen.

Samid Darky bodde i augusti 2012 på HVB-hemmet Paloma där Annica Frölander
och Mitra Ashragi arbetar. Den händelse åtalet gäller inträffade på natten. Annica
Frölander och Mitra Ashragi låg och sov; Annica Frölander på pojkavdelningen och
Mitra Ashragi på flickornas avdelning. Samid Darky hade sitt rum på pojkarnas
avdelning.

Annica Frölander har trovärdigt berättat att hon vaknade av att Samid Darky tog tag
med sin ena hand om hennes underliv samtidigt som han förde den andra handen
över hennes bröst. Hon har tillagt att beröringen skedde innanför täcket men utanpå
hennes nattkläder.

Annica Frölanders berättelse har varit detaljerad, lågmäld och utan överdrifter. Det
har inte framkommit någonting som skulle ge henne anledning att ljuga på Samid
Darky. Inte heller finns det utrymme för att hon skulle ha misstagit sig på
situationen och att Samid Darky istället, som han själv hävdat, endast tagit tag om
hennes axel i syfte att väcka henne. Annica Frölanders berättelse får visst stöd av
vad Mitra Ashragi berättat. Mitra Ashragi har berättat att även hon fick besök av
Samid Darky under natten samt att Annica Frölander morgonen efter berättade att
Samid Darky tagit på hennes underliv under natten.
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Sammantaget finner tingsrätten att det är bevisat att Samid Darky handlat på det sätt
åklagaren har påstått. Handlandet är att bedöma som sexuellt ofredande.

Påföljd
Samid Darky är 16 år. Av yttrande från socialförvaltningen i Sigtuna kommun
framgår att han har behov av vård och stöd men något förslag på vårdplan har inte
lämnats. Eftersom Samid Darky bedöms vara olämplig för ungdomstjänst ska
påföljden bestämmas till ett bötesstraff. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten
Samid Darkys låga ålder.

Övriga frågor
Eftersom Samid Darky döms för ett brott där fängelse ingår i straffskalan ska han
betala en avgift på 500 kr till brottsofferfonden.

Försvararen har begärt ersättning utöver Domstolsverkets brottmålstaxa. Taxan är
tillämplig i målet och tingsrätten finner inte att målet varit av sådan art att det finns
skäl att frångå den fastställda taxan. Försvararen har sitt kontor i Stockholm.
Eftersom han fått förhandsbesked om att merkostnader för resor och tidsspillan
ersätts av staten ska ersättning för dessa poster ersättas fullt ut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ska ges in till tingsrätten senast den 27 december 2012 och vara
ställt till Hovrätten för Nedre Norrland.

På tingsrättens vägnar

Annika Hessel

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Joakim Johansson
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AM-188803-12
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2012-11-22

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

Gävle tingsrätt

INKOM: 2012-11-22
MÅLNR: B 2336-12
AKTBIL: 15

Box 1194
801 36 GÄVLE

TR mål: B 2336-12
Handl.: OVR
Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Darky, Samid
Personnr

Medborgare i

1996-05-10

Marocko

Arabiska
(västsahara)

Adress

Vattmyren 321 747 95 GIMO
Offentlig försvarare/ombud

Johansson, Joakim, Tomtebogatan 20, 113 38 STOCKHOLM
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (2102-K19453-12)
Målsägande
Frölander, Annica, för inte talan
Gärning
Darky Samid har ofredat Annica Frölander på ett sätt som varit ägnat att
kränka hennes sexuella integritet genom att han med sina händer tagit över
hennes bröst och underliv. Det hände den 24 augusti 2012 på Norråsvägen i
Gävle.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Förhör med målsäganden Annica Frölander
Förhör med tilltalad Darky Samid
Vittnesförhör med Mitra Ashraghi angående hennes iakttagelser av Darkys
Samid denna natt samt hennes kontakter med Annica Frölander efter händelsen
till styrkande av målsäganden berättelse och åtalet
Joakim Johansson

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1014
80134 GÄVLE

Södra Centralgatan 1

010-56 26 820

registrator.ak-gavle@aklagare.se

Telefax

026-18 94 07

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

