1
GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt
Rotel 1

DOM
2017-04-05
meddelad i
Visby

Mål nr: B 35-17

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ALI Ghassan Ghassani, 19790508-2090
Visbyvägen 6
622 54 Romakloster
Offentlig försvarare:
Advokat Eric Dufvenmark
Dufvenmarks Advokatbyrå
Södertorg 5
621 57 Visby
Åklagare
Kammaråklagare Mats Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Lokal åklagare i Visby
Box 1267
621 23 Visby
Målsägande
Erica Hansson Berggren
Stjärngatan 12 B Lgh 1101
621 40 Visby
Målsägandebiträde:
Jur.kand. Märta Fohlin
c/o Advokat Gotland AB
S:t Hansgatan 11
621 57 Visby
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-10-29 -- 2015-12-01
Påföljd m.m.
Dagsböter 100 å 80 kr

Postadress
Box 1143
621 22 Visby

Besöksadress
Artillerigatan 2 A

Telefon
Telefax
0498-28 14 00
0498-27 97 59
E-post: gotlands.tingsratt@dom.se
www.gotlandstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-12:00
12:30-16:00
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Skadestånd
Ali Ghassani ska betala skadestånd till Erica Hansson Berggren med 7 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2015 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Eric Dufvenmark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 7 499 kr varav 1 500 kr
avser mervärdesskatt.
2. Märta Fohlin tillerkänns ersättning av allmänna medel med, rätt räknat, 10 233 kr. Av
beloppet avser 8 186 kr arbete och 2 047 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Ali Ghassan Gahassani ska dömas för Sexuellt ofredande
(6 kap 10 § andra stycket brottsbalken)
Ali Ghassani har ofredat Erica Hansson Berggren, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Erica Hansson Berggrens sexuella integritet, genom att flera gånger beröra
hennes bröst och rumpa samt trycka upp henne mot en vägg och pressa sitt skrev
mot hennes. Det hände mellan den 29 oktober 2015 och den 1 december 2015 på
Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby, Region Gotland.
Ali Ghassani begick gärningen med uppsåt.
Erica Hansson Berggren har på grund av gärningen yrkat ersättning avseende
kränkning med 10 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 oktober
2015.

Ali Ghassani har förnekat brott och bestritt skadeståndsyrkandet.

DOMSKÄL

Skuld- och skadeståndsfrågorna

Förutom den tilltalade och målsäganden har som vittnen hörts Anneli Ahnstedt
Stengård, Oliver Stengård, Sofia Hultberg och Micke Hanna.

Erica Hansson Berggren har uppgett att Ali under den aktuella perioden flera gånger
tagit henne på rumpan och vid i vart fall något tillfälle också på brösten (under
hennes tröja). Vid ett tillfälle har han också tryckt sitt skrev mot hennes rumpa och
tagit hennes hand och fört den till sitt skrev. Erica har med andra ord har lämnat
uppgifter som till fullo är i överensstämmelse med vad som anges i
gärningsbeskrivningen.

4
GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 1

DOM
2017-04-05

B 35-17

Anneli Ahnstedt Stengård, Oliver Stengård och Sofia Hultberg har samtliga berättat
att Erica för dem har berättat om vad som hänt på hennes arbetsplats den aktuella
perioden helt i enlighet med vad Erica har berättat här. Anneli har t.ex. berättat att
Erica ganska många gånger berättat om sexuella trakasserier (antydningar,
smekningar) och att det hela slutat med att det slut ”gick för långt”; då lämnade
Erica helt sonika arbetsplatsen. Oliver har t.ex. berättat att Erica flera gånger
berättat att Ali tafsat på hennes rumpa och en gång också tryckt upp henne mot en
vägg. Efter de händelsen var Erica extremt ledsen. Oliver gick till Alis pizzeria och
sade till Ali att det inträffade inte var OK. Sofia har t.ex. uppgett att Ali vid flera
tillfällen har tagit Erica på rumpan och brösten och vid ett tillfälle tryckt upp henne
mot väggen.

Ali Ghassani har förnekat att han skulle ha berört Erica på påstått sätt. Han kan, i
den trånga lokalen, råkat ha komma åt Erica vid skilda tillfällen och han har vid ett
tillfälle också som tröst kramat henne. Micke Hanna har uppgett att han vid ett
besök på pizzerian talade med Erica och frågade hur hon trivdes på arbetet. Hon
nämnde då inget om att hon mådde dåligt.

Det saknas anledning att inte fästa tilltro till målsägandena uppgifter. Det har
sålunda inte framkommit något som ger vid handen att hon skulle ha misstagit sig
eller lögnaktigt skulle ha lämnat de uppgifter hon har gjort. Hennes uppgifter är
också klara och tydliga. Hon har dessutom i direkt anslutning till händelserna
berättat om dem för personer i sin närmaste krets. Åtalet är genom detta styrkt och
ska vinna bifall.

Påföljdsfrågan

För sexuellt ofredande döms den som bl.a. på något 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 (6 kap. 10 § andra stycket
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brottsbalken). Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år. I det nu aktuella
fallet är det tillräckligt med ett bötesstraff (100 dagsböter á 80 kr).

I och med att Ali Ghassani ska dömas för sexuellt ofredande är den grundläggande
förutsättningen för att förplikta Ala Ghassani att betala ersättning för kränkning till
Erica Hansson Berggren uppfylld. Med hänsyn till det och till att gärningen ska
anses ha allvarligt kränkt Ericas integritet är on berättigad till ersättning. Skäligt
belopp kan anses vara 7 000 kr. Ränta på det beloppet ska utgå från den 1 december
2015, inte från den 29 oktober 2015.

Övriga frågor

Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för det brott som Ali Ghassani ska dömas
för ska han åläggas att betala föreskriven avgift (800 kr) till brottsofferfonden.

Vad den offentliga försvararen och målsägandebiträdet har begärt i ersättning är
skäligt. Med hänsyn till Ali Ghassanis ekonomiska förhållanden ska denna kostnad
stanna på staten.

ÖVERKLAGANDE, se domsbilaga 1
Överklagande senast den 26 april 2017 ska ställas till Svea hovrätt men ges in till
tingsrätten.

Mikael Mellqvist

I avgörandet har deltagit även nämndemännen Karl Johan Johansson, Håkan Olsson
och Ellen Håkansson.

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

www.domstol.se

