
BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 3.

DOM
2018-01-12
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr: B 2618-17

Postadress
Box 319
371 25 KARLSKRONA

Besöksadress
Rådhuset, Stortorget

Telefon
0455-33 54 00
E-post: blekinge.tingsratt@dom.se
www.blekingetingsratt.domstol.se

Telefax
0455-268 58

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
ABDUL Gafhar Dostmohammadi, 19981091-7790
c/o Advokat Björn Attnarsson
Cefyra Advokatbyrå HB
Box 116
294 22 Sölvesborg

Offentlig försvarare:
Advokat Björn Attnarsson
Cefyra Advokatbyrå HB
Box 116
294 22 Sölvesborg

Åklagare
Kammaråklagare Lena-Marie Bergström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Box 98
371 21 Karlskrona

Målsägande
Sekretess NN1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Särskild företrädare:
Advokat Filip Rydell
Advokatfirman Linge AB
Kungshuset Landbrogatan7
371 34 Karlskrona

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken

2017-09-23

Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.
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Blekinge tr
Domare 3.

DOM
2018-01-12

Mål nr: B 2618-17

Frivårdskontor
Frivården Karlskrona

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
Abdul Dostmohammadi ska utge skadestånd till NN1 med 15 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 september 2017 till dess betalning sker.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i
målet för de uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som
kan röja målsägandens och vittnenas identitet. Detsamma gäller målsägandens identitet
enligt bilaga till denna dom. Detta gäller identitetsuppgifter och alla uppgifter som kan
leda till att identiteten kan klarläggas.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Björn Attnarsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 33 171 kr. Av beloppet

avser 21 622 kr arbete, 4 357 kr tidsspillan, 558 kr utlägg och 6 634 kr mervärdesskatt.
2. Filip Rydell tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som särskild företrädare

för barn med 20 966 kr. Av beloppet avser 13 318 kr arbete, 3 113 kr tidsspillan, 342 kr
utlägg och 4 193 kr mervärdesskatt.

3. Kostnaden för försvaret och den särskilda företrädaren för barn ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

Åklagaren har yrkat att Abdul Dostmohammadi ska dömas för sexuellt ofredande 

jämlikt 6 kap. 10 § första stycket brottsbalken enligt följande gärningsbeskrivning. 

 

Abdul Dostmohammadi har berört sekretess NN1:s underliv under 

trosorna med sina fingrar. Sekretess NN1 var 12 år vid tidpunkten för 

ofredandet. Det hände den 23 september 2017 på Ryedals byväg 5, 

Sölvesborgs kommun. 

 

Abdul Dostmohammadi begick gärningen med uppsåt. 

 

Sekretess NN1 har yrkat skadestånd av Abdul Dostmohammadi med 15 000 kr av-

seende kränkning och ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 september 2017 till 

dess betalning sker.  

 

Abdul Dostmohammadi har förnekat gärningen. 

 

Abdul Dostmohammadi har motsatt sig att betala skadestånd till Sekretessw NN1, 

men har inte haft något att invända mot sättet att beräkna ränta. 

 

UTREDNING 

Åklagaren och Sekretess NN1 har som bevisning åberopat förhör med Sekretess 

NN1 genom uppspelning av videoförhör, den tilltalade Abdul Dostmohammadi 

samt vittnesförhör med Sekretess NN2, Sekretess NN3 och Sekretess NN4, se  

bilaga 1. 

 

Sekretess NN1 har i huvudsak berättat följande: Hon bor varannan vecka hos sin 

mamma, Sekretess NN2, och sin pappa, Sekretess NN4. Hennes mamma har arbetat 

vid Cura i Sölvesborg dit det kommer ensamkommande flyktingbarn. När Abdul 

Dostmohammadi, Abbe, som han kallas, blev myndig och inte fick bo kvar inom 

Curas försorg fick han flytta hem till hennes mamma. Abbe och hennes mamma 

inledde ett förhållande och till en början tyckte hon om Abbe. Även om hennes 
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mamma och Abbes förhållande avslutades bodde Abbe ändå kvar hemma hos dem, 

men efter hand började han bli mer och mer närgången. Han gillade att kramas, men 

kramarna ledde till pussar på kinden och sedan tyckte hon att pussarna hamnade lite 

väl nära hennes mun. Hon kan inte minnas vilken dag det hände, men det var 

samma dag som de hade begravt hennes hund. Hon var hemma tillsammans med sin 

mamma och Abbe. Det var en lördagkväll och de spelade kort och Abbe drack  

alkohol. De började dansa hemma i vardagsrummet och han höll om henne. Sedan 

började han ta på henne på ett sätt som hon inte kände var okej. Abbe höll med sin 

ena hand runt hennes rygg. När hennes mamma gick in på toaletten tog Abbe sin 

andra hand innanför hennes klänning och trosor. Han förde sina fingrar fram och 

tillbaka. Det hela pågick fram till dess att hennes mamma kom ut från toaletten. 

Först då släppte Abbe henne. Hon blev ledsen och gick in på sitt rum. Hennes 

mamma kom efter henne och frågade vad som hade hänt, eftersom denna hade 

märkt att det var något. Hon berättade som det var och hennes mamma blev väldigt 

upprörd. Hon gick och la sig i sin mammas säng, men hörde sedan hur hennes 

mamma konfronterade Abbe, vilken nekade. Abbe bodde kvar hemma hos dem, 

men det kändes konstigt för henne. På måndagen när hon var i skolan ville hon inte 

gå hem igen. På onsdagen bad hon om att få flytta hem till sin pappa fast hon inte 

skulle åka dit förrän på fredagen. Hon berättade även för sin syster, Sekretess NN3, 

vad som hade hänt. Systern berättade i sin tur för deras pappa. Hennes pappa, som 

gjorde en polisanmälan, pratade med hennes mamma. Hennes mamma ville inte 

polisanmäla, eftersom denna var rädd för att Abbe skulle få lämna Sverige då. 

 

De i målet hörda personerna har berättat i huvudsak följande. 

 

Abdul Dostmohammadi: Han träffade Sekretess NN1 första gången 2016 när han 

flyttade in hos Sekretess NN2 på grund av att han inte längre fick bo i kommunens 

hem. Sekretess NN2 var hans kontaktperson. Han hade ingen stans att bo. Han och 

Sekretess NN2 inledde ett förhållande i december. Sekretess NN1 fick reda på detta 

i februari 2017 när han kom hem från lassarettet. Sekretess NN2 hade sällskap med 
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en annan man samtidigt. Egentligen var Sekretess NN1 kär i honom och blev besvi-

ken på honom. Sekretess NN1 hade tagit cigaretter. Han såg Sekretess NN1 som  

en syster. Han berättade därför för Sekretess NN2 vad Sekretess NN1 gjorde. Han 

och Sekretess NN1 hade därför en konflikt och Sekretess NN1 ville ha ut honom ur 

huset. Sekretess NN1 försökte etablera en relation med hans kamrater, som besökte 

honom. Den aktuella dagen begravde de Sekretess NN1:s hund. Han kände av ska-

dan i handleden, som han tidigare hade vrickat, och la sig för att vila. Han blev 

väckt och bads komma ner. På bordet stod alkohol. Sekretess NN2 frågade om han 

ville dricka något, vilket han inte ville. Det har tidigare hänt att de har druckit och 

spelat kort. I kylen stod lite whisky och Sekretess NN2 bad honom ta fram flaskan. 

Alla tre drack alkohol. Sekretess NN1 förlorade i kortspelet och drack därför  

mycket. Även han och Sekretess NN2 drack en del. Sekretess NN1, som hade  

nattlinne på sig, och Sekretess NN2 gick och bytte om till finkläder, knälånga klän-

ningar. Han frågade varför de hade klätt upp sig. Sekretess NN2 och Sekretess NN1 

satte på musik och ville att även han skulle klä upp sig. Han gick upp och bytte om. 

När han kom ner igen ville Sekretess NN2 att han skulle sätta på hennes persiska 

favoritmusik, vilket han gjorde. Sekretess NN1 satt och pratade med sina kamrater. 

Sekretess NN2 uppmanade Sekretess NN1 att komma ut och dansa med dem.  

Sekretess NN2 gick ut till köket och hämtade en öl i kylen. Han tog Sekretess 

NN1:s hand och dansade. Det tog 20 – 30 sekunder tills Sekretess NN2 kom till-

baka från köket. Alla tre dansade sedan tillsammans. Det var sent och klockan var 

mycket. Sekretess NN1 sa att hon hade ont i huvudet och ville vila. De hade då dan-

sat två till tre låtar. Sekretess NN1 gick till sin mammas sovrum. Han gick upp till 

sitt rum på ovanvåningen. Efter fem minuter kom Sekretess NN2 upp till hans rum. 

Sekretess NN2 var upprörd och grät. Sekretess NN2 skrek att de inte kunde fortsätta 

så här och vara ifrån varandra. Sekretess NN2 ville att de skulle vara tillsammans 

igen. Han kände sig pressad av tjatet. Han sa att de inte kunde vara tillsammans på 

samma villkor som tidigare. Han och Sekretess NN2 gick och la sig. Nästa dag  

tittade de på film. Sekretess NN2 var väldigt glad. Sekretess NN1 kom också och 

tittade på film. Det Sekretess NN1 har berättat har aldrig inträffat. Sekretess NN1 
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beskyller honom på grund av personliga problem. Sekretess NN1 ville inte att han 

skulle bo hos hennes mamma. Tidigare var Sekretess NN1 sur på honom och sa till 

sin syster, Sekretess NN3, att han var jobbig och att hon inte ville ha honom där. 

Sekretess NN1 bodde kvar under helgen och i början av veckan. Sekretess NN1:s 

pappa arbetade utomlands. På tisdagen flyttade Sekretess NN1 till sin pappa.  

Sekretess NN1 kom inte tillbaka till sin mamma. Han bodde kvar hos Sekretess 

NN2 till den 10 eller 11 oktober 2017 då han fick reda på vad som hade hänt.  

Sekretess NN2 berättade att Sekretess NN1 hade berättat för sin pappa att han hade 

gjort något sexuellt gentemot Sekretess NN1. Han sa åt Sekretess NN2 att denna 

inte skulle berätta för Sekretess NN1 vad han hade berättat om Sekretess NN1:s 

förehavanden. Sekretess NN2 sa att allt skulle ordna sig. Han återvände till skolan. 

Sekretess NN2 var helt förändrad och sa att hon inte skulle hjälpa honom utan ställa 

upp helt för sin dotter. Sekretess NN2 sms:ade honom för en vecka sedan och  

önskade honom lycka till med förhandlingen.  

 

Sekretess NN2: På kvällen spelade de kort och lyssnade på musik. Sekretess NN1 

bytte om till en klänning med långa armar. De dansade alla tre. Hon och Abbe de-

lade på en Mintu. Sekretess NN1 drack Coca cola. I efterhand har hon fått reda på 

att Sekretess NN1 också drack alkohol. Hon var på toaletten och när hon kom till-

baka till vardagsrummet dansade Sekretess NN1 och Abbe, varvid Abbe höll om 

Sekretess NN1:s midja. De for ifrån varandra och båda två såg skamsna ut. Det såg 

skyldigt ut från båda håll, eftersom de flög ifrån varandra. Sekretess NN1 sprang 

direkt in i sovrummet. Hon följde direkt efter Sekretess NN1 för hon förstod att 

något hade hänt. Sekretess NN1 berättade att Abbe hade försökt att kyssa henne och 

tagit henne på rumpan. Sekretess NN1 hade sagt åt Abbe att sluta och försökt 

knuffa bort Abbe, som var starkare. Sekretess NN1 verkade skamsen. Hon frågade 

varför Sekretess NN1 inte hade ropat på henne. Inne på toaletten pratade hon med 

Abbe, som inte hade några direkta svar. Abbe menade att han inte hade gjort något 

fel, men om de ansåg det bad han om ursäkt. Sekretess NN1 visste om att hon 

tyckte väldigt mycket om Abbe. Hon pratade igen med Sekretess NN1 på morgonen 
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och frågade vad som egentligen hade hänt. Sekretess NN1 sa att Abbe hade försökt 

kyssa med tungan och tagit henne på rumpan innanför klänningen. Abbe bodde kvar 

hemma hos henne efter händelsen. Hon var arg och besviken. Abbe och Sekretess 

NN1 fick därefter inte vara ensamma hemma, kramas eller kyssas på kinden. Hon är 

timvikarie och ville inte att Sekretess NN1 var ensam hemma med Abbe någon 

timme. Hon minns inte varför Sekretess NN1 inte var hos henne veckan efter hän-

delsen. Efter att anmälan var gjord har Sekretess NN1 inte varit hemma hos henne. 

Hon frågade Sekretess NN1 hur polisförhören hade gått. Sekretess NN1 tyckte till 

en början att det var lite konstigt att hon och Abbe var tillsammans. Sekretess NN1 

var nog lite förtjust i Abbe och så var det åldersskillnaden. De blev tillsammans 

efter en och en halv månad. Abbe flyttade in i november 2016. Sekretess NN1 sa 

inte så mycket när denna fick reda på relationen. Sekretess NN1 är väldigt bra på att 

dölja sina känslor. Sekretess NN1 har tyckt om Abbe som person. Sekretess NN1 

har inte tyckt om Abbes sätt att behandla djuren. Abbe har varit beskyddande 

gentemot Sekretess NN1. Abbe har lagt sig i Sekretess NN1:s relation till andra 

pojkar. Sekretess NN1 har tagit cigaretter från henne. Hon röker inte själv, men 

hade två paket i bilen. Hon skulle ge cigaretterna till sin mamma. Hon upptäckte 

själv att cigaretterna var borta. Abbe sa inte något. Hon tyckte väldigt mycket om 

Abbe och därför fick han bo kvar hos henne. Hon ville inte göra någon polisanmä-

lan för hon var rädd för att Abbe skulle skickas tillbaka till Afghanistan. Om  

Sekretess NN1 hade skrikit på hjälp hade hon hört det. Hon berättade för Abbe att 

Sekretess NN1:s pappa hade gjort polisanmälan. Abbe beslutade sig för att flytta. 

De har träffats på stan och hon har ringt till Abbe. Sekretess NN1 visar inte sina 

känslor och därför förstod inte hur dåligt dottern mådde. Hon tror inte att Sekretess 

NN1 ljuger. 

 

Sekretess NN3: Hon är storasyster till Sekretess NN1. Hon var hemma tillsammans 

med Sekretess NN1 hos deras farmor. Sekretess NN1 berättade för henne att hon 

skulle hem till deras mamma. Sekretess NN1 berättade att Abbe var hemma och på 

frågor berättade Sekretess NN1 att deras mamma hade sagt att hon inte fick berätta 
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något. Det var några veckor tidigare och hunden hade begravts. Deras mamma och 

Abbe hade druckit alkohol. Deras mamma gick på toaletten. Sekretess NN1 och 

Abbe dansade. Abbe hade hånglat upp Sekretess NN1 och tagit både fram och bak 

under trosorna. Sekretess NN1 var ledsen. Sekretess NN1 brukar vara väldigt öppen 

gentemot henne och brukar tala sanning. Sekretess NN1 berättade att hon hade för-

sökt knuffa bort Abbe, men det hade inte gått. Hon pratade med sin storebror om 

vad som hade hänt. Hon hade tänkt vänta och ta upp det med deras mamma. Hon 

frågade Sekretess NN1 och det var okej att ringa till deras pappa och berätta vad 

som hade hänt. Pappan gjorde en polisanmälan. Sekretess NN1 blev kvar hos deras 

pappa och besökte inte deras mamma mer. Hon är hemma en gång i månaden och 

försökter ha kontakt med Sekretess NN1 per telefon en gång i veckan. Sekretess 

NN1 har berättat att Abbe har slagit deras mamma på rumpan vid flera tillfällen. 

Sekretess NN1 tyckte inte om det. Det var inte bra i skolan. Tidigare hade det varit 

problem mellan Sekretess NN1 och deras mamma. Första gången hon pratade med 

sin mamma uppgav denna att Sekretess NN1 hade ljugit om andra saker som ett 

förhållande med en pojke som hon fick träffa. 

 

Sekretess NN4: Sekretess NN1 hade berättat för sin storasyster, Sekretess NN3, om 

en kväll hemma hos sin mamma. Sekretess NN3 berättade att de hade begravt hun-

den och under kvällen hade mamman varit på toaletten. Abbe hade gjort närmaden 

mot Sekretess NN1, ”hånglat upp henne”. Sekretess NN1 ville inte prata mer med 

honom om det. De pratade igen dagen efter. Han skrev frågor och målsäganden fick 

skriva svaren. Det hade blivit avbrutet när mamman kom ut från toaletten. Sekretess 

NN2 blev arg eller upprörd. Sekretess NN1 hade gått och lagt sig. Två veckor efter 

händelsen fick han reda på det. Sekretess NN1 visade agg gentemot Abbe och ville 

inte åka hem till mamman om Abbe var där. Innan aktuell händelse har Sekretess 

NN1 inte varit negativ till att åka till mamman och Abbe. Sekretess NN2 skulle  

arbeta sent och ville att Sekretess NN1 skulle vara kvar hos honom. Initialt förstod 

han inte att Sekretess NN2 inte ville att Abbe och Sekretess NN1 skulle vara  

ensamma hemma. Sekretess NN1 har för honom berättat att något hade inträffat, 
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men inte exakt vad. Det var den äldre dottern som har berättat om detaljerna. Han 

pratade med modern, som berättat att när hon kom ut från toaletten stod Abbe och 

Sekretess NN1 och höll om varandra. Sekretess NN1 sa att Sekretess NN2 trodde 

att båda två hade gjort något opassande och att Sekretess NN2 blev arg på dem båda 

två. Abbe har varit inneboende i familjen och varit som en storebror för Sekretess 

NN1. Abbe hade sagt nu är jag din pappa och det hade målsäganden inte tyckt om. 

Abbe har inte alltid varit så snäll med djuren. Sekretess NN1 tyckte om djuren.  

Sekretess NN1 har tidigare berättat Abbe inte var snäll mot katten och hunden. 

Abbe har också varit oförskämd mot Sekretess NN2 om bl.a. deras åldersskillnad.  

 

DOMSKÄL 

Skuld 

Abdul Dostmohammadi har förnekat att han vidrört Sekretess NN1 sexuellt  

utan gjort gällande att han endast hållit i handen när de dansat. Mot Abdul  

Dostmohammadis uppgifter står Sekretess NN1:s berättelse. Sekretess NN1 har 

lämnat i stora delar en sammanhängande och detaljerad berättelse. Det har inte 

framkommit något som talar för att Sekretess NN1 har anledning att falskeligen 

anklaga Abdul Dostmohammadi för brott. Sekretess NN1 har framstått som trovär-

dig. Sekretess NN1 har uppgett att Abdul Dostmohammadi fört in sin ena hand  

innanför klänningen och trosorna samt fört sina fingrar fram och tillbaka. Abdul 

Dostmohammadi har avbrutit och släppt taget om Sekretess NN1 när Sekretess 

NN2 kommit ut från toaletten och in i vardagsrummet. Sekretess NN1:s uppgifter 

stöds av vad vittnena Sekretess NN2, Sekretess NN3 och och Sekretess NN4 läm-

nat. 

 

Det står klart genom Sekretess NN1:s uppgifter och utredningen i övrigt att  

Abdul Dostmohammadi förfarande har varit ägnat att kränka Sekretess NN1:s  

sexuella integritet. Enligt tingsrättens mening råder det inget tvivel om att Abdul 

Dostmohammadi haft uppsåt såvitt avser de omständigheter som innebär att  

förfarandet varit ägnat att kränka Sekretess NN1:s sexuella integritet. Abdul  
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Dostmohammadi har därigenom gjort sig skyldig till sexuellt ofredande gentemot 

Sekretess NN1. Åtalet är därmed styrkt. 

 

Påföljd 

Abdul Dostmohammadi var 18 år gammal vid gärningstillfället och är tidigare 

ostraffad.  

 

Kriminalvårdens har avgett yttrande. Abdul Dostmohammadi har vid huvudför-

handlingen samtyckt till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst.  

 

Den brottslighet som Abdul Dostmohammadi har gjort sig skyldigt till är av sådan 

art att påföljden bör bestämmas till fängelse. Såsom särskilda skäl för att bestämma 

påföljden till villkorlig dom i stället för fängelse kan rätten beakta att den tilltalade 

samtycker till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan 

föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständig-

heter.  

 

Abdul Dostmohammadi har samtyckt till att domen förenas med en föreskrift om 

samhällstjänst. En föreskrift om samhällstjänst framstår som lämplig med hänsyn 

till vad som framkommit om Abdul Dostmohammadis person och övriga omstän-

digheter. Det saknas särskild anledning att befara att Abdul Dostmohammadi kom-

mer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Det finns därför särskilda skäl att 

bestämma påföljden för Abdul Dostmohammadi till villkorlig dom med föreskrift 

om samhällstjänst.  

 

Antalet timmar samhällstjänst ska bestämmas till 100 timmar. Om fängelse i stället 

hade valts som påföljd, skulle fängelsestraffets längd ha bestämts till tre månader. 
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Skadestånd 

Abdul Dostmohammadi har bestritt Sekretess NN1:s skadeståndsyrkande. Till följd 

av utgången i skuldfrågan är Abdul Dostmohammadi skadeståndsskyldig gentemot 

Sekretess NN1. 

 

Abdul Dostmohammadi handlande har enligt tingsrättens mening inneburit en så 

allvarlig kränkning av Sekretess NN1:s integritet att ersättning för kränkning bör 

utgå. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktar tingsrätten  

Sekretess NN1:s unga ålder och att gärningen begåtts i det gemensamma hemmet. 

Mot denna bakgrund finner tingsrätten att skälig ersättning för kränkning avseende 

Sekretess NN1 uppgår till 15 000 kr. 

 

Om ränteyrkandet råder inte tvist. 

 

Brottsofferfond 

Abdul Dostmohammadi har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. 

Han ska därför betala en avgift till brottsofferfonden med 800 kr. 

 

Ersättning 

Av Björn Attnarsson och Filip Rydell begärda ersättningar bedöms som skäliga. 

 

Kostnaderna för det offentliga försvaret och den särskilda företrädaren ska, med 

hänsyn till Abdul Dostmohammadis personliga och ekonomiska situation, i sin hel-

het staten betala. 
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BLEKINGE TINGSRÄTT 

Blekinge tr 

Domare 3. 

DOM 

2018-01-12 

B 2618-17 

 

 

 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) 

Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha kommit in 

till tingsrätten senast den 2 februari 2018.  

 

 

 

Lise-Lotte Bäckström 

 

I avgörandet har deltagit rådmannen Lise-Lotte Bäckström samt nämndemännen 

Christer Leksell (skiljaktig), Lindis Olsson och Therése Åberg (skiljaktig). 

 

Skiljaktig mening, se bilaga 3. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. 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 da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet 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 an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen 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 prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet 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 skadeståndstal-
an 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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 2
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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 angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive 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,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden 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 målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen 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 si-
dan 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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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