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DOMSLUT

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

2016-11-12 -- 2016-11-13

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 30 å 50 kr
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NORRKÖPINGS
TINGSRÄTT
TR 5

DOM
2017-10-11

Mål nr: B 3301-16

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
Arif Moradi ska utge skadestånd till Sekretess A med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt
6 § räntelagen (1975:635) från den 12 november 2016 till dess betalning sker.

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna
som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar, eller som förekommer i bilagor till
denna dom, och som avser eller som kan röja målsägandens identitet ska bestå i målet.

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

Ersättning
1. Caroline Irander tillerkänns ersättning av allmänna medel med 24 744 kr. Av beloppet

avser 19 795 kr arbete och 4 949 kr mervärdesskatt.
2. Agneta Stangel tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 19 711 kr. Av beloppet avser 15 769 kr arbete och 3 942 kr
mervärdesskatt.

3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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BEGÄRAN M.M. 

 

Åklagaren har begärt att Arif Moradi ska dömas för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 

10 § brottsbalken. Åklagaren har påstått att följande har hänt. 

 

Arif Moradi har den 12-13 november 2016 i Söderköping ofredat Sekretess A, först 

i ett tv-rum och sedan i ett sovrum. Sålunda har han upprepade gånger berört 

hennes bröst och stjärt. Han har vidare pussat henne på ryggen. I sovrummet har 

Moradi suttit gränsle över Sekretess A när hon legat ner.  

 

Gärningen har varit ägnad att kränka Sekretess A:s sexuella integritet.  

 

Arif Moradi begick gärningen med uppsåt. 

 

Sekretess A (hädanefter kallad målsäganden), som biträtt åtalet och åberopat samma 

bevisning som åklagaren, har begärt att Arif Moradi ska betala skadestånd till henne 

med 7 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 november 2016 till dess 

betalning sker. Yrkandet avser kränkning.  

 

Arif Moradi har förnekat brott och motsatt sig att betala skadestånd och inte 

vitsordat något belopp som skäligt.  

 

UTREDNING 

 

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat SMS-konversation mellan 

målsäganden och vittnet Jannike Svensson.  

 

Målägandeförhör med Sekretess A samt vittnesförhör med Jannike Svensson har 

spelats upp. Arif Moradi har hörts över åtalet. Därutöver har vittnesförhör hållits 

med Eva-Lotta Martinsson och Elin Westerlund.  
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Av utredningen har inledningsvis följande framkommit. Målsäganden var 

konfirmand på ett konfirmationsläger där även Arif Moradi befann sig i egenskap 

av ungdomsledare. Målsäganden befann sig i ett TV-rum tillsammans med Arif 

Moradi och konfirmanden/vännen Jannike Svensson. Det är ostridigt att Arif 

Moradi där masserade målsäganden men det råder delade meningar om på vems 

initiativ och på vilket sätt så skedde. Därefter gick de tre in i ett sovrum för att sova 

på tre madrasser som låg jämte varandra. I rummet befann sig även ungdomsledaren 

Elin Westerlund. Arif Moradi masserade målsägandens rygg och rumpa genom att 

sitta på dennes ben när målsäganden låg på mage. Jannike Svensson låg då bredvid 

dem. Målsäganden och Jannike Svensson sökte därefter samma natt upp 

församlingspedagogen och ledaren Eva-Lotta Martinsson för att berätta om 

händelsen. De hörda har i huvudsak berättat följande.  

 

Målsäganden: Hon har alltid känt en lite obehaglig känsla av Arif, men hon vet inte 

varför. Allt började uppe i klocktornet. Arif ville ha en kram, sa att hon var fin och 

strök henne över ryggen. Han sa ”kom hit” och hon blev lite rädd. De lekte 

kurragömma och han gömde sig hela tiden på samma ställe som henne och sa att 

hon var fin. I en hiss höll han om henne bakifrån genom att hålla sina armar över 

hennes armar och bröst. Hon kände att han hade stånd. Han försökte vända hennes 

huvud och hade pussläppar, som att han ville kyssa henne, men då hittade de övriga 

vännerna dem. Hon lagade sedan mat med Arif. Hon och Jannike skulle sova i ett 

rum med en annan person. Arif packade också upp sin säng bredvid hennes. Hon sa 

inget utan gick till ett TV-rum med Jannike. Han kom dit och började massera 

hennes axlar. Sen frågade han henne och Jannike om de ville ha bröst- och 

rumpmassage. De sa nej. Hon satt i sovshorts och nattlinne utan bh. Helt plötsligt 

började Arif gå ner mot magen och greppade tag om hennes bröst innanför 

kläderna. Hon tog bort hans händer och flyttade sig närmre Jannike. Hon frågade 

vad han gjorde, ”bröstmassage” sa han. Hon sa att hon inte ville det men att han fick 

ge henne vanlig massage i sådana fall. Han fortsatte massera henne vanligt. Hon 

hade panik men ville inte åka hem och lämna Jannike. Senare låg hon på mage i 
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sovrummet och han satt gränsle över henne. Han drog upp hennes tröja och gav 

henne ryggmassage. Han försökte dra upp henne, men hon ville inte. Efter ett tag 

började han flytta sig längre ned och drog ned hennes shorts. Hon hade stringtrosor 

och han började dra i trosorna och massera hennes rumpa. Han greppade tag i 

mitten av skinkorna och ”spankade” dem. Han rörde inte hennes underliv. Han 

pussade även på hennes rygg. Hon upplevde massagen som sexuell. Hon frågade 

vad han gjorde och då svarade han ”rumpmassage”. Hon blev jätterädd. Hon kom 

loss och sprang till toan och började sms:a till Jannike. Jannike var i rummet när det 

hände, bara någon meter ifrån men hon bara låg där utan att säga något. Hon vet 

inte om Jannike var för rädd för att säga något. Jannike sa senare att hon hade hört 

henne säga nej. Hon vet inte om Elin såg eller hörde något. Hon kände inte att 

ledaren Eva-Lotta tog henne på allvar. Hon mådde dåligt efter händelsen och kände 

sig utnyttjad. Hon var inte direkt kompis med Arif innan, men hon var inte rädd för 

honom. Hon var inte förtjust i honom på något sätt och har inte visat några sådana 

signaler. Massagen pågick sammanlagt i ca 30 min.  

 

Arif Moradi: Det var första gången han var med som ungdomsledare på lägret. Han 

satt i TV-rummet med målsäganden och Jannike när målsäganden bad honom om 

massage. Han masserade hennes axlar på ett vanligt sätt. Det stämmer inte att han 

tog målsäganden på brösten innanför kläderna. Han kan inte ha gjort något som 

målsäganden kan ha missförstått. Han minns inte vad målsäganden hade på sig. Han 

var jättetrött men det var målsäganden som bad honom fortsätta massera eftersom 

det var skönt. Efter några minuter gick de och lade sig. Det fanns inga bestämda 

sovplatser så han frågade målsäganden, Jannike och Elin om han kunde sova i deras 

rum. I sovrummet gav han målsäganden ryggmassage. Målsäganden låg på mage på 

sin madrass och pratade killproblem med Jannike som låg bredvid. Han vet inte om 

Jannike såg vad som hände, men hon har nog hört. Han satt gränsle över 

målsäganden eftersom hon bad om det. Målsäganden bad honom att massera från 

ryggen till benen och sen på rumpan. Han masserade henne på rumpan under två till 

tre sekunder ovanpå hennes sovshorts men avbröt då det kändes obekvämt. Det 
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stämmer inte att han kom åt hennes bröst eller att han höll fast henne. Det stämmer 

inte heller att han drog i hennes stringtrosor. Han ville inte massera mer eftersom 

han var trött, vilket han sa till målsäganden. Målsäganden gick då till toaletten. Han 

kollade Jannikes mobiltelefon på grund av att det lät om den då den vibrerade. Han 

såg bara att meddelanden kommit från målsäganden men läste inte. Han lämnade 

telefonen och gick bort till toaletten där målsäganden befann sig. Jannike kom 

också dit och gick in till målsäganden medan han gick tillbaka och sov. Mötet 

dagen efter gick bra. Målsäganden sa då inget om att han skulle ha tagit henne på 

brösten eller liknande. Han hade ingen särskild relation till målsäganden men de 

hade setts via kyrkan. Han var inte osams med varken henne eller Jannike. Han 

märkte inte att målsäganden kände obehag inför honom. När de var i klocktornet 

tidigare samma dag som händelsen tog han och målsäganden bilder ihop med bådas 

mobiltelefoner. Hon kramade honom och frågade om hon kunde få laga mat med 

honom. Han vet inte varför målsäganden påstår att han har gjort detta men han tror 

att det är målsägandens mamma som har påverkat henne. 

 

Jannike Svensson: Arif frågade om hon och målsäganden ville ha rump- och 

brötsmassage men de sa skarpt nej. Målsäganden tackade dock ja till vanlig 

massage. Arif gick ändå på målsäganden och tog henne på olämpliga ställen. 

Målsäganden sa nej flera gånger men han fortsatte ändå. Han masserade först 

utanpå kläderna på dennes axlar/rygg sedan mage och bröst. När han började ta 

innanför tröjan så fick målsäganden panik och sa typ ”nej Arif!”, men han sa bara 

”jo, det är skönt”. Han tafsade och klämde på brösten. Målsäganden flyttade sig 

närmare henne, men han tog tillbaka henne och sa att han inte skulle göra om det. 

Målsäganden hade shorts och en tröja på sig. Han masserade i ca tre minuter. Hon 

hörde inte om han sa något till målsäganden när han tog henne på brösten. De gick 

sen till sovrummet. Arif sa till målsäganden att lägga sig på mage så han kunde 

massera hela ryggen. Han satte sig på målsägandens ben. Han tog på hennes rumpa 

genom att känna och klämma. Det var mer som tafs än massage. Han masserade 

först på kläderna sedan under tröjan. Hon tror inte att han var innanför 
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målsägandens sovshorts. Hon somnade till i ca tio minuter och vaknade av ett 

ljussken, det var Arif som stod och höll på med hennes mobiltelefon. Målsäganden 

hade skrivit att hon skulle komma till toaletten. Hon gick dit och träffade 

målsäganden som såg rädd ut. De ville inte att Arif skulle höra dem så de sms:ade 

varandra inne på toaletten. De berättade sen omedelbart för en ledare vad som hade 

hänt. Arif var en snäll och trevlig kille innan den aktuella händelsen.  

 

Eva-Lotta Martinsson: Hon hade känt målsäganden i några månader och Arif sedan 

2013/2014. Arif var dels ungdomsledare men hade även dopundervisning för en av 

prästerna i församlingen. Det var en liten grupp på lägret som var på väg att lära 

känna varandra. Målsäganden och Arif lagade mat och verkade ha trevligt. Hon 

blev väckt vid ca 03-tiden av målsäganden och Jannike. De sa att Arif har rört vid 

Jannikes mobiltelefon och att han hade masserat målsäganden. De var båda 

upprörda och rädda. Hon förstod att det var något viktig som hade hänt. Hon gick 

och väckte Arif och sa till honom att han fick flytta ut från rummet. Dagen efter när 

hon pratade med Arif upplevde hon att han blev förvånad. Målsäganden sa då något 

om att hon inte tyckte att massagen var okej. Arif hade kommit åt med händerna på 

områden där det kändes obehagligt. Båda tjejerna visade även ilska över att Arif 

hade rört vid telefonen. Det verkade mer som ett missförstånd. När de lämnade 

lägret kändes det som att de hade rett ut händelsen. I ett samtal veckan efter lägret 

beskrev målsäganden att Arif hade masserat henne nedåt rumpan och 

vidrört/kommit åt nedåt brösten. Hon förstod det mer som att han hade masserat på 

ryggen och mer kommit lite långt nedåt sidorna. Målsäganden berättade att de hade 

suttit och pratat i soffan och där hade hon fått massage på ryggen. I sovrummet hade 

hon sen också fått massage på ryggen och nedåt rumpan. Hon vet inte varför hon 

inte ringde till målsägandenas föräldrar när hon fick reda på vad som hade hänt eller 

dagen efter inför mötet. 

 

Elin Westerlund: Hon hade känt målsäganden i några månader. Hon hade känt Arif 

i ett till två år. Hon uppfattade stämningen mellan målsäganden och Arif som 
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avslappnad, de verkade ha roligt tillsammans. Hon sov ca tre till fyra meter från 

målsäganden, Arif och Jannike. Det var lite småprat, som på ett vanligt läger. Hon 

tror att Arif sa ”vi går ut, kom igen!”. Varken målsäganden eller Jannike verkade 

vilja följa med ut. Hon sa till dem att de inte fick gå ut, varefter hon somnade. Det 

är inte vanligt att en ungdomsledare har en sådan relation till övriga konfirmander 

men Arif var lite i en mellanroll. Hon har varken sett eller hört Arif ta målsäganden 

på brösten eller rumpan. Hon låg och sov. Det kan ha hänt saker som hon inte vet 

om när hon sov. Hon vaknade av att någon rörde sig i rummet. Det var Arif som 

kollade i en mobiltelefon. Han sa att han bara skulle stänga av ljudet. Hon somnade 

igen och vaknade av att en ledare bar ut Arifs madrass. Dagen efter hade de ett 

samtal. De pratade om att Arif hade tagit Jannikes mobiltelefon och att 

målsäganden tyckte det var jobbigt att Arif hade masserat henne. Hon hade sett Arif 

massera målsäganden men tänkte inte så mycket på det, det såg vänskapligt ut. Hon 

upplevde inte målsäganden som direkt obesvärad vad hon kan minnas. Hon har inte 

haft kontakt med målsäganden på flera månader. Hon har träffat Arif någon enstaka 

gång efter händelsen och följer honom på sociala medier.  

 

Åklagaren har läst upp uppgifter från förhör med polisen den 19 januari 2017 

intagna i förundersökningsprotokollet, aktbil. 12, s. 64 st. 2, där hon angett följande. 

 

”Elin märkte inte när Arif tittade i Jannikes telefon men hon har hört efteråt att det hände.” 

 

Hon kan ha blandat ihop det och det kan ha varit så att hon inte såg Arif på natten. 

Hennes minne var bättre då än nu. 

 

DOMSKÄL 

 

Skuld 

 

Allmänna utgångspunkter 
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Av 6 kap. 10 § brottsbalken följer att den som sexuellt berör ett barn under femton 

år, utan att beröringen anses vara en sexuell handling i den mening som avses i 

bestämmelserna om bl.a. våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn, ska 

dömas för sexuellt ofredande. En beröring är sexuell om den har en sexuell 

inriktning i den meningen att det är fråga om att söka reta eller tillfredsställa 

gärningsmannens sexualdrift. Handlingen ska vidare ha en klar och för en vuxen 

person otvetydig sexuell prägel. 

 

För en fällande dom i ett brottmål krävs att domstolen genom den utredning som har 

lagts fram finner det vara ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig 

skyldig till det som läggs honom till last. Det är åklagarna som har hela bevisbördan 

för att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Den tilltalades berättelse ska 

därför godtas om den inte är så osannolik att den kan lämnas utan avseende eller 

motbevisas av åklagaren. 

 

För att en målsägandes berättelse ska kunna läggas till grund för en fällande dom 

krävs att målsäganden är trovärdig och att hans eller hennes berättelse framstår som 

fullt tillförlitlig. Det får inte finnas svagheter i utsagan eller omständigheter som ger 

upphov till ett rimligt tvivel. I de allra flesta fall krävs därtill att en trovärdig 

berättelse från en målsägande vinner stöd av annan bevisning. 

 

Tingsrättens bedömning  

 

Har händelsen utspelat sig på det sätt målsäganden har berättat om? 

 

Tingsrätten anser att målsäganden på ett detaljrikt, konsistent och sammanhängande 

sätt berättat att Arif Moradi har agerat i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivning. Hon har utförligt beskrivit de olika delarna i händelseförloppet 

och hur hon upplevde situationen. Hon har vidgått att hon samtyckte till att Arif 

Moradi gav henne vanlig massage men berättat att hon uttryckligen sa nej på fråga 
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från Arif Moradi om hon ville ha bröst- och rumpmassage. Arif Moradi har därefter 

enligt målsäganden berört bl.a. hennes bröst och rumpa samt pussat henne på 

ryggen. Hon har upplevt det som en sexuell massage. Det har inte framkommit 

något som tyder på att målsäganden haft motiv att falskeligen anklaga Arif Moradi, 

snarare talar hennes uppgifter i SMS till Jannike Svensson samma natt, om att hon 

kände visst motstånd att berätta om händelsen för någon, för motsatsen. Hennes 

uppgifter får dock beaktas med viss försiktighet med hänsyn till att dessa lämnats 

genom uppspelning av polisförhör som hållits under förundersökningen, vilket 

innebär att det inte funnits samma förutsättningar för den tilltalades offentliga 

försvarare att hålla motförhör. Sammantaget anser dock tingsrätten att målsäganden 

uppfattats som mycket trovärdig och att hennes uppgifter bedöms som tillförlitliga. 

 

Målsägandens berättelse får i allt väsentligt stöd av vad vittnet Jannike Svensson 

berättat. Enligt Jannike Svensson föreslog Arif Moradi att han skulle ge henne och 

målsäganden bröst- och rumpmassage, vilket de sa nej till. Hon har därefter sett hur 

Arif Moradi tagit på målsägandens axlar, bröst, rygg och rumpa. Jannike Svensson 

uppfattade Arif Moradis agerande mer som tafs än massage. Målsägandens 

berättelse får vidare starkt stöd av den SMS-konversation som ägde rum mellan 

henne och Jannike Svensson omedelbart efter händelsen, som utöver de iakttagelser 

Jannike Svensson gjort även ger stöd för att Arif Moradi pussade målsäganden på 

ryggen. Det framstår för tingsrätten som uteslutet att målsäganden och Jannike 

Svensson har hittat på händelseförloppet de båda beskrivit mot bakgrund av den 

korta tidsrymd som de i sådana fall skulle haft på sig för att komma överens om 

berättelsen innan de skickade SMS till varandra på toaletten och därefter sökte upp 

Eva-Lotta Martinsson.  

 

Målsägandens berättelse vinner därutöver till viss del stöd av vad vittnet Eva-Lotta 

Martinsson berättat om att hon på natten blev väckt av målsäganden och Jannike 

Svensson som hon uppfattade som upprörda och rädda och som berättade att Arif 
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Moradi hade masserat målsäganden. Vittnet Elin Westerlund har inte gjort några 

direkta iakttagelser som har betydelse för bedömningen. 

 

Arif Moradi har berättat att han inte tagit på målsäganden på det sätt åklagaren gjort 

gällande. Han har vidare berättat att det inte fanns något otalt mellan honom och 

målsäganden eller vittnet Jannike Svensson men att det kan vara målsägandens 

mamma som påverkat målsäganden.  

 

Tingsrätten finner sammantaget att uppgifterna från målsäganden i sig är så 

tillförlitliga och att de vinner sådant stöd av utredningen i övrigt att åklagaren har 

uppfyllt sitt beviskrav. De uppgifter som Arif Moradi lämnat påverkar inte den 

bedömningen. Tingsrätten anser att den gärning som målsäganden har berättat om, 

för en vuxen person har en klar och otvetydig sexuell karaktär. Tingsrätten anser 

sammanfattningsvis att åklagaren i målet har styrkt den objektiva delen av 

gärningsbeskrivningen. 

 

Har Arif Moradi haft uppsåt till gärningen? 

 

För att Arif Moradi ska fällas till ansvar för sexuellt ofredande krävs dock att 

åklagaren även har styrkt att han haft uppsåt beträffande de objektiva 

brottsrekvisiten.  

 

Arif Moradi har förnekat att han tagit på målsägandens bröst men vidgått att han 

efter fråga från målsäganden masserat hennes rumpa under några sekunder.  

 

Tingsrätten konstaterar att en gärningsman inte behöver ha haft uppsåt att kränka 

den andre personens sexuella integritet, utan det är tillräckligt för ansvar att 

uppsåtet omfattar de omständigheter som innebär att gärningen var ägnad att kränka 

den andre på detta sätt. Vad tingsrätten ovan konstaterat vara utrett i målet om 

gärningen, främst vad avser att Arif Moradi trots att målsäganden sagt nej tagit på 
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dennes bröst och rumpa tyder på att han vid tillfället hade uppsåt till gärningen. Till 

detta kommer att Arif Moradi enligt målsäganden tidigare under kvällen gett henne 

komplimanger och visat intresse för henne. Tingsrätten anser att Arif Moradis 

handlande har haft en klar sexuell inriktning och att nämnda omständigheter 

sammantaget visar att han hade uppsåt till gärningen. Arif Moradi ska därför fällas 

till ansvar för sexuellt ofredande i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.  

 

Påföljd 

 

Arif Moradi är såvitt känt inte tidigare straffad. Av yttrandet från frivården framgår 

att det saknas förutsättningar för en frivårdspåföljd med hänsyn till att Arif Moradi 

befinner sig olagligt i Sverige. Arif Moradi har under huvudförhandlingen uppgett i 

huvudsak följande. Han har lämnat in verkställighetshinder avseende 

utvisningsbeslutet och han befinner sig därför lagligt i Sverige. Han har varit 

mycket engagerad i kyrkan och fick med anledning av denna händelse sluta i 

konfirmations- och kyrkogruppen. Han saknar inkomst och bor hos olika vänner.  

 

Målsäganden var 14 år vid det aktuella tillfället och gärningen har skett på ett 

konfirmationsläger där målsäganden haft rätt att känna sig trygg. Vidare har Arif 

Moradi såsom ungdomsledare haft en i viss mån överordnad roll i förhållande till 

målsäganden. Gärningen har inneburit en allvarlig kränkning av målsägandens 

personliga och sexuella integritet. Sammantaget anser tingsrätten att brottet ligger 

på fängelsenivå och att gärningen har ett straffvärde motsvarande ca 21 dagars 

fängelse för en vuxen person. Det saknas särskild anledning att befara att Arif 

Moradi kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Vid dessa förhållanden 

och då Arif Moradi endast var 18 år vid gärningstillfället samt då varken 

brottslighetens art eller straffvärde utgör hinder mot det, ska påföljden bestämmas 

till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska förenas med ett bötesstraff.   
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Skadestånd 

 

Arif Morafi har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande mot ett barn. Tingsrätten 

finner – med beaktande av de omständigheter som anförts ovan under bedömningen 

av straffvärdet – att hon utsatts för en så allvarlig kränkning att ersättning ska utgå 

med yrkat belopp.  

 

Övrigt 

 

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brotten ska Arif Moradi betala förskriven 

avgift till brottsofferfonden. 

 

Försvaret och målsägandebiträdet ska tillerkännas begärd ersättning av allmänna 

medel. Med hänsyn till Arif Moradis ekonomiska förhållanden ska denna kostnad 

stanna på staten.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1. 

Överklagande, ställt till Göta hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 1 

november 2017. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Elin Sehlström 
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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 1
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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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