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Enligt 25 §:n lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
ger tingsrätten en offentlig redogörelse i ärendet R 19/3974

Tingsrätten har i tredomarsammansättning dömt en 42-årig kvinna för
sexuellt utnyttjande, brott mot tjänsteplikt, alkoholbrott och brott vid
försäljning av tobak till ett fyra månader långt villkorligt fängelsestraff.
Gärningstiderna har legat inom tidsaxeln 10.5.2018 - 24.6.2018.

Svaranden har vid gärningstiden varit 40 år och målsäganden 17 år.

Svaranden har ålagts ersätta målsäganden 800 euro för lidande, 180
euro för läkarkostnader, 174,20 euro för bevisningskostnader och
sammanlagt 3.126,54 euro för rättegångskostnader. Svaranden har
även ålagts att ersätta sitt eget biträdes godkända rättegångskostnader
sammanlagt 3.773,44 euro.

Till den del målsäganden yrkat på ersättning för lidande utöver 800 euro
dvs. 4.200 euro har yrkandet förkastats. Även yrkandet på ersättning för
psykiska tillfälliga men sammanlagt 8.000 euro har förkastats.

I ärendet har det visats att svaranden har utnyttjat sitt själsliga övertag,
så att ett sexuellt utnyttjande har kunnat ske. Svaranden har varit
väsentligt mognare och starkare än målsäganden vad gäller ålder och
utvecklingsgrad. Målsäganden har inte förstått vad han gett sig in på och
vilka konsekvenser hans agerande kan få. Enligt framlagd bevisning har
svaranden varit den som satt igång hela händelseförloppet och skapat
möjligheterna.

Svaranden har ansett att målsäganden varit initativtagare och att
gärningarna inte förorsakat målsäganden någon skada.

En tjänsteman kan göra sig skyldig till ett tjänstebrott även på fritiden. I
rättspraxis har konstaterats att 17 § 2 momentet lagen on kommunala
tjänsteinnehavare är tillräckligt preciserad för att en tjänsteman skall
veta hur hen kan och får handla. Med beaktande av svarandens
skolning och arbetslivserfarenhet har hon inte kunna missuppfattat och
tro att hennes agerande kan vara i enlighet med en tjänstemans plikt.

17§ 2 momentet lagen om kommunala tjänsteinnehavare stadgar att
"Tjänsteinnehavaren skall i sin uppgift handla opartiskt och uppträda så
som hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter".



Tingsrättens dom förutom delvis sidorna 1-3, domslutet och de
tillämpade lagrummen har förordnats hemlig i 60 år räknat från den dag
då ärendet blivit anhängigt, 5.9.2019.

Huvudförhandlingen har skett utan att allmänheten är närvarande.

Avgörandet är inte laga kraft.

Tingsdomare Elise Salpaoja


