
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM B 6498-09
2009-06-03
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Tilltalad

City åklagarkammare i Stockholm

JOHN Gilbert Josh Matthews, 830831-0153

118 60 Stockholm

Påföljd m.m. 

Enhet 43
Stockholm

Kammaråklagare Katarina Bergström

17 kap 2 § 1 st brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Förgripelse mot tjänsteman

Dagsböter 40 å 120 kr

Ringvägen 88

DOMSLUT

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 8307
104 20  Stockholm

Fleminggatan 14 08-561 650 04 måndag - fredag 
09:00 - 12:00

13:00 - 15:00www.stockholmstingsratt.se

stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.seE-post: 
08-561 654 10
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat enligt domsbilaga 1. 

 

DOMSKÄL 

 

John Matthews har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. 

 

På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med polisaspiranten Sofia 

Nordling som berättat bland annat följande. De hade kallats till platsen eftersom det 

hade varit bråk. En person hade gripits och placerats i polisbilen. Hon stod vid 

polisbilen, med ryggen utåt för att bevaka personen i bilen. Då kände hon hur någon 

drog i hennes rygg och när hon vred på huvudet såg hon John Matthews stå alldeles 

bakom henne och dra i något hon hade på sig. Det visade sig att han dragit av 

kabeln till hennes polisradio. Hon känner igen John Matthews som den som drog i 

kabeln. 

 

Närmare hörd har John Matthews berättat bland annat följande. Han var på platsen 

när en person greps av polis. De som såg gripandet blev upprörda eftersom den 

gripne blev slagen av poliserna. John Matthews gick fram till den kvinnliga polis 

som stod vid polisbilen för att ha synpunkter på gripandet. Om han dragit sönder 

kabeln så har det i vart fall inte skett medvetet. 

 

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits per telefon med polisaspiranten 

Karin Sarve som berättat bland annat följande. En person greps och allmänheten 

motsatte sig gripandet. De började slita och dra i polismännen. Hon såg när John 

Matthews tog tag i sladden till Sofia Nordlings polisradio och drog i den så att den 

gick av. Det var för att hindra henne i hennes yrkesutövning.  
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Genom Sofia Nordlings och Karin Sarves uppgifter finner tingsrätten åtalet vara 

styrkt. Gärningen bör bedömas så som åklagaren gjort. 

 

Påföljden bestäms till dagsböter. 

 

John Matthews skall betala stadgad avgift till brottsofferfonden. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, får ges in till tingsrätten senast den 24 juni 

2009. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Anders Davidsson 

 

 

3


