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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2019-04-29
meddelad i
Solna

Mål nr: B 3352-19

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Ali Jahani Asl, 19990705-8219
Lövstavägen 50 B
194 42 Upplands Väsby
Åklagare
Assistentåklagare Anna Mindedal
Åklagarmyndigheten
Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd
Box 1250
171 24 Solna
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Ringa stöld, 8 kap 2 § brottsbalken
2019-04-04
Påföljd m.m.
Dagsböter 30 om 50 kr
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
___________________________________

Postadress
Box 1356
171 26 Solna

Besöksadress
Sundbybergsvägen 5

Telefon
Telefax
08-561 658 40
E-post: solnatingsratt.avd4@dom.se
www.solnatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2019-04-29

B 3352-19

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökan, se bilaga 1.
Tingsrätten har med stöd av 45 kap. 10 a § rättegångsbalken avgjort målet utan
huvudförhandling.
DOMSKÄL
Ali Jahani Asl har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av övrig utredning i
målet. Han ska därför dömas för ringa stöld i enlighet med gärningsbeskrivningen.
Påföljden ska bestämmas till böter.
Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet ska Ali Jahani Asl även utge
föreskriven avgift till brottsofferfonden.
ÖVERKLAGANDEANVISNING, se bilaga 2 (TR-01)
Överklagande senast den 20 maj 2019 ställs till Svea hovrätt.

Anders Samuelson

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Stockholm
Västerorts åklagarkammare i Stockholm /
Assistentåklagare Anna Mindedal

2019-04-05

1(2)
5
AM-49317-19
102M-12

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Solna tingsrätt

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 4

Förenklad delgivning

INKOM: 2019-04-05
MÅLNR: B 3352-19
AKTBIL: 1

Stämningsansökan
Tilltalade
Ali Jahani Asl (19990705-8219)
Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Ansvarsyrkanden m.m.
RINGA STÖLD
5000-K401983-19
Ali Jahani Asl har olovligen tagit en vara till ett värde av 368 kronor som
tillhörde Iduna AB Guldfynd Sandviken. Det hände den 4 april 2019 i butiken
Guldfynd i Solna centrum, Centralvägen, Solna stad. Tillgreppet innebar
skada.
Ali Jahani Asl begick gärningen med uppsåt att stjäla.
Lagrum: 8 kap 2 § brottsbalken

Målsägande
Iduna AB Guldfynd Sandviken (16556060-9058)
Inget anspråk

Bevisning
1. Den tilltalades egna uppgifter (förundersökningsprotokoll s. 10-11).
Erkänner brott.
2. Anmälan, PM angående prissättning samt fotografier
(förundersökningsprotokoll s. 2-7) för att bevisa tillgripen vara och dess
värde.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1250
17124 SOLNA

Sundbybergsvägen 9

010-56 257 65

registrator.akvasterort-mangd@aklagare.se

Telefax

010-56 257 59

Stämningsansökan
Åklagarområde Stockholm
Västerorts åklagarkammare i Stockholm /
Assistentåklagare Anna Mindedal

2019-04-05

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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5
AM-49317-19
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Handläggning
Ärendet ingår i projektet med snabbförfarande i brottmål.
Den tilltalade har vid ett personligt sammanträffande delgetts skriftlig
information om att stämning och andra handlingar i brottmålet kan delges
honom genom att handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten från och med
2019-04-10 klockan 12:00 och att preliminär tid för huvudförhandling är
bokad till den 18 april 2019.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 40
dagsböter à 50 kronor. Summa: 2 000 kronor.
Den tilltalade har vid ett personligt möte 2019-04-04 av polis delgetts
information om att förenklad delgivning kan komma att användas i
tingsrätten.
Såvida inte något väsentligt nytt inkommer bedöms åklagarens talan vara
slutförd genom denna stämningsansökan.

Bilaga 2

Hur man överklagar
Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

_________________________________________________________________
Vill du att domen ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Vill du ha nya förhör med någon som redan
förhörts eller en ny syn (till exempel besök
på en plats), ska du berätta det och förklara
varför.

Ditt överklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor från domens datum.
Sista datum för överklagande finns på sista
sidan i domen.
Överklaga efter att motparten överklagat

Tala också om ifall du vill att målsäganden
ska komma personligen vid en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
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Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den
andra parten också rätt att överklaga även om
tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.
En part kan anslutningsöverklaga inom en
extra vecka från det att överklagandetiden har
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste
alltså komma in inom 4 veckor från domens
datum.
Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla
om det första överklagandet dras tillbaka eller
av något annat skäl inte går vidare.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till
tingsrätten. Du hittar adressen i domen.
Vad händer sedan?

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att hovrätten ska ta
upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att domen gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till hovrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på
detta sätt.

Sida 1 av 2
www.domstol.se

Prövningstillstånd i hovrätten

När får man prövningstillstånd?

När överklagandet kommer in till hovrätten tar
domstolen först ställning till om målet ska tas
upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika
fall.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp
målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i
rättstillämpningen.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i
två olika fall:


Den åtalade har dömts enbart till böter.



Den åtalade har frikänts från ett brott som
inte har mer än 6 månaders fängelse i
straffskalan.

Skadeståndsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en begäran om skadestånd.
Undantag kan gälla när en dom överklagas i
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran
om skadestånd till brottet. Då krävs inte
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om
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 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor.
Adress och telefonnummer finns på första
sidan i domen.
Mer information finns på www.domstol.se.

 det inte krävs prövningstillstånd i
brottmålsdelen
eller om
 hovrätten meddelar prövningstillstånd i
brottmålsdelen.
Beslut i övriga frågor
I de mål där det krävs prövningstillstånd i
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också
prövningstillstånd för sådana beslut som bara
får överklagas i samband med att domen
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt
kräver inte prövningstillstånd.
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