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SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2019-03-29
meddelad i
Solna

Mål nr: B 512-19

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Mohamed-AMIN El Hani, 20020218-4032
c/o El Hani
Johan Enbergs Väg 1 Lgh 1504
171 62 Solna
Offentlig försvarare:
Advokat Gabriella Alnemark
Hansson Grönvall Alnemark HGA
Advokatbyrå HB
Box 8004
104 20 Stockholm

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Saida Dhaou, 19671212-8583
c/o El Hani
Johan Enbergs Väg 1 Lgh 1504
171 62 Solna
Mohamed El Hani, 19451118-9617
Hagalundsgatan 31 Lgh 1002
169 66 Solna
Åklagare
Kammaråklagare Peter von Salomé
Åklagarmyndigheten
Västerorts åklagarkammare i Stockholm
Box 1250
171 24 Solna
Målsägande
Solna kommun, 212000-0183
Ekonomistaben
171 86 Solna
___________________________________

Postadress
Box 1356
171 26 Solna

Besöksadress
Sundbybergsvägen 5

Telefon
Telefax
08-561 658 10
E-post: solnatingsratt.avd1@dom.se
www.solnatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Försök till stöld, 8 kap 1 § och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-01-01
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Amin El Hani ska följa bifogat ungdomskontrakt, se bilaga 1.
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
1. Amin El Hani ska betala skadestånd till Solna stad med 24 672 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 januari 2018 till dess betalning
sker.
2. Saida Dhaou och Mohamed El Hani ska solidariskt med Amin El Hani stå för Amin El
Hanis skadeståndsskyldighet till Solna stad intill ett belopp om 9 300 kr jämte ränta på
beloppen enligt 6 § räntelagen från den 1 januari 2018 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Gabriella Alnemark får ersättning av staten med 6 401 kr. Av beloppet avser 2 980 kr
arbete, 1 898 kr tidsspillan, 243 kr utlägg och 1 280 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat enligt följande.
Åtalspunkt 1, Försök till stöld (8 kap 1 § och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken)
Amin El Hani har genom att krossa rutor till Granbackaskolans lokaler berett sig
tillgång till lokalerna med avsikten att stjäla gods till ett okänt värde som tillhörde
Solna stad. Det hände någon gång den 1 januari 2018 på Granbackaskolan,
Emmylundsvägen 10, Solna stad. Om tillgreppet hade fullbordats skulle det ha
inneburit skada.
Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så har sådan fara varit
utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.
Ansvarsyrkande i andra hand
OLAGA INTRÅNG
Amin El Hani har i vart fall vid tillfället obehörigen inträngt i Granbackaskolans
lokaler. Amin El Hani begick gärningen med uppsåt.
Enskilda anspråk: Solna stad har yrkat skadestånd av Amin El Hani med 24 672 kr.
På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till
dess full betalning sker. Beloppet avser material och arbetskostnader. Samtliga
belopp är exklusive mervärdesskatt.
Solna stad har yrkat skadestånd solidariskt av Saida Dhaou och Mohamed Ben
Ahmed El Hani som är vårdnadshavare för Amin El Hani att solidariskt med honom
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utge 9 300 kr (1/5 prisbasbelopp) med 24 672 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 §
5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker.
DOMSKÄL
Skuld
Amin El Hani har förnekat gärningen. Han har hörts över åtalet. Åklagaren har lagt
fram polisanmälan, brottsplatsundersökning och analysresultat från NFC.
Utredningen visar följande. Någon hade krossat rutan på Granbackaskolans
ytterdörr samt en fönsterruta in till skolan. Väl inne i skolan hade någon krossat
ytterligare en ruta på en ruta på en fönsterdörr. Dörren leder in till rektorns lokaler.
Det finns ytterligare en dörr innanför fönsterdörren. När fönstret in till skolan
krossats gick ett alarm till skolans vaktbolag.
En blodbesudling fanns i närheten av låsvredet på insidan av den entrédörr vars ruta
krossats. Blod säkrades också på golvet i köket och på en tröskel i köket. Vid analys
hos NFC blev resultatet att det talade extremt starkt att blodet/DNA:t (+4) kom från
samma person. Till sist kunde blodet knytas till Amin El Hani med samma säkerhet
som ovan.
Amin El Hani har bl.a. uppgett följande. Han har gått på den aktuella skolan men
inte varit där på flera år. Hans pappa har sagt till honom att han vid det aktuella
tillfället var hos denne.
Tingsrätten gör följande bedömning.
Det är uteslutet att de tre blodbesudlingarna härrör från den tid då Amin El Hani
gick i skolan. Att skolan hade undgått att tvätta bort blodet från bl.a. köksgolvet
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under alla dessa år är totalt osannolikt. Tingsrätten finner därför att Amin El Hani
överbevisats om att han varit gärningsman vid detta brott. Alarmet gick i gång
snabbt och genom att fler rutor krossats på väg mot rektorsexpeditionen, där den
mest värdefulla egendomen sannolikt skulle påträffas, finner tingsrätten det visat att
Amin El Hani inte bara hade för avsikt att ta sig in i lokalerna utan även att han
hade stulit något om chans till det hade givits. Han ska därför dömas för försök till
stöld.
Påföljd
Amin El Hani var vid det aktuella tillfället endast femton år. Socialförvaltningen
har gjort bedömningen att vårdbehovet hos Amin El Hani är så omfattande att en
ungdomstjänst inte skulle vara passande. Förvaltningen har tagit fram ett
ungdomskontrakt, bilaga 1, som Amin El Hani samtycker till. Det är den bästa
påföljden för honom och tingsrätten bestämmer påföljden så.
Övrigt
Amin El Hani har bestritt skadestånd med hänvisning till sin inställning i
skuldfrågan. Åklagarens bevisning i form av fakturor utgör ett tillräckligt underlag
för att bestämma skadeståndet jämte ränta i enlighet med yrkandet. Huvudregeln är
att en minderårigs vårdnadshavare solidariskt blir ansvariga tillsammans med den
minderårige för skadeståndet upp till en femtedel av prisbasbeloppet. Det saknas
skäl att göra något undantag från den i det här målet.
Försvararen får begärd ersättning. På grund av Amin El Hanis ekonomiska
förhållanden ska staten slutligt stå för denna kostnad.
Amin El Hani har dömts för brott med fängelse i straffskalan. Han ska därför betala
lagstadgad ersättning till brottsofferfonden.

6
SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2019-03-29

B 512-19

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1(TR-01)
Överklagande senast – på grund av mellanliggande helgdagar – den 23 april 2019.
På tingsrättens vägnar

Charlotte Scheutz
I tingsrättens avgörande har även nämndemännen Benny Hanqvist, Göran
Rönnblom och Kerstin Hellsten deltagit. Rätten är enig.

Bilaga 1

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.
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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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