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Ahmad Al Bast
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Sjögatan 1 A
891 60 Örnsköldsvik

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2018-09-06



2

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 12
Doha 5

DOM
2019-11-11

Mål nr: B 1943-18

Åtal som den tilltalade frikänns från
Grovt olaga hot, 4 kap 5 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2019

2018-09-06

Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 90 timmar

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Ahmad Alchoum ska solidariskt med Feras Alchoum betala skadestånd till Ahmad Al

Bast med 24 473 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6
september 2018 till dess betalning sker.

2. Ahmad Al Bast skadeståndsyrkande, såvitt avser kränkning åtalspunkten 1.2, avslås.

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

Ersättning
1. Marie Thors får ersättning av staten med 68 479  kr. Av beloppet avser 41 400 kr arbete,

11 385 kr tidsspillan, 2 013 kr utlägg och 13 699 kr mervärdesskatt.
2. Jessica Knecht får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 57 585 kr.

Av beloppet avser 26 634 kr arbete, 16 445 kr tidsspillan, 2 989 kr utlägg och  11 517 kr
mervärdesskatt.

3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

___________________________________
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ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 12
Doha 5

DOM
2019-11-11
meddelad i
Härnösand

Mål nr: B 1943-18

Tilltalad
Feras Alchoum, 19771116-1575
Valhallavägen 38 C Lgh 1101
891 37 Örnsköldsvik
Medborgare i Syrien

Offentlig försvarare genom substitution:
Advokat Kristin Nordstrand
Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB
Nybrogatan 6
871 30 Härnösand

Åklagare
Chefsåklagare Marina Amonsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall

Målsägande
Ahmad Al Bast
Storgatan 72
921 32 Lycksele

Målsägandebiträde genom substitution:
Biträdande jurist Jessica Knecht
Norrlandsadvokaterna AB
Sjögatan 1 A
891 60 Örnsköldsvik

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2018-09-06

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år
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ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 12
Doha 5

DOM
2019-11-11

Mål nr: B 1943-18

Skadestånd
1. Feras Alchoum ska solidariskt med Ahmad Alchoum betala skadestånd till Ahmad Al

Bast med 24 473 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6
september 2018 till dess betalning sker.

2. Ahmad Al Bast skadeståndsyrkande, såvitt avser kränkning åtalspunkten 1.2, avslås.

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

Ersättning
1. Kristin Nordstrand får ersättning av staten med 41 400 kr. Av beloppet avser 33 120 kr

och 8 280 kr mervärdesskatt.
2. Jessica Knecht får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde enligt vad som

framgår i punkten 2 i domslutet avseende Ahmad Alchoum.
3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

___________________________________
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Åklagarens ansvarsyrkanden framgår av bilaga 1 till tingsrättens dom. 

 

Målsäganden Ahmad Al Bast har yrkat att tingsrätten förpliktar Feras Alchoum och 

Ahmad Alchoum att solidariskt utge skadestånd till honom med 54 870 kr jämte 

ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 september 2018 till dess betalning sker. Av 

beloppet avser 30 000 kr ersättning för kränkning avseende åtalspunkten 1.1, 15 000 

kr ersättning för kränkning avseende åtalspunkten 1.2, 7 500 kr ersättning för fy-

siskt och psykiskt lidande, 1 897 kr ersättning för förstörda kläder och 473 kr ersätt-

ning för utlägg avseende vård och läkemedel. 

 

Feras Alchoum har förnekat gärningarna samt bestritt det enskilda anspråket. Han 

har inte vitsordat något belopp såsom skäligt i och för sig. Sättet att beräkna ränta 

har godtagits. 

 

Ahmad Alchoum har medgett att han bråkat med Ahmad Al Bast samt att han utde-

lat knuffar och slag. Det har emellertid varit ett ömsesidigt slagsmål. Gärningen har 

inte begåtts tillsammans och i samförstånd med Feras Alchoum. Ansvar för gär-

ningen bestrids i första hand till följd av nödvärn och i andra hand på den grunden 

att Ahmad Al Bast samtyckt till våldet. Han har bestritt det enskilda anspråket. Han 

har inte vitsordat något belopp såsom skäligt i och för sig. Sättet att beräkna ränta 

har godtagits. 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Feras Alchoum och Ahmad Alchoum har hörts i målet. På åklagarens begäran har 

förhör hållits med målsäganden Ahmad Al Bast samt med vittnena Taghrid Gha-
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layini och Fadi Diab. På Feras Alchoums och Ahmad Alchoums begäran har vitt-

nesförhör hållits med Ali Issa. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som 

framgår av domsbilaga 1. 

 

Feras Alchoum har åberopat journalanteckningar till styrkande av att han har fått 

motta slag av Ahmad Al Bast samt till styrkande av att han har ryggproblem och 

därför inte kan agera på sätt som påstås. 

 

Ahmad Alchoum har åberopat journalanteckningar och fotografier till styrkande av 

att han blev skadad vid tillfället samt att orsaken till det var Ahmad Al Bast.  

 

DOMSKÄL 

 

Skuld 

Det antecknas att Ahmad Alchoum är son till Feras Alchoum samt att Feras Al-

choum tidigare haft affärer med Ahmad Al Bast. Feras Alchoum och Ahmad Al 

Bast är oense i anledning av deras tidigare affärsförhållande. Båda anser att den 

andre parten har förfarit felaktigt, vilket orsakat ekonomisk skada.   

 

Den nu aktuella händelsen inträffade den 6 september 2018. Ahmad Al Bast och 

hans fru Taghrid Ghalayini hade kommit till platsen för att delta i en förlovnings-

fest. De var båda uppklädda till fest. De anlände något försenade. Festen började kl. 

21.00, men de anlände först kl. 21.30. Det var när Ahmad Al Bast hade parkerat sin 

bil och tillsammans med sin fru promenerade mot festlokalen som de åtalade gär-

ningarna inträffade.  

 

Ahmad Al Bast har lämnat en lång och tämligen detaljrik berättelse som inte 

präglas av motsägelser eller av överdrifter. Han har inte heller kunnat beslås med att 

ha lämnat felaktiga uppgifter. Hans berättelse framstår därför som trovärdig och till-

förlitlig. Hans berättelse får starkt stöd av vad de båda vittnena berättat och detta 
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även om viss försiktighet iakttas vid värderingen av de uppgifter vittnet Taghrid 

Ghalayini som är gift med Ahmad Al Bast lämnat. Ahmad Al Bast lämnade uppgif-

ter får även stöd av den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen. 

 

Genom Ahmad Al Bast lämnade uppgifter har framkommit att Feras Alchoum kom 

körande i en bil tillsammans med sonen Ahmad Alchoum samt att Feras Alchoum 

som var förare av fordonet rullade ner rutan och backade jämsides med Ahmad Al 

Bast samtidigt som han pratade med denne. Ahmad Al Bast ville inte ha någon kon-

frontation eller något problem, men Feras Alchoum accepterade inte detta. Feras 

Alchoum backade snabbt bak bilen så att han kom att hamna framför Ahmad Al 

Bast, varefter han körde fram bilen på sådant sätt att han körde på Ahmad Al Bast 

och träffade dennes knä. Ahmad Al Bast har berättat att det medförde ett skrapsår 

på knäet. De av Ahmad Al Bast lämnade uppgifterna i denna del vinner stöd av de 

uppgifter Taghrid Ghalayini lämnat. Taghrid Ghalayini har även berättat att Feras 

Alchoum inledde med att säga något i stil med ”vad gör du på vår mark, i vår stad, i 

vårt område” samt att hon då förstod att Feras Alchoum och hans son sökte bråk 

med Ahmad Al Bast. Av hennes uppgifter framgår även att hon själv var nära att bli 

träffad av bilen i samband med att Feras Alchoum körde på hennes make. Att Ah-

mad Al Bast hade skador på ena knäet vinner stöd av åberopat rättsintyg. Enligt Ah-

mad Al Bast öppnade sedan Feras Alchoum bildörren, medan Ahmad Al Bast för-

sökte hindra honom från att lämna bilen genom att hålla emot. Feras Alchoum bör-

jade slå Ahmad Al Bast med knuten näve och denne slog tillbaka. Att det var Feras 

Alchoum som började att slå Ahmad Al Bast vinner stöd av Taghrid Ghalayinis 

lämnade uppgifter som har beskrivit det som att Feras Alchoum boxade mot hennes 

makes ansikte. Enligt Ahmad Al Bast kom sedan plötsligt någon bakifrån och slog 

något i huvudet på honom. Slaget var så hårt att han tappade kontrollen. Han tror att 

det var Ahmad Alchoum, men såg inte det. Efter slaget kom emellertid Ahmad Al-

choum upp bakom honom. Slaget i hjässan medförde en bula. Att det var Ahmad 

Alchoum som slog något i huvudet på Ahmad Al Bast vinner stöd av vad Taghrid 

Ghalayini berättat. Hon har uppgett att hennes make försökte försvara sig, men att 
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det inte gick för att Ahmad Alchoum kom bakifrån och slog en kanna i hennes ma-

kes huvud. Ställd inför tidigare lämnade uppgifter under förundersökningen där 

Taghrid Ghalayini uppgett att Ahmad Alchoum slog med något dvs. inte preciserat 

till en kanna, har Taghrid Ghalayini förklarat sina lämnade uppgifter med att hon nu 

vet att det var en kanna, eftersom de hittade en kanna på platsen. Det är därför som 

hon numera med säkerhet kan säga att det var en kanna som Ahmad Alchoum an-

vände som tillhygge när han slog Ahmad Al Bast i huvudet. Det lät som ett hårt slag 

och hon märkte på Ahmad Al Bast beteende att han inte skulle klara av slaget. Ah-

mad Al Bast himlade med ögonen och föll ihop på marken. Ahmad Al Bast har fort-

satt berättat att han, efter slaget i huvudet, försökte försvara sig, men att han fick ta 

emot både slag och sparkar. Även Taghrid Ghalayini har berättat att Feras Alchoum 

och Ahmad Alchoum fortsatte att slå Ahmad Al Bast. Enligt henne visade de inte 

någon medkänsla alls. Enligt Ahmad Al Bast satte Feras Alchoum ett knä i hans 

bröst då han låg ned. Feras Alchoum tog även ett grepp om hans strupe med ena 

handen och med den andra handen tryckte han en kniv mot hans hals. Feras Al-

choum sa samtidigt ”jag kommer inte att döda dig nu, men jag ska göra det sedan”. 

Han vet inte om bladet på kniven var utfällt. Enligt Ahmad Al Bast gav han då upp 

allt motstånd. Trots detta fortsatte de att slå och sparka honom. Han fick bl.a. en 

spark som träffade bakom örat. Det var inte Feras Alchoum som utdelade den spar-

ken mot honom. En annan spark träffade hans hand. Strypgreppet medförde att han 

fick andnöd, tappade medvetandet och kände rädsla för att dö. Att Feras Alchoum 

tog ett strupgrepp på Ahmad Al Bast vinner stöd av Taghrid Ghalayinis lämnade 

uppgifter. Taghrid Ghalayini har även uppgett att hon såg att Feras Alchoum hade 

en kniv i ena handen som han viftade med, men att hon inte såg om knivens blad 

var utfällt. Taghrid Ghalayini har även vittnat om det hot som Feras Alchoum utta-

lade mot Ahmad Al Bast och som i huvudsak är likalydande med det som Ahmad 

Al Bast själv berättat om. Under det att detta hände låg Ahmad Al Bast enligt Tag-

hrid Ghalayini, helt stilla på marken. Enligt Taghrid Ghalayini utdelade både Feras 

Alchoum och Ahmad Alchoum sparkar mot Ahmad Al Bast under det att denne låg 
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ned. De sparkade så att ”blodet sprutade”. Enligt Taghrid Ghalayini sparkade Ah-

mad Alchoum mest. Han sparkade både med höger och vänster fot, om vartannat, 

och sparkarna träffade både Ahmad Al Bast ansikte och kropp. Feras Alchoum å sin 

sida slog och sparkade. Misshandeln upphörde, enligt Ahmad Al Bast, först när vitt-

net Fadi Diab kom till platsen och hade då pågått under fem till tio minuter. Ahmad 

Al Bast har uppskattat att han fick mellan 15–30 slag mot huvudet, mer än 30 slag 

mot kroppen och ca 30 sparkar under det att han låg ned. Det var hårda sparkar, 

med skor, som träffade över hela kroppen. Ahmad Al Bast uppgifter om vad som 

inträffade då han låg ned på marken vinner även stöd av vad vittnet Fadi Diab berät-

tat. Fadi Diab har i korthet berättat att han upplevde att Ahmad Alchoum var med i 

det bråk som Feras Alchoum hade med Ahmad Al Bast. Vidare såg han att Feras 

Alchoum satt med ena knät på Ahmad Al Bast bröstkorg samt att han hade sina 

händer runt Ahmad Al Bast hals. Feras Alchoum höll fast Ahmad Al Bast medan 

Ahmad Alchoum sparkade mot Ahmad Al Bast. Han såg dock inte om Ahmad Al-

choum träffade med någon av sparkarna. Feras Alchoum var arg och ville först inte 

släppa taget om Ahmad Al Bast. Det vad Fadi Diab som försökte förmå Feras Al-

choum att sluta med vad han höll på med. Att Ahmad Al Bast blivit misshandlad 

vid tillfället på sätt han beskrivit vinner stöd av åberopat rättsintyg. 

 

Tingsrätten finner att den av åklagaren åberopade bevisning är tillräcklig för att åta-

let ska anses styrkt. Frågan är om det som de tilltalade anfört förändrar denna be-

dömning. 

 

Feras Alchoum har menat att han inte deltagit i något slagsmål överhuvudtaget. Han 

skjutsade sin son till festen. Sonen var inte bjuden, men bland araber får alla som 

vill komma när det är fest. I samband med att han skulle lämna sonen råkade han 

stöta på Ahmad Al Bast. När sonen skulle lämna bilen försökte Ahmad Al Bast 

hindra detta genom att klämma bildörren mot sonen. Ahmad Alchoum och Ahmad 

Al Bast började sedan att bråka. Han lämnade bilen och gick fram till dem i syfte att 

sära på dem, men blev knuffad så illa att han ramlade till marken. Han försökte resa 
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sig upp och lyckades ställa sig på knäna, men blev återigen omkull knuffad, men 

denna gång av Taghrid Ghalayini som slog honom med sin handväska. Han satt så-

ledes på marken under hela händelseförloppet, eftersom han saknade förmåga att på 

egen hand resa sig upp. Han såg att Ahmad Alchoum och Ahmad Al Bast slogs med 

varandra. I hans kultur är det sed att sonen i familjen tar på sig och slåss i sin faders 

ställe, men nu, när de är i Sverige, tillämpar de inte detta längre.  

 

Ahmad Alchoum har bekräftat sin pappas berättelse och hävdat att det enbart var 

han själv som slogs med Ahmad Al Bast. Ahmad Alchoum har således medgett att 

han slagit, sparkat nickat och ”vad som helst”. Han gjorde allt detta till dess att Ah-

mad Al Bast ramlade till marken. Därefter gjorde Ahmad Al Bast inget motstånd, 

men han fortsatte ändå att slå och sparka honom. Han sparkade Ahmad Al Bast när 

denne låg ned och sparkarna träffade på ryggen, benen, i magen och ”var som 

helst”. Han har vidare uppgett att det stämmer att Feras Alchoum körde upp bilen 

bredvid Ahmad Al Bast och började prata med denne. Ahmad Al Bast ville dock 

inte prata utan sa något i stil med att han skulle ”knulla upp Feras Alchoum och hela 

hans familj”. Ahmad Alchoum har förklarat händelserna med att Ahmad Al Bast 

ljuger, att han skapar problem samt att han vill beskylla Feras Alchoum. Det är där-

för som Ahmad Al Bast skapade den situation som sedan uppstod vilket alltså 

skedde i syfte att sätta dit Feras Alchoum.  

 

Både Feras Alchoum och Ahmad Alchoum har gett berättelser som är tämligen fat-

tiga på detaljer. Båda har dock varit överens om att det enbart är Ahmad Alchoum 

som utövat våld mot Ahmad Al Bast. Påståendet motsägs av vad såväl målsägan-

dena som de båda vittnena berättat. Särskild vikt bör här läggas vid de uppgifter 

som Fadi Diab lämnat. Fadi Diab har berättat att Feras Alchoum var aktiv i slags-

målet samt att Feras Alchoum och Ahmad Alchoum agerade tillsammans. Detta är 

även vad målsäganden och hans hustru berättat. Härigenom har Feras Alchoums 

och Ahmad Alchoums uppgifter i väsentliga delar motbevisats. Även Ahmad Al-

choums invändning om nödvärn respektive samtycke har genom den av åklagaren 
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åberopade bevisningen motbevisats. Vad de tilltalade berättat förtar därmed inte be-

visvärdet av den bevisning som åklagaren har åberopat. 

 

Genom den av åklagaren åberopade bevisningen finner tingsrätten styrkt att Feras 

Alchoum och Ahmad Alchoum tillsammans och i samförstånd gjort sig skyldiga till 

misshandel av Ahmad Al Bast på tid, plats och sätt samt med de följder som åklaga-

ren gjort gällande. Gärningen är allvarlig då det är två personer som angripit en an-

nan person som dessutom, under den senare delen av händelseförloppet legat 

skyddslös på marken. De fysiska skador som Ahmad Al Bast åsamkats har emeller-

tid inte varit allt för allvarliga. Det bör här noteras att revbensfraktur inte omfattas 

av åtalet. Med hänsyn härtill finner tingsrätten att gärningen inte når upp till det all-

var som krävs för att den ska bedömas som grov. Feras Alchoum och Ahmad Al-

choum ska istället dömas för misshandel. 

 

När det sedan gäller hotet finner tingsrätten att utredningen inte med tillräcklig 

styrka visar att denna del av åtalet begåtts tillsammans och i samförstånd. Ahmad 

Alchoum ska därför frias i denna delen. Däremot är det, främst genom Ahmad Al 

Bast och Taghrid Ghalayini lämnade uppgifter visat att Feras Alchoum gjort sig 

skyldig till olaga hot. Hotsituationen har inte varit akut dels då hotet avsett att på 

annan tid döda Ahmad Al Bast dels då den kniv som användes inte tycks haft något 

blad utfällt. Hotet ska därför inte bedömas som grovt utan som olaga hot av normal-

graden Vidare finner tingsrätten att det olaga hotet framstår som nära förbundet med 

misshandelsbrottet samt så underordnat detta att gärningarna sammantaget enbart 

bör rubriceras som misshandel, varvid det olaga hotet ingår som en del därav. Det 

innebär att Feras Alchoum enbart ska dömas för misshandel samt att det olaga hotet 

bestraffas som en del av misshandeln.  
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Skadestånd  

Vid denna utgång är Feras Alchoum och Ahmad Alchoum solidarisk skadestånds-

skyldiga såvitt avser gärningen under åtalspunkten 1. Tingsrätten finner skäligt be-

lopp för kränkning i denna del uppgår till 20 000 kr samt att skälig ersättning för 

sveda och värk uppgår till 3 000 kr. Tingsrätten som bedömt skälig ersättning för 

kränkning utifrån att det olaga hotet haft en underordnad roll, vilket även framgår 

av skuldbedömningen, finner inte att särskild ersättning för kränkning ska utgå för 

det olaga hotet. Yrkad ersättning i denna del lämnas utan bifall. Vad sedan avser be-

gärd ersättning för förstörda kläder har ingen bevisning presenterats till styrkande 

av att kläderna blivit helt förstörda och oanvändbara. Med hänsyn härtill ska begärd 

ersättning nedsättas till skäliga 1 000 kr. Begärd ersättning för utlägg avseende vård 

och läkemedel ska vinna bifall. 

 

Påföljd 

Även vid den bedömning som tingsrätten gjort i skulddelen är de gärningar som Fe-

ras Alchoum och Ahmad Alchoum gjort sig skyldiga till allvarliga. Misshandelsgär-

ningen är således av sådan art och har ett sådant straffvärde att annan påföljd för Fe-

ras Alchoum än ett fängelsestraff inte kan komma ifråga. Tingsrätten finner att 

straffvärdet för de brott Feras Alchoum ska dömas till uppgår till fängelse 1 år.  

 

När det gäller Ahmad Alchoum var han enbart 16 år vid brottet. Påföljden för ho-

nom ska därför bestämmas till ungdomstjänst i enlighet med domslutet. Vid val av 

påföljd samt straffmätning har domstolen tagit hänsyn till Ahmad Alchoum låga ål-

der. 

 

Övrigt 

Då Feras Alchoum och Ahmad Alchoum döms för brott där fängelse ingår i straff-

skalan ska var och en av dem åläggas att betala avgift till brottsofferfonden. 
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Längden på det fängelsestraff som Feras Alchoum ådömts respektive Ahmad Al-

choum ungdom, medför att kostnaderna i målet ska stanna på staten. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (TR-01) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 2 december 2019 och prö-

vas därefter av Hovrätten för Nedre Norrland. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Solveig Östbye Laitinen 

 

Avräkningsunderlag, se bilaga 



ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 12
Doha 5

Avräkningsunderlag
2019-11-11
Härnösand

Mål nr: B 1943-18

Postadress
Box 114
871 23 Härnösand

Besöksadress
Backgränd 9

Telefon
0611-46 05 45
E-post: angermanlands.tingsratt@dom.se
www.angermanlandstingsratt.domstol.se

Telefax Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19771116-1575

  Datum för dom/beslut
  2019-11-11

  Efternamn
  Alchoum

  Förnamn
  Feras

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2019-10-16   2019-10-28

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande



Bilaga 1

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
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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. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

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 

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 anslutnings-
överklaga. 

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. 

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. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

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. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

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? 

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. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i hovrätten 

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

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

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

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 

 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. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 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. 

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

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. 

http://www.domstol.se/

