
PARTER (Antal tilltalade: 1)
 
Tilltalad
Jens Erik ARVID Pein, 19950208-5252
c/o Finn
Norrbackagatan 30, Lgh 1102
113 41 Stockholm

 
Åklagare
Extra åklagare Jenny Norin
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken

2015-07-19
2. Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2015-07-19
 
Påföljd m.m.
Dagsböter 60 å 50 kr
 
Förverkande och beslag
I beslag tagen sprayfärg, penna och narkotika förklaras förverkade. 
Beslagen ska bestå ( blg 2015-5000-BG70735 p 1-2  och  2015-5000-BG70731 p 1 ).
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2
Rotel 23:1

DOM
2015-12-09
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 15153-15

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 652 10
E-post: stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax
08-561 650 02

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Avdelning 2 

Rotel 23:1 
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2015-12-09 

B 15153-15 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat i enlighet med stämningsansökan, se domsbilaga 1. 

 

Målet har med stöd av 45 kap. 10 a § första stycket 3 rättegångsbalken avgjorts utan 

huvudförhandling. 

 

DOMSKÄL 

 

Arvid Pein har under förundersökningen erkänt gärningarna.  

Hans erkännande stöds av utredningen i övrigt. Åtalet är därmed styrkt.  

 

Påföljden bestäms till böter. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400) 

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 30 december 2015 och ställs till  

Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Allan Camitz 
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Stockholms tingsrätt

Förenklad delgivning

Stämningsansökan
AM-143403-15-1

Åklagare
Extra åklagare Jenny Norin

Tilltalade
Jens Erik Arvid Pein (19950208-5252)
Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Punkt 1

1.1 SKADEGÖRELSE (5000-K893780-15)

Arvid Pein har klottrat på en trafikskylt så att det blev skador för ett okänt men
inte ringa värde. Det hände den 19 juli 2015 på Björnnäsvägen, Stockholms stad.
Skylten tillhörde Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Arvid Pein begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § brottsbalken

1.2 Målsäganden

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (16802000-6808)
Inget anspråk

1.3 Särskilda yrkanden

1.3.1 Det yrkas att i beslag tagen sprayfärg och penna förverkas från Arvid Pein enligt
36 kap 2 § brottsbalken:
2015-5000-BG70735.1
2015-5000-BG70735.2.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 70296 Kungsbron 21 010-562 50 00 registrator.akcity-stockholm@aklagare.se
10722  STOCKHOLM

Telefax

010-562 55 75

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 5
City åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-143403-15
Extra åklagare Jenny Norin 2015-11-19 Handläggare 111-63
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STOCKHOLMS TINGSRÄTT

INKOM: 2015-11-19
MÅLNR: B 15153-15
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Punkt 2

2.1 NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT (5000-
K893780-15)

Arvid Pein har olovligen innehaft 1,15 gram cannabisharts och 0,15 gram
amfetamin, som är narkotika. Det hände den 19 juli 2015 på Björnnäsvägen,
Stockholms stad.

Arvid Pein begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2.2 Särskilda yrkanden

2.2.1 Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Arvid Pein enligt 6 §
narkotikastrafflagen: 2015-5000-BG70731.1.

3 Bevisning

3.1 Den tilltalades egna uppgifter (förundersökningsprotokoll s. 12-13).

3.2 Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 14  och 15) till styrkande av att
Pein innehavt narkotika vid tillfället samt till styrkande av påstådd skadegörelse.

3.3 Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 24-26) till styrkande av
narkotikabrott, ringa brott.

3.4 Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 17-22) till styrkande av påstådd
skadegörelse.

Handläggning

Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: dagsböter.

Den tilltalade har vid ett personligt möte den 9 oktober 2015 av polisman delgetts
information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Stockholm Handling 5
City åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-143403-15
Extra åklagare Jenny Norin 2015-11-19 Handläggare 111-63
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

 

http://www.domstol.se/

