
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 20356-09
2010-04-07
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

City åklagarkammare i Stockholm

Jimmie Åkesson

Bo LEO Baltzar Liebe, 880207-0196
c/o Agular

Asplyckegatan 44

Fredrika Bremers Gata 5 Bv

294 34 Sölvesborg

129 50 Hägersten

Påföljd m.m. 

Enhet 32
Stockholm

Assistentåklagare Reena Sarwar

Snatteri

Skadegörelse

1. 

2. 

8 kap 2 § brottsbalken

12 kap 1 § brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Dagsböter 120 å 50 kr

DOMSLUT

Skadestånd

Brottsofferfond

Leo Liebe ska utge skadestånd till Jimmie Åkesson med 5 000 kr. 

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

Scheelegatan 7 08-561 650 03 måndag - fredag 
09:00 - 12:00

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

stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.seE-post: 
08-561 652 70
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har framställt yrkanden enligt domsbilaga 1. 

 

Leo Liebe har erkänt gärningen rubricerad som snatteri men förnekat påstådd ska-

degörelse. Han har bestritt det enskilda anspråket. 

 

DOMSKÄL 

 

Gärningen den 29 april 2009 

Genom Leo Liebes erkännande är det utrett att han den 29 april 2009 i COOP Fo-

rums butik på Siktgatan 11 i Vällingby olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en 

DVD-film värd 99 kr. Han ska därför dömas för snatteri. 

 

Gärningen den 1 juni 2009 

Jimmie Åkesson har berättat följande. Han hade deltagit i ett valmöte på Sergels torg 

och var på väg från platsen i en minibuss. Plötsligt kom en man fram och utdelade 

en spark mot minibussens förarplats vilket ledde till att det blev en buckla strax un-

der fönstret. Förövaren sprang längs med trottoaren och blev nedbrottad av – som 

han uppfattade det – civilklädda poliser. Det var ”rätt person” som greps. Till följd 

av skadan på bilen fick han betala 5 000 kr i självrisk till hyrbilsföretaget. 

 

Leo Liebe har berättat följande. Han greps då han sprang mot tunnelbanan. Skälet 

till att han sprang var att han skulle träffa vänner i Zinkensdamm och var försenad. 

Det var trångt och väldigt mycket folk på platsen och polisen grep fel person. 

 

Polismannen Johanna Cohen har uppgett följande. Hon färdades i en bil direkt bak-

om den buss som Jimmie Åkesson färdades i och såg en man komma springande 

och utdela en spark mot bussens förardörr. Mannen sprang därefter från platsen och 
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övermannades av civila poliser. Den man som greps hade samma kläder som den 

man som utdelade sparken. 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. 

 

Jimmie Åkesson har förklarat att det var samma person som greps som den som 

utdelade sparken mot bilen. Även Johanna Cohens uppgifter, om att mannen som 

gripits burit samma kläder som gärningsmannen, talar för Leo Liebes skuld. Det har 

även framkommit att det var många poliser på platsen med uppgift att hålla uppsikt 

över den aktuella bussen, varför det framstår som osannolikt att fel person gripits. 

Sammantaget anser tingsrätten att åklagaren har styrkt sitt gärningspåstående. Gär-

ningen är att bedöma som skadegörelse. 

 

Påföljden bör bestämmas till ett kraftigt bötesstraff. 

 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska Leo Liebe förpliktas att betala ska-

destånd. Genom Jimmie Åkessons uppgifter får det anses utrett att skadan uppgår 

till yrkat belopp.  

 

Eftersom Leo Liebe döms för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan ska han 

betala avgift till brottsofferfonden. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) 

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 28 april 2010. Det ska 

vara ställt till Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Axel Taliercio 

3



  
B 20356-09 

 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
Enhet 32 

DOM 

2010-04-07 

 
 
 

 
 
 

4



Bilaga

www.domstol.se

D
V

40
0

•
20

08
-1

1
•

P
ro

d
uc

er
at

av
D

o
m

st
o

ls
ve

rk
et

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 över-
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
finns dock inte någon möjlighet till anslutning-
söverklagande.

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

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

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 dom-

skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,

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 an-
ges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.


