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DOM
2019-02-14
meddelad i
Falun

Mål nr: B 3756-18

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Per TOMMY Emanuelsson, 19620421-7134
Malmgatan 28 A Lgh 1102
774 33 Avesta
Åklagare
Kammaråklagare Johan Knies
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Box 1740
791 14 Falun
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Hets mot folkgrupp, ringa brott, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2019
2018-04-27
Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 50 kr
___________________________________

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Besöksadress
Kullen 4

Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
E-post: falu.tingsratt@dom.se
www.falutingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDE M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar enligt följande.
HETS MOT FOLKGRUPP (5000-K1030579-18)
Tommy Emanuelsson har uttalat sig nedsättande om somalier med syftning på
hudfärg och nationellt ursprung. Han har i en kommentar till en artikel om en
våldtäkt, i vilken gärningsmännen påstods ha somalisk härkomst och målsäganden
fick omfattande skador i underlivet, skrivit: "Skicka ut varenda jävla
somalier....alla....män kvinnor å barn....ut med dom....alla".
Meddelandet spreds genom att det gjordes tillgängligt på det sociala mediet
facebook. Det hände den 27 april 2018 över internet, Avesta kommun.
Tommy Emanuelsson begick gärningen med uppsåt.
___________
Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § första stycket första punkten rättegångsbalken
avgjorts i Tommy Emanuelssons utevaro.
DOMSKÄL
Tommy Emanuelsson har erkänt gärningen.
Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat utdrag över aktuell artikel och
kommentar.
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Tingsrätten gör följande bedömning.
Tommy Emanuelsson har erkänt gärningen. Hans erkännande vinner stöd av
utredningen i övrigt. I kommentaren uttrycks missaktning för somalier som
folkgrupp. Kommentaren gjordes tillgänglig på facebook och spreds därmed. Åtalet
är således styrkt och Tommy Emanuelsson ska dömas för hets mot folkgrupp.
Mot bakgrund av att det är fråga om en kort kommentar till en artikel som kan
väcka starka känslor och då det är osäkert hur många som faktiskt tagit del av
kommentaren bör brottet bedömas som ringa.
Påföljden kan stanna vid dagsböter.
HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1 (TR-01).
Överklagande senast den 7 mars 2019 ställs till Svea hovrätt.
På tingsrättens vägnar

Åsa Nord

Bilaga 1

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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