
PARTER (Antal tilltalade: 1)
 
Tilltalad
FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998
c/o Tatyana Ogay
Höders Väg 14 Lgh 1201
145 70 Norsborg

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Sofie Jeppsson
Advokatfirman Althin
Skeppsbron 28, 3 tr
111 30 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Gunilla Carlson
Åklagarmyndigheten
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Box 1123
141 23 Huddinge

 
Målsägande

1. Peter Baidinger
Elsa Borgs Gata 2 Lgh 1002
129 53 Hägersten
 
Företräds av åklagaren

 
2. Martin af Robson

Karlavägen 88 A Lgh 1002
115 22 Stockholm

 
Ombud:
Advokat Gustaf Linderholm
Advokatbyrån Linderholm AB
Box 11184
100 61 Stockholm
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2015-11-20
meddelad i
Huddinge

Mål nr: B 11410-15

Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress
Björnkullavägen 5 A

Telefon
08-561 660 00
E-post: sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol.se

Telefax
08-711 05 80

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

2015-03-18
2. Olovlig körning, grovt brott, 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649)

2015-03-18
 
Påföljd m.m.
Dagsböter 100 å 140 kr
 
Skadestånd
1. Fadi Nadjem ska betala skadestånd till Peter Baidinger  med 5 000 kr plus ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2015 tills beloppet är betalt.
2. Fadi Nadjem ska betala skadestånd till Martin af Robson med 5 000 kr plus ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2015 tills beloppet är betalt.
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Advokat Sofie Jeppsson får ersättning av staten med 8 760 kr, varav 1 752 kr avser
mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Fadi Nadjem  till staten återbetala 2 000 kr.
 
___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat och framlagt bevisning enligt domsbilaga 1. 

 

Martin af Robson har genom sitt ombud yrkat skadestånd enligt domsbilaga 2. 

 

Fadi Nadjem har förnekat gärningen och bestritt yrkandena om skadestånd. Han har 

förklarat att han inte kan vitsorda något belopp som skäligt i och för sig. Yrkandena 

om ränta har han dock vitsordat som skäliga. 

 

DOMSKÄL 

 

Martin af Robson, som hörts som målsägande i målet, har bland annat uppgivit 

följande: Vid det aktuella tillfället hade han och hans kollega Peter Baidinger en 

sjuktransport med ambulans. Peter körde ambulansen och patienten som de hade 

hämtat hade tidigare varit avsvimmad. Ambulansen hade inte blåljus på. Vid en 

rondell i Fittja stod en bil med personer som viftade med armarna och skrek. Peter 

bad Martin att gå ut och för att se om det var fråga om ett sjukfall. Han såg att det 

låg en livlös man i bilen. Han hämtade en hjärtstarter i ambulansen och gav den 

livlöse mannen en stöt. Mannen gav inte några livstecken ifrån sig. Mannen andades 

inte. En av personerna vid bilen var den tilltalade Fadi Nadjem. Fadi skrek och var 

väldigt uppjagad. Han sa bland annat att han skulle döda alla i ambulansen, alla på 

SOS-alarm och alla på sjukhuset. Fadi sade att han måste hjälpte mannen. Han sade 

att de hade väntat i två timmar på ambulans. Martin fruktade verkligen för sitt liv. 

Han vågade inte trycka på alarmet för han var rädd för mannen. Han övervägde 

också att springa iväg från platsen. Fadi fortsatte att skrika bland annat att han 

skulle döda dem. Fadis beteende gjorde att Martin inte vågade lämna sällskapet utan 

satte sig i bilen med den livlöse mannen och hjärtstarten. Martin trodde att om han 

följde med i bilen skulle han inte bli skadad.  Fadi ville åka till sjukhuset men 

Martin bad honom vänta. De åkte därefter till sjukhuset med ambulansen med 
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blåljus framför sig. Fadi körde bilen och Martin låg i baksätet över den livlöse 

mannen och försökte använda hjärtstarten. Fadi skrek under färden och även vid 

ankomsten till sjukhuset att han skulle döda alla.  

 

Peter Baidinger, som också hörts som målsägande i målet, har bland annat berättat 

följande: När ambulansen stannade vid rondellen skreks det att de skulle dödas. Han 

sade till Martin att gå ut och se om det är fråga om något sjukdomsfall. Martin 

gjorde det och sade att det var fråga om ett sjukdomsfall. Hela tiden skrek och 

hotade den tilltalade att han skulle döda. Martin beslöt att hoppa in i personernas 

bil. De stod cirka 3-4 minuter i rondellen. Peter körde ambulansen med blåljus före 

den andra bilen. De körde i en hastighet om cirka 90-100 km per timme. Han hade 

ringt till Huddinge sjukhus och bett dem möta upp dem med väktare. Han upplevde 

hoten som riktade mot honom och Martin men även mot alla inom sjukvården. 

 

Fadi Nadjem har bland annat uppgivit följande: Pappan hade tidigare på dagen 

varit förkyld, sjuk och spytt. De ringde efter ambulans men den kom aldrig. Efter 

nästan två timmar andades inte pappan längre. Han hade inget körkort men var den 

enda personen som kunde köra bilen, som var hans brors. Vid rondellen såg de en 

ambulans som de stoppade. Fadi var inte påverkad av något. Han trodde inte att 

ambulansen de stoppade var den de hade beställt. Han kanske skrek men han har 

inte hotat någon. Han har haft körkort tidigare. Det var en nödsituation. Pappan var 

63 år. Han misstänkte att pappan var död eller att det var allvarligt redan när de var i 

lägenheten men han kunde inte tänka klart.  

 

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Per Lange, som bland annat 

uppgivit att han var på plats när ambulansen kom till sjukhuset med den livlöse 

mannen och att han varken då eller senare på sjukhuset hörde att några hot uttalades 

av någon person. 
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Tingsrättens bedömning 

 

Martin af Robson har lämnat en berättelse som tingsrätten finner mycket trovärdig. 

Även det som Peter Baidinger uppgivit finner tingsrätten vara trovärdigt. Det 

erfordras i allmänhet stödbevisning till en målsägandens uppgifter. I målet 

föreligger bevisning i form av två målsägandens och ett vittnes uppgifter. Martin af 

Robson har uppgivit att Fadi Nadjem uttalat dödshot vid rondellen, i bilen och vid 

sjukhuset. Peter Baidinger har uppgivit att han hört hot mot sig själv och Martin af 

Robson i samband med mötet vid rondellen men inte i övrigt. Vittnet har inte hört 

några hotelser alls. 

 

I målet får mot den bakgrunden anses utrett genom de båda målsägandes uppgifter 

att Fadi Nadjem på den plats vid rondellen där ambulansen blev stoppad fällt 

yttrande i aggressiv ton med innebörden att han skulle döda dem. Däremot är inte 

styrkt att sådana yttranden fällts i bilen under färden till sjukhuset eller vid 

ankomsten till sjukhuset. Martin af Robson har uppgivit att han på grund av hoten 

fruktade för sitt liv och Peter Baidinger tyckte det var obehagligt med hoten. 

Dödshoten som tingsrätten funnit att Fadi Nadjem övertygats till ansvar för är av 

allvarligt slag och straffvärdet ligger därför på fängelsenivå.  

 

När det gäller den olovliga körningen är utrett att Fadi Nadjem kört bilen vid det 

aktuella tillfället. Han skall därför anses övertygad om ansvar för grov olovlig 

körning i enlighet med åtalet. Han har tidigare – två gånger – fått åtalsunderlåtelse 

för grov olovlig körning. Det brottet ligger inte på fängelsenivå utan straffvärdet 

ligger snarare på ett kraftigt bötesstraff. 

 

Tingsrätten finner inte att det varit fråga om en sådan nödsituation att Fadi Nadjem 

skall befrias från ansvar för brotten men brotten har dock skett under sådana 

speciella omständigheter att det får anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd med 

ett kraftigt bötesstraff för båda brotten, vilket också åklagaren yrkat.  
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När det gäller skadeståndsyrkandena finner tingsrätten att kränkningen i samband 

med de olaga hoten varit så allvarlig att det föreligger skäl att tillerkänna 

målsäganden en ersättning om 5 000 kr vardera. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV 400) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall inges till tingsrätten senast den 

11 december 2015. 

 

 

Göran Svedberg 
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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 3
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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. 
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