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EKSJÖ TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2021-03-05 

Häktningsförhandling i 

Eksjö 

Aktbilaga 11 

Mål nr  

B 431-21 

 

 

Dok.Id 267039     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 230 

575 23 Eksjö 

Sofieholmsgatan 7 0381-384 00  
 

måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: eksjo.tingsratt@dom.se 

www.eksjotingsratt.domstol.se 

 

   Tid: 10.00 – 10.42 

 

RÄTTEN 

Lagmannen Anna Sjöman 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Tingsnotarien Christian Sörqvist 

 

PARTER 

 

Åklagare 

Kammaråklagare Adam Rullman  

Åklagarmyndigheten 

Åklagarkammaren i Jönköping 

Närvarande 

 

Kammaråklagare Martin Svensson 

Åklagarmyndigheten 

Åklagarkammaren i Jönköping 

Närvarande 

  

Misstänkt 

Tamim Sultani, 19990212-5518 

Medborgare i Afghanistan 

Frihetsberövande: Anhållen 

Närvarande 

  

Offentlig försvarare: Advokat Christian Berntö 

Berntö Advokatbyrå AB 

Box 305 

573 24 Tranås 

Närvarande 

  

SAKEN 

Försök till mord; nu fråga om häktning 

 

ÖVRIGA (närvarande om inte annat anges) 

  

Tolk 

Hussain Alemi 

Närvarande per telefon 

______________________ 
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Åklagaren ger in häktningspromemoria, aktbilaga 12. 

 

Tolken Hussein Alemi uppger att han tidigare har avlagt generell tolked vid Eksjö 

tingsrätt. Han förordnas som tolk i målet och erinras om edens vikt och betydelse. 

 

Tingsrätten medger undantag enligt 5 kap. 9 d § rättegångsbalken och tillåter att 

elektronisk utrustning får användas. Tingsrätten påminner om förbudet mot att ta upp 

bild.  

 

Tingsrätten informerar om att de offentliga delarna av förhandlingen är möjliga följa 

via videolänk tingssal 3 vid tingsrätten. 

 

Tamim Sultani uppger på rättens fråga att han inte vet när han är född. 

 

Åklagaren framställer häktningsyrkande och begäran om tillstånd att meddela 

restriktioner enligt häktningsframställan, aktbilaga 4, och begär att den fortsatta 

förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. 

 

Christian Berntö uppger att Tamim Sultani bestrider häktningsyrkandet samt begäran 

om tillstånd att få meddela restriktioner. Han avstår från att precisera sin inställning till 

de påstådda gärningarna. Han har ingen erinran mot stängda dörrar.  

 

Tingsrätten förordnar med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 18 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen att förhandlingen fortsättningsvis ska hållas inom 

stängda dörrar. Tingsrätten tillåter enligt 5 kap. 3 § rättegångsbalken att närvarande 

polispersonal som ansvarar för transporten närvarar vid förhandlingen. 

_____________________  

 

För vad som förevarit bakom stängda dörrar, se sekretessbilaga A. 

 

_____________________  
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Rätten meddelar att förhandlingen åter är offentlig, men också avslutad. 

 

Efter enskilt övervägande avkunnar tingsrätten följande 

 

BESLUT 

 

1. Tamim Sultani är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i sju fall den 3 

mars 2021 i Vetlanda, Vetlanda kommun. Det finns risk för att Tamim Sultani 

avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns också 

risk för att han på fri fot genom att undanröja bevis eller på något annat sätt 

försvårar sakens utredning. Vidare finns risk för att han fortsätter sin brottsliga 

verksamhet.  

 

Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 

den misstänkte eller för något annat motstående intresse.  

 

Tamim Sultani förklaras därför häktad. 

 

2.  Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken att meddela 

Tamim Sultani restriktioner bifalls.  

 

3.  Åtal ska väckas senast den 19 mars 2021, kl. 11.00. 

 

4. Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål 

m.m. ska inhämtas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan, såvitt avser punkten 1 och 2, överklagas till Göta hovrätt. Rätten att 

överklaga beslut om häktning är inte inskränkt till viss tid. 

__________________ 
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Efter häktningsförhandlingen ger tingsrätten bevis om häktning till närvarande 

polispersonal, aktbilaga 13. 

 

Som ovan 

 

 

Christian Sörqvist 

Protokoll uppvisat 2021-03-05 


