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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM B 13758-10
2011-06-10

Enhet 11

Brottsofferfond

Ersättning
Michael Lindén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 6 531 kr. Av 
beloppet avser 5 065 kr arbete, 160 kr utlägg och 1 306 kr mervärdesskatt. 
Michelle Rosenthal tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 6 331 kr. Av beloppet avser 5 065 kr arbete och 1 266 kr 
mervärdesskatt.
Hynek Pallas ska till staten återbetala kostnaden för försvaret och 
målsägandebiträdet. 

1. 

2. 

3. 

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING  

 

Åklagaren har yrkat att Hynek Pallas ska dömas för misshandel i enlighet med 

följande gärningsbeskrivning. Hynek Pallas har den 12 augusti 2010 på Bondegatan 

i Stockholm uppsåtligen tillfogat Malena Janson smärta och tandskada genom att 

utdela två slag med öppen hand och ett slag med knuten näve mot hennes ansikte 

samt genom att ta tag om hennes axlar och knuffa in henne i en husvägg.   

 

Malena Janson har yrkat att Hynek Pallas ska förpliktas att till henne utge 

skadestånd med 12 300 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den  

12 augusti 2010 till dess betalning sker. Av beloppet avser 10 000 kr kränkning och 

2 300 kr sveda och värk.  

 

Hynek Pallas har förnekat gärningen och bestritt det enskilda anspråket. Han har 

inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.    

 

DOMSKÄL  

 

Skuld och påföljd  

 

Målsägandeförhör har hållits med Malena Janson. Hynek Pallas har hörts över 

åtalet. På åklagarens och Malena Jansons begäran har vittnesförhör hållits med Lisa 

Kopp och Lisa Rosengren. Som skriftlig bevisning har åklagaren och Malena 

Janson åberopat en journalutskrift och fotografier. Därutöver har Malena Janson 

åberopat ett intyg från en psykoterapeut.  

 

Av utredningen har inledningsvis följande framkommit. Vid tidpunkten för den 

aktuella händelsen var Malena Janson och Hynek Pallas ett kärlekspar och de 

arbetade även på samma arbetsplats. På kvällen den 12 augusti 2010 åt de middag 

på restaurang Ljungrens tillsammans. Under middagen uppstod ett bråk mellan dem 
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om huruvida de skulle offentliggöra sin relation på deras arbetsplats, vilket 

resulterade i att Malena Janson lämnade restaurangen. Därefter träffade Malena 

Janson sin väninna Lisa Rosengren och de begav sig till en bekants lägenhet på 

Bondegatan. Hynek Pallas, som ville prata om parternas bråk, ringde Malena Janson 

varvid de bestämde att de skulle träffas utanför lägenheten. Om vad som hände när 

parterna träffades har Malena Janson och Hynek Pallas i huvudsak berättat följande.   

 

Malena Janson: Hynek var otroligt arg när han kom till Bondegatan, medan hon var 

lugn. Hon sa dock att hon tyckte att han var galen, varvid han tog ett steg mot henne 

och tilldelade henne en örfil på vardera kind samtidigt med båda händerna. Direkt 

därefter tog han tag i hennes axlar och puttade henne mot en närliggande husvägg. 

Det sved på kinderna och hon blev väldigt omtöcknad och rädd. Hon minns också 

att Hynek rev ner hennes cykel. Hon ville komma därifrån och gick därför runt 

gathörnet medan hon ringde till Lisa och bad att denna skulle öppna porten till deras 

väns bostad. Hynek skrek och gick efter henne. När de återigen stod utanför porten 

sa Hynek att han skulle ha tillbaka de pengar som hon var skyldig honom varpå hon 

gav honom en örfil. Omedelbart därefter slog Hynek henne med knuten näve på 

hennes vänstra kind så att hennes käkar slogs mot varandra. De blev chockade och 

stod tysta. Sedan kom Lisa och öppnade porten varpå Hynek gick därifrån samtidigt 

som han skrek okvädningsord till henne. Hon gick upp i lägenheten och berättade 

för sina vänner vad som hade hänt och efter ca 30 minuter upptäckte hon att en 

tandflisa saknades från hennes tand. - Hon och Hynek har undvikit varandra sedan 

det inträffade, men har han dock betalat hennes tandläkarkostnader. Efter händelsen 

mådde hon väldigt dåligt och grät i flera dygn. Hon levde på stipendium och kunde 

därför inte sjukskriva sig från arbetet, men var ändock hemma utan betalning under 

ca en och en halv månad. Vidare tog hon kontakt med en psykiatrisk mottagning för 

samtalskontakt samt med en vårdcentral på grund av hon fick stressutslag.    

 

Hynek Pallas: När han kom till Bondegatan stod Malena utanför porten. Han minns 

inte exakt vad de sa till varandra, men Malena var väldigt avvisande på hans frågor 
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om vad hon hade menat med vissa uttalanden inne på restaurangen. Han blev arg 

och välte hennes cykel som stod bredvid honom. Malena gick mot honom och han 

tryckte bort henne mot husväggen med hjälp av sin höger hand och sedan även med 

hjälp av sin vänster hand. Han kände omedelbart att han träffade hennes käkes 

undersida och han tvivlar inte på att han kan ha orsakat henne en tandskada då. 

Malena sa att det sved. De stod tysta en stund varefter Malena gick iväg och ringde 

Lisa. Han gick efter henne och var fortfarande väldigt arg. När de återigen befann 

sig utanför porten var även Malena väldigt arg och slog honom på kinden med sin 

knytnäve. Det gjorde ont och han försökte sträcka sig mot henne med öppen hand. 

Om han träffade henne så träffade han henne med sina fingerspetsar. Därefter kom 

Lisa och öppnade porten varpå Malena gick in och han lämnade platsen.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Malena Janson och Hynek Pallas har var för sig framstått som trovärdiga och ingen 

av deras berättelser kan enligt tingsrättens mening bedömas som mer tillförlitlig än 

den andra. Vad gäller det inledande händelseförloppet där det påstås att Hynek 

Pallas har utdelat två örfilar i Malena Jansons ansikte samt knuffat in henne i en 

husvägg har tingsrätten i huvudsak att förlita sig på deras egna redogörelser. 

Parterna har i stort sätt lämnat en överensstämmande berättelse om att Hynek Pallas 

träffat Malena Jansons ansikte med sin händer och att hon i samband därmed åkte in 

i väggen. Diskrepansen i parternas beskrivning på vilket sätt detta har gått till 

framstår närmast som subjektiva bedömningar och beskrivningar av i stort sätt 

samma förfarande. Enligt tingsrättens mening är dock Hynek Pallas agerande att 

betrakta som slag och det råder inga tvivel om att dessa orsakat Malena Janson 

smärta. Det finns visserligen ingen anledning att ifrågasätta Malena Jansons 

uppgifter om att hon har upptäckt att hon saknat en tandflisa efter parternas bråk, 

men det finns däremot ingen utredning som med tillräcklig styrka visar att 

tandskadan uppkommit till följd av Hynek Pallas våld mot henne. Vad gäller det 

fortsatta händelseförloppet har både Malena Janson och vittnet Lisa Kopp berättat 
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att Hynek Pallas utdelat ett slag i hennes ansikte. Härigenom finner tingsrätten utrett 

att Hynek Pallas även i detta skede slagit Malena Janson. Däremot är annat inte 

utrett än att slaget skedde med öppen hand och enbart hade smärta som följd. Hynek 

Pallas har berättat att han på intet sätt haft för avsikt att skada eller orsaka Malena 

Janson smärta. Han måste emellertid ha insett att det förelåg en avsevärd risk för att 

hans agerande skulle medföra smärta för Malena Janson. Av utredningen har 

framkommit att Hynek Pallas handlade i en mycket upprörd sinnestämning och 

tingsrätten anser att hans handlande visar att han varit likgiltig inför om Malena 

Janson skulle orsakas smärta eller inte. Sammanfattningsvis är således utrett att 

Hynek Pallas har utdelat tre örfilar i Malena Jansons ansikte med smärta som följd. 

Vidare är visat att hon i samband med de första slagen åkte in i en husvägg. 

Misshandeln bör med hänsyn till omständigheterna kring gärningen samt det 

lindriga våld och den begränsade skadan bedömas som ringa brott.  

 

Hynek Pallas har vid denna utgång gjort gällande att han ska vara fri från ansvar 

vad gäller slaget i det avslutande skedet på grund av att han befunnit sig i en 

nödvärnssituation eller i vart fall på grund av att han svårligen kunnat besinna sig.  

Beträffande vad som har hänt före det aktuella slaget konstaterar tingsrätten att det 

varit ett bråk mellan parterna och att våld förekommit från Hynek Pallas sida. 

Omedelbart innan han utdelade det sista slaget är emellertid visat att Malena Janson 

utdelat en örfil i hans ansikte. Det finns dock ingenting målet som tyder på att 

Hynek Pallas trott att han skulle bli utsatt för en fortsatt misshandel från Malena 

Janson. Med hänsyn härtill och vad som i övrigt framkommit i målet framstår 

Hynek Pallas nödvärnsinvändning som obefogad. Att Hynek Palls varit väldigt arg 

vid tillfället råder inga tvivel, men situationen kan dock inte bedömas vara av sådant 

slag att Hynek Pallas kan undgå ansvar på grund av att han svårligen inte kunnat 

besinna sig. Hynek Pallas ska följaktligen fällas till ansvar för ringa misshandel.  

Påföljden bör bestämmas till ett måttligt bötesstraff. Härvid har tingsrätten beaktat 

att slaget från Malena Janson innefattat en viss provokation.   
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Skadestånd  

 

Enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) ska den som allvarligt kränker någon 

annan genom brott som innefattar angrepp på dennes person, frihet eller ära ersätta 

den skada som kränkningen innebär. För att kränkningsersättning ska utgå krävs att 

kränkningen på objektiva grunder är att anse som allvarlig. Tingsrätten har full 

förståelse för att Malena Janson har upplevt situationen som kränkande. Tingsrätten 

anser emellertid att det våld hon varit utsatt för inte kan anses ha inneburit en sådan 

allvarlig kränkning att ersättning för detta kan utgå.  

 

Tingsrätten betvivlar inte heller att Malena Janson har mått väldigt dåligt efter det 

inträffandet, men det råder ovisshet om hennes mående har ett egentligt samband 

med den aktuella händelsen. I brist på närmare utredning härom ska därför även 

hennes yrkande om sveda och värk ogillas.    

 

Övrigt 

 

Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för misshandel ska Hynek Pallas  

förpliktats betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.  

 

Michael Lindén och Michelle Rosenthal tillerkänns begärda ersättningar. På grund 

av Hynek Pallas ekonomiska förhållanden ska han förpliktats betala tillbaka dessa 

kostnader till staten.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR , se domsbilaga 1 (DV 400)  

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den  

1 juli 2011. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Anna Spinnell 
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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 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.


