
LUNDS TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2020-07-01
meddelad i
Lund

Mål nr: B 1323-20

Postadress
Box 75
221 00 Lund

Besöksadress
Tingsrättsplatsen 2

Telefon
046-16 03 05
E-post: b.lunds.tingsratt@dom.se
www.lundstingsratt.domstol.se - där information om vår personuppgiftsbehandling finns.

Telefax Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Tilltalad
FREJ Daniel Lund, 20020206-4192
Apoteksgatan 8 Lgh 1103
264 33 Klippan

Offentlig försvarare:
Advokat Elisabeth Heijne
Advokatfirman Heijne AB
Stortorget 9
252 20 Helsingborg

Åklagare
Extra åklagare Nan Kinnander
Åklagarmyndigheten
Södra Skånes åklagarkammare
Box 20021
200 21 Malmö

Målsägande
Bojan Nenadovic

Företrädd av åklagaren

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Misshandel, ringa brott, 3 kap 5 § brottsbalken

2019-09-01

Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Frej Lund ska följa det ungdomskontrakt som socialförvaltningen i
Klippans kommun har gjort upp för honom och vars innehåll framgår av bilaga 2.

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
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LUNDS TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2020-07-01

Mål nr: B 1323-20

Skadestånd
Frej Lund ska solidariskt med Linda Pietcold betala skadestånd till Bojan Nenadovic med
1 575 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019
till dess betalning sker.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Elisabeth Heijne får ersättning av staten med 37 236 kr. Av beloppet avser

22 815 kr arbete, 6 425 kr tidsspillan, 549 kr utlägg och 7 447 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________
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LUNDS TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2020-07-01
meddelad i
Lund

Mål nr: B 1323-20

Tilltalad
Linda Pietcold, 19910621-4845
Östergatan 184 Lgh 1208
261 51 Landskrona

Offentlig försvarare:
Advokat Siri Lindgren
Activa advokaterna i Helsingborg HB
Drottninggatan 11
252 21 Helsingborg

Åklagare
Extra åklagare Nan Kinnander
Åklagarmyndigheten
Södra Skånes åklagarkammare
Box 20021
200 21 Malmö

Målsägande
Bojan Nenadovic

Företrädd av åklagaren

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Misshandel, ringa brott, 3 kap 5 § brottsbalken

2019-09-01

Åtal som den tilltalade frikänns från
Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2019-09-01

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 om 70 kr

Skadestånd
Linda Pietcold ska solidariskt med Frej Lund betala skadestånd till Bojan Nenadovic med
1 575 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019
till dess betalning sker.
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LUNDS TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

DOM
2020-07-01

Mål nr: B 1323-20

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Siri Lindgren, som vid huvudförhandlingen substituerats av advokat Henrik

Asker, får ersättning av staten med 26 474 kr. Av beloppet avser 16 848 kr arbete,
3 855 kr tidsspillan, 476 kr utlägg och 5 295 kr mervärdesskatt.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________

4



  
 

LUNDS TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 

DOM 
2020-07-01 

B 1323-20 
 

 
 
 

 
YRKANDEN M.M. 

Åklagarens yrkanden och den bevisning som åklagaren åberopat, se bilaga 1. Av 

denna framgår även Bojan Nenadovics skadeståndsyrkande. Linda Pietcold har som 

bevisning åberopat journalanteckningar samt syn av fotografier och en film. Frej 

Lund har som bevisning åberopat anmälan.  

 

DOMSKÄL  

 

Ansvarsfrågorna  

Linda Pietcold har förnekat åtalspunkten 1. Hon har erkänt att hon föst undan 

Mahmoud Houranis ansikte, men gjort gällande att hon befunnit sig i en 

nödvärnssituation eftersom Mahmoud Hourani utsatt henne och hennes egendom för 

ett brottsligt angrepp.  

 

Både Linda Pietcold och Frej Lund har förnekat åtalspunkten 2. De har båda gjort 

gällande att de befunnit sig i en nödvärnssituation eftersom de blivit angripna av 

Bojan Nenadovic. Frej Lund har även gjort gällande att han inte agerat tillsammans 

och i samförstånd med Linda Pietcold. De har båda bestritt skadeståndsansvar med 

hänsyn till sin inställning i ansvarsdelen. De har även gjort gällande att skadeståndet 

i vart fall ska jämkas eftersom Bojan Nenadovic varit medvållande. Yrkat belopp 

jämte ränta har vitsordats såsom skäligt i och för sig.    

 

Bevisat händelseförlopp 

De inblandade har i stora drag berättat om ett likartat händelseförlopp. Dessutom har 

en film från tillfället förevisats. Genom den muntliga bevisningen samt syn av filmen 

anser tingsrätten att följande händelseförlopp är klarlagt. Den 1 september 2019 

samlades några medlemmar från Landskrona Viltvårdsförening för att jaga småvilt. 

De träffades vid en parkering i anslutning till mark som föreningen arrenderar i 

jaktsyfte. När jägarna stod och pratade vid parkeringen dök fem svartklädda och 

maskerade personer upp. De maskerade personerna filmade jägarna och deras 
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registreringsskyltar. Jägarna drog slutsatsen att de okända personerna var 

djurrättsaktivister som hade för avsikt att störa jakten. Jägarna beslutade sig för att 

köra till en annan del av fältet för att bedriva jakten där istället. På plats ur 

jaktsällskapet var bl.a. jaktledaren Patrik Persson, Bojan Nenadovic, Mahmoud 

Hourani och Mahmoud Houranis fru Diana Matesic. 15 till 20 minuter senare dök de 

maskerade personerna upp på platsen där jägarna befann sig. De kom springande mot 

jägarna, tutade i tutor och skrek till dem. De maskerade personerna var aggressiva 

och skrek bl.a. ”Mördare” åt jägarna. Linda Pietcold och Frej Lund var två de 

maskerade personerna. Linda Pietcold och ytterligare en person började filma 

jägarna. En ordväxling inleddes. Mahmoud Hourani bad Linda Pietcold att sluta 

filma, vilket hon inte gjorde. Mahmoud Hourani gick emot henne och Linda Pietcold 

tog ett steg bakåt, fortfarande med telefonen riktad mot Mahmoud Hourani. 

Mahmoud Hourani slog då Linda Pietcolds hand så att telefonen flög iväg. 

Omedelbart efteråt gick Linda Pietcold fram till Mahmoud Hourani och slog 

alternativt knuffade honom i ansiktet. Slaget/knuffen orsakade små rivsår i Mahmoud 

Houranis ansikte. Efter detta var stämningen fortsatt hätsk och ett visst tumult 

uppstod. De maskerade personerna var arga och skrek på jägarna. Jägarna beslutade 

sig för att lämna platsen och började gå till sina bilar. Bojan Nenadovic hade parkerat 

på ett annat ställe än de andra jägarna och gick därför ensam åt ett håll. Linda Pietcold 

gick flera gånger fram mot Bojan Nenadovic och skrek aggressivt på honom. Bojan 

Nenadovic backade flera gånger och lade vid något tillfälle ned sitt vapen. Linda 

Pietcold gick dock fram till honom igen och skrek upprört på honom, bl.a. ”Ska du 

slå mig igen?”, ”Njuter du av att slå kvinnor?” samt kränkande tillmälen som 

exempelvis ”Äckel”. Även Frej Lund gick efter Bojan Nenadovic och var till synes 

rasande på honom. Frej Lund skrek okvädningsord till Bojan Nenadovic, bl.a. att han 

var ett äckel och att hans föräldrar borde ha kastrerats. Bojan Nenadovic sade till 

Linda Pietcold och Frej Lund att han kände sig hotad och försökte flera gånger gå 

därifrån. Han bad även dem att backa, vilket de inte gjorde. När Linda Pietcold kom 

alldeles inpå Bojan Nenadovic gav han henne en knuff vilket upprepade sig när hon 

ytterligare gång skrikande gick emot honom. I samband med detta sprang Frej Lund 
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mot Bojan Nenadovic, varvid Bojan Nenadovic sparkade till Frej Lund. Därefter gav 

sig både Frej Lund och Linda Pietcold på Bojan Nenadovic och knuffade och drog i 

honom. Ett allmänt tumult uppstod. I samband med tumultet föll Bojan Nenadovics 

glasögon till marken och blev rispade. Sedan lugnade situationen ned sig. Polis och 

sedan till platsen.  

 

De inblandades uppgifter  

Bojan Nenadovic har även berättat följande. Han fick ett slag av Linda Pietcold efter 

incidenten när Mahmoud Hourani slog telefonen ur hennes hand. Han vet inte varför 

hon skrek att han skulle ha slagit henne. Det gjorde han inte vid något tillfälle. Han 

kände sig kränkt av aktivisterna och upplevde dem som hotfulla, särskilt med hänsyn 

till att de var maskerade. Han tvingades vid något tillfälle att lägga ner sitt vapen för 

att försvara sig, men kände sig inte bekväm med det eftersom han hade ansvar för 

vapnet. När han knuffade Linda Pietcold kände han sig hotad av henne och han trodde 

att Frej Lund skulle slå honom då denne kom rusande emot honom. Han var öm i 

bröstet efteråt.  

 

Linda Pietcold har även berättat följande. De var på plats för att övervaka jakten. Hon 

frågade inte om hon fick filma innan hon tog upp sin telefon för att filma. Hon glömde 

dock att slå på inspelningsfunktionen. Mahmoud Houranis slag mot hennes hand var 

hårt och gjorde ont samt gjorde henne rädd. Hon föste bort hans ansikte eftersom hon 

ville få bort honom från sig. En stund senare slog Bojan Nenadovic henne med en 

öppen hand i bröstet. Hon ville inte at han skulle komma undan med att slå henne, 

utan ville få honom att erkänna att han hade slagit henne. Därför ifrågasatte hon vad 

han hade gjort. När Bojan Nenadovic gick iväg tänkte hon att han skulle smita och 

gick därför efter och fortsatte att ifrågasätta honom. Under det tumult som sedan 

uppstod med Bojan Nenadovic försökte hon endast försvara sig själv och Frej Lund.  

 

Frej Lund har även berättat följande. När Bojan Nenadovic gick iväg ville han hålla 

koll på denne, eftersom han trodde att Bojan Nenadovic kanske skulle fortsätta jaga. 
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Han gick därför efter denne. Anledningen till att han skrek på Bojan Nenadovic var 

att han var upprörd på denne då denne dödar djur. Om någon skrikit så på honom 

skulle han också ha känt sig kränkt. När Bojan Nenadovic slog ut mot Linda Pietcold 

sprang han fram mot denne, men han hade inte för avsikt att slå honom. Han ville gå 

emellan Linda Pietcold och Bojan Nenadovic. Bojan Nenadovic sparkade då honom.  

 

Tingsrättens bedömning  

Gruppen av maskerade personer har utan tvekan betett sig ytterst provocerande mot 

jägarna i samband med att de anlände till jakten. Linda Pietcolds åtgärd att utan lov 

till synes filma Mahmoud Hourani, har utan tvekan varit störande för honom. 

Tingsrätten anser dock inte att Linda Pietcold har begått en brottslig gärning då hon 

till synes filmade honom. Detta gäller oavsett om inspelningsfunktionen var påslagen 

eller inte. Mahmoud Houranis slag mot hennes hand för att hon skulle sluta filma har 

däremot utgjort ett brottsligt angrepp på Linda Pietcold, som hon haft nödvärnsrätt 

mot. Hennes utfall mot Mahmoud Hourani, oavsett om det benämns som slag, knuff 

eller fösning, har inte varit uppenbart oförsvarligt. Åtalet ska därför ogillas i denna 

del. När det gäller det händelseförlopp som avses med åtalspunkten 2 konstaterar 

tingsrätten att Frej Lund och Linda Pietcold varit mycket aggressiva mot Bojan 

Nenadovic. De har följt efter honom och skrikit okvädningsord, medan han varit lugn 

och försökt lämna platsen. Frej Lund och Linda Pietcold har därmed begått 

åtminstone ett ofredande mot Bojan Nenadovic. Bojan Nenadovic har haft 

nödvärnsrätt mot Frej Lunds och Linda Pietcolds brottsliga angrepp. Hans knuffar 

mot Linda Pietcold och sparken mot Frej Lund har inte varit uppenbart oförsvarliga. 

Linda Pietcold och Frej Lund har därmed inte varit utsatta för ett brottsligt angrepp 

av Bojan Nenadovic och har således inte haft nödvärnsrätt mot honom. Därefter har 

Linda Pietcold och Frej Lund, tillsammans och i samförstånd, knuffat och dragit i 

Bojan Nenadovic, vilket orsakat honom smärta. Det är dock inte utrett att de även 

slagit honom. Åtalet är dock styrkt såtillvida att Linda Pietcold och Frej Lund ska 

dömas för misshandel genom att de tillsammans och i samförstånd knuffat Bojan 

Nenadovic, vilket orsakat honom smärta. Brottet är att bedömas som ringa brott.  

8



  
 

LUNDS TINGSRÄTT 
 
Brottmålsenhet 

DOM 
2020-07-01 

B 1323-20 
 

 
 
 

 
 

Påföljdsfrågorna  

Linda Pietcold förekommer inte i belastningsregistret. Frej Lund förekommer inte i 

belastningsregistret i något avseende som påverkar varken straffmätningen eller 

påföljdsvalet i målet. Straffvärdet för det brott som Linda Pietcold och Frej Lund ska 

dömas för ligger på bötesnivå. Påföljden för Linda Pietcold ska därför bestämmas till 

dagsböter.   

 

Frej Lund var endast 17 år vid gärningen. Av yttrande från socialförvaltningen i 

Klippans kommun framgår att Frej Lund bedöms ha ett särskilt vårdbehov. Han 

bedöms vara i behov av åtgärder i syfte att motverka en ogynnsam utveckling och 

fortsatta kriminella handlingar. Socialförvaltningen har föreslagit att påföljden 

bestäms till ungdomsvård med särskild föreskrift att följa det ungdomskontrakt som 

finns bifogat till domen, se bilaga 2. Frej Lund har samtyckt till påföljden.  

 

Tingsrätten delar socialförvaltningens bedömning att Frej Lund har ett särskilt 

vårdbehov och anser att det föreslagna kontraktet är tillräckligt ingripande. Påföljden 

för honom ska därför bestämmas till ungdomsvård med särskild föreskrift att följa 

det aktuella ungdomskontraktet. 

 

Skadestånd 

Linda Pietcold och Frej Lund har orsakat att Bojan Nenadovics glasögon förstördes. 

Som framgår av tingsrättens slutsatser i ansvarsfrågan har Bojan Nenadovic varit 

utsatt för ett brottsligt angrepp av Linda Pietcold och Frej Lund. Han kan därför inte 

anses ha varit medvållande. Det finns därmed inte förutsättningar för jämkning. 

Beloppet är vitsordat. Bojan Nenadovics skadeståndsyrkande ska därför bifallas.  

 

Övriga frågor 

Försvararna ska tillerkännas begärd ersättning eftersom dessa bedöms som skäliga. 

Denna kostnad ska staten svara för.  
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Linda Pietcold och Frej Lund ska dömas för brott med fängelse i straffskalan och ska 

därför betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-01) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 22 juli 2020. Det ska stå i 

överklagandet att det riktar sig till Hovrätten över Skåne och Blekinge. 

 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Åsa Giselmo  

 

I avgörandet har även nämndemän deltagit. Rätten är enig. 
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Lunds tingsrätt
B 1323-20

Stämningsansökan
Tilltalade
Linda Pietcold (19910621-4845)
Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Frej Daniel Lund (20020206-4192)
Företräds av advokat Elisabeth Heijne.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 MISSHANDEL (Linda Pietcold)
5000-K1086649-19

Linda Pietcold har slagit Mahmoud Hourani i ansiktet. Det hände den 1
september 2019 på Nyhemsvägen, Landskrona, Landskrona stad. Mahmoud
Hourani orsakades rivmärken och smärta.

Linda Pietcold begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 5 § brottsbalken

Målsägande
Mahmoud Hourani
Inget anspråk

2 MISSHANDEL, RINGA BROTT (Frej Lund och Linda
Pietcold)
5000-K1086649-19

Linda Pietcold och Frej Lund har tillsammans och i samförstånd slagit och
knuffat Bojan Nenadovic. Det hände den 1 september 2019 på Nyhemsvägen,
Landskrona, Landskrona stad. Bojan Nenadovic orsakades smärta och hans
glasögon förstördes.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 21003 Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 61 31 registrator.ak-sodraskane@aklagare.se
20021  MALMÖ

Telefax

010-562 60 12

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Syd Handling 17
Södra Skånes åklagarkammare Ärende AM-57183-20
Kammaråklagare Helena Lundström 2020-06-09 Handläggare 302-23

1(3)
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Brottet bör bedömas som ringa .

Linda Pietcold och Frej Lund begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 5 § brottsbalken

Målsägande
Bojan Nenadovic
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
Bojan Nenadovic yrkar skadestånd solidariskt av Linda Pietcold och Frej
Lund med 1 575 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.
Beloppet avser kostnad för nya glasögon.

3 Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Bojan Nenadovic angående händelsen för att

bevisa gärningarna. Tid: 30 min. Närvaro: personlig eller videolänk.

2. Förhör med de tilltalade Frej Lund och Linda Pietcold som förnekar
brott. Tid: 30 min per förhörsperson.

3. Förhör med vittnet Patrik Persson angående hans iakttagelser vid
händelsen för att bevisa gärningarna. Tid: 15 min. Närvaro: personlig
eller videolänk.

4. Förhör med vittnet Diana Matesic angående hennes iakttagelser vid
händelsen för att bevisa gärningarna. Tid: 15 min. Närvaro: personlig
eller videolänk. Observera att vittnet var målsäganden Houranis fru.

5. Förhör med vittnet Andreas Elgán pa, Polisregions Syd, BF-IGV 4 LPO
Landskrona, angående hans iakttagelser när han kom till platsen för att
bevisa gärningarna. Tid: 10 min. Närvaro: telefonförhör är tillräckligt.

4 Övrig bevisning
1. Målsäganden Mohmoud Houranis uppgifter i

förhör(förundersökningsprotokoll s. 28-31) för att bevisa gärningarna.
Förhörsuppgifterna åberopas då målsäganden numera är avliden.

2. Uppspelning av film av delar av händelsen för att bevisa gärningarna.
Filmen medtages av åklagaren. Tid: ca 2,5 minut.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Syd Handling 17
Södra Skånes åklagarkammare Ärende AM-57183-20
Kammaråklagare Helena Lundström 2020-06-09 Handläggare 302-23

2(3)



 

3. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 27) för att bevisa målsäganden
Mahmoud Houranis skada.

Handläggning
Observera att stämningsansökan innehåller tilltalad under 18 år.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 3 timmar.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Syd Handling 17
Södra Skånes åklagarkammare Ärende AM-57183-20
Kammaråklagare Helena Lundström 2020-06-09 Handläggare 302-23

3(3)
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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. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

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 

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 anslutnings-
överklaga. 

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. 

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. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

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. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

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? 

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 överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

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 

 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. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 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. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

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. 

http://www.domstol.se/

