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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grov trolöshet mot huvudman, 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1
juli 2017
2016-09-19 -- 2017-06-26 (21 tillfällen)
2. Grov trolöshet mot huvudman, 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken
2017-07-07
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 200 om 50 kr

Postadress
Box 75
221 00 Lund

Besöksadress
Tingsrättsplatsen 2

Telefon
Telefax
Expeditionstid
046-16 03 05
måndag - fredag
E-post: b.lunds.tingsratt@dom.se
08:00-16:00
www.lundstingsratt.domstol.se - där information om vår personuppgiftsbehandling finn
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Mattias Borgström får ersättning av staten med 44 836 kr. Av beloppet avser 21 045 kr
arbete, 13 916 kr tidsspillan, 908 kr utlägg och 8 967 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkande och den bevisning som åklagaren åberopat, se bilaga 1 med
justeringar. Åklagaren har förtydligat att det görs gällande att Patrick Hanssons
agerande ska anses utgöra ett brott samt att detta ska rubriceras som grovt.
Patrick Hansson har vidgått de faktiska omständigheterna såtillvida att han har erkänt
att han missbrukat sin ställning i BF Service AB (nedan ”bolaget”) genom att
genomföra ovannämnda överföringar. Han har dock anfört att hans handlande ska
anses utgöra 22 brott samt att samtliga dessa ska rubriceras som brott av
normalgraden.
Jonny Ulvtorp, Lars Stensson, Martin Lindell, Staffan Odenhall, Ingemar
Germundsson, Vin & Bin Näs Handelsbolag, Thomas Dahl, Mikael Hildingsson,
Mandolina AB och Wilhelm Ydrestål – som är fordringsägare i konkursen efter BF
Service AB – har i anslutning till åtalet yrkat att Patrick Hansson ska förpliktas att
betala skadestånd till dem. Tingsrätten har beslutat att skadeståndstalan ska avskiljas
för att handläggas enligt den för tvistemål föreskrivna ordningen.
BAKGRUND
Patrick Hansson sysslar bl.a. med biodling och var tidigare medlem i föreningen
Biodlarföretagarna (nedan ”föreningen”). I början av juli 2016 utsågs han till kassör
i BF Service AB, som användes som servicebolag för föreningen. Styrelsen i
aktiebolag var den samma som för föreningen. Patrick Hansson var ställföreträdare
för bolaget och hade rätt att ensam teckna bolagets firma. Även bolagets
styrelseordförande, Jonny Ulvtorp, hade ensam firmateckningsrätt.
Under perioden 19 september 2016 – 7 juli 2017 förde Patrick Hansson olovligen
över pengar från bolaget till sitt privata bankkonto vid totalt 25 tillfällen. Beloppen
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varierade från 3 570 kr till som mest 98 750 kr, se nedanstående tabell. Den totala
summan av överföringarna uppgår till 1 054 996 kr.
Datum

Belopp

2016-09-19
2016-09-23
2016-11-17
2016-11-25
2016-11-30
2017-02-13
2017-02-21
2017-02-21
2017-02-24
2017-02-27
2017-03-03
2017-03-08
2017-03-13
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-23
2017-03-27
2017-03-30
2017-03-30
2017-04-06
2017-04-06
2017-06-19
2017-06-22
2017-06-26
2017-07-07

98 750 kr
64 750 kr
98 500 kr
34 250 kr
93 245 kr
6 575 kr
11 966 kr
48 875 kr
98 600 kr
58 000 kr
24 995 kr
25 670 kr
17 820 kr
83 450 kr
22 345 kr
65 345 kr
8 342 kr
11 345 kr
23 433 kr
15 870 kr
3 570 kr
14 800 kr
56 000 kr
30 000 kr
38 500 kr

I början av augusti 2017 konstaterade Jonny Ulvtorp att han inte hade fått betalat för
fakturor som han tillställt bolaget. Det rörde sig om fakturor avseende arbete som han
utfört i egenskap av biodlare och medlem i föreningen. Jonny Ulvtorp kontaktade
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med anledning av detta Patrick Hansson, men upplevde att han fick något undvikande
svar från denne. Han tog därför kontakt med banken. Banken uppgav i samband med
detta att det fanns omkring 30 000 kr på bolagets konto. Jonny Ulvtorp tog då på nytt
kontakt med Patrick Hansson och bad honom skicka över uppgifter om hur mycket
pengar det fanns på kontot. Den 15 augusti 2017 fick han svar per e-post från Patrick
Hansson. Patrick Hansson bifogade då även ett antal kontoutdrag enligt vilka det
fanns 658 903,85 kr respektive 23 158,26 kr på bolagets konton. Jonny Ulvtorp vände
sig då på nytt till banken och fick besked om att informationen inte stämde. Han
konfronterade härefter Patrick Hansson som omgående erkände att han fört över
pengar från bolagens konton till sig själv. Den 18 augusti 2017 försattes bolaget i
konkurs på egen begäran och advokaten Dan Nordenberg utsågs till konkursförvaltare.
UTREDNINGEN
Åklagaren har som bevisning åberopat sammanställning av konkursförvaltaren,
kopior på förfalskade kontoutdrag jämte mail från Patrick Hansson till Jonny Ulvtorp
samt förhör med Jonny Ulvtorp. Patrick Hansson har åberopat bevisning i form av
mail från konkursförvaltaren, underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen
(1987:672) om misstanke om brott som konkursboet skickade till Ekobrottsmyndigheten den 8 december 2017, konkursbouppteckning, förlikningsavtal som
träffats mellan bolagets konkursbo, föreningen och Patrick Hansson samt kopior av
transaktioner utvisande att Patrick Hansson under perioden 12 november 2018 – 22
november 2018 fört över sammanlagt 716 496 kr till bolagets konkursbo. Vidare har
Patrick Hansson hörts över åtalet. Utöver vad som angetts ovan har i huvudsak
följande framkommit genom förhören.
Jonny Ulvtorp: Bolaget ägdes av föreningen, vilken hade omkring 450 medlemmar.
Föreningen hade styrelsemöten omkring en gång i månaden varvid Patrick Hansson
i egenskap av kassör skulle redovisa bolagets ekonomiska ställning. Vid dessa möten
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framkom aldrig att ekonomin skulle vara ansträngd och inte heller bolagets revisorer
uppmärksammade att något var felaktigt beträffande hanteringen av ekonomin. Det
var i samband med att han själv inte fått betalat för sina fakturor som han anade oråd
och tog upp frågan med Patrick Hansson. När han, i ett senare skede, fick överskickat
kontoutdrag från Patrick Hansson tog han med sig dessa till banken. Banken kunde
inte svara på om kontoutdragen var förfalskade eller inte, men förklarade att
uppgifterna om utgående saldo var felaktiga. När han konfronterade Patrick Hansson
erkände denne direkt att han fört över pengar från bolaget till sitt eget konto. Bolaget
fungerade som servicebolag för föreningen och hanterade därför bl.a. medlemsavgifterna samt de projekt som föreningen hade. Totalt fanns det sex – sju projekt,
samtliga finansierade av Jordbruksverket. Upplägget var att medlemmarna utförde
arbete och fakturerade bolaget som därefter betalade ut ersättning. Bolaget redovisade
sedan detta för Jordbruksverket och fick ersättning för vad som hade betalats ut till
medlemmarna. De medlemmar som drev projekten skulle lämna in sina fakturor till
bolaget senast den 15 juni. Därefter skulle bolaget betala senast den sista juni. Om
bolaget inte erlade betalning i tid upphörde rätten och möjligheten att erhålla
ersättning från Jordbruksverket. Patrick Hanssons olovliga överföringar medförde att
det inte fanns pengar att betala medlemmarnas fakturor i tid varför bidragen från
Jordbruksverket uteblev. Han kan inte svara på exakt hur stora summor som bolaget
gick miste om, men den 18 augusti 2018 var bolagets likviditet så dålig att det inte
fanns något annat val än att försätta det i konkurs. Fram till dess att man kunde börja
ta in nya medlemsavgifter var även föreningens ekonomiska läge väldigt svårt. I och
med det som hände förlorade föreningen dessutom många medlemmar, omkring 100–
150 stycken. Detta innebar minskade intäkter i form av medlemsavgifter. Det var
alltså mycket som gick förlorat i konkursen, både ekonomiskt och i fråga om
förtroendekapital. Vad gäller bolagets omsättning var denna ganska begränsad,
omkring en halv miljon.
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Patrick Hansson: Han driver egna företag privat och ett av dessa gick väldigt dåligt.
Han fick panik och överförde pengar från bolaget till sitt eget konto och därefter
vidare till sitt företag. Först blev det en gång och sen flera, men det var inte planerat.
Han var medveten om att hans överföringar innebar att det inte skulle finnas
tillräckligt med pengar i bolaget för att kunna betala fakturorna hänförliga till
Jordbruksverkets projekt i tid. Vidare stämmer det att Jonny Ulvtorp konfronterade
honom beträffande hur mycket som fanns på bolagets konton och att han bad honom
skicka över kontoutdrag. Han fick på nytt panik och ändrade siffrorna beträffande
utgående saldo och skickade över utdragen. Samtliga summor vad gäller överföringarna stämmer, men han har gjort vad han har kunnat för att minimera skadan –
dels förde han över en del pengar till bolaget redan innan han blev upptäckt, dels
sålde han senare av mark för att betala skulderna till bolaget. Han har aldrig varit med
om något sådant här och känner sig djupt ångerfull. Bolagets situation var dock inte
sådan att det ofrånkomligt måste försättas i konkurs och som han uppfattade det blev
det dessutom en utdelning i konkursen om 70 procent.
DOMSKÄL
Patrick Hanssons ska dömas för trolöshet mot huvudman
Enligt 10 kap. 5 § brottsbalken döms den, som på grund av förtroendeställning fått
till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt
hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan
angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar
huvudmannen, för brottet trolöshet mot huvudman.
I förevarande fall kan konstateras att Patrick Hansson innehaft en förtroendeställning
i bolaget samt att han under den aktuella tidsperioden missbrukat denna genom att
vid totatalt 25 tillfällen olovligen föra över bolagets medel till sina egna bankkonton.
Det är uppenbart att bolaget härigenom orsakats en ekonomisk skada. Det faktum att
Patrick Hansson redan innan hans handlande uppmärksammades betalat tillbaka vissa
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summor till bolaget påverkar inte denna bedömning. Detta eftersom det s.k. skaderekvisitet är uppfyllt så snart gärningen inneburit en omedelbar skada för huvudmannen, vilket betyder att brottet fullbordas vid denna tidpunkt. En senare ersättning
från gärningsmannen till huvudmannen annullerar med andra ord inte skadan (se
Bäcklund m.fl., Brottsbalken. En kommentar [14 april 2019, Zeteo], kommentaren
till 10 kap. 5 § brottsbalken). Patrick Hansson har således gjort sig skyldig till
trolöshet mot huvudman.
Hur många brott ska Patrick Hansson dömas för?
Innan tingsrätten tar ställning till huruvida det agerande som Patrick Hansson gjort
sig skyldig till ska bedömas som grovt brott eller som brott av normalgraden bör
tingsrätten besvara frågan om hur många brott hans agerande ska anses utgöra.
Åklagaren har gjort gällande att det är fråga om ett brott som s.a.s. skett löpande under
den aktuella tidsperioden. Försvaret har å sin sida hävdat att det varit fråga om 22
brott. Som skäl för att agerandet ska anses utgöra 22 enskilda brott, trots att det varit
fråga om 25 överföringar, har försvaret anfört att de överföringar som ägt rum samma
dag ska anses utgöra ett och samma brott.
För att avgöra om ett förfarande som anges i en gärningsbeskrivning innehåller ett
eller flera brott behöver tingsrätten ta ställning till vad som utgör en brottsenhet i det
aktuella fallet. Några allmänna regler om detta finns inte. En faktor som generellt sett
brukar tillmätas stor betydelse är vilket rums- och tidsmässigt samband som
föreligger mellan olika gärningar (se Jareborg, Straffrättens gärningslära, 1995, s. 204
f.). Vem gärningarna riktar sig mot är en annan naturlig utgångspunkt vid
bedömningen. Om flera gärningar riktar sig mot samma målsägande kan detta många
gånger medföra att gärningarna bedöms som ett och samma brott, åtminstone om det
finns något ytterligare sammanhållande moment. Om rums- och tidssambandet
mellan flera olika gärningar inte är tillräckligt starkt anses det däremot i regel vara
fråga om flera brott, även om samtliga gärningar har riktats mot samma målsägande
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(se Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, 2:a uppl. 2013, s. 471). Ytterst bestäms dock
vad som är möjligt att samla under en brottsenhet av den handlingsbeskrivning som
straffbestämmelsen anger (jfr NJA 2018 s. 378).
Högsta domstolen har i ett flertal fall prövat frågan om antal brott i situationer som
liknar den som är för handen i förevarande fall för enskilda brottstyper såsom
bedrägeri (NJA 2007 s. 973), bagagestölder på tåg (NJA 2016 s. 1143) och
urkundsförfalskning (NJA 2018 s. 378). I denna praxis kan urskiljas en tydlig
återhållsamhet när det gäller att rubricera en serie brottsliga handlingar som ett enda,
grovt brott. Något avgörande från Högsta domstolen som rör trolöshet mot
huvudman, eller något annat brott enligt 10 kap. brottsbalken, finns dock inte.
Däremot finns exempel på hovrättsavgöranden där man bedömt trolöshet mot en och
samma huvudman vid upprepade tillfällen som flera brott, se t.ex. Hovrätten för
Västra Sveriges dom den 15 februari 2018 i mål B 2916-17 och Hovrätten för Västra
Sveriges dom av den 14 mars 2019 i mål B 3459-18. I det senare målet var det fråga
om att den tilltalade missbrukat sin förtroendeställning i förhållande till två äldre
damer som lämnat den tilltalade fullmakt att hantera deras ekonomi. Den tilltalade
orsakade vid över 300 tillfällen målsägandena ekonomisk skada genom kortköp,
uttag och fondförsäljningar under drygt två års tid. Hovrätten konstaterade att
samtliga brottsrekvisit för fullbordad trolöshet mot huvudman var uppfyllda i alla de
enskilda fall då den tilltalade utförde en otillåten transaktion med målsägandenas
pengar samt att det inte framkommit att den tilltalade hade en uppgjord brottsplan,
utan att utredningen tvärtom talade för att hon i stället utifrån hennes upplevda
ekonomiska problem utnyttjade den situation som uppstod. Med hänsyn till det ansåg
hovrätten, även med beaktande av att det var samma förtroendeställning som
missbrukades gentemot respektive målsägande, att varje transaktion utgjorde ett
särskilt brott. Hovrätten konstaterade dock att det, i och med det nära tidsmässiga
sambandet, var naturligt att betrakta de transaktioner som gjordes under ett och
samma dygn som ett brott.
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I förevarande fall är det en och samma förtroendeställning som har missbrukats och
brottsligheten har riktat sig mot en och samma målsäganden. Detta skulle kunna anses
tala för att gärningarna ska bedömas som ett och samma brott. I fråga om
förskingring, som i flera avseende är snarlikt trolöshet mot huvudman på så sätt att
det är fråga om brott som begåtts med utnyttjande av ett förtroendeförhållande, har
dock i litteraturen antagits att den omständigheten att brotten begåtts mot en och
samma person normalt inte motiverar att man ser brottsligheten i ett sammanhang
och som ett brott (Ulväng, Brottslighetskonkurrens, 2013 s. 282 f.). Detta är alltså
inte en omständighet som per automatik medför att agerandet ska anses utgöra ett
brott. Även om förfarandet i sig har varit likartat har Patrick Hanssons överföringar
dessutom varit utspridda under en tidsperiod om omkring tio månader, beloppen har
varierat och det kan inte anses vara fråga om en så utpräglad systematik att det med
säkerhet går att säga att han hade en uppgjord brottsplan. I och med detta, och då
samtliga brottsrekvisit för fullbordad trolöshet mot huvudman är uppfyllda i alla
enskilda fall, menar tingsrätten att varje enskild överföring bör betraktas som ett
särskilt brott. I fråga om de överföringar som har skett samma dag anser tingsrätten
att det föreligger ett så starkt tidsmässigt samband att dessa ska bedömas som ett och
samma brott (jfr Hovrätten för Västra Sverige, dom av den 14 mars 2019 i mål
B 3459-18). Detta innebär att Patrick Hansson ska dömas för totalt 22 brott.
De brott som Patrick Hansson döms för ska rubriceras som grova
Nästa fråga som tingsrätten har att besvara är hur de brott som Patrick Hansson gjort
sig skyldig till ska rubriceras. Åklagaren har gjort gällande att brotten ska rubriceras
som grova och som skäl för detta anfört att bolaget tillfogats betydande och
synnerligen kännbar skada, att gärningarna skett systematiskt och har avsett
betydande belopp samt att Patrick Hanssons inför bolagets företrädare uppvisat
förfalskade kontoutdrag för att undgå upptäckt.
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Som ovan anförts kan i praxis urskiljas en tydlig återhållsamhet när det gäller att
bedöma gärningar som grova med hänvisning till att de har skett systematiskt (jfr t.ex.
NJA 2016 s. 114). Enbart detta förhållande kan således inte anses föranleda att Patrick
Hanssons brottslighet ska bedömas som grov. Däremot kan man enligt tingsrätten
uppfattning inte enbart se till den ekonomiska skada som bolaget orsakats vid varje
enskild överföring. Trots att det är fråga om enskilda brott kan man således inte helt
bortse från att konsekvensen av Patrick Hanssons brottslighet har inneburit en
ekonomisk skada för bolaget som – sammantaget – uppgått till miljonbelopp. Det
råder förvisso viss oklarhet angående omfattningen av de medel från Jordbruksverket
som bolaget gick miste om till följd av Patrick Hanssons överföringar och det kan
enligt tingsrättens mening inte anses utrett att situationen var sådan att bolaget
oundvikligen behövde försättas i konkurs när hans agerande uppdagades. Trots detta
måste en skada i den angivna storleksordningen tveklöst anses vara betydande för ett
bolag med relativt begränsad omsättning. Det bör härvid även påpekas att bolaget
enbart fungerat som servicebolag för en förening vars medlemmar huvudsakligen
bestod av mindre, enskilda näringsidkare. Slutligen har Patrick Hansson, i syfte att
undgå upptäckt, medvetet förfalskat kontoutdrag. Också detta måste anses
försvårande. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten följaktligen att Patrick
Hanssons agerande, oaktat att överföringarna i vissa fall rört något mindre belopp, i
samtliga fall ska rubriceras som grova.
Det bör nämnas att en följd av att tingsrätter kommit till slutsatsen att det är fråga om
22 brott är att ett av dessa, överföringen den 7 juli 2017, är begånget efter det att den
aktuella bestämmelsen i 10 kap. 5 § brottsbalken ändrades. Detta föranleder dock
ingen annan bedömning beträffande huruvida brottet ska rubriceras som grovt.
Patrick Hanssons ska dömas till villkorlig dom i förening med dagsböter
Patrick Hansson är sedan tidigare ostraffad. Enligt vad som framkommit genom
yttrandet från frivården och utredningen i övrigt lever han under ordnade sociala
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förhållanden, även om hans familjesituation och ekonomi är ansträngd. Enligt
frivårdens bedömning föreligger inget övervakningsbehov och Patrick Hansson
bedöms lämplig att utföra samhällstjänst.
Straffvärdet för den brottslighet som Patrick Hansson gjort sig skyldig till uppgår som
utgångspunkt till omkring ett års fängelse. Det åligger dock även tingsrätten att göra
en straffmätning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att
tingsrätten även ska beakta försvårande och förmildrande omständigheter som kan
påverka straffvärdet.
Enligt 29 kap. 5 § fjärde punkten brottsbalken ska rätten vid straffmätningen utöver
brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den tilltalade efter förmåga försökt
förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet. Även om det inte
anges uttryckligen ska gärningsmannens handlande normalt ske på eget initiativ.
Bestämmelsen ska således främst tillämpas när gärningsmannen har handlat på
angivet sätt innan han vet om att han avslöjats. Hans agerande ska kunna sägas visa
på en i handling visad ånger. Det är dock inte uteslutet att i vissa fall tillämpa
bestämmelsen även då gärningsmannen t.ex. ekonomiskt kompenserar målsäganden
först efter upptäckten. (Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken. En kommentar [14 april
2019, Zeteo], kommentaren till 29 kap. 5 § fjärde punkten brottsbalken). I
förevarande fall har Patrick Hansson redan år 2017 fört tillbaka omkring 338 500 kr
till bolaget och i ett senare skede, i november 2018, ytterligare 716 496 kr.
Framförallt överföringarna innan brottsligheten uppdagades, men även till viss del de
som skett därefter, ska beaktas vid straffmätningen.
Vidare stadgas i 29 kap. 5 § femte punkten brottsbalken att rätten vid straffmätningen
även ska beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av
väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Det har framkommit att Patrick
Hansson i och för sig inte frivilligt angett sig, utan att han erkänt först när han
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konfronterades med uppgifter som han omöjligt kunde bortförklara. Därefter har han
emellertid varit konkursförvaltaren behjälplig med att reda ut vilka transaktion som
berörts av hans brottsliga agerande och redovisat vilka belopp han tillförskansat sig.
Konkursförvaltningen har granskat samtliga betalningar som gjordes sedan Patrick
Hansson tillträdde som kassör och det har kunnat konstateras att Patrick Hansson inte
har undanhållit någon transaktion. Av den av försvaret åberopade underrättelsen
enligt 7 kap. 16 § konkurslagen om misstanke om brott som konkursboet skickade
till Ekobrottsmyndigheten den 8 december 2017 framgår att konkursförvaltaren är av
uppfattningen att Patrick Hansson i och med att han på detta sätt bistått i utredningen
förtjänar en straffreduktion.
Det är svårt för tingsrätten att avgöra vilken betydelse Patrick Hanssons medverkan i
utredning de facto inneburit. Patrick Hanssons förfarande framstår t.ex. inte som
särskilt ekonomiskt sofistikerat. Likväl har det framkommit att han har varit
behjälplig i utredningen och det går inte att bortse från att konkursförvaltaren gjort
bedömningen att hans insats var sådan att den borde föranleda en reduktion.
Vid en samlad straffmätning anser tingsrätten, mot bakgrund av vad som anförts
ovan, att straffvärdet för den brottslighet som Patrick Hansson döms för understiger
ett års fängelse. Under dessa förhållanden saknas skäl att bestämma påföljden till
fängelse. I och med detta, och då det inte finns särskild anledning att anta att Patrick
Hansson kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, ska påföljden
bestämmas till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska förenas med dagsböter.
Antalet dagsböter bestäms utifrån brottslighetens straffvärde och varje dagsbots
storlek utifrån Patrick Hanssons uppgivna ekonomiska förutsättningar.
Övriga frågor
Försvararen ska tillerkännas begärd ersättning eftersom den bedöms som skälig.
Denna kostnad ska staten svara för.
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Eftersom Patrick Hansson döms för brott med fängelse i straffskalan ska han betala
lagstadgad avgift till brottsofferfonden.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-01)
Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 24 juni 2019. Det ska stå i
överklagandet att det riktar sig till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

På tingsrättens vägnar

Maria Linnér
I avgörandet har även nämndemän deltagit. Rätten är enig.

Bilaga 1

LUNDS TINGSRÄTT
Brottmålsenhet
INKOM: 2019-05-20
MÅLNR: B 5689-18
AKTBIL: 36

Bilaga 2

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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