
PARTER (Antal tilltalade: 1)
 
Tilltalad

 

 
Offentlig försvarare: 

 
Åklagare

 
Målsägande

 
___________________________________

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

2014-11-25
2. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

2014-11-25
 
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 å 50 kr
 
Skadestånd

 ska utge skadestånd till  med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den  till dess betalning sker.
 

ATTUNDA TINGSRÄTT DOM

meddelad i
Sollentuna

Mål nr:

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
08-561 695 00
E-post: attunda.tingsratt@dom.se,

enhet5.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Telefax
08-561 695 01

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
-

1



Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 981 kr. Av beloppet

avser 996 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________
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ATTUNDA TINGSRÄTT 

 

 

DOM 

 

 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Åtal 

 

Åklagaren har yrkat att  ska dömas för misshandel  

(3 kap. 5 § brottsbalken) och olaga hot (4 kap. 5 § 1 st brottsbalken) enligt följande 

gärningsbeskrivning.  

 

 har 2014 , omkring klockan 11.35, vid Valstaskolan i Märsta, 

Sigtuna kommun, dragit läraren  så hårt i håret att denne tvingades 

böja sig ner, med smärta som följd. 

 

 har, när  stod neråtböjd, hotat att skjuta . Hotet har varit 

ägnat att framkalla allvarligt fruktan hos  för egens eller annans säkerhet till 

person. 

 

Enskilt anspråk 

 

, som företräds av åklagaren, har yrkat att  till 

honom ska förpliktas att utge 13 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § 

räntelagen från den  till dess full betalning sker.  

 

Inställning 

 

 har förnekat brott och motsatt sig att betala det yrkade 

skadeståndet. Han har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig. Däremot 

har han godtagit sättet för räntans beräkning.  
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