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Handläggning i parternas utevaro 

 

RÄTTEN 

Rådmannen Magdalena Sivall, även protokollförare  

 

PARTER 

 

Målsägande 
Bo THONY Norelli 

Ådövägen 4 

197 91 Bro 

  

Ombud: Advokat Martin Bjurenlind 

Advokaterna Hurtig & Partners AB 

Stampgatan 20 

411 01 Göteborg 

  

Tilltalad 
Nils HÅKAN Slagbrand, 19550327-6932 

Karlsgatan 21 A Lgh 1002 

722 14 Västerås 

  

Offentlig försvarare: Advokat Per Svedlund 

Advokatfirman Per Svedlund AB 

Sveavägen 14 A 

737 40 Fagersta 

  

SAKEN 

Förtal; nu fråga om avvisning 

_____________ 

 

Följande antecknas.  

 

Thony Norelli har yrkat att Håkan Slagbrand ska dömas för grovt förtal vid två till-

fällen genom att i två e-postmeddelanden skriva på sätt som angivits i gärningsbe-

skrivningar i ansökan om stämning, se aktbil. 2. Thony Norelli har vidare yrkat att Hå-

kan Slagbrand ska förpliktas att till honom betala skadestånd med totalt 10 000 kr 

jämte ränta avseende kränkning hänförligt till brotten. 
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Håkan Slagbrand har vidgått att han skrivit de aktuella e-postmeddelandena men be-

stritt ansvar för brott och yrkat att Thony Norellis talan ska avvisas. Som grund för 

avvisningsyrkandet har han anfört att han arbetar som journalist och att de omstridda e-

postmeddelandena har upprättats inom ramen för hans yrkesutövning, varför han är att 

anse som meddelare och/eller anskaffare, jml. 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 

1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelar- och anskaffarfriheten skyddas av 

dessa grundlagar och utgör därför hinder för ansvars- och skadeståndstalan mot ho-

nom.  

 

Thony Norelli har bestritt avvisningsyrkandet. Thony Norelli har gjort gällande att de 

ovan angivna grundlagsbestämmelserna inte är tillämpliga. Norelli har anfört att för 

det fall bestämmelserna är tillämpliga ska det inte föranleda avvisning av talan utan att 

åtalet ogillas.  

 

Tingsrätten meddelar följande  

 

BESLUT  

 

Slut  

 

Håkan Slagbrands invändning om rättegångshinder ogillas.  

 

Skäl  

 

Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundlagsskyddade genom tryckfrihets-

förordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen. Avsikten med regle-

ringen i grundlagarna är att skapa goda förutsättningar för ett fritt meningsutbyte, bl.a. 

genom att värna massmedias möjligheter att skaffa information för publicistiska syf-

ten. Enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket TF står det var och en fritt att anskaffa uppgifter i 

vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i skrift eller för att lämna dem vidare 

för publicering. Utan hinder av tryckfrihetsförordningen gäller emellertid enligt 1 kap. 

2



   

VÄSTMANLANDS  

TINGSRÄTT 
PROTOKOLL 

2017-09-11 

B 3946-16 

Avdelning 1  

 

9 § femte punkten TF sådana lagbestämmelser om ansvar och ersättningsskyldighet 

som avser det sätt på vilket en uppgift har anskaffats. Motsvarande bestämmelser rö-

rande anskaffarfriheten finns i yttrandefrihetsgrundlagen (se 1 kap. 2 och 12 §§). Pröv-

ningen av om en åtgärd eller gärning som ligger till grund för talan eller åtal åtnjuter 

ett yttrande- eller tryckfrihetsrättsligt skydd är inte en fråga om processhinder utan en 

del av prövningen av målet i sak (se t.ex. NJA 2002 s. 314 och NJA 2003 s. 25). Yr-

kandet om avvisning kan därför inte vinna bifall.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR (DV 437) 

Beslutet kan överklagas. Den som vill överklaga beslutet ska först anmäla missnöje 

med beslutet. Anmälan om missnöje ska göras muntligen eller skriftligen till tingsrät-

ten inom en vecka efter att den som vill överklaga beslutet har fått beslutet. Den som 

inte gör detta, förlorar rätten att överklaga beslutet. Tingsrätten bestämmer sedan om 

beslutet får överklagas särskilt eller i samband med domen eller det slutliga beslutet i 

målet. 

 

 

Magdalena Sivall  
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - BESLUT UNDER RÄTTEGÅNG 
MED MISSNÖJESANMÄLAN – (prövningstillstånd krävs inte)  
 

Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska 
anmäla detta muntligen eller skriftligen hos 
tingsrätten (missnöjesanmälan). Muntlig an-
mälan måste ha skett inom en vecka från den 
dag då beslutet delgavs. Skriftlig anmälan ska 
ha kommit in till tingsrätten inom samma tid. 
Försummas detta får beslutet inte överklagas.  
 
Om den som gjort missnöjesanmälan vill full-
följa överklagandet ska han eller hon göra detta 
skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller läm-
nas till tingsrätten. Överklagandet prövas av 
den hovrätt som finns angiven i slutet av be-
slutet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från den dag då klaganden 
fick del av beslutet. 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angi-
vande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för beslutet,  

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 beslut som 
klaganden vill få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet, 

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av beslutet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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