
PARTER (Antal tilltalade: 16)
 
Tilltalad
Rougén Heidari Pour Ghazvini, 19870421-0031
Springarvägen 8 Lgh 1101
142 61 Trångsund

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Tobias Fälth
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Tobias Fälth tillerkänns ersättning av allmänna medel med 126 544 kr. Av beloppet avser 25
309  kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Rougén Heidari Pour Ghazvini till staten
återbetala 18 900 kr.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 651 40
E-post: stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax
08-561 650 01

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Tilltalad
NINO Sanchez Pat Junior Jannelli Hill, 19941229-4994
Götgatan 116 Lgh 1502
118 62 Stockholm

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Sofia Björksten
Sju Advokater KB
Box 22016
104 22 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
Målsägande

1. Felix Forslund
Råbocksvägen 28
141 42 Huddinge

 
Målsägandebiträde:
Advokat Bernardo Bernales
Advokatfirman Bernales AB
Polhemsgatan 29
112 30 Stockholm

 
2. Gunnar Ricknell

c/o Polisen Södermalm
Torkel Knutssonsgata 20
106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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2. Våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § brottsbalken
2014-08-30

3. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken
2014-02-16

4. Brott mot ordningslagen, 5 kap 4 § och 5 § ordningslagen (1993:1617)
2013-09-19

5. Häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
2013-06-20 -- 2013-07-09

 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
 
Skadestånd
1. Sanchez Jannelli Hill ska utge skadestånd till Felix Forslund med 20 800 kr jämte ränta

på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 februari 2014 till dess betalning
sker.

2. Sanchez Jannelli Hill ska utge skadestånd till Gunnar Ricknell med 5 000 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning
sker.

 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Sofia Björksten tillerkänns ersättning av allmänna medel med 161 568  kr. Av beloppet

avser 32 314  kr mervärdesskatt.
2. Bernardo Bernales tillerkänns ersättning av allmänna medel med 14 159 kr. Av beloppet

avser 2 831 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
DAVID Örjan Johansson, 19860722-0194
Valborgsmässovägen 1 Lgh 1301
126 37 Hägersten

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Roland Malm
Advokatens M59 AB
Sveavägen 35-37
111 34 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Roland Malm tillerkänns ersättning av allmänna medel med 144 976 kr. Av beloppet avser
28 995 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska David Johansson till staten återbetala 72
400 kr.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
Gunnar CHRISTOFFER Wallén, 19921023-1354
Dejegatan 4 Lgh 1302
123 41 Farsta

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Ulrika Borg
KRIM advokater HB
Box 377
101 27 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
Målsägande

1. Aktiebolaget för Varubelåning, 556009-0754
 
Företräds av åklagaren

 
2. Malin Ståhl

Oxelvägen 3 B
141 41 Huddinge
 
Företräds av åklagaren

 
3. Stefan Ståhl

Oxelvägen 3 B
141 41 Huddinge
 
Företräds av åklagaren

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken

2013-07-09
 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 å 240 kr
 
Skadestånd
Christoffer Wallén ska utge skadestånd till Aktiebolaget för Varubelåning med 1 200 kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 juli 2013 till dess
betalning sker.
 
Förverkande och beslag
Beslaget av vigselringar hävs. Godset ska utlämnas till Malin och Stefan Ståhl utan lösen
(2013-0201-BG18227 p 1-2)
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Ulrika Borg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 8 884 kr. Av beloppet avser 1 777
kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Christoffer Wallén till staten återbetala hela
beloppet.
 
Övrigt
Malin och Stefan Ståhl förklaras äga bättre rätt till i beslag tagna vigselringar.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
Bo LEO Baltzar Liebe, 19880207-0196
Tegelbruksvägen 11 Lgh 1401
126 34 Hägersten

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Björn Törnell
Stockholms Advokatbyrå HB
Kungsholmstorg 6
112 21 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
Målsägande

1. Jesper Christensen
Polisregion Stockholm Bf-Igv 3 Lpo
106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
2. Kammarkollegiet

Box 2218
103 15 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
3. Bengt Olsson

Månskensgränd 16
177 71 Järfälla
 
Företräds av åklagaren

 
4. Polismyndigheten i Stockholms län

106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
___________________________________

 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
2. Försök till grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
3. Vapenbrott, ringa brott, 9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67)

2014-09-12
 
Påföljd m.m.
Fängelse 10 månader
 
Skadestånd
1. Leo Liebe ska utge skadestånd till Jesper Christensen med 5 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning
sker.

2. Leo Liebe ska utge skadestånd till Bengt Olsson med 5 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

3. Leo Liebe ska solidariskt med Pablo Wikström och John Matthews utge skadestånd till
Kammarkollegiet med 140 933 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

4. Leo Liebe ska solidariskt med Pablo Wikström och John Matthews utge skadestånd till
Polismyndigheten med 3 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

 
Förverkande och beslag
I beslag tagen tårgas/pepparspray förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Beslag 2014-0201-
BG23336 p 1).
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Björn Törnell tillerkänns ersättning av allmänna medel med 138 416 kr. Av beloppet

avser 27 683  kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
ANDERS Kristoffer Lilja, 19851215-4876
Klubbacken 26 Lgh 1405
129 39 Hägersten

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Jonas Tamm
Fria Advokater KB
Box 12706
112 94 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30
2. Försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
 
Ersättning
1. Jonas Tamm tillerkänns ersättning av allmänna medel med 116 799 kr. Av beloppet

avser 23 356  kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
ANNIKA Kristina Lundmark, 19770812-1921
Wendela Hebbes Gata 6 A Lgh 1401
129 57 Hägersten

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Filip Rydin
Kriström Advokatbyrå KB
Box 7184
103 88 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Ersättning
1. Filip Rydin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 134 746 kr. Av beloppet avser

26 829 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
JOHN Gilbert Josh Matthews, 19830831-0153
Ringvägen 88 Lgh 1306
118 60 Stockholm

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Lars Ahlstedt
Advokatfirman Evidentia HB
Jakob Westinsgatan 1 A
112 20 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
Målsägande

1. Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
2. Anna Nilsson

Polismyndigheten i Stockholm
106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
3. Polismyndigheten i Stockholms län

106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Försök till grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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2. Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken
2014-08-30

 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse 10 månader
 
Skadestånd
1. Anna Nilssons skadeståndsyrkande ogillas.
2. John Matthews ska solidariskt med Pablo Wikström och Leo Liebe utge skadestånd till

Kammarkollegiet med 140 933 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

3. John Matthews ska solidariskt med Pablo Wikström och Leo Liebe utge skadestånd till
Polismyndigheten med 3 000  kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

 
Förverkande och beslag
I beslag tagen rökgranat, knallskott och brandfackla förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(201-0201-BG23358 p 1-3).
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Lars Ahlstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med 129 130 kr. Av beloppet

avser 25 826 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
Hans CHRISTIAN Fredrik Mikko, 19811128-1914
Edestavägen 12
124 56 Bandhagen

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Kenneth Lewis
Lewis & Partners Advokatbyrå AB
Box 2104
103 13 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
Försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Kenneth Lewis tillerkänns ersättning av allmänna medel med 139 849 kr. Av beloppet avser
27 970 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Christian Mikko till staten återbetala 6 900
kr.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
PABLO Henrique Wikström, 19911215-8614
Abrahamsbergsvägen 10 Lgh 1101
168 30 Bromma
Medborgare i Brasilien

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Bo Thorén
Advokatfirman Thorén AB
Box 3549
103 69 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
Målsägande

1. Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
2. Hannes Lundholm

Fatburs Brunnsgata 26 Lgh 1402
118 28 Stockholm

 
Målsägandebiträde:
Christiaan Reimslag
Krukmakargatan 42
117 26 Stockholm

 
3. Polismyndigheten i Stockholms län

106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
___________________________________

 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
2. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2014-08-30
3. Vapenbrott, ringa brott, 9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67)

2014-09-12
 
Påföljd m.m.
Fängelse 8 månader
 
Skadestånd
1. Pablo Wikström ska solidariskt med John Matthews och Leo Liebe utge skadestånd till

Kammarkollegiet med 140 933 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

2. Pablo Wikström ska solidariskt med John Matthews och Leo Liebe utge skadestånd till
Polismyndigheten med 3 000  kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker.

3. Pablo Wikström ska utge skadestånd till Hannes Lundholm med 10 875 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning
sker.

 
Förverkande och beslag
I beslag tagen tårgas förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (BG 2014-0201-BG23335 p 1).
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Bo Thorén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 150 750 kr. Av beloppet avser

30 150 kr mervärdesskatt.
2. Christiaan Riemslag tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 19 145 kr. Av beloppet avser 3 829 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
Özen Pektas, 19930716-0011
Vårby Allé 48 Lgh 1201
143 40 Vårby

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Sargon De Basso
Advokatfirman Defens AB
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Sargon De Basso tillerkänns ersättning av allmänna medel med 125 156 kr. Av beloppet

avser 25 031 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
LUCIANO Adolfo Quinteros Ureta, 19891201-0496
Doktor Widerströms gata 42
129 54

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Alexandra Wenckert
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Alexandra Wenckert tillerkänns ersättning av allmänna medel med 130 358 kr. Av beloppet
avser 26 071 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Luciano Quinteros Ureta till staten
återbetala 3 200 kr.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
CHRISTOPHER Hans Erik Schmölzer Laursen, 19920504-3210
c/o Roeck Hansen
Artillerigatan 30 Lgh 1002
114 51 Stockholm

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Ekrem Güngör
Advokatfirman Devlet AB
Box 3687
103 59 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Güngör Ekrem tillerkänns ersättning av allmänna medel med 133 060 kr. Av beloppet

avser 26 612 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
ATES Ramiz Sengüler, 19890815-0298
Stångholmsbacken 12 Lgh 1303
127 40 Skärholmen

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Viktor Svartz
Advokatfirman Martin Cullberg AB
Hantverkargatan 48
112 21 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
 
Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Viktor Svartz tillerkänns ersättning av allmänna medel med 125 288 kr. Av beloppet avser
25 075  kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ates Sengüler till staten återbetala 12 500
kr.
 
___________________________________

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2015-11-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 12358-14
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Tilltalad
OLLE Martin Smedberg, 19900823-0378
Bjursätragatan 37 Lgh 1003
124 62 Bandhagen

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Slobodan Jovicic
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB
Kungsholmstorg 16, 4 tr
112 21 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
Målsägande

1. Jesper Christensen
Polisregion Stockholm Bf-Igv 3 Lpo
106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
2. Mikael Ericson

Södermalmspolisen  ( 1sj )
106 75 Stockholm
 
Företräds av åklagaren

 
3. Bengt Olsson

Månskensgränd 16
177 71 Järfälla
 
Företräds av åklagaren
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4. Per Weimer
Malmstigen 19
184 63 Åkersberga
 
Företräds av åklagaren

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30 (2 tillfällen)
2. Grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken

2014-08-30
3. Vapenbrott, ringa brott, 9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67)

2014-09-12
4. Försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
 
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
2. Våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § brottsbalken

2014-08-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 6 månader
 
Skadestånd
1. Olle Smedberg ska utge skadestånd till Mikael Ericson med 17 400  kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 augusti 2014 till dess betalning
sker.

2. Per Weimers skadeståndsyrkande ogillas.
3. Bengt Olssons skadeståndsyrkande ogillas.
4. Jesper Christensens skadeståndsyrkande ogillas.
 
Förverkande och beslag
I beslag tagen tårgas, bengal och knallskott förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (2014-
0201-BG23349 p 1) och (2014-0201-BG23339 p 9-10).
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Slobodan Jovicic tillerkänns ersättning av allmänna medel med 144 485 kr. Av beloppet

avser 28 897  kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
___________________________________
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Tilltalad
LUKAS Carl Fredrik Wallander, 19920729-2898
Gulddragargränd 21 Lgh 1302
162 58 Vällingby

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Peter Dahlqvist
Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman
Sjöström AB
Box 2106
103 13 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Olof Calmvik och Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm

 
___________________________________

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
Våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken

2014-08-30
 
Påföljd m.m.
Fängelse 3 månader
 
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
 
Ersättning
Peter Dahlqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel med 133 978 kr. Av beloppet avser
26 796 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Lukas Wallander till staten återbetala 3 300
kr.
 
___________________________________
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INLEDNING 
 

Åklagaren har väckt åtal för brott mot flera personer med anledning av händelser i 

Kungsträdgården i Stockholm den 30 augusti 2014. Samtliga har åtalats för 

våldsamt upplopp, i ett första skeende, Leo Liebe, Olle Smedberg, Annika 

Lundmark, Pablo Wikström, Özen Pektas, Ates Sengüler, Christian Mikko, 

Christopher Schmölzer Laursen, Luciano Quinteros Ureta, Rougén Heidari Pour 

Ghazvini och David Johansson (åtalspunkt 1) och i ett andra skeende, samma 

personer och därutöver Sanchez Jannelli Hill, Anders Lilja, John Matthews och 

Lukas Wallander (åtalspunkt 2).  

 

Åtalet omfattar därutöver enskilda händelser vid samma tillfälle där åtal väckts mot 

nedan nämnda för särskilda brott.    

Pablo Wikström för misshandel (åtalspunkt 3) 

Olle Smedberg för våld mot tjänsteman och försökt till sådant brott samt grov 

misshandel (åtalspunkt 4) 

Leo Liebe för försök till grov misshandel (åtalspunkt 5) 

Sanchez Jannelli Hill för våld mot tjänsteman och försök till sådant brott (åtalspunkt 6) 

John Matthews för försök till grov misshandel och våld mot tjänsteman (åtalspunkt 7) 

Anders Lilja för försök till våld mot tjänsteman (åtalspunkt 8) 

Christian Mikko för försök till våld mot tjänsteman (åtalspunkt 9).    

Pablo Wikström, Olle Smedberg och Leo Liebe har dessutom åtalats för vapenbrott, 

ringa brott.  

 

I denna dom kommer också att behandlas åtal mot Sanchez Jannelli Hill, som inte 

har samband med ovan nämnda händelser. Åtalen avser brott mot ordningslagen, 

misshandel och häleri. Åtalet för häleri avser även, Christoffer Wallén.  

 

Åklagarens yrkanden mm redovisas särskilt i anslutning att tingsrätten behandlar de 

olika åtalspunkterna. 
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Frihetsberövande 

Envar av Olle Smedberg, Leo Liebe, Pablo Wikström och Sanchez Jannelli Hill har 

varit berövade friheten som anhållna och häktade den 12 -26 september 2014. John 

Matthews har varit berövad friheten som anhållen den 12-13 september 2014. 

VÅLDSAMT UPPLOPP  

 

En bakgrund 

Lördagen den 30 augusti 2014 skulle Svenskarnas parti marschera från Gustav 

Adolfs torg längs Strömgatan ut mot Kastellholmen i Stockholm. En 

motdemonstration med 11 000 anmälda deltagare arrangerades i Kungsträdgården. 

För att hindra eventuella konfrontationer mellan de två olika grupperna hade polisen 

avspärrat vissa områden med kravallstaket. Avspärrningar fanns från Arsenalsgatan 

vid Kungsträdgårdsgatan över Kungsträdgården genom Jakobs torg till 

Arsenalsgatan på andra sidan Kungsträdgården. Från Gamla stan var det avspärrat i 

början av Strömbron. Även Norrbron var avspärrad.  

  

Oroligheter förekommer inledningsvis under dagen vid Jakobs torg. Rökfacklor, 

smällare, burkar, glasflaskor och bengaler slängdes mot polisen. En polisbuss 

attackerades. I samband oroligheterna misshandlas en person. Störande personer 

förflyttade sig utan särskild uppmaning från platsen och ordningen återställdes.  

 

När Svenskarnas parti en stund senare passerade Kungsträdgården blev stämningen 

åter igen orolig. I korsningen Kungsträdgårdsgatan och Arsenalsgatan slängdes 

rökbomber, smällare/bangers, flaskor och metallstaket mot polisen. Flera av dessa 

föremål träffade poliser.  
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Polisen gjorde härefter en s.k. splittring vilket är en metod som används vid större 

ordningsstörningar och upplopp där man på grund av säkerhetsläget inte kan 

genomföra gripanden. Syftet är att upplösa en massiv närvaro av ordningsstörare.  

Polisen tryckte människor som samlats i Kungsträdgården i riktning mot 

Hamngatan. Längs allén vid Kungsträdgårdsgatan och inne i Kungsträdgården 

kastades föremål mot polisen, möbler, gatstenar, tunga schackpjäser för 

utomhusbruk mm. Flera av dessa föremål träffade poliser.  

 

Polisen utförde ytterligare en splittring av personer som samlats vid en fontän i 

Kungsträdgården. Därefter skingrades personerna. Inga gripanden skedde på plats.  

 

Åklagarens gärningspåståenden (åtalspunkterna 1 och 2)  
 

Åklagaren har yrkat ansvar för våldsamt upplopp, 16 kap 2 § brottsbalken 

enligt följande  

 

Åtalspunkt 1 

Rougen Heidari Pour Ghazvini, Leo Liebe, Annika Lundmark, Christian 

Mikko, Luciano Quinteros Ureta, Olle Smedberg, Pablo Wikström, Ates 

Sengüler, David Johansson, Özen Pektas och Christoffer Schmölzer Laursen 

har den 30 augusti 2014 vid Kungsträdgården i Stockholm deltagit i en 

folksamling som gått till förenat våld mot person och egendom med uppsåt att 

sätta sig upp mot myndighet. 

 

Det förenade våldet mot person och egendom bestod i att ett stort antal 

personer i folksamlingen slagit på polisfordon, gjort rusningar mot 

kravallstaketet, kastat lösa föremål i form av burkar, glasflaskor, bengaler, 

rökgranater, stenar, knallskott eller liknande föremål mot polisfordon och 

poliser som befann sig på platsen för att upprätthålla ordningen. 

 

Åtalspunkt 2 

Rougen Heidari Pour Ghazvini, Sanchez Jannelli Hill, Leo Liebe, Anders 

Lilja, Annika Lundmark, John Matthews, Christian Mikko, Luciano Quinteros 

Ureta, Olle Smedberg, Lukas Wallander, Pablo Wikström, Ates Sengüler 

David Johansson, Özen Pektas och Christoffer Schmölzer Laursen har den 30 

augusti 2014 vid Kungsträdgården i Stockholm deltagit i en folksamling som 

gått till förenat våld mot person och egendom med uppsåt att sätta sig upp mot 

myndighet. 
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Det förenade våldet mot person och egendom bestod i att ett stort antal 

personer i folksamlingen 

 

1. kastat föremål i form av stolar, bänkar, kravallstaket, schackpjäser, burkar, 

glasflaskor, bengaler, rökgranater, gatstenar, knallskott och liknande lösa 

föremål mot polisfordon, polishundar och poliser som befunnit sig på platsen 

för att upprätthålla ordningen.  

 

2. gjort rusningar mot avspärrningarna/kravallstaketen och/eller rört sig fram 

mot avspärrningarna och gjort slag, sparkrörelser eller liknande hotfulla gester 

samt slagit och sparkat mot poliser som befunnit sig på platsen för att 

upprätthålla ordningen. 

 

Enskilda anspråk 

Det yrkas att Leo Liebe, Pablo Wikström och John Matthews solidariskt 

förpliktas utge skadestånd med dels 3 000 kr till Polismyndigheten i 

Stockholm avseende självrisk dels 140 933 kr till Kammarkollegiet avseende 

reparationskostnader jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 augusti 

2014 till dess betalning sker. 

 

De tilltalades inställning 

Leo Liebe har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella platsen men han 

inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld mot person och egendom. 

Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet. Han har bestritt det 

enskilda anspråket. 

 

Olle Smedberg har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella platsen men 

är inte den person som åklagaren pekat ut på bildmaterialet.  

 

Annika Lundmark har förnekat brott. Hon har befunnit sig på den aktuella platsen. 

Påståendena i övrigt bestrids 

 

Pablo Wikström har förnekat brott. Han har bestritt skadeståndsyrkandet. Inget 

belopp har vitsordats som skäligt i och för sig.  
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Özen Pektas har förnekat brott. 

 

Ates Sengüler har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella platsen men 

han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld mot person och 

egendom. Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet.  

 

Christian Mikko har förnekat brott.  

 

Christopher Schmölzer Laursen har förnekat brott. Han har befunnit sig på den 

aktuella platsen men han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld 

mot person och egendom. Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet.  

 

Luciano Quinteros Ureta har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella 

platsen men han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld mot 

person och egendom. 

 

Rougén Heidari Pour Ghazvini har förnekat brott. Han har befunnit sig på den 

aktuella platsen men han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld 

mot person och egendom. Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet.  

 

David Johannsson har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella platsen 

men han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld mot person och 

egendom. Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet. Han har inte 

slagit på polisfordon, gjort rusningar eller kastat föremål. Han har inte heller på 

annat sätt sympatiserat med våldsanvändningen.  

 

John Matthews har erkänt brott. Han har bestritt skadeståndsyrkandet. Yrkade 

belopp vitsordas inte.  
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Ander Lilja har förnekat brott. Han har inte deltagit i en folksamling på sätt som 

åklagaren påstått.  

 

Lukas Wallander har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella platsen 

men han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld mot person och 

egendom. Han har inte agerat på ett sätt som innebär att han visat sympatier för 

våldsanvändningen. Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet.  

 

Sanchez Jannelli Hill har förnekat brott. Han har befunnit sig på den aktuella 

platsen men han har inte deltagit i en folksamling som gått till förenat våld mot 

person och egendom. Han har inte haft uppsåt att sätta sig upp mot myndighet.  

Utredningen 
Förhör har ägt rum med de tilltalade. Vittnesförhör har på åklagarens begäran ägt 

rum med polismännen Petra Holmqvist, Fredrik Rådberg, Claes Murray, Donnie 

Dierks, Christian Fasth och Jonas Kärkkänen samt med chefsanalytiker Ahn-Za 

Hagström. Åklagaren har spelat upp film samt visat stillbilder från platsen. 

Filmmaterialet består film från kroppsburna kameror av polis samt från helikopter 

och filmer från allmänheten. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat 

passbild och/eller fotografier avseende samtliga tilltalade, sakkunnigutlåtande 

avseende jeans och skor den 22 september 2014 (Pablo Wikström), PM gällande 

schackpjäser och gatsten samt fotografier av dessa och av en stol, SMS-trafik, 

telefonanalys och rapport avseende den autonoma miljön samt bilaga avseende 

aktuella RF- och Afa anhängare, PM och faktura avseende reparationskostnader, 

undersökning av bangers och knallskott.    

 

De tilltalade har uppgett väsentligen följande. 

Leo Liebe 
Han gick tillsammans med vänner för att delta i demonstrationen. Han har inte varit 

delaktig i ett våldsamt upplopp. Han kan känna igen sig själv på delar av 

bildmaterialet. Vissa bilder där åklagaren påstår att det är han stämmer inte.  
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Han blev fotograferad på Västerbron några timmar innan han kom till 

Kungsträdgården. Under demonstrationen uppmärksammade han i ett inledande 

skede att det var rökigt men inte några våldsamheter. Han har inte heller 

uppmärksammat att någon blev misshandlad. Han försökte se och följa nazisttåget. 

Av den anledningen har han förflyttat sig. Han har inte kastat någon rökgranat. 

Däremot har han skakat i kravallstaketet. Det gjorde han eftersom han var upprörd 

och frustrerad över att nazisterna skulle passera. Han har ingen förklaring till att han 

har luvan neddragen över ansiktet. På grund av polisens åtgärder förflyttade han sig 

mot NK. I samband därmed vände han upp och ner på en bänk. Det var för att 

skydda sig själv. Han hamnade på trappavsatsen vid en fontän. Därifrån kastade han 

en gatsten på en polisbuss. Han var upprörd över polisens agerande. Han träffade 

framrutan. Det var på bussen han siktade. Han stod omkring 15 meter från bussen 

och det var ett säkert mål. Han har inte haft någon avsikt att skada polisen. Det är 

endast denna sten som han har kastat. Han vet att det var ett möte på Sputnik men 

var själv inte där. Han jobbade. Han vet att det inte har planerats ett våldsamt 

upplopp på mötet. Han är inte delaktig i Afa. Han vill inte kommentera telefon eller 

SMS-kontakter.  

 

Annika Lundmark 
Hon gick till Kungsträdgården för att delta i en demonstration mot nazisternas parti. 

Hon har inte rört sig i grupp, kastat, skrikit eller på något sätt uppmuntrat till 

våldsamheter. Hon stod framme vid kravallstaketet och kunde konstatera att 

stämningen förändrades, förmodligen för att marschen hade påbörjats. Hon la märke 

till att vissa var maskerade. Hon hörde att saker slängdes omkring henne. Hon är 

inte en del i det som händer på platsen. Hon stod inte heller i ”ett svart block”. 

Någon timme senare inträffade det som benämnts som upplopp två. Stämningen var 

då i perioder aggressiv. Hon stod som en av alla andra i demonstrationen utan att 

göra något. Däremot fick hon en smällare på handen och det gjorde ont. Hon skrek 

något i stil med, kasta inte. I samband med att polisen gjorde en splittring lämnade 

hon platsen och gick mot Gamla stan.  Dagen före var hon på Sputnik. Det stämmer 
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inte att hon har öppnat lokalen. Hon hjälpte till med att dra folk till detta 

informationsmöte. Hon har inte på något sätt uppmanat till våldsamheter. Hon är 

inte intresserad av att bråka med polisen och sympatiserar inte heller med de som 

gör sådant. Hon bar vid tillfället svart klädsel och keps vilket utgör hennes normala 

klädsel. Hon har tidigare deltagit i demonstrationer och är politiskt aktiv men inte 

delaktig i Afa. Hon tränar kamsport 4-5 dagar i veckan. Det SMS hon skickat den 

14 augusti 2014 syftar på ett sådant träningstillfälle. Hon vill i övrigt inte 

kommentera SMS trafik eller telefonsamtal.  

 

Olle Smedberg  
Han åkte ensam till Kungsträdgården för att demonstrera mot nazisterna. Han var på 

platsen fyra-fem timmar. Det är inte hans som syns på de bilder som presenterats. 

Han var klädd i en röd och vit rutig piké tröja, svarta shorts och vita sneakers. Han 

bar solglasögon. Han minns att han stod i ett parkområde lutad mot en häck eller ett 

buskage. Därifrån såg han en folksamling röra sig och att en rök spreds. Han var 

minst 20 meter därifrån. Keps, skor, solglasögon och bälte som tagits i beslag tillhör 

honom. Han känner inte närmare till Afa eller RF. Lukas Wallander är en god vän 

till honom.  

 

Pablo Wikström  
Det stämmer inte att han var i Kungsträdgården den aktuella dagen. Han minns inte 

heller vad han gjorde. När han först hördes utgick han från att han var hemma och 

spelade dator. Efteråt har han förstått att utredningen visat att hans dator inte var 

påslagen vid den tidpunkten. Det är inte han som har gjort sökningar i sin dator av 

extremvänstern. Han brukar låna ut sin dator. Det är ofta folk på besök hemma hos 

honom som använder den. Han har liknande kläder som den person som påstås vara 

han, jeans och Asic skor. De skor som tagits i beslag tillhör honom. Dom har funnit 

i och utanför hans hem och har använts av andra. Han är inte politiskt engagerad. 

Han känner inte till Afa eller RF. Det stämmer att han var i Jönköping den 1 maj 

2014 men inte på en demonstration. Han vill inte prata om andra än sig själv. 
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Özen Pektas 
Han gick till Kungsträdgården för att demonstrera mot nazisterna. Han passerade 

Västerbron på väg dit och blev då fotograferad. Han var klädd som syns på bilden, 

en svart Nike jacka med vit revär längs ärmarna, en röd tröja med luva, svarta 

Adidasbyxor med revär och ljusa Nike skor. Han ställde sig nära staketet eftersom 

han ville se bra. På bilder ser det ut som att han har något för munnen. Det ska vara 

ett skydd mot röken som spreds. Han minns att det kastades saker. Vissa var 

maskerade. Vid det som benämnts andra upploppet befann han sig framför 

kravallstaketet när det var stökigt. Polisen hotade med slag och pepparspray. Han 

försökte dra sig undan. Han känner Ates Sengüler. Han träffade honom på Sputnik 

dagen före. Själv deltog han inte i något möte där.  

 

Ates Sengüler 
Han var i Kungsträdgården under några timmar för att demonstrera. Han passerade 

Västerbron på väg dit. Han rörde sig runt och träffade bekanta i Kungsträdgården. 

Han har inte varit maskerad. Däremot såg han att andra var det.  Han har inte varit 

på de platser vid de tidpunkter då det varit upplopp. Han märkte till och från att det 

var stökigt. Han hörde smällare. Det var inget som stack ut och han uppfattade det 

som en naturlig del av demonstationen. Vid ett tillfälle uppfattade han en vägg av 

människor som trycktes mot NK. Han har iakttagit allt på distans. Han har inte 

deltagit i rusningar eller stått framme vid staket. Han har inte varit vid fontänen. 

Efter demonstrationen åkte han mot Södermalm. Han har även tidigare deltagit i 

demonstrationer. Han har inte koppling till Afa eller RF.  Han vill inte kommentera 

telefonkontakter eller prata om någon av övriga tilltalade.  

Christian Mikko 
Han var varit i Kungsträdgården men har inte deltagit i ett våldsamt upplopp. Han 

var på platsen flera timmar. Han gick runt och hälsade på folk. Många av hans 

vänner var där. Det är han som syns på flera bilder som har presenterats. Han har 

inte varit maskerad. Vid en tidpunkt spreds rök och smällare kastades. Han var inte 

på den platsen när det inträffade. Han har inte varit del av en grupp. Han har inte 
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slängt någon rökgranat. Det är inte han som syns på bilder från vad som benämnts 

upplopp två. Han har inte uppträtt våldsamt. När demonstationen var över gick han 

till Gamla stan. Där blev han omhändertagen. Han var på Sputnik dagen före. Han 

vill inte kommentera kontakter med andra. Han har varit på demonstration tidigare. 

Han är inte medlem i Afa eller RF.  

Christoffer Schmölzer Laursen 
Han åkte själv till Kungsträdgården för att demonstrera. Där gick han runt några 

timmar och träffade vänner. Han var klädd i tröja och jeans samt bar solglasögon. 

Han bar också på en påse märkt Igor sport. Han uppmärksammade att det spreds en 

röd rök på viss plats. Han befann sig då omkring 50 meter från avspärrningarna. Det 

är inte han som syns på alla de bilder som presenterats. Han har inte uppträtt 

våldsamt. Stämningen var lugn när han senare stod på trappavsaten. Han känner den 

låtsaspolis som finns i bild. Han var på Sputnik dagen före och deltog i ett 

informationsmöte. Han vill inte kommentera telefonkontakter. 

Luciano Quinteros Ureta 
Han gick till Kungsträdgården för att delta i en tillståndsgiven fredlig 

demonstration. Han har även tidigare deltagit i demonstrationer. Han bar handskar 

och var maskerad. Skälet för det var att han ville undvika att bli fotograferad av 

högerextrema. Det har hänt tidigare och han har blivit uthängd på nätet. Han var på 

den plats där första upploppet ägde rum. Det var stökigt på platsen. Han såg en rök 

och hörde att smällare kastades. Själv kastade han inte något. Han uppfattade också 

att en person utsattes för misshandel. Han stod i närheten men var inte en del av en 

grupp. Han kände inte de som fanns runt omkring. I ett senare skede var han 

framme och drog i ett staket. Han vet inte riktigt varför.  Däremot så var han inte på 

platsen när staket slängdes. Han var inte heller på plats vid fontänen. Han har inte 

deltagit i rusningar, kastat saker eller på annat sätt visat sin sympati. Han är emot 

våld. Han var på Sputnik dagen före.  Han vill inte kommentera SMS eller 

telefonkontakter.   
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Rougén Heidari Pour Ghazvini 
Han åkte ensam till Kungsträdgården för att demonstrera. Han gick runt på platsen 

och träffade sin familj och vänner. Han var där tre-fyra timmar. Han bar en ljus 

fiskarhatt, handskar och solglasögon. Han var klädd i luvtröja. Det hände att han 

drog upp luvan över huvudet. Han var på platsen för det första upploppet. Han 

försökte ställa sig så att han skulle få en skymt av marschen. Det kom en mycket 

tjock och röd rök. Han kunde inte se vad som hände. Han vet att vissa människor 

var maskerade. Det stämmer att han har vält en bänk och kastat en burk. Det var ett 

sätt att uttrycka sin frustration. Bänken välte han för att inte riskera att bli skadad. 

Han har inte haft för avsikt att skada någon. Han har befunnit sig vid fontänen. Han 

tänkte inte särskilt på om det kastades saker samtidigt som han stod där. Han tar 

avstånd från allt fysiskt våld. Han har inte heller på annat sätt visat sympati för att 

banger eller andra föremål kastades. Han blev aldrig ombedd att lämna området. 

Han tyckte att han hade rätt att stanna kvar. Han var på Sputnik dagen före. Han 

hade sett på facebook att det skulle vara ett informationsmöte där. Han vet vad Afa 

är. Han har ingen koppling till Afa. Han vill inte kommentera telefonkontakter.  

David Johansson  
Han var i Kungsträdgården under fyra och fem timmar. Han kom dit mellan 15-16. 

Det är han som syns på vissa av de bilder som presenterats. Han är inte maskerad. 

Att ha keps och luva uppdragen är ingen maskering. Det är möjligt att han på grund 

av röken drog tröjan framför sitt ansikte. Han har hört rop och skrik och vet att 

smällare kastades. Själv har han inte kastat något. Han var på Sputnik dagen före. 

Det var ett vanligt informationsmöte. Han är inte med i Afa men vet vad Afa är. 

Han vill inte kommentera telefonkontakter.  

John Matthews  
Han har idag inget minne av att han var i Kungsträdgården. Efter den händelsen har 

han varit med om en olycka. Den innebar att han drabbats av minnesförlust. 

Eftersom han i förhör berättat att han varit där och vad han gjort så antar han att det 

stämmer. Han vet att han berättat att han kastat bangers/knallskott. Han minns idag 

inte heller detta förhör. Han vet också att han aldrig har erkänt att han kastat 
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gatsten. Det känns inte främmande för honom att närvara på denna typ av 

demonstration. Han känner igen sig själv på de bilder som presenteras. Han känner 

inte någon av det tilltalade i målet. Han vill inte kommentera telefonkontakter.    

Anders Lilja 
Han har bott i Stockholm sedan 2014. Tidigare bodde han i Göteborg. Han var inte i 

Kungsträdgården den aktuella dagen. Han har försökt erinra sig vad han gjorde den 

dagen men han inte kunnat komma på det. Det är inte han som syns på de bilder 

som presenterats. Han har inte heller någon sådan jacka som personen i fråga bär. 

Han är politiskt aktiv. Han känner inte igen den beskrivning som lämnats om 

honom av säkerhetspolisen. Han har aldrig varit någon typ av medlem. Han känner 

inte igen den polis som pekat ut honom.  

Lukas Wallander  
Han åkte till Kungsträdgården och gick runt där flera timmar. Han ville demonstrera 

mot Svenskarnas Parti. Han var inte maskerad på platsen. Att han bar mössa 

berodde på hans frisyr vid tidpunkten. Han vet inte varför det ser ut som att han har 

ett tygskynke över munnen. Kanske var det på grund av röken. Han stod vid 

Arsenalsgatan när han fick se att nazisterna dök upp. Han skrek och pekade finger. 

Det var för att visa sitt missnöje mot nazisterna. Därefter gick han mot fontänen i 

mitten av Kungsträdgården. Det var stökigt på vägen dit. Han stod inte kvar när 

polisen gjorde en splittring. Det smällde hela tiden i Kungsträdgården. Han vet att 

människor var maskerade. Han såg rök. Han har inte kastat saker, deltagit i 

rusningar eller gjort hotfulla gester. Han tror att han fick se information om 

demonstrationen på facebook. Han känner till Afa men har ingen koppling dit.  Han 

känner Olle Smedberg men träffade inte honom denna dag.  

Sanchez Jannelli Hill 
Han kom till Kungsträdgården tillsammans med vänner. Han gick runt på olika 

plaster i Kungsträdgården. Det var stökigt. Människor på platsen var arga. Polisen 

gick till angrepp och betedde sig fel. Han var klädd i blå luvtröja och en svart jacka. 

Han vet inte hur det kom sig att han hamnade på platsen för upplopp två. Polisen 

slog med sina batonger och sprutade med spray. De slog hej vilt. Alla började 
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springa mot NK. Det gjorde han själv också. Det stämmer inte att han har sparkat en 

polis. Däremot har han vid annat tillfälle än det som beskrivs sparkat en person på 

benet. Han har kastat en stol riktat mot de som kastade stängsel. Han tyckte att det 

var fel av personerna att hålla på med staketen och kastade därför. Det var inte riktat 

mot polisen. Det stämmer att han haft en SMS-konversation med Emelie och skrivit 

”alla kastar saker slåss mot polisen kastar mot polisen hahah”. Han har till annan 

person dagen efter skrivit att han ”sprakade en polis igår”. Det är inte sparka som 

menas. Han tycker att det är roligt med kaos. Han har inga kopplingar till övriga 

tilltalade i målet. Han har inte varit på Sputnik.  

 

I målet hörda vittnen har uppgett väsentligen följande. 

Ahn-Za Hagström  
Hon har arbetat som analytiker på säkerhetspolisen sedan flera år. Hon sysslar med 

ideologiskt motiverad brottlighet med fokus på politisk brottslighet. Afa och Rf är 

sammanslutningar som har en avsikt förändra samhället och förordar brott för att 

åstadkomma förändringarna. De har en gemensam föreställning att det behövs 

brottsliga metoder för att nå en önskad förändring av samhällsstrukturen. 

Brottsligheten riktas mot enskilda individer och politiska företrädare som anses 

upprätthålla det befintliga systemet. Målsättningen är dels att se till att vissa partier 

inte får möjlighet att föra fram sina åsikter dels att avskräcka andra från att engagera 

sig i vissa frågor. Under valåret 2014 har nätverken fokuserat på att motverka 

Svenskarnas Parti. Aktionerna har också riktats mot dem som anses ha gjort det 

möjligt för Svenskarnas Parti att framföra sitt budskap, d.v.s. de som autonoma 

aktivister anser ”skyddar högerextremisterna” och som betraktas som en del av det 

förtryckande systemet. Polisen har till uppgift att vid manifestationer skydda 

meningsmotståndare och bidrar därmed till att den oönskade samhällsordningen 

upprätthålls. Det innebär att våld riktas även mot polisen. Protestaktioner kan 

föregås av viss planering såsom planeringsmöten, förmöten och särskilt utpekade 

samlingsplatser. En del av förberedelsen kan bestå i utdelning av pyroteknik och 

olika tillhyggen. Våldsanvändningen är en naturlig del av aktionerna. Någon mer 
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detaljerad planering har inte visat sig. Det PM som upprättats av 

bearbetningsenheten bygger på olika typer av informationer angående iakttagelser 

vid liknande tillställningar som den aktuella. Enligt den bedömningen som gjorts 

ingår dessa personen i den autonoma miljön och har avsikt och förmåga att begå 

politiska motiverade brott. Att vara aktiv kan innebära att man på olika sätt stödjer 

och underlättar brottsligheten utan att själv begå brott. Det är inte möjligt att vara 

anhängare till nätverken utan att ha kännedom om vad de vill åstadkomma och vilka 

metoder som används för att nå målet.  

Christian Fasth  
Han har i OBS-Portalen sett ett bildcollage avseende aktiva i kravallerna i 

Kungsträdgården. Han kände igen en av dessa personer som en tidigare skolkamrat. 

De gick på samma skola i högstadiet i slutet av 90-talet. De var inte närmare 

bekanta. Han kunde inte namnet på personen. Det fick han fram efter att ha tittat i 

skolkatalogen. Samma person har han vid annat tillfälle sett i Axelsberg.  

Jonas Kärkkänen 
Han tjänstgjorde i Kungsträdgården. Det var mycket folk där, vanliga människor 

och en mindre klick som visade sitt missnöje. Det rådde en uppretad stämning. Han 

var fordonsförare och satt i en buss utanför T-baneuppgången. Först uppfattade han 

att det var ett tryck mot staketet. Därefter flyttades oroligheterna längre in i 

Kungsträdgården. Han fick till uppgift att köra in sitt fordon som skulle tjäna som 

extra sköld. Han kom in som nummer tre av fyra. Det kastades en mängd föremål 

bl.a. kantstenar och schackpjäser. Det var väldigt intensivt. Saker kastades mot hans 

fordon. Vissa flög över medan andra saker träffade bussen. Någon kastade en sten 

som träffade på rutan på passagerarsidan. Föremål träffade på sidan och på taket. 

Det pågick några minuter. De som kastade stod på en trappavsats vid fontänen i 

mitten av Kungsträdgården. Vissa av dem var framme vid bussen. Han upplevde att 

kollegorna var hårt ansatta och utsatta. De tog skydd av bussen. De kunde ha ställt 

sig närmare bussen. Själv satt han kvar i bussen och kände sig hyfsat trygg. Han har 

dokumenterat skador som uppkommit på bussen i samband härmed. Sökarljuset 

gick sönder. Därutöver var det mest bucklor. Han har ingen uppfattning om vilka 
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skador som fanns sedan tidigare. Det är möjligt att det kan ha funnits någon mindre 

skada. Han vet inte heller om bussen använts efter detta tillfälle.  

Petra Holmqvist  
Hon ingick i en grupp av åtta poliser och var på plats hela dagen. Det var mycket 

folk på platsen. En grupp på 50-100 personer var svartklädda. Vissa var maskerade. 

Föremål som smällare, rökgranater och bangers kastades mot polisen. Flera av de 

som kastade var maskerade och arga. Stundtals blev det rökigt och svårt att se. 

Ljudnivån var hög. Ljudet trängde igenom öronpropparna. Vissa försökte forcera ett 

staket. Efter ett byte av position stod hon vid Arsenalsgatan bakom staketet. Det var 

personer som sparkade på staketet. Det lång en samling av staket en bit därifrån. 

Personer plockade upp detta och kastade mot dem, över kravallstaketet. 

Aktiviteterna stegrades.  Spray och släckare fick användas mot de som försökte 

tränga igenom staketet.  Hon minns att en person med röd luva utmärkte sig i det 

senare skedet. Två kollegor fick bangers på kroppen, den ena på benet den andra i 

brösthöjd. Hon var orolig för sina kollegor och för sig själv. Hon bar hjälm och 

hade viss skyddsutrustning. När det gäller smällare finns alltid en risk för att dessa 

hamnar innanför kläderna. Hon gick ut polisskolan år 1999 och har jobbat mycket 

med allmänna sammankomster. Det som inträffade i Kungsträdgården var mycket 

värre än normalt.   

Fredrik Rådberg 
Han har jobbat som polis sen år 2007. Händelserna i Kungsträdgården var det mest 

kaosartade som han varit med om. Han stod bakom staketet vid Arsenalsgatan. Det 

kastades föremål mot polisen, stolar, stenar, burkar, flaskor, rökbomber och 

smällare. Personer försökte ta sig förbi avspärrningar. De höll ihop och rörde sig i 

samlad grupp i sidled längs avspärrningen. Han uppfattade att de sökte en punkt där 

de kunde tränga sig igenom. Vissa försökte klättra över polisbilar. Många var 

svartklädda, bar kepsar och solglasögon. Det var framförallt svartklädda personer 

som kastade olika föremål. Det regnade föremål över polisen. Det var personer som 

skrek hora, fitta, nazistdjävel och liknade riktat mot poliserna. Polisen fick använda 

pepparspray för att hålla tillbaka folk. De fredliga demonstranterna stod stilla. 
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Övriga sökte konfrontation. Han la särskilt märke till två personer som sprang med 

byggstaket som de kastade mot avspärrningarna. På platsen såg han senare att 

schackpjäser låg utspridda tillsammans med annat. En kollega fick en smällare på 

sig som detonerade. Under händelseförloppet övervägde han att ta fram sitt 

tjänstevapen.  

Claes Murray 
Han har arbetat som polis sedan 2006. Denna dag var han vid Kungsträdgården. 

Inledningsvis var det planerat att han skulle gå längs den väg där Svenskarnas parti 

marscherade. Han fick ändrade instruktioner och skulle i stället gå in i 

Kungsträdgården för att förstärka där. Han blev anvisad en plats vid staketet inte så 

långt från caféet. Det var en stor folksamling på platsen. Föremål kastades mot den 

linje där han stod och en färgad rök spred sig. Flaskor, smällare och bengaler 

slängdes. En grupp försökte ta sig fram mot staketet. Polisen fick använda sig av 

pepparspray och batong för att förhindra det. Det var en grupp på 50-150 personer 

som skiljde sig från övriga demonstranter. De var mörkt klädda och maskerade. 

Vissa demonstranter uttryckte missnöje mot den svarta gruppen. Han såg att en 

person blev nockad. Människor förflyttade sig senare mot Kungsträdgårdsgatan. 

Det blev rörigt på den platsen i samband med att Svenskarnas Parti passerade. I 

samband härmed intensifierades ett kastande av föremål, knallskott och flaskor. Han 

fick själv en flaska på sig. En banger landade framför hans fötter. Det blev en 

kraftig smäll och det fladdrade till i hans klädsel. Det var ett utdraget 

händelseförlopp. Han uppfattade att det här fanns en stark vilja att skada polisen till 

skillnad från vid fotbollsmatcher. Han var orolig för sin egen säkerhet.   

Donnie Dirks 
Han har arbetat som polis i elva år. Han var med och byggde upp staketet i 

Kundsträdgården. Han stod vid Arsenalsgatan och det var till en början lugnt på 

platsen. Vid tvåtiden kom det ganska mycket folk däribland en samling på mellan 

40-50 mörkklädda personer.  Det blev en orolig stämning. Flera ifrågasatte 

avspärrningen och varför de skyddade demonstranterna. Det kastades ölburkar, 

bangers, ägg och frukt. När demonstrationen blev synlig utsattes polisen för 
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angrepp. De skrek förrädare mot dem. Olika föremål bl.a. byggstaket och bangers 

kastades mot dem. Polisen fick använda pulversläckare. Han fick själv en lättare 

ansiktsskada. Det var partikelbitar från en smällare som råkade komma i ansiktet. 

Det gjorde ont som bara den. Han trodde först att ögonen skadats. Han fick en 

fläskläpp också. Det var främst mörkklädda i olika grader maskerade människor 

som kastade saker. Han såg inte så mycket mer av vad som hände när polisen 

tryckte bort personer norrut. Det var ingen trygg arbetsmiljö för polisen i 

Kungsträdgården denna dag.  Det är konstigt att det inte var fler som blev skadade.  

Tingsrättens bedömning 
 

Samtliga i målet, med undantag av Anders Lilja och Pablo Wikström, har erkänt att 

de befunnit sig i Kungsträdgården vid den aktuella tidpunkten. Tingsrätten väljer 

därför att först pröva åklagarens påstående att också Anders Lilja och Pablo 

Wikström har befunnit sig där. 

Har Anders Lilja befunnit sig på platsen? 
 

Till stöd för påståendet har åberopats filmmaterial och fotografier. Anders Lilja har 

bestämt förnekat att det är han som syns på bild. Av vittnesförhöret med 

polismannen Christian Fasth framgår att han i polisens IT-system sett bilder på 

misstänkta personer och då känt igen ett foto på en tidigare skolkamrat. Han har 

förklarat att han inte kände igen personen till namn men fick fram uppgiften efter att 

han tittat på skolfotografier från den tidpunkten, omkring 15 år sedan. Han har 

tillagt att de aldrig har pratat med varandra.  

 

Det är följaktligen så att Christian Fasths minnesbilder inneburit att han namngivit 

den person som syns på bilden, som Anders Lilja. Det är uppenbarligen Christian 

Fasths fasta övertygelse att fotografiet föreställer Anders Lilja. Utpekandet är 

tillförlitligt.  

 

43



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

Enligt tingsrättens mening företer Anders Lilja likheter med den person som finns 

på fotografiet. Hans utseende saknar emellertid utpräglade kännetecken. Utöver 

bilder från Kungsträdgården som påstås föreställa Anders Lilja finns inget i övrigt 

som binder honom till platsen. Det har inte heller såvitt framkommit utretts om 

Anders Lilja har den typ av klädsel som personen bär. Tingsrätten finner mot denna 

bakgrund att personen på bilden inte med säkerhet kan identifieras som Anders 

Lilja. 

 

Har Pablo Wikström befunnit sig på platsen? 
 

Till stöd för påståendet har åberopats filmmaterial och fotografier. Pablo Wikström 

har bestämt förnekat att den är han som syns på bilder. Han är till utseendet 

välliknande den personen. Vid husrannsakan har tagits i beslag ett par skor och ett 

par jeans. En jämförelse av de skor och byxor som bärs av den person som på bild 

utpekats som Pablo Wikström och i beslag tagna föremål har utförts av SKL. I 

utlåtandet redovisas den slutsatsen att resultatet talar extremt starkt för att skorna 

som bärs av person på bild är desamma som tagits i beslag (grad +4) samt att 

resultatet talar i någon mån för att byxorna som bärs av person på bild är desamma 

som tagits i beslag (grad +1). Pablo Wikströms invändning att annan använts hans 

skor är en efterhandskonstruktion och kan lämnas utan avseende. Utredningen i 

målet ger ett entydigt stöd för att den person som utpekats som Pablo Wikström på 

film och bild i verkligheten också är Pablo Wikström. 

 

Tingsrätten kommer följaktligen fram till att det är klarlagt att samtliga åtalade, med 

undantag av Anders Lilja, har befunnit sig i Kungsträdgården vid den aktuella 

tidpunkten.   
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De tilltalades kontakter med varandra  
 

De tilltalade har med enstaka undantag haft den inställningen att man inte velat 

uttala sig om man är bekant med någon av målskamraterna. Tingsrätten finner 

därför skäl att inledningsvis belysa utredningen i dessa delar. De misstänktas 

telefoner har tagits i beslag och tömts. Resultatet av undersökningen utvisar att 

Annika Lundmark och Leo Liebe under sommarmånaderna haft täta kontakter med 

varandra och var för sig med Ates Sengüler, Christian Mikko, Christopher 

Schmölzer Laursen, David Johansson, John Matthews, Luciano Quinteros Ureta och 

Pablo Wikström samt Leo Liebe därutöver med Rougén Heidari Pour Ghazvini.  

 

Såvitt framkommit ingår inte Anders Lilja, Olle Smedberg, Lukas Wallander, Özen 

Pektas och Sanchez Jannelli Hill i samma kontaktnät. Özen Pektas och Sanchez 

Jannelli Hill förekommer inte heller, till skillnad från övriga tilltalade, i det PM 

upprättat av bearbetningsenheten vid Säpo benämnt aktuella RF- och Afa-

anhängare. Lukas Wallander och Olle Smedberg är vänner. 

 

Dagen före den nu aktuella händelsen anordnade nätverket Linje 17 ett möte i 

Skarpnäck, Sputnik mötesplats. Flera av de här åtalade har bekräftat ett deltagande i 

mötet. Av bildmaterial framgår att Annika Lundmark, Ates Sengüler, Christian 

Mikko, Christopher Schmölzer Laursen, David Johansson, John Matthews, Luciano 

Quinteros Ureta, Rougén Heidari Pour Ghazvini och Özen Pektas var där. Nämnda 

personer, med undantag av Özen Pektas, har under sommarmånaderna haft kontakt 

med antingen Annika Lundmark eller Leo Liebe. Özen Pektas är bekant med Ates 

Sengüler. 

Utgångspunkter för tingsrättens fortsatta bedömning  
 

Ett våldsamt upplopp föreligger om en folksamling, med uppsåt att med våld sätta 

sig upp mot myndighet eller annars framtvinga eller hindra viss åtgärd, går till 

förenat våld på person eller egendom. För att det ska vara fråga om ett våldsamt 
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upplopp krävs att deltagare i en folksamling tillsammans gått till förenat våld på 

person eller egendom. Det är inte tillräckligt att enstaka personer på egen hand varit 

våldsamma. Det krävs också att folksamlingen haft ett ordningsstörande uppsåt. 

 

Alla de som deltagit i vad folksamlingen gjort är att anse som gärningsmän. För att 

anses som deltagare i folksamlingens förehavanden behöver man själv inte ha 

utövat något våld. Man måste dock ha visat sig vara en sympatisör med att våldet 

utövats. Detta kan t.ex. visas genom att man uttalar hotfulla eller upphetsande rop 

eller genom att man springer med i en folksamling som går till attack.  

 

Har det varit fråga om våldsamt upplopp i Kungsträdgården? 

 

I målet har presenterats ett omfattande film och bildmaterial bestående av filmer 

tagna av polis på marken och från helikopter samt filmer som allmänheten lämnat in 

till polisen eller lagt ut på YouTube. Vissa filmer har haft ljud.  

 

Det är klarlagt att flera tusen personer befann sig i Kungsträdgården för att delta i 

en demonstration. Folkmassan har av t.ex. Jonas Kärkkänen beskrivits som vanliga 

människor och en mindre klick som visade sitt missnöje. Av demonstranterna går 

det utifrån filmmaterialet enkelt att åtskilja en särskild grupp maskerade personer i 

mörk klädsel, det svarta blocket. I målet hörda personer har uppskattat att gruppen 

bestått av upp till 150 personer. Flera av dessa personer har förfogat över olika 

typer av föremål som slängts mot polis såsom rökbomber, knallskott och bengaler. 

Munderingen, maskeringen och medhavd utrustning tyder på att gruppen varit 

inställd på konfrontation redan när de kom till platsen.  

 

Av utredningen som lagts fram framgår att oroligheter startade omkring kvart över 

tre i nära anslutning till caféet vid Jakobs torg. Av förhöret med Claes Murray 

framgår att han stod som en av flera poliser i linje med det staket som spärrade av 

området och att en grupp av personer försökte ta sig fram mot staketet. Även Petra 

Holmkvist har befunnit sig på samma plats och beskrivit att smällare, rökgranater 
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och bangers kastades mot polisen samt att vissa personer försökte forcera staketet. 

Av filmmaterialet framgår vidare att rökbomber detonerade och spred en tät och röd 

rök i området. Av samma material framgår även att Pablo Wikström har försökt ta 

sig fram genom att klättra på ett polisfordon.  Av filmljudet framgår ett ihållande 

oljud däribland att knallskott gick av och att glas krossades. Händelseförloppet har 

pågått i vart fall 15 minuter.  

 

I samband med att oroligheterna avstannat har flera ur det svarta blocket slutit upp 

på ett angränsande grönområde.  

 

Oroligheterna har omkring kvart över fyra återuppstått i korsningen Arsenalsgatan 

Kungsträdgårdsgatan. Jonas Kärkkänen har omvittnat att det rådde en uppretad 

stämning på platsen och att det var ett tryck mot staketet. Petra Holmqvist har 

beskrivit att hon stod bakom kravallstaketet varvid mörkklädda personer som 

uppträdde aggressivt var framme och skakade i staketet samt slängde staket och 

andra föremål mot poliserna. Två av hennes kollegor fick bangers på kroppen. Även 

Fredrik Rådberg har stått på samma plats. Han har beskrivit att framförallt 

svartklädda personer sökte konfrontation och försökte ta sig igenom 

avspärrningarna samt att ”det regnade föremål”, stolar, stenar, burkar, flaskor, 

rökbomber och smällare som kastade mot polisen. Han har vidare beskrivit att 

personer skrek oförskämdheter mot polisen, hora, fitta och nazistdjävlar. Polisen 

fick använda spray och släckare för att hålla dem borta från staketet.  

 

Jonas Kärkkänen har efter en första splittring beordrats att köra in sitt polisfordon 

för att tjäna som skydd för de poliser som var mycket utsatta. Fordonet utsattes för 

ett intensivt kastande av bl.a. kantstenar och schackpjäser av personer som stod på 

en trappavsats vid en fontän i mitten av Kungsträdgården. På den platsen befann sig 

flera av i målet åtalade. 
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Flertalet poliser har förklarat att händelsen i Kungsträdgården var värre än normalt 

vid liknande arrangemang och tidvis kaosartat. De bar samtliga hjälm och annan 

skyddsutrusning. Trots det kände flera av dem en oro för sin egen och kollegers 

säkerhet. Fredrik Rådberg övervägde under händelseförloppet att ta fram sitt 

tjänstevapen. Att ilskan riktas mot polisen framgår särskilt av yttranden som police 

brutality. 

 

Det är genom vittnenas berättelse i förening med filmaterialet klarlagt att det var en 

grupp personer, ett svart block, som visade ett tydligt uppsåt att sätta sig upp mot 

myndighet och att de har gått till förenat våld på personer och egendom. Det våld 

som utövats har lett till skador på polis och fordon. Att våldet utövat i ett 

ordningsstörande syfte är uppenbart.  

 

Enligt tingsrättens mening bör det händelseförloppet, som startade i korsningen 

Kungsträdgårdsgatan Arsenalsgatan och avslutades efter att personer som samlats 

kring en trappavsats i mitten av Kungsträdgården avlägsnats, ses i ett sammanhang. 

Visserligen har våldsamheterna tidvis avtagit beroende på de splittringar polisen 

utfört men slutligen upphört först i samband med den andra splittringen.  

 

Åklagaren har följaktligen styrkt påståendet om våldsamt upplopp vid två särskilda 

tillfällen varvid den gärning som omfattas av åtalspunkt 1 benämns det första 

upploppet och den gärning som omfattas av åtalspunkt 2 det andra upploppet. Det 

första upploppet har pågått omkring 15 minuter och det andra upploppet omkring en 

timme.  

Har de tilltalade deltagit i det våldsamma upploppet? 

 

Nästa fråga som tingsrätten har att bedöma är om de tilltalade deltagit i det 

våldsamma upploppet.  
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Anders Lilja 

Vid den bedömning som ovan gjorts är det inte visat att Anders Lilja befunnit sig i 

Kungsträdgården vid aktuell tidpunkt. Han ska därför frikännas från ansvar från 

våldsamt upplopp.  

 

Tingsrätten kan inledningsvis utifrån film- och bildmaterial och med beaktande av 

vad som nedan framgår beträffande identifiering av personer konstatera att Leo 

Liebe, Olle Smedberg, Pablo Wikström, Ates Sengüler, Christoffer Schmölzer 

Laursen, Luciano Quinteros Ureta och David Johansson ingått i det svarta blocket 

som efter det första upploppet samlats på ett grönområde i Kundsträdgården. Av 

dessa personer återfinns Leo Liebe, Olle Smedberg, Pablo Wikström, Christoffer 

Schmölzer Laursen på samma plats i slutet av det andra upploppet.   

 

Följande kan klarläggas om deras agerande under de våldsamma upploppen. 

 

Leo Liebe 

Det finns en tydlig bild på Leo Liebe tagen på Västerbron när han är på väg mot 

Kungsträdgården i samma sällskap som Özen Pektas och Ates Sengüler. Leo Liebe 

var klädd i mörka byxor med vit revär längs sidorna, ljusa skor och en grå luvtröja 

samt bar på en blå jacka. Motsvarande byxa och skor har tagits i beslag i samband 

med husrannsakan. Vid en jämförelse utifrån den klädsel som Leo Liebe faktiskt 

bar med film och bildmaterial finner tingsrätten visat att den person som åklagaren 

påstår agerat på olika sätt är identisk med Leo Liebe.  

 

Leo Liebe har stått i det svarta blocket i nära anslutning till kravallstaketet vid det 

första upploppet. Vid det andra upploppet syns han framme vid kravallstaketet och 

sliter i detta samt kastar en rökgranat. I samband med den första splittringen när 

demonstranterna förflyttas längs allén i riktning mot Hamngatans syns han kasta 

föremål mot polisen samt välta en soffa. Han har ingått i det svarta block som 

samlats vid fontänen och där kastat gatsten. Han har följaktligen förflyttat sig i det 

svarta blocket under de båda upploppen, stått i det svarta blocket mellan upploppen 
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samt stått i det svarta blocket i samband med att folksamlingen slutligen splittrades. 

Han har haft en luva uppdragen över huvudet uppenbarligen för att dölja ansiktet. 

Tingsrätten finner härigenom styrkt att Leo Liebe uppsåtligen deltagit i en 

folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på 

person och egendom och själv varit aktiv i våldsutövningen genom att kasta olika 

typer av föremål riktade mot polisen.   

 

Olle Smedberg 

Olle Smedberg har bekräftat att han befunnit sig i Kungsträdgården vid aktuellt 

tillfälle. Han har förnekat att det är han som syns på det bildmaterial åklagaren 

presenterat. Av detta bildmaterial framgår att den person som påstås vara Olle 

Smedberg bar uppvikta jeans med bälte i midjan, skjorta, luvtröja, keps, 

solglasögon och röda skor med vida ränder på. Motsvarande skor, keps, solglasögon 

och bälte har tagit i beslag hemma hos honom. Det finns en väldigt tydlig bild på en 

person som utseendemässigt är välliknande Olle Smedberg tagen under det andra 

upploppet. De i beslag tagna skor, keps, solglasögon och bälte är väl förenliga med 

vad personen i fråga bär. Härtill kommer att Olle Smedberg har ett födelsemärke i 

pannan som kan skönjas på några av bilderan. Enligt tingsrättens mening är ställt 

utom allt rimligt tvivel att den person som åklagaren påstår agerat på olika sätt 

under de våldsamma upploppen är identisk med Olle Smedberg. 

 

Olle Smedberg har stått i det svarta blocket i nära anslutning till kravallstaketet vid 

det första upploppet. Vid det andra upploppet har han stått längt fram i samma 

grupp och kastat staket mot polisen. I samband med splittringen har han angripit 

polis genom att kasta olika föremål mot dem, en stol, planka och schackpjäser. Han 

har följaktligen förflyttat sig i det svarta blocket under de båda upploppen, stått i det 

svarta blocket mellan upploppen samt stått i det svarta blocket i samband med att 

folksamlingen slutligen splittrades. Han har burit solglasögon och keps samt tidvis 

haft en luva uppdragen över huvudet uppenbarligen för att dölja sitt ansikte. Härtill 

kommer de fynd som gjordes vid husrannsakan hot Olle Smedberg, bl.a. bengal och 

50



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

knallskott. Tingsrätten finner härigenom styrkt att Olle Smedberg uppsåtligen 

deltagit i en folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till 

förenat våld på person och egendom och själv varit aktiv i våldsutövningen genom 

att kasta olika typer av föremål riktade mot polisen.   

 

Pablo Wikström 

Tingsrätten har inledningsvis kommit fram till att Pablo Wikström har befunnit sig i 

Kungsträdgården. Vidare finner tingsrätten att den person som åklagaren påstår 

agerat på olika sätt under de våldsamma upploppen är identisk med Pablo Wikström 

som syns på bilderna. Det kan noteras att Pablo Wikström bär handskar med ett 

särskilt igenkänningsmärke. När det gäller närmare var han befunnit sig kan 

tingsrätten konstatera att han syns på bild maskerad tillsammans med andra 

mörkklädda och maskerade längst fram vid kravallstaketet vid båda upploppen. Vid 

det första upploppet syns han klättra på ett polisfordon. Vid det andra upploppet 

kastar han olika föremål, en skylt mot polisen och en stol mot ett polisfordon. Han 

har följaktligen förflyttat sig i det svarta blocket under de båda upploppen, stått i det 

svarta blocket mellan upploppen samt stått i det svarta blocket i samband med att 

folksamlingen slutligen splittrades. Tingsrätten finner härigenom styrkt att Pablo 

Wikström uppsåtligen deltagit i en folksamling som med uppsåt att sätta sig upp 

mot myndighet gått till förenat våld på person och egendom och själv varit aktiv i 

våldsutövningen genom att bl.a. kasta olika typer av föremål riktade mot polisen.   

 

Christopher Schmölzer Laursen 

Christopher Schmölzer Laursen var klädd i svart keps, solglasögon, mörk jacka, 

mörk tröja, jeans samt ljusa skor med mörka revärer. Han bar på en plastkasse 

märkt Igor sport. Han har bekräftat att han syns på några av de bilder åklagaren 

presenterat. Enligt tingsrättens mening är ställt utom allt rimligt tvivel att den 

person som åklagaren påstår förflyttat sig i det svarta blocket är identisk med 

Christopher Schmölzer Laursen.  
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Christopher Schmölzer Laursen är maskerad och syns i samband med det första 

upploppet i det svarta blocket längst fram. I samband med att det andra upploppet 

startar finns han i svarta blocket i omedelbar närhet bl.a. när staket kastades. Han 

gestikulerar och ger intryck av att även verbalt bekräfta den våldsanvändningen som 

pågår strax innan folkmassan slutligen splittrades. Han har följaktligen förflyttat sig 

i det svarta blocket under de båda upploppen, stått i det svarta blocket mellan 

upploppen samt stått i det svarta blocket i samband med att folksamlingen slutligen 

splittrades. Tingsrätten finner härigenom styrkt att Christopher Schmölzer Laursen 

uppsåtligen deltagit i en folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot 

myndighet gått till förenat våld på person och egendom och själv visat sin sympati 

för våldsutövningen genom gester och tillrop.  

 

Ates Sengüler 

Ates Sengüler kom till Kungsträdgården tillsammans med bl.a. Leo Liebe som varit 

mycket aktiv under båda upploppen. Ates Sengüler var klädd en Adidasjacka med 

röd revär längs ärmarna. Han kan utifrån denna klädsel identifieras som en av de 

som befinner sig i det svarta blocket och syns där maskerad långt fram under de 

båda upploppen. Han har vidare ingått i det svarta blocket som dragit sig tillbaka 

från det första våldsamma upploppet och samlats på ett grönområde. Han har såvitt 

framkommit själv inte utövat våld. Han har emellertid följaktligen förflyttat sig i det 

svarta blocket under och mellan de båda upploppen. Tingsrätten finner härigenom 

styrkt att Ates Sengüler uppsåtligen deltagit i en folksamling som med uppsåt att 

sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på person och egendom. Genom 

att under en längre sammanhängande tid vistas i gruppen får han anses ha 

sympatierat med folksamlingens förehavande på ett sådant sätt att han är att anse 

som deltagare.  

 

Luciano Quinteros Ureta 

Luciano Quinteros Ureta var klädd i en svart jacka med vit revär längs ärmarna. 

Han bar keps och handskar. Han har invänt att han ibland burit maskering för att 
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undgå att registreras som meningsmotståndare. Han har uppenbarligen varit 

införstådd med att detta även i övrigt skulle kunna försvåra en identifiering av 

honom. Luciano Quinteros Ureta kan utifrån sin klädsel identifieras som en av de 

som befinner sig i det svarta blocket och syns där maskerad långt fram under de 

båda upploppen. Under det andra våldsamma upploppet drar han i staket som senare 

kommer att kastas mot polisen. Han har vidare ingått i det svarta blocket som dragit 

sig tillbaka från det första våldsamma upploppet och samlats på ett grönområde. 

Han har följaktligen förflyttat sig i det svarta blocket under och mellan de båda 

upploppen. Tingsrätten finner härigenom styrkt att Luciano Quinteros Ureta 

uppsåtligen deltagit i en folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot 

myndighet gått till förenat våld på person och egendom. Genom att under en längre 

sammanhängande tid vistas i gruppen varvid han dragit ut staket som senare kastats 

på poliser får han anses ha sympatierat med folksamlingens förehavande på ett 

sådant sätt att han är att anse som deltagare.  

 

David Johansson 

David Johansson bär keps och är klädd i mörk luvtröja. Han syns ibland dra upp 

luvan över huvud och mun men har ingen särskild maskering. Han står långt fram i 

det svarta blocket i samband båda upploppen. Han har vidare ingått i det svarta 

blocket som dragit sig tillbaka från det första våldsamma upploppet och samlats på 

ett grönområde. Han har såvitt framkommit själv inte utövat våld. Han har 

emellertid följaktligen förflyttat sig i det svarta blocket under och mellan de båda 

upploppen. Tingsrätten finner härigenom styrkt att David Johansson uppsåtligen 

deltagit i en folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till 

förenat våld på person och egendom. Genom att under en längre sammanhängande 

tid vistas i gruppen får han anses ha sympatierat med folksamlingens förehavande 

på ett sådant sätt att han är att anse som deltagare.  

 

Rougén Heidari Pour Ghazvini, Lukas Wallander, John Matthews och Sanchez 

Jannelli Hill ingår också i den skara av människor som samlats vid fontänen i slutet 
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av det andra upploppet vid en tidpunkt då en intensiv kastning av gatstenar och 

schackpjäser pågick.   

 

Följande kan klarläggas om deras agerande under de våldsamma upploppen. 

 

Rougén Heidari Pour Ghazvini 

Rougén Heidari Pour Ghazvini var klädd i blå luvtröja samt bar fiskemössa och 

glasögon. Han har inte ifrågasatt att det är han som syns på de bilder åklagaren lagt 

fram.  Han syns långt fram i det svarta blocket i samband med de båda upploppen. 

Under det andra upploppet syns han kasta en burk mot poliserna samt välta en bänk. 

Han är även kvar i samma sällskap vid den våldsutövning som består av att 

gatstenar och schackpjäser kastas mot polisen. Tingsrätten finner härigenom styrkt 

att Rougén Heidari Pour Ghazvini uppsåtligen deltagit i en folksamling som med 

uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på person och egendom. 

Genom att under en längre sammanhängande tid vistas i gruppen varvid han kastat 

en burk mot poliser samt vält en bänk får han anses ha sympatierat med 

folksamlingens förehavande på ett sådant sätt att han är att anse som deltagare.  

 

Lukas Wallander 

Lukas Wallander har varit klädd i mörkblå jacka med luva, svart mössa. Av 

filmmaterialet framgår att han innan det första upploppet drar sig undan en kontroll 

av polis. Han syns maskerad långt fram i det svarta blocket under det andra 

upploppet bl.a. i nära anslutning till att de staket slets fram som senare kastats mot 

polis. Han är även kvar i samma sällskap vid den våldsutövning som består av att 

gatstenar och schackpjäser kastas mot polisen. Han har såvitt framkommit själv inte 

utövat våld. Han har emellertid följaktligen förflyttat sig i det svarta blocket under 

det andra upploppet som pågick omkring en timma fram till slutet. Tingsrätten 

finner härigenom styrkt att Lukas Wallander uppsåtligen deltagit i en folksamling 

som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på person och 

egendom. Genom att under en längre sammanhängande tid vistas i gruppen han 

54



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

anses ha sympatierat med folksamlingens förehavande på ett sådant sätt att han är 

att anse som deltagare. 

 

John Matthews 

John Matthews har bekräftat att det är han som syns på bilder tidvis maskerad i det 

svarta blocket och att han under det andra upploppet syns kasta bl.a. knallskott vid 

upprepade tillfällen mot polisen. Tingsrätten har också kunnat identifiera John 

Matthews som en av dem som kastar gatsten mot poliserna. Han har följaktligen 

förflyttat sig i det svarta blocket under det andra upploppet som pågick omkring en 

timma fram till slutet. Härtill kommer de fynd som gjordes vid husrannsakan hos 

honom.  Tingsrätten finner härigenom styrkt att John Matthews uppsåtligen deltagit 

i en folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat 

våld på person och egendom och själv varit aktiv i våldsutövningen genom att bl.a. 

kasta olika typer av föremål riktade mot polisen.   

 

Sanchez Jannelli Hill 

Sanchez Jannelli Hill var klädd i blå luvtröja, svart jacka och jeans. Han bar en ring 

på sitt ena finger.  Han är lätt att identifiera som en som har befunnit sig långt fram i 

det svarta blocket under det andra upploppet. Det är också visat att det är han som 

utövat våld genom att kasta en stol samt utdela en spark mot en polis. Tingsrätten 

finner härigenom styrkt att Sanchez Jannelli Hill uppsåtligen deltagit i en 

folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på 

person och egendom och själv varit aktiv i våldsutövningen genom att kasta en stol 

och sparka en polis.  

 

Özen Pektas och Christian Mikko syns inte på någon av den särskilt utpekade 

platserna mellan upploppen eller i slutet av det andra upploppet.  

 

Följande kan klarläggas om deras agerande under de våldsamma upploppen 
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Özen Pektas 

Özen Pektas var vid tillfälle klädd i en svart Nikejacka med vit revär längs ärmarna, 

en röd luvtröja, svarta Adidas byxor med vita revär och ljusa Nike gymnastikskor. 

Han är särskilt lätt att identifiera eftersom han tidvis bär en röd luva uppdragen över 

huvudet. Özen Pektas har bekräftat att det är han som syns på bild. Han har kommit 

dit tillsammans med bl.a. Leo Liebe som varit mycket aktiv under båda upploppen. 

Özen Pektas syns själv maskerad i det svarta blocket nära kravallstaketet vid båda 

upploppen. Han har följaktligen rört sig tillsammans med det svarta blocket under 

upploppen. Petra Holmqvist har också särskilt lagt märke till honom och bedömt 

honom som en aktiv person i händelseförloppet.  

Tingsrätten finner härigenom styrkt att Özen Pektas uppsåtligen deltagit i en 

folksamling som med uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på 

person och egendom. Han har själv såvitt framkommit själv inte utövat våld. 

Genom att under en längre sammanhängande tid vistas i gruppen får han anses ha 

sympatierat med folksamlingens förehavande på ett sådant sätt att han är att anse 

som deltagare. 

 

Christian Mikko 

Christian Mikko har varit klädd i svart keps, svart jacka med luva och uppvikta 

jeans. Han bar på en vit tygkasse märkt HELVETE. Tingsrätten kan utifrån det 

presenterade film- och bildmaterialet konstatera att det också är Christian Mikko 

som på olika sätt agerar. Under det första upploppet syns han kasta en rökgranat 

mot polisen. Efter upploppet rör han sig bort i en klunga av svartklädda och 

maskerade personer. Under det andra upploppet syns han långt fram vid 

kravallstaketet maskerad bland andra mörkklädda personer. Tingsrätten finner 

härigenom styrkt att Christian Mikko uppsåtligen deltagit i en folksamling som med 

uppsåt att sätta sig upp mot myndighet gått till förenat våld på person och egendom. 

Genom att under en längre sammanhängande tid vistas i gruppen varvid han kastat 

en rökgranat mot polisen får han anses ha sympatierat med folksamlingens 

förehavande på ett sådant sätt att han är att anse som deltagare.  
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Annika Lundmark 

Annika Lundmark har intygat att det är hos som syns på bilder. Hon bar mörk jacka 

och svart keps men var inte maskerad. Annika Lundmark har förklarat att hon hjälpt 

till med att samla folk till ett informationsmöte som ägde rum dagen före på 

Sputnik. Sådana kontakter har uppenbarligen förekommit med flera av de som i 

målet övertygats om delaktighet i de våldsamma upploppen. Det är dock inte visat 

att hon befunnit sig tillsammans med någon av dem under de våldsamma 

upploppen. Annika Lundmark befann sig under det första upploppet i en samling av 

folk brokigt klädda. Under det andra upploppet befann hon sig i närheten av en 

samling mörklädda och maskerade personer. På samma ställe stod även flera andra 

till klädseln inte avvikande personer. Det är inte klarlagt att Annika Lundmark 

genom åtbörder eller tal eller på annat sätt varit aktiv och härigenom visat sin 

sympati för våldsutövningen under de våldsamma upploppen. Att hon varit verksam 

genom att förmå andra att delta i demonstrationen förändrar inte det bedömningen. 

Av säkerhetspolisens uppgifter framgår att Annika Lundmark bedöms vara en 

drivande aktör i nätverket Afa:s innersta krets. Inte heller en sådan omständighet 

medför att hon genom endast sin närvaro kan anses ha deltagit i folksamlingens 

förehavanden. Annika Lundmark ska därför frikännas från ansvar för våldsamt 

upplopp.  

 

Skadestånd  

Med anledning av skador på polisbilen WOB243 har polismyndigheten har begärt 

skadestånd avseende självrisk med 3 000 kr och kammarkollegiet, som är 

polismyndighetens försäkringsbolag, med 140 933 kr avseende 

reparationskostnader. 

 

Fordonet har skadats efter att ha träffats av olika typer av föremål som kastats mot 

det. Av utredningen i målet framgår att Leo Liebe, Pablo Wikström och John 

Matthews identifierats som personer som stått på en trappavsats vid en fontän i 
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mitten av Kungsträdgården och deltagit genom att kasta föremål mot fordonet, Leo 

Liebe och John Matthews gatsten och Pablo Wikström en stol. Det har varit fråga 

om ett handlande gemensamt och i samförstånd. De ska därför åläggas solidariskt 

att ersätta den skada som uppkommit. Det saknar därmed betydelse vem som kastat 

vad.  

 

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap 7 § första punkten 

skadeståndslagen ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och 

värdeminskning. Det är skadelidande som har bevisbördan för att skadorna uppgår 

till yrkade belopp. Enligt Kammarkollegiet uppgår reparationskostnaderna till 

140 932 kr. Till grund för påståendet har åberopats en faktura utställd av Upplands 

Motor AB avseende arbete på fordon med registreringsnummer WOB 243. 

Fakturan upptar ett skadedatum, den 9 september 2014. Det är uppenbarligen en 

uppgift som tillförts av Upplands Motor AB. Att skadedatum i verkligheten är den 

30 augusti 2014 är uppenbart. Fakturan upptar karosseriarbete, lackeringsarbetet, 

reservdelar och övrigt material. Till fakturan är bifogad en arbetsspecifikation och 

en reservdelsspecifikation. Jonas Kärkkänen har uppgett att det inte kan uteslutas att 

det funnit någon buckla eller liknande på fordonet innan den skadegörelse den 

utsattes för i Kungsträdgården. Den av Kammarkollegiet åberopade utredningen 

utgör enligt tingsrätten mening tillräcklig bevisning för omfattningen av den skada 

som åsamkats fordonet.  Det förhållandet att fordonet vid tidpunkten för 

skadegörelsen kan ha haft en mindre plåtskada förändrar inte den bedömningen. 

Polismyndigheten självrisk uppgår till 3 000 kr. Skadeståndsyrkandena ska därför 

bifallas. 
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ÖVRIGA ÅTALSPUNKTER MED KOPPLING TILL VÅLDSAMT 
UPPLOPP 
 

Åklagarens gärningspåstående (Pablo Wikström) 
 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken och vapenbrott, 

ringa brott, 9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67) enligt följande 

 

a. Pablo Wikström har misshandlat Hannes Lundholm genom att utdela ett 

slag mot hans ansikte med följd att han fallit baklänges och slagit huvudet 

i marken. Misshandeln orsakade smärta, sårskada i bakhuvudet, svullnad 

och medvetslöshet. Det hände den 30 augusti 2014 vid Kungsträdgården i 

Stockholm. Pablo Wikström begick gärningen med uppsåt. 

 

b. Pablo Wikström har innehaft tårgas utan att ha rätt till det. Det var den 12 

september 2014 på Abrahamsbergsvägen i Bromma. Pablo Wikström 

begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet. 

 

Enskilt anspråk 

Hannes Lundholm, som biträtt åtalet, har yrkat att tingsrätten förpliktar Pablo 

Wikström att till honom utge skadestånd med 13 275 kr jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 30 augusti 2014 till dess betalning sker. Av beloppet avser 

7 000 kr ersättning för kränkning, 4 800 kr ersättning för sveda och värk, 

1 475 kr sjukvårdskostnader.  

 

Särskilt yrkande 

Att från Pablo Wikström i beslag tagen tårgas ska förverkas jämlikt 9 kap 5 § 

vapenlagen (2014-0201-BG23335p1) 

 

Den tilltalades inställning 

Pablo Wikström har förnekat ansvar för misshandel och erkänt vapenbrott, ringa 

brott. Han har bestritt det enskilda anspråket och medgett det särskilda yrkandet. 

 

Utredningen 

Hannes Lundholm och Pablo Wikström har hörts. Åklagaren har som skriftlig 

bevisning åberopat rättsmedicinskt yttrande, fotografi avseende stenbeläggning, 

fotografi och utlåtande avseende CS-spray. Vidare har åklagaren spelat upp en film 
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från händelsen. När det gäller identifieringen av Pablo Wikström är utredningen 

densamma som lagts fram beträffande åtalet för våldsamt motstånd.  

 

Hannes Lundholm har berättat i huvudsak följande. Han och några vänner gick till 

Kungsträdgården för att delta i motdemonstrationen mot Svenskarnas parti. De hade 

anlänt till Kungsträdgården ungefär klockan 12 och vistats där några timmar innan 

den i gärningsbeskrivningen återgivna händelsen inträffade. Det hade då varit lugnt 

på platsen. Kort innan händelsen stod Hannes och hans kompisar ett tiotal meter in i 

Kungsträdgården från staketet när de noterade att det kom en större grupp 

svartklädda, maskerade personer som gjorde en rusning mot staketet. Detta 

bemöttes från polisens sida med att de framrusande personerna blev besprutade med 

spray, varpå motdemonstranterna vände tillbaka in i parken. Hannes blev då 

upprörd över gruppens agerande och gick fram till de och sa något i stil med ”jävla 

AFA-idioter”. Kort efter detta blev allt svart och hans nästa minnesbild är från det 

tillfälle då han vaknar, varpå han åkte till St. Görans sjukhus för att få vård för sin 

skallskada. I tiden efter händelsen har han mot bakgrund av hans utbildning inom 

medicin känt en oro för att drabbas av hjärnskador. Han uppger att han haft problem 

med sömnen i minst två månader samt att han även fått en lös tand av slaget vilken 

sedan växt fast igen. På fråga varför han vid tidigare förhör uppgett att besvären 

upphörde efter en månad har han svarat att besvären inte upphörde helt då, men att 

de i fallande skala avtagit från denna tidpunkt. 

 

Hörd över åtalet har Pablo Wikström berättat i huvudsak samma uppgifter som 

framkommit i förhöret avseende åtalspunkt 1 och 2 gällande våldsamt upplopp, dvs. 

att inte varit på platsen och att han heller inte minns vad han gjort den aktuella 

dagen.   
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Tingsrättens bedömning 

 

Gällande identifikationen av den person som påstås ha slagit Hannes Lundholm gör 

tingsrätten samma bedömning som gjorts avseende Pablo Wikström när det gäller 

åtalet för våldsamt upplopp. Tingsrätten finner det därmed styrkt att det är Pablo 

Wikström som är den person som pekats ut på de bilder och filmer som åberopats 

till styrkande av denna åtalspunkt.  

 

Av utredningen framgår att Pablo Wikström tillsammans med en större grupp andra 

maskerade personer i händelseförloppet efter det första våldsamma upploppet rört 

sig tillbaka in i Kungsträdgården för att sedan kort samlas på en mindre gräsplätt 

framför en häck med buskar. Hannes Lundholm som reagerat mot gruppens 

agerande, har då gått mot grupperingen och uttalat ”jävla AFA-idioter” eller 

liknande, för att uttrycka sitt missnöje. Pablo Wikström, som inledningsvis befunnit 

sig inne i den svartklädda grupperingen, har då tagit sig fram och med höger hand 

slagit till Hannes Lundholm på dennes vänstra ansiktshalva. Som följd av slaget har 

Hannes Lundholm fallit rakt bakåt och landat med huvudet på en kantsten som 

avgränsat gräsplätten från grusgången. Pablo Wikström har sedan lämnat platsen 

samtidigt som ett antal personer som sett händelsen ingripit för att hjälpa Hannes 

Lundholm. 

 

Tingsrätten konstaterar att slaget, som träffat Hannes Lundholm i ansiktet, varit 

avsiktligt och även inneburit smärta. Angreppet har inte heller föregåtts av något 

sådant angrepp eller provokation att Pablo Wikström ska undgå ansvar för brott. 

Med hänsyn till slagets kraft och övriga omständigheter ska gärningen bedömas 

som en misshandel av normalgraden. Pablo Wikström ska därmed dömas för 

misshandel i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.    
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Skadestånd 

Hannes Lundholm har genom misshandeln utsatts för en ersättningsbar kränkning. 

Pablo Wikström ska därför ersätta Hannes Lundholm i denna del med det yrkade 

beloppet 7 000 kr, vilket är skäligt. Vad gäller ersättningsanspråket avseende sveda 

och värk konstaterar tingsrätten att Hannes Lundholm med anledning av händelsen 

haft efterföljande besvär vilka dock avtagit med tid samt att han heller inte varit 

sjukskriven. Ersättningen i denna del ska därför bestämmas till 2 400 kr. Pablo 

Wikström ska även ersätta Hannes Lundholm för de övriga kostnader som 

uppkommit med anledning av misshandeln såsom ersättning för tandvård, 

läkarbesök och taxi. 

 

Pablo Wikströms har erkänt vapenbrott, ringa brott. Hans erkännande vinner stöd av 

övrig utredning och åtalet ska bifallas. Han ska därför dömas till vapenbrott, ringa 

brott, i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.  

 

Det särkskilda yrkandet är lagligen grundat och den i beslag tagna CS-sprayen ska 

därmed förverkas.  

 

Åklagarens gärningspåstående (Olle Smedberg) 
 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § brottsbalken, försök 

till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken, grov 

misshandel, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken och vapenbrott, ringa brott, 9 kap 1 § 2 st 

vapenlagen (1996:67), enligt följande 

 

a. Olle Smedberg har försökt att med våld förgripa sig på flera poliser i deras 

i myndighetsutövning genom att kasta ett staket mot dem. Det hände den 

30 augusti 2014 i Kungsträdgården i Stockholm. Fara för brottets 

fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av tillfälliga 

omständigheter. Olle Smedberg begick gärningen med uppsåt. 
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b. Olle Smedberg har med våld förgripit sig på polismannen Per Weimer i 

hans myndighetsutövning genom att kasta en stol mot honom som träffat 

hans överkropp. Det hände den 30 augusti 2014 i Kungsträdgården i 

Stockholm. Olle Smedberg begick gärningen med uppsåt. 

 

 

c. Olle Smedberg har misshandlat polismannen Mikael Ericsson genom att 

hugga/kasta en plywoodskiva eller liknande mot Mikael Ericsons 

huvud/nacke. Misshandeln orsakade smärta. Det hände den 30 augusti 

2014 vid Kungsträdgården i Stockholm.  

 

Brottet är grovt brott då Olle Smedberg genom sitt agerande visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet.  

 

Olle Smedberg har, genom ovan agerande, även med våld förgripit sig på 

polismannen Mikael Ericson i hans myndighetsutövning. 

 

 

d. Olle Smedberg har försökt att med våld förgripa sig på polismännen Bengt 

Olsson och Jesper Christensen i deras myndighetsutövning genom att 

kasta en stor schackpjäs mot dem. Det hände den 30 augusti 2014 vid 

Kungsträdgården i Stockholm.  

 

Fara för brottets fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av 

tillfälliga omständigheter. 

 

 

e. Olle Smedberg har innehaft tårgas/pepparspray utan att ha rätt till det. Det 

var den 12 september 2014 på Bjursätragatan i Bandhagen. Olle Smedberg 

begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet. 

 

Enskilt anspråk 

Det yrkas att Olle Smedberg förpliktas utge skadestånd avseende kränkning 

med 5 000 kr till envar av Per Weimer, Bengt Olsson och Jesper Christensen 

och med 30 000 kr (20 000 kr kränkning och 10 000 kr sveda och värk) till 

Mikael Ericsson. På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 

augusti 2014 till dess betalning sker.  

 

Särskilt yrkande 

Att från Olle Smedberg i beslag tagen  

a. tårgas/pepparspray ska förverkas jämlikt 9 kap 5 § vapenlagen (2014-

0201-BG23349 p 1) 

b. bengal och knallskott ska förverkas jämlikt 36 kap 3 § brottsbalken (2014-

0201-BG23339p9-10) 
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Den tilltalades inställning 

Olle Smedberg har förnekat brott, bestritt de enskilda anspråken och medgivit det 

särskilda yrkandet. 

 

Utredningen 

Jesper Christensen, Bengt Olsson, Mikael Ericsson, Per Weimer och Olle Smedberg 

har hörts. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat journalanteckningar, PM 

och fotografi avseende schackpjäser. Vidare har åklagaren spelat upp film avseende 

händelserna. När det gäller identifieringen av Olle Smedberg är utredningen 

densamma som lagts fram beträffande åtalet för våldsamt upplopp.  

 

Hörd över åtalet har Olle Smedberg berättat i huvudsak samma uppgifter som 

framkommit i förhöret avseende åtalet för våldsamt upplopp, dvs. att han varit på 

plats i Kungsträdgården för att demonstrera men att det inte är han som begått de 

gärningar som omfattas av åtalet och att det inte heller är han på de av åklagaren 

åberopade bilderna eller filmerna. 

Tingsrättens bedömning 
 

Gällande identifikationen av den person som påstås ha begått gärningarna gör 

tingsrätten samma bedömning som gjorts avseende Olle Smedberg när det gäller 

våldsamt upplopp. Tingsrätten finner det därmed styrkt att det är Olle Smedberg 

som är den person som pekats ut på de bilder och filmer som åberopats till 

styrkande av denna åtalspunkt. 

 

Försök till våld mot tjänsteman (kast av staket) 

Av utredningen framgår att Olle Smedberg befunnit sig i det främre ledet vid 

polisens avspärrningar i samband med det inledande skedet av det andra våldsamma 

upploppet. Av det av åklagaren åberopade film- och bildmaterialet framgår vidare 
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att han där vid ett tillfälle tillsammans med en annan person lyft upp ett stålstaket, 

vilket de sprungit fram mot poliserna med. I samband med detta har de blivit 

besprutade av polisen med en spray, innan de tätt därefter gemensamt kastat staketet 

som träffat mot den av poliserna upprättade avspärrningen med kravallstaket. 

Tingsrätten konstaterar att Olle Smedberg och den andra personen i någon mån har 

fått avbryta sitt angrepp då de mötts av polisens spray och att deras avsikt initialt 

måste ha varit att komma närmare avspärrningen för att kunna kasta staketet över 

avspärrningen. Det har därmed förelegat fara för gärningens fullbordan. Då de 

poliser som stod direkt bakom avspärrningarna bar full skyddsuniform måste Olle 

Smedberg insett att det var poliser som han försökte angripa. Gärningen har inte 

riktat sig mot någon särskild polis och omständigheterna inte heller är sådana att det 

finns skäl tro att ett fullbordat brott skulle ha bedömts som annat än ringa. Försök 

till våld mot tjänsteman som är ringa är inte straffbart. Olle Smedberg ska därför 

frikännas från ansvar för försökt till våld mot tjänsteman.  

 

Våld mot tjänsteman 

Per Weimer har berättat i huvudsak följande. Han tjänstgjorde vid i 

gärningsbeskrivningen angiven tid och plats som uniformerad polis för att 

upprätthålla ordningen vid demonstrationen. Då stämningen tidvis var mycket 

kaotisk och det kastades mängder av föremål minns han inte konkret att han fått en 

stol kastad på sig. När han ser händelsen spelas upp på film ser han att det är han 

som får den aktuella stolen kastad på sig men minns fortfarande inte händelsen 

konkret.  

 

Av utredningen framgår att den aktuella gärningen begåtts kort efter det att polisen 

genomfört sin första splittring av motdemonstranter under det utdragna 

händelseförlopp som utgör det andra våldsamma upploppet. Genom polisens 

splittring trängs motdemonstranterna och däribland Olle Smedberg bakåt upp i 
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Birgit Nilsons allé i riktning mot Hamngatan. I samband med detta framgår av 

filmmaterialet att Olle Smedberg på flykt undan polisgrupperingen hoppat över en 

grupp utomhussoffor varpå han lyft upp en stol som han sedan kastat och träffat Per 

Weimer med. Avståndet mellan Olle Smedberg och Per Weimer har i detta skede 

varit någon eller ett fåtal meter och stolen har träffat på Per Weimers högra sida av 

överkroppen. Med hänsyn till det korta avståndet, det sätt kastet riktats och träffat 

på är det enligt tingsrättens mening styrkt att gärningen varit avsiktlig. Då Per 

Weimer burit full polisuniformering är det även utrett att Olle Smedberg måste haft 

insikt om att hans angrepp riktade sig mot Per Weimer i hans yrkesutövning. Per 

Weimer har emellertid inte kunnat minnas händelsen och därmed inte heller om den 

medfört några särskilds kroppsliga besvär. Det är under sådana förhållanden inte 

visat att det varit fråga om våld på person. Olle Smedberg ska därför frikännas från 

ansvar för våld mot tjänsteman.  

 

Skadestånd 

Vid denna utgång i ansvarsdelen ska Per Weimers skadeståndsyrkande på grund av 

brott ogillas.  

 

Grov misshandel 

Mikael Ericson har berättat i huvudsak följande. Han tjänstgjorde som uniformerad 

polis vid den i gärningsbeskrivningen angivna tiden och platsen och hade under 

skeendet av det andra våldsamma upploppet kommenderats till att göra en splittring 

av den svarklädda och maskerade grupperingen av motdemonstranterna. Vid 

splittringen hamnade han längst ut till höger i polisledet, närmast 

Kungsträdgårdsgatan, när de drev motdemonstranterna mot Hamngatan i Birgit 

Nilssons allé. Plötsligt kände han hur det small till i nacken med ett nästintill 

metalliskt ljud. Han såg då som svarta fläckar för ögonen och var nära på att ramla 
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ihop men lyckades hålla sig uppe då situationen annars hade kunnat leda till att han 

lämnats ensam och hamnat i fara.  

 

Av utredningen framgår att händelsen skett i Birgit Nilsson allé i skeendet efter det 

att Olle Smedberg kastat en stol på polismannen Per Weimer. I samband med att 

poliserna trängt tillbaka motdemonstranterna upp mot Hamngatan har Mikael 

Ericson befunnit sig längst ut till höger i ett led av poliser. Av det av åklagaren 

åberopade film- och bildmaterialet framgår vidare hur Olle Smedberg kommit 

springande bakifrån för att sedan hoppa upp, och med någon form av rektangulär 

träskiva, utdela en stöt som träffat Mikael Ericsson höger snett bakifrån i 

nackregionen. Olle Smedberg har sedan sprungit vidare framåt och försvunnit in i 

folkmassan. Enligt tingsrättens mening är det klarlagt att angreppet dels, inte kan ha 

skett utan avsikt, dels att Olle Smedberg mot bakgrund av Mikael Ericssons 

uniformering måste ha insett att han angripit honom i dennes myndighetsutövning. 

Angreppet har även inneburit smärta. Det är därmed styrkt att Olle Smedberg begått 

gärningen och han ska dömas särskilt för brott. 

 

Vad gäller brottets rubricering gör tingsrätten följande bedömning. Av utredningen 

framgår att det aktuella angreppet, vilket enligt tingsrättens mening haft ett tydligt 

syfte att skada, riktats mot Mikael Ericssons nackregion. Angreppet har skett med 

någon form att skiva, vars vikt och egenskaper inte framgår av utredningen. Mot 

bakgrund av Mikael Ericssons berättelse om angreppets kraft måste gärningen, trots 

att den skett mot en skyddsuniformerad polis, enligt tingsrättens mening bedömas 

som särskilt hänsynslös. Att Mikael Ericsson i detta fall inte drabbats av några 

synliga skador som gått att dokumentera föranleder ingen annan bedömning. Olle 

Smedberg ska därmed dömas för grov misshandel i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivning. 
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Skadestånd 

Mikael Ericsson har genom misshandeln utsatts för en ersättningsbar kränkning. 

Olle Smedberg ska därför ersätta Mikael Ericsson i denna del med 15 000 kr, vilket 

är skäligt. Vad gäller ersättningsanspråket avseende sveda och värk konstaterar 

tingsrätten att Mikael Ericsson med anledning av händelsen haft efterföljande 

besvär såsom huvudvärk och ont i nacken samt smärta och känselbortfall i armarna. 

Besvären har dock avtagit med tid och han har inte varit sjukskriven. Ersättningen i 

denna del ska därför bestämmas till skäliga 2 400 kr.  

 

Försök till våld mot tjänsteman (kast av schackpjäs) 

Bengt Olsson och Jesper Christensen har i allt väsentligt berättat överensstämmande 

versioner över händelsen, vilket kan sammanfattas enligt följande. Av deras 

berättelser framgår att de båda befunnit sig på i gärningsbeskrivningen angiven tid 

och plats. Efter det att polisen till viss del lyckats pressa tillbaka den maskerade 

gruppen av motdemonstranterna upp i Birgit Nilssons allé mot Hamngatan blev de 

ståendes bredvid varandra vid en punkt där stämningen var kaotisk och det kastades 

en mängd föremål emot dem. När de noterade att det börjat kastas schackpjäser mot 

dem kände båda en rädsla och oro inför att bli träffade av en sådan då de var 

förhållandevis stora, tillverkade i metall och bedömdes kunna göra stor skada. 

Jesper Christensen har berättat att han såg hur den aktuella, svarta schackpjäsen, 

kom flygande i periferiseendet och slog ner någon meter från honom. Bengt Olsson, 

som befann sig till vänster om honom, har berättat att han inte såg pjäsen komma 

flygandes.  

 

Den aktuella gärningen har begåtts vid Birgit Nilssons allé under det skeende som 

utgör det andra våldsamma upploppet. Av utredningen framgår att polismännen 

Bengt Olsson och Jesper Christensen befunnit sig sida vid sida efter det att 

polisgruppen genomfört en splittring av de maskerade motdemonstranterna. 
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Poliserna har sedan blivit ståendes vid en punkt där det börjat kastas mängder av 

föremål och däribland schackpjäser mot dem. Av de av åklagaren åberopade 

bilderna och filmerna framgår att en svart bonde från schackspelet vid ett tillfälle 

har kastats och passerat tätt ovanför, mellan Bengt Olsson och Jesper Christensen 

och sedan landat någon meter bakom dem. Enligt tingsrättens mening har 

schackpjäsen passerat på ett sådant nära avstånd att fara för att någon av dem ska 

kunna ha träffats endast kan anses utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. 

 

Fråga är således vem som har kastat den aktuella schackpjäsen. Av bild och 

filmmaterialet framgår att Olle Smedberg vid ett tillfälle kastat en svart schackpjäs 

mot polisgrupperingen. Till styrkande av att det är fråga om samma schackpjäs som 

även varit nära att träffa polismännen Jesper Christensen och Bengt Olsson, har 

åklagaren åberopat filmsekvenser från olika vinklar för att påvisa att det är fråga om 

samma tillfälle. Tingsrätten konstaterar i denna del att det framgår av de övriga 

personernas rörelse på platsen att den svarta schackpjäs som kastats av Olle 

Smedberg även är den som, enligt tingsrättens mening, endast på grund av tillfälliga 

omständigheter inte träffat polismännen Bengt Olsson eller Jesper Christensen. Då 

både Jesper Christensen och Bengt Olsson burit full polisuniform är det även visat 

att Olle Smedberg måste ha insett att angreppet riktat sig mot poliser i 

myndighetsutövning. Åtalet är därmed styrkt i denna del och Olle Smedberg ska 

dömas för försök till våld mot tjänsteman i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivning. 

 

Skadestånd 

Enligt tingsrätten mening har gärningen inte inneburit att Jesper Christensen och 

Bengt Olsson utsatts för en så allvarlig kränkning av den personliga integriteten att 

kräkningsersättning ska utgå. Skadeståndsyrkandet ska därför ogillas. 
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Vapenbrott 

Olle Smedberg har i denna del angett att han haft den aktuella sprayflaskan i 

hemmet för att kunna skydda sig då han blivit uthängd på högerextrema 

webbplatser. Då Olle Smedbergs erkännande om att sprayflaskan är hans vinner 

stöd av övrig utredning ska åtalet bifallas. Han ska därför dömas för vapenbrott, 

ringa brott, i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.  

 

Det särkskilda yrkandet är lagligen grundat varför i beslag tagen sprayflaska, bengal 

och knallskott ska förverkas.  

 

Åklagarens gärningspåstående (Leo Liebe) 
 

Åklagaren har yrkat ansvar för försök till grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st och 11 § 

samt 23 kap 1 § brottsbalken och vapenbrott, ringa brott, 9 kap 1 § 2 st vapenlagen 

(1996:67) enligt följande  

 

a. Leo Liebe har försökt att misshandla polismännen Bengt Olsson och Jesper 

Christensen genom att kasta gatsten mot poliserna. Det hände den 30 augusti 

2014 vid Kungsträdgården i Stockholm.  

 

Brottet bör bedömas som grovt då Leo Liebe genom sitt agerande visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet.  

 

Leo Liebe har, genom sitt agerande enligt ovan, även försökt att med våld 

förgripa sig på polismännen Bengt Olsson och Jesper Christensen i deras 

myndighetsutövning. 

 

Fara för brottets fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av 

tillfälliga omständigheter. 

 

b. Leo Liebe har innehaft tårgas/pepparspray utan att ha rätt till det. Det var 

den 12 september 2014 på Tegelbruksvägen i Hägersten. Leo Liebe begick 

gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet. 

 

Enskilda anspråk 

Det yrkas att Leo Liebe förpliktas utge skadestånd avseende kränkning till 

dels Bengt Olsson med 5 000 kr dels Jesper Christensen med 5 000 kr. På 
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beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 augusti 2014 till dess 

betalning sker 

 

Särskilt yrkande 

Att från Leo Liebe i beslag tagen tårgas/pepparspray ska förverkas jämlikt 9 

kap 5 § vapenlagen (2014-0201-BG23336p1) 

 

 

Den tilltalades inställning 

Leo Liebe har förnekat brott, bestritt de enskilda anspråken och medgivit det 

särskilda yrkandet.  

 

Utredningen 

Jesper Christensen, Bengt Olsson och Leo Liebe har hörts. Åklagaren har som 

skriftlig bevisning åberopat PM och fotografi avseende gatsten samt fotografi och 

utlåtande avseende CS-spray. Vidare har åklagaren spelat upp en film från 

händelsen.  

 

Försök till grov misshandel 

Bengt Olsson och Jesper Christensen har i allt väsentligt berättat överensstämmande 

versioner över händelsen, vilket kan sammanfattas enligt följande. Av deras 

berättelser framgår att de båda befunnit sig på i gärningsbeskrivningen angiven tid 

och plats. Efter det att en större grupp av de mörkklädda och maskerade 

motdemonstranterna samlats vid en mindre trappavsats i Kungsträdgården kastades 

det fortsatt gatstenar och schackpjäser mot dem. Polisgruppen fick då understöd av 

en polisbil som körde fram och ställde upp sig som skydd mellan 

motdemonstraterna och poliserna. Bengt Olsson och Jesper Christensen sökte då 

skydd bakom bilen. Bengt Olsson hamnade längst ut till vänster vid förarplatsen 

och motorhuven med Jesper Christensen närmast till höger om honom. Vid ett 

tillfälle har Jesper Christensen försökt få uppsikt upp över bilen och då skymtat en 

sten som kom flygandes i riktning mot honom, varpå han snabbt lyckats ducka 

71



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

undan. Hans känsla från händelsen var att det kunde gått riktigt illa. Bengt Olsson 

har berättat att han vid ett tillfälle skymtat upp över polisbilen vid vindrutan varpå 

det plötsligt kom en sten flygandes som studsade på vindrutan och upp mot den 

sköld som han bar med sig. Stenen kom med hög fart och hade förmodligen träffat 

någonstans i bröst eller ansiktshöjd om han inte parerat den med skölden. Med 

hänsyn till stenens fart och tyngd hade stenen förmodligen krossat både hjälmvisir 

och näsben som följd om den träffat honom i huvudet. 

 

Hörd i denna del har Leo Liebe berättat huvudsakligen följande. Det stämmer att 

han befunnit sig på aktuell tid och plats. Ståendes uppe på den lilla trappavsatsen 

har han, i syfte att uttrycka sitt missnöje mot polisen, kastat en gatsten som träffat 

polisbilens vindruta. Detta var den enda sten han har kastat och att träffa vindrutan 

var ganska enkelt. Han var i vart fall säker på den riktning som stenen skulle kastas 

i men något osäker på om han skulle nå fram med kastet. Vid tillfället för kastet 

upplevde han stämningen som relativt lugn och han noterade att det kastades något 

enstaka föremål runtomkring honom. Han hade inte tänkt på vad som skulle komma 

att hända med stenen efter det att den träffat vindrutan. 

 

Tingsrättens bedömning 

Leo Liebe har vidgått att han kastat en gatsten som träffat i vindrutan på den 

aktuella polisbilen, vilken polismännen Bengt Olsson och Jesper Christensen 

befunnit sig bakom. Leo Liebes erkännande i den del får även stöd av det bild- och 

videomaterial som åberopats av åklagaren. Av film- och bildmaterialet framgår 

vidare att det även är fråga om samma sten som den som Olsson blockerat med sin 

sköld, då händelsen dokumenterats ur olika vinklar vari dels samma person klädd i 

grått, dels samma person i ljusa jeans och Adidas jacka skymtas ur de olika 

vinklarna.  
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Fråga är således om Leo Liebe haft uppsåt att träffa Bengt Olsson med den aktuella 

stenen. Leo Liebe har själv uppgett att hans enda avsikt med att kasta stenen var att 

träffa polisbilen samt att han inte tänkt något på vad som kunnat hända med stenen 

efter det att den träffat rutan. Tingsrätten konstaterar att Leo Liebe måste ha varit 

medveten om att det funnits poliser bakom polisbilen, men att han inte med säkerhet 

kunnat veta exakt var poliserna befunnit sig bakom bilen. Med hänsyn till detta 

samt den bana vilken stenen kastats i är det enligt tingsrättens mening styrkt att han 

i vart fall måste ha varit medveten om risken att den skulle kunna komma att träffa 

någon polis. I och med att han ändå kastat stenen är det dessutom visat att han varit 

likgiltig inför riskens förverkligande. Leo Liebe har således begått gärningen med 

likgiltighetsuppsåt. Då Bengt Olsson lyckats parera gatstenen med sin sköld har han 

lyckats undgå skada endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det är därmed 

styrkt att Leo Liebe kastat stenen och han ska dömas för gärningen. 

 

Vad gäller den sten som enligt åklagaren påstås ha varit nära att träffa Jesper 

Christensen gör tingsrätten följande bedömning. Av utredningen framgår att Leo 

Liebe kastat ännu en sten utöver den som träffat Bengt Olssons sköld. Av det av 

åklagaren åberopade film- och bildmaterialet, i vilket händelsen dokumenterats från 

olika vinklar, framgår vidare att denna sten, vilken Leo Liebe förnekat att han 

kastat, även är densamma som varit nära att träffa Jesper Christensen. Detta framgår 

då dels samma promenerande person med svarta Adidas byxor, dels samma kvinna 

med vit påse skymtas ur de olika vinklarna. På en av filmsekvenserna hörs även en 

polis som uppger att en man med överensstämmande signalement med Leo Liebe 

kastar gatsten mot polisbilen vilket talar för att det är Leo Liebe som kastat stenen. 

Vad gäller frågan om Leo Liebe kan anses ha haft uppsåt till att träffa någon av 

poliserna konstaterar tingsrätten att Leo Liebe varit medveten om att det funnits 

poliser bakom polisbilen. Med hänsyn till att han inte med säkerhet kunnat veta 

exakt var poliserna befunnit sig bakom bilen samt den bana vilken stenen kastats i 

är det enligt tingsrättens mening styrkt att han i vart fall måste ha varit medveten 
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om risken att den skulle kunna komma att träffa någon polis. I och med att han ändå 

kastat stenen är det dessutom styrkt att han varit likgiltig inför riskens 

förverkligande. Med hänsyn till det avstånd med vilket stenen passerat, samt att 

Jesper Christensen i sista stund lyckats ducka, har kastet missat honom endast med 

hänsyn till tillfälliga omständigheter. Leo Liebe ska därmed dömas även för denna 

gärning. 

 

Vad gäller brottets rubricering gör tingsrätten följande bedömning. Av utredningen 

framgår att de aktuella stenarna vägt mellan 2,3 - 2,4 kilo. Med hänsyn till stenarnas 

vikt, kraften de kastats med samt den skada de kunde orsakat om de träffat anser 

tingsrätten att Leo Liebe genom sitt agerande visat särskild hänsynslöshet. 

Gärningen ska därför bedömas som grov, och Leo Liebe ska därmed dömas för 

försök till grov misshandel i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.  

 

Skadestånd 

Bengt Olsson och Jesper Christensen har genom försöket till grov misshandel 

utsatts för en ersättningsbar kränkning. Leo Liebe ska därför ersätta Bengt Olsson 

och Jesper Christensen i denna del med det yrkade beloppet 5 000 kr vardera, vilket 

är skäligt. 

 

Vapenbrott 

Hörd i denna del har Leo Liebe berättat huvudsakligen följande. Gällande den av 

polisen vid husrannsakan påträffade tårgassprayen så har han ingen kännedom om 

den och vet än idag inte vems det kan ha varit. Han vet inte heller om han känner 

till den svarta puma jacka vari flaskan påträffats men att det är möjligt att den 

kommer från någon av hans många vänner som brukar vistas i hans bostad. 
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Av utredningen framgår att den aktuella sprayflaskan påträffats i en svart 

pumajacka hemma hos Leo Liebe. Leo Liebe har i denna del berättat att han inte 

känt till varken flaskan eller jackan samt att många av hans vänner vistats hemma 

hos honom. Mot bakgrund av att den aktuella sprayflaskan påträffats hemma hos 

Leo Liebe finner tingsrätten i denna del att den av Leo Liebe framförda 

invändningen inte framstår som trovärdig och ska lämnas utan avseende. Han ska 

därmed dömas för vapenbrott, ringa brott, i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivning. 

 

Det särkskilda yrkandet är lagligen grundat och den i beslag tagna 

tårgas/pepparsprayen ska därmed förverkas.  

 

Åklagarens gärningspåstående (Sanchez Jannelli Hill) 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § brottsbalken och 

försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 

enligt följande 

 

a. Sanchez Jannelli Hill har med våld förgripit sig på polismannen Gunnar 

Ricknell i hans myndighetsutövning genom att sparka honom i ryggen. Det 

hände den 30 augusti 2014 i Kungsträdgården i Stockholm. Sanchez Jannelli 

Hill begick gärningen med uppsåt. 

 

b. Sanchez Jannelli Hill har försökt att med våld förgripa sig på flera poliser i 

deras i myndighetsutövning genom att kasta en stol mot poliserna. Det hände 

den 30 augusti 2014 i Kungsträdgården i Stockholm. Fara för brottets 

fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av tillfälliga 

omständigheter. Sanchez Jannelli Hill begick gärningen med uppsåt. 

 

Enskilt anspråk 

Det yrkas att Sanchez Jannelli Hill förpliktas utge skadestånd avseende 

kränkning till Gunnar Ricknell med 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen 

till dess betalning sker.  
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Den tilltalades inställning 

Sanchez Jannelli Hill har förnekat ansvar för brott och bestritt det enskilda 

anspråket. 

 

Utredningen 

Förhör har ägt rum med Gunnar Ricknell och Sanchez Jannelli Hill. Vittnesförhör 

har ägt rum med Johans Lundström. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat 

ett telefonmeddelande. Vidare har åklagaren spelat upp film avseende händelserna. 

När det gäller identifieringen av Sanchez Jannelli Hill är utredningen densamma 

som lagts fram beträffande åtalet för våldsamt upplopp. 

 

Våld mot tjänsteman 

Hörd i denna del har Sanchez Jannelli Hill berättat i huvudsak samma uppgifter som 

framkommit i förhöret avseende åtalspunkt två gällande våldsamt upplopp, dvs. att 

han varit på plats i Kungsträdgården för att demonstrera men att det inte är han som 

utdelat den aktuella sparken och att det inte heller är han på någon av de av 

åklagaren i denna del åberopade bilderna eller filmerna. Han har vidare berättat att 

han sparkat en annan person som var utklädd till polis men att detta inte var någon 

polis. Detta gjorde han dock endast i syfte att ta sig fram och inte för att skada. Det 

meddelande han skickat dagen efter där det framgår att han ”sprakat en polis” 

innebär något helt annat än att han sparkat en polis. Detta är ett slanguttryck, men 

han minns idag inte vad uttrycket innebär. 

 

Gunnar Ricknell har berättat i huvudsak följande. Under den aktuella dagen 

tjänstgjorde han som gruppchef för några av de utkommenderade poliserna. I 

samband med en splittring som utfördes blev han angripen. Plötsligt fick han något 

som med hänsyn till kraften måste ha varit en spark i ryggen varpå han föll framåt. 
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Han fick smärta i höger lår och svårt att stödja sig på benet. Sparken var mycket 

hård och kom helt utan förvarning. Som följd fick han ihållande smärta i tre dagar, 

varefter svullnaden sedan gick ner. Han behövde inte vara hemma från jobbet då 

han efter händelsen ändå skulle vara ledig ett par dagar, men hade förmodligen inte 

kunnat arbeta. 

 

Johan Lundström har berättat i huvudsak följande. Under den aktuella dagen 

tjänstgjorde han som vice avdelningschef. Då stämningen var mycket aggressiv i 

Birgit Nilssons allé hade han beordrat en splittring av motdemonstranterna. I syfte 

att övervaka splittringen gick han bakom polisgrupperingen i riktning mot 

Hamngatan. Han skymtar då en kollega som befinner sig ca 10 – 20 meter fram som 

får ta emot en spark i ryggen av en motdemonstrant som sprungit bakom 

polisgrupperingen. Han såg händelsen klart och tydligt då hans sikt var fri. 

 

Tingsrättens bedömning 

Gällande identifikationen av den person som påstås ha sparkat Gunnar Ricknell gör 

tingsrätten samma bedömning som såvitt avser åtalet för våldsamt upplopp. Härtill 

kommer att av det meddelande Sanchez Jannelli Hill skickat dagen efter på whats-

app framgår även att han ”sprakat en polis”. Som förklaring till detta har han själv 

uppgett att uttrycket inte åsyftat att han sparkat en polis, men att han idag inte kan 

ange vad uttrycket innebar. Tingsrätten konstaterar att denna invändning inte 

framstår som trovärdig och att det som sannolikt åsyftats var att han sparkat en 

polis. Sammantaget finner tingsrätten det styrkt att det är Sanchez Jannelli Hill som 

är den person som sparkat Gunnar Ricknell med smärta som följd. Med hänsyn till 

att det varit fråga om en hoppspark kan det enligt tingsrättens mening inte förstås på 

annat sätt än att Sanchez Jannelli Hill begått gärningen med uppsåt. Då Gunnar 

Ricknell burit full polisuniform måste Sanchez Jannelli Hill dessutom förstått att det 

var en polis han angrep. Sanchez Jannelli Hill ska därmed dömas för våld mot 

tjänsteman i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.  

77



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

 

Skadestånd 

Gunnar Ricknell har genom angreppet utsatts för en ersättningsbar kränkning. 

Sanchez Jannelli Hill ska därför ersätta Gunnar Ricknell i denna del med  

5 000 kr, vilket är skäligt. 

 

Försök till våld mot tjänsteman 

Hörd i denna del har Sanchez Jannelli Hill berättat i huvudsak följande. Det 

stämmer att han är den person som kastat stolen. Syftet med kastet var dock inte att 

träffa någon polis utan kastet var riktat mot några andra motdemonstranter för att få 

dem att sluta kasta staket. Stolen han kastade landade ca tre meter från poliserna. 

 

Av utredningen framgår att Sanchez Jannelli Hill kastat den aktuella stolen över ett 

staket, vilken sedan landat några meter från de närmaste poliserna. Fråga är således 

om han kastat stolen i syfte att träffa poliserna. Av filmmaterialet framgår att kastet 

skett i en mycket tumultartad situation i samband med polisens framryckningar vid 

Birgit Nilssons allé, där mängder av personer varit i rörelse. Tingsrätten konstaterar 

att det mot bakgrund av detta är svårare att i en sådan situation med säkerhet veta 

vart ett kast med ett sådant stort föremål som en stol kan komma att träffa. Sanchez 

Jannelli Hill måste därmed åtminstone insett risken att det aktuella kastet kunde 

komma att träffa poliserna, och genom att han ändå fullföljt gärningen, även agerat 

likgiltigt i förhållande till riskens förverkligande. Sanchez Jannelli Hill har därmed 

agerat med likgiltighetsuppsåt. Fara för brottets fullbordan har även förelegat med 

hänsyn till de närmaste polisernas förhållandevis korta avstånd till nedslagsplatsen.  

Gärningen har inte riktat sig mot någon särskild polis och omständigheterna inte 

heller är sådana att det finns skäl tro att ett fullbordat brott skulle ha bedömts som 

annat än ringa. Försök till våld mot tjänsteman som är ringa är inte straffbart. 
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Sanchez Jannelli Hill ska därför frikännas från ansvar för försökt till våld mot 

tjänsteman. 

 

Åklagarens gärningspåstående (John Matthews) 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för försök till grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st och 11 § 

samt 23 kap 1 § brottsbalken och våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § brottsbalken 

enligt följande 

 

a. John Matthews har försökt att misshandla flera poliser genom att kasta 

gatsten mot dem. Det hände den 30 augusti 2014 vid Kungsträdgården i 

Stockholm. Brottet bör bedömas som grovt då John Matthews genom sitt 

agerande visat särskild hänsynslöshet eller råhet.  

 

John Matthews har, genom sitt agerande enligt ovan, även försökt att med 

våld förgripa sig på poliser i deras myndighetsutövning. Fara för brottets 

fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av tillfälliga 

omständigheter. 

  

b. John Matthews har med våld förgripit sig på polisen Anna Nilsson och flera 

andra poliser i deras myndighetsutövning genom att upprepade gånger kastat 

knallskott på och mot dem. Det hände den 30 augusti 2014 i Kungsträdgården 

i Stockholm. John Matthews begick gärningarna med uppsåt. 

 

Enskilt anspråk 

Det yrkas att John Matthews förpliktas utge skadestånd avseende kränkning 

till Anna Nilsson med 10 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 

augusti 2104 till dess betalning sker. 

 

Särskilt yrkande 

Att från John Matthews i beslag tagen rökgranat, knallskott och brandfackla 

ska förverkas jämlikt 36 kap 3 § brottsbalken (2014-0201-BG23358p1-3) 

 

Den tilltalades inställning 

John Matthews har förnekat brott, bestritt det enskilda anspråket och medgett det 

särskilda yrkandet. 
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Utredningen  

Förhör har ägt rum med Anna Nilsson och John Matthews. Som skriftlig bevisning 

har åklagaren åberopat intyg avseende risker för hörselskador. Vidare har åklagaren 

spelat upp film avseende händelsen. När det gäller identifieringen av John 

Matthews är utredningen densamma som lagts fram beträffande åtalet för våldsamt 

upplopp. 

 

John Matthews har i förhör i denna del uppgivit samma uppgifter som vid förhöret 

avseende det andra våldsamma upploppet, dvs. att han inte minns den aktuella 

händelsen och att han hänvisar till de uppgifter som han lämnat i tidigare förhör. 

Han har vidare uppgett att han inte ifrågasätter de uppgifter han lämnat i förhör och 

att personen på bilderna ser ut som honom och att han har liknande kläder hemma. 

 

Tingsrättens bedömning 

Gällande identifikationen av den person som påstås ha begått gärningarna gör 

tingsrätten samma bedömning som gjorts beträffande våldsamt motstånd. 

Tingsrätten finner det därmed styrkt att det är John Matthews som är den person 

som pekats ut på de bilder och filmer som åberopats till styrkande av denna 

åtalspunkt. 

 

Försök till grov misshandel alternativt försök till våld mot tjänsteman. 

Av utredningen framgår att John Matthews, ståendes vid den mindre trappavsatsen i 

slutet av det andra upploppet, kastat två gatstenar som träffat den polisbuss som 

stått uppställd som skydd för poliserna. Med den första stenen har han träffat ett ljus 

på taket av polisbilen medan den andra stenen träffat på sidan av polisbilen på den 

sida som stått uppställd mot motdemonstranterna. På denna sida av bussen har det 

inte funnits några poliser, dessa befann sig istället på andra sidan av fordonet och 
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sökte skydd. Att det befunnit sig poliser bakom fordonet måste ha stått klart för 

Matthews då polisbussen kört fram i syftet att poliserna skulle gömma sig bakom 

den. 

 

Fråga är således om John Matthews haft uppsåt att träffa och skada de poliser som 

befann sig bakom polisbussen. Tingsrätten konstaterar i denna del att det med 

hänsyn till John Matthews avstånd till polisbussen samt stenens vikt krävs en inte 

obetydlig kraft för att kastet ska nå fram på det sätt som de två stenarna gjort. Den 

första stenen har dessutom träffat på taket av polisbilen och var inte långt från att nå 

över bilen till den plats där poliserna befann sig. Tingsrätten anser att John 

Matthews i vart fall måste ha insett risken att han skulle kunna komma att träffa 

poliserna med stenen. Genom att ändå kasta stenen har hans beteende även varit 

sådant att han uppvisat en likgiltighet inför riskens förverkligande. John Matthews 

har därmed agerat med likgiltighetsuppsåt. I och med den träff av polisbussens tak 

som uppkommit har det även förelegat en överhängande fara för brottets fullbordan. 

 

Vad gäller brottets rubricering gör tingsrätten följande bedömning. Av utredningen 

framgår att de aktuella stenarna vägt mellan 2,3 – 2,4 kilo. Med hänsyn till 

stenarnas vikt, kraften de kastats med, samt den skada de kunde orsakat om de 

träffat anser tingsrätten att John Matthews genom sitt agerande visat särskild 

hänsynslöshet. Gärningen ska därför bedömas som grov, och John Matthews ska 

därmed dömas för försök till grov misshandel i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivning. 

 

Våld mot tjänsteman 

Anna Nilsson har berättat i huvudsak följande. Vid tillfället för gärningen befann 

hon sig på den aktuella platsen, där Arsenalsgatan angränsar mot Kungsträdgården. 

Hon hade då blivit nerkallad för att backa upp en annan polisgrupp som blev hårt 
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ansatt av motdemonstranter som kastade föremål. Vid ett tillfälle kastades ett 

knallskott som fastnade i hennes bälte. Hon blev då mycket rädd men lyckades få 

loss det, varpå det sedan briserade på marken. När det smällde av på marken gjorde 

det ont hennes i öron. 

 

Av utredningen framgår att John Matthews kastat det aktuella knallskott som sedan 

fastnat i Anna Nilssons bälte. Anna Nilsson har sedan lyckats få loss knallskottet 

som sedan briserat på marken vilket ledde till att Anna Nilsson fått smärta i öronen. 

Av utredningen framgår vidare att smällskott av aktuell sort kan ha en skadlig effekt 

om det smäller av i nära anslutning till en människa. I förevarande fall har 

knallskottet smällt av på marken inte långt från Anna Nilsson och hon har då fått 

ont i öronen. Tingsrätten konstaterar att det visserligen finns situationer där smärta i 

öronen på grund av höga ljud kan konstituera ansvar för brott mot person men att 

det i förevarande fall endast har varit fråga om lindrigt ett mindre kroppsligt 

obehag. Det innebär att det inte har varit fråga om våld på person. John Matthews 

ska därför frikännas från ansvar för våld mot tjänsteman. 

 

Skadestånd 

Vid denna utgång i ansvarsdelen ska Anna Nilsons skadeståndstalan på grund av 

brott ogillas. 

 

Det särkskilda yrkandet är lagligen grundat varför i beslag tagen rökgranat, 

bandfackla och knallskott ska förverkas. 
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Åklagarens gärningspåstående (Anders Lilja) 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § 

samt 23 kap 1 § brottsbalken enligt följande 

 

Anders Lilja har försökt att med våld försökt att förgripa sig på flera poliser i 

deras i myndighetsutövning genom att kasta en stor schackpjäs mot dem. Det 

hände den 30 augusti 2014 i Kungsträdgården i Stockholm. Fara för brottets 

fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av tillfälliga 

omständigheter. 

 

Anders Lilja begick gärningen med uppsåt. 

 

 

Den tilltalades inställning 

Anders Lilja har förnekat brott. 

 

Utredningen 

Förhör har ägt rum med Anders Lilja. Åklagaren har spelat upp en film från 

händelsen. Vidare har passbild avseende Anders Lilja och fotografier förevisats. 

 

Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten gör samma bedömning som beträffande åtalen för våldsamt upplopp 

vad gäller utpekandet av Anders Lilja som gärningsman. Anders Lilja ska därför 

frikännas från ansvar för försök till våld mot tjänsteman.  

 

Åklagarens gärningspåstående (Christian Mikko) 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för försök till våld mot tjänsteman, 17 kap 1 § och 16 § 

samt 23 kap 1 § brottsbalken enligt följande 

 

Christian Mikko har försökt att med våld förgripa sig på flera poliser i deras i 

myndighetsutövning genom att kasta en bengal/rökgranat eller liknande mot 

dem. Det hände den 30 augusti 2014 i Kungsträdgården i Stockholm. Fara för 

brottets fullbordan förelåg eller var utesluten endast på grund av tillfälliga 

omständigheter. Christian Mikko begick gärningen med uppsåt. 
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Den tilltalades inställning 

Christian Mikko har förnekat brott. 

 

Utredningen 

Förhör har ägt rum med Christian Mikko. Åklagaren har spelat upp en film från 

händelsen. Vidare har passbild avseende Christian Mikko och fotografier förevisats. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Utifrån presenterat bildmaterial finner tingsrätten visat att Christian Mikko under 

det våldsamma upploppet kastat en rökgranat eller liknande mot polisen.  

 

Såvitt framkommit är oklart om någon och i så fall vem eller vilka som varit nära att 

träffas. Det är vidare oklart om föremålet kunnat förorsaka annat än mindre 

kroppsligt obehag för polisen. Under sådana förhållanden finner tingsrätten inte 

visat att föremålet kastats med avsikt att förorsaka någon polis mer än endast ett 

mindre kroppsligt obehag. Ett fullbordat brott skulle därmed ha bedömts som ringa 

och inte straffbart. Christian Mikko ska därför frikännas från ansvar för försök till 

våld mot tjänsteman.  
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ÖVRIGA ÅTALSPUNKTER  
 

Åklagarens gärningspåstående (Sanchez Jannelli Hill) 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för brott mot ordningslagen, 5 kap 4 och 5 §§ 

ordningslagen (1993:1617)  

 

Sanchez Jannelli Hill har obehörigen beträtt spelplanen eller annat 

motsvarande område som är avsett för idrottsutövning under pågående 

idrottsarrangemang genom att olovligen springa längs planen med 

maskering över ansiktet. Det hände i samband med match i Superettan 

mellan Hammarby och GAIS den 19 september 2013 på Tele 2 Arena vid 

Arenaslingan i Johanneshov, Stockholm.  

 

Den tilltalades inställning 

Sanchez Jannelli Hill har förnekat brott. Han har i andra gjort gällande att gärningen 

i vart fall är att bedömas som ringa och därmed inte straffbar. 

 

Utredningen 

Förhör har ägt rum med Sanchez Jannelli Hill. Åklagaren har spelat upp en film 

från händelsen.  

 

Sanchez Jannelli Hill har uppgett väsentligen följande. Han var och tittade på 

matchen. Han var på väg till ”Gais-klacken” när han gick vid kanten av spelplanen. 

Därefter fick han hoppa över ett staket. Han visste inte att det var otillåtet att gå där. 

På den platsen brukar klacken ställa sig när det blir mål. Han var vid tillfället 

maskerad.  

 

Tingsrättens bedömning 

Av utredningen i målet framgår att Sanchez Jannelli Hill beträtt en del av 

spelplanen under pågående idrottsarrangemang. För att ta sig igenom området har 

han varit tvungen att ta sig över ett staket. Under sådana förhållanden är det 

uppenbart att han måste ha insett att området var avspärrat och inte fick beträdas. 

85



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

Av Sanchez Jannelli Hills egna uppgifter framgår att skälet till att han passerade 

platsen var att söka kontakt med motståndarlagets supportrar. Brottet kan mot denna 

bakgrund inte bedömas som ringa. Han ska följaktligen dömas för brott mot 

ordningslagen. 

Åklagarens gärningspåstående (Sanchez Jannelli Hill) 
 

Åklagaren har yrkat ansvar för misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken, enligt följande 

 

Sanchez Jannelli Hill har med knuten näve slagit Felix Forslund i ansiktet. 

Det hände den 16 februari 2014 i Fatbursparken på Södermalm, Stockholm. 

Målsägande fick blodsutgjutelse, rodnad, svullnad, ärrbildning och smärta 

av slaget. Sanchez Jannelli Hill begick gärningen med uppsåt. 

 

Enskilt anspråk 

Felix Forslund, som biträtt åtalet, har yrkat förpliktande för Sanchez 

Jannelli Hill att till honom betala skadestånd med 31 550 kr varav 10 000 kr 

för kränkning, 2 400 kr för sveda och värk, 400 kr för kostnad/sjukhusbesök 

och 18 750 kr lyte. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 16 

februari 2014 till dess betalning sker. 

 

Den tilltalades inställning 

Sanchez Jannelli Hill har förnekat brott och bestritt skadeståndsskyldighet. Av yrkat 

belopp har 400 kr vitsordats som skäligt i och för sig. 

 

Utredningen 

Förhör har ägt rum med Felix Forslund och Sanchez Jannelli Hill. På åklagarens 

begäran har vittnesförhör ägt rum med Daniel Castillo Nissinen och Susanna 

Granbeck samt på Sanchez Jannelli Hills begäran med Marko Zoric. Åklagaren har 

förevisat fotografier. 

 

Följande är utrett. Felix Forslund var tillsammans med kamrater, däribland Daniel 

Castillo Nissinen, på Hellströms bar på Söder. Sanchez Jannelli Hill var samtidigt 

där tillsammans med sina kamrater. Det var även Marco Zoric. Felix Forslund och 

Daniel Castillo Nissinen lämnade samtidigt restaurangen och gick tillsammans 

genom Fatbursparken mot Medborgarplatsen. I parken träffade de Marco Zoric som 
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valt att själv lämna restaurangen i samband med en incident. Daniel och Marco, 

som sedan tidigare är vänner, inledde ett samtal med varandra. Plötsligt sprang en 

person fram och slog ett knytnävsslag som träffade Felix Forslund i ansiktet över 

vänster ögonbryn. Felix Forslund såg inte vem som utdelade slaget.  

 

Sanchez Jannelli Hill har uppgett väsentligen följande. Han har inte slagit Felix 

Forslund. Han var kvar på Hellströms till stängningsdags. På väg därifrån kom 

Marco fram till honom och sa ”du ska ha slagit någon”.  Det var på detta sätt som 

han fick höra talas om händelsen. Uppgifterna ska ha kommit från några tjejer, hans 

grannar.  

 

De som i övrigt gjort iakttagelser i samband med händelsen har uppgett följande.  

 

David Castillo Nissinen Slaget kom ”från ingenstans”. Felix stod strax till vänster 

om honom när slaget kom. Av slaget vinglade Felix till och han började blöda. Han 

känner igen Sanchez Jannelli Hill. Det var han som utdelade slaget. Han såg 

ansiktet på honom efter slaget. Han la märke till något som han först trodde var en 

blåtira men visat sig vara ett födelsemärke under ena ögat. Några flickor kom för att 

hjälpa till. Det var genom dem som han fick veta namnet på honom och var han 

bodde. Marco har skrivit till honom på Facebook och sagt att ”inte göra någon grej” 

av händelsen.  

 

Marko Zoric När han stod och pratade kom en mörk man flygande och slog till 

Daniels kompis. Han vet inte vem det var och inte heller vart denna person tog 

vägen. Det var mörkt ute. Belysning fanns 20-30 meter längre bort. Han skulle han 

känt igen om det var Sanchez Jannelli Hill som slog. Det var det inte. Han har inte 

heller senare samma kväll pratat med Sanchez Jannelli Hill om detta. På platsen 

fanns några tjejer som bor granne med Sanchez Jannelli Hill. De berättade en dryg 

månad senare att killarna hade sagt att det var Sanchez Jannelli Hill som hade slagit 

Daniels kompis. Det var inget som sades vid tidpunkten för händelsen. Han har på 
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eget initiativ skrivit till Daniel på facebook om detta. Syftet var att man inte 

felaktigt skulle anklaga Sanchez Jannelli Hill.  

 

Tingsrättens bedömning 

I målet är utrett att Felix Forslund oprovocerat och helt oväntat fått ett knytnävsslag 

i ansiktet. Slaget har utdelats med sådan kraft att han vinglade till. Av slaget 

uppkom en sårskada vid vänster öga. Händelseförloppet har iakttagits av Daniel 

Castillo Nissinen och Marco Zoric. Daniel Castillo Nissinen i sin berättelse 

redogjort för att han såg ansiktet på den person som utdelade slaget och att han 

särskilt noterat att denna person haft ett tydligt märke i ansiktet. Han har utifrån 

denna beskrivning fått ett namn på personen. Daniel Castillo Nissinen har vidare 

under huvudförhandlingen förklarat att han känner igen Sanchez Jannelli Hill från 

händelsen som gärningsmannen. När det gäller den berättelse som Marco Zoric kan 

tingsrätten konstatera att hans uppgifter är oförenliga med Daniel Castillo Nissinens 

iakttagelser. Marco Zoric har bestämt förklarat att det inte var Sanchez Jannelli Hill 

som utdelade slaget och att han skulle ha känt igen honom. Hans uppgifter är inte 

heller förenliga med vad Sanchez Jannelli Hill själv uppgett om att han senare 

samma kväll konfronterat Sanchez Jannelli Hill med påståenden om att han skulle 

ha slagit någon. Härtill kommer att han engagerat sig i saken på så sätt att han 

vädjat till Daniel Castillo Nissinen att inte göra någon sak av händelsen. Hans 

uppgifter är inte trovärdiga och kan lämnas helt utan avseende. Genom 

vittnesförhöret med Daniel Castillo Nissinen finner tingsrätten styrkt att Sanchez 

Jannelli Hill gjort sig skyldig till misshandel i enlighet med åklagarens 

gärningspåstående. Brottet är inte ringa.    

 

Skadestånd 

Vid denna utgång i ansvarsdelen är Sanchez Jannelli Hill skadeståndsskyldig mot 

Felix Forslund. Han har godtagit beloppet avseende kostnad för sjukhusbesök. 

Yrkade belopp avseende kränkning, 10 000 kr, och sveda och värk, 2 400 kr, är med 

beaktande av handlingens art och de fysiska besvär som denna medfört skäliga. 
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Felix Forslund har fortfarande, drygt ett och ett halvt år efter misshandeln, ett 

mindre ärr strax under vänster ögonbryn. Ärret bedöms inte vara direkt 

framträdande. En skälig ersättning kan bestämmas till 8 000 kr. 

 

Åklagarens gärningspåstående (Sanchez Jannelli Hill och Christoffer Wallén) 

 

Åklagaren har yrkat ansvar för häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken alternativt 

häleriförseelse, 9 kap 7 § brottsbalken 

 

Diverse guldföremål, bland annat två förlovningsringar, stals från Malin 

Ståhl och Stefan Ståhls villabostad någon gång mellan den 20 och 23 juni 

2013. 

 

Sanchez Jannelli Hill har tagit befattning med de stulna guldringarna. Det 

hände någon gång mellan den 20 juni och den 9 juli 2013 i Huddinge eller 

på annan plats i Storstockholmsområdet. Sanchez Jannelli Hills åtgärd 

kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset. 

 

Christoffer Wallén har därefter tagit befattning med guldringarna genom att 

Sanchez Jannelli Hill lämnat över ringarna till honom för pantsättning. Det 

hände den 9 juli 2013 på Ringvägen i Stockholm. Christoffer Walléns 

åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka 

stöldgodset.  

 

Sanchez Jannelli Hill och Christoffer Wallén begick gärningarna med 

uppsåt. 

 

Ansvaryrkande i andra hand mot Christoffer Wallén  

 

Christoffer Wallén har tagit befattning med ringarna genom att Sanchez 

Jannelli Hill lämnat över ringarna till honom för pantsättning. Det hände 

den 9 juli 2013 på Ringvägen i Stockholm. Befattningen kunde förväntas 

göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.  

 

Christoffer Wallén hade skälig anledning att anta att ringarna var stulna. 

Han begick gärningen i övrigt med uppsåt. 

 

Enskilt anspråk 

Förpliktande för Christoffer Wallén att till AB för Varubelåning utge 

skadestånd om 1 200 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 juli 

2013 till dess betalning sker. Skadeståndet avser utbetalt belopp till 

Christoffer Wallén i samband med att han pantsatte godset. 
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Särskilt yrkande 

Malin Ståhl och Stefan Ståhl ska förklaras att utan lösen ha bättre rätt till i 

beslag tagna ringar (2013-0201-BG18227p1-2) 

 

 

De tilltalades inställning 

Sanchez Jannelli Hill har förnekat brott. Christoffer Wallén har bestritt ansvar på 

grund av bristande uppsåt. Han har i andra gjort gällande att gärningen i vart fall är 

att bedömas som ringa och därmed inte straffbar. Han har medgivit att betala 

skadestånd med 200 kr. Varken Sanchez Jannelli Hill eller Christoffer Wallén har 

haft något att erinra mot yrkandet om bättre rätt. 

 

Utredningen 

Förhör har ägt rum med Sanchez Jannelli Hill och Christoffer Wallén. Som skriftlig 

bevisning har åklagaren åberopat polisanmälan, beslagsprotokoll och underlag från 

pantbank. 

 

De hörda har uppgett väsentligen följande. 

 

Christoffer Wallén Han blev uppringd på jobbet av en kamrat, Sanchez Jannelli 

Hill. Han ville pantsätta föremål och behövde hjälp eftersom han saknade egna 

identitetshandlingar. När de träffades utanför pantbanken senare samma dag hade 

Sanchez Jannelli Hill han en större mängd föremål med sig. Han sa att det var 

hittegods.  Sanchez Jannelli Hill ville att han skulle lämna in ringar och örhängen. 

Han blev tveksam till att pantsätta örhängen eftersom det kunde uppfattas som 

märkligt. Av den anledningen lämnade han in endast ringarna. Handläggningen på 

pantbanken tog lång tid. Han fick frågor och sa att han hade ärvt ringarna. Han 

började fundera över om det ringarna var stulna. Pantsättningen godkändes och han 

fick 1 200 kr. Han behöll 200 kr och överlämnade resterande till Sanchez Jannelli 

Hill. – Han lärde känna Sanchez Jannelli Hill under sommaren samma år som denna 

händelse ägde rum. Han visste vad han hette, var han bodde och hur gammal han 
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var. De umgås inte idag. Han tror att det är samma person som är på 

huvudförhandlingen idag. Om han hade förstått att det var stöldgods skulle han inte 

han pantsatt ringarna. 

 

Sanchez Jannelli Hill Det stämmer att han var på den fest där det visats sig har 

försvunnit smycken. Det var inget speciellt som hände på den festen. Han vet inget 

om sakerna som försvann. Det stämmer att han har träffat Christoffer Wallén under 

den sommaren. Han vet inte varför Christoffer Wallén felaktigt beskyller honom för 

att något med saken att göra. Han hade vid tidpunkten ett fungerande pass. 

Tingsrättens bedömning 
I målet är klarlagt att Christoffer Wallén till pantbanken lämnat in stulna föremål. 

Han har förklarat sitt agerande med att han blivit ombedd av och accepterat att 

utföra en tjänst åt en kamrat, Sanchez Jannelli Hill. Föremålen har stulits i en bostad 

i samband med en fest som Sanchez Jannelli Hill enligt egna uppgifter har varit på. 

Denna koppling innebär att Christoffer Walléns utpekande av Sanchez Jannelli Hill 

som den som överlämnat föremålen till honom för pantsättning framstår som rimlig. 

Något motiv för att Christoffer Wallén skulle tillvita Sanchez Jannelli Hill en 

brottslig gärning har inte heller framkommit. När det gäller Christoffer Walléns 

invändning om bristande uppsåt gör tingsrätten följande överväganden. Av 

Christoffer Wallén egna uppgifter framgår att han godtagit ett påstående om att 

föremålen utgjorde hittegods utan att ställa några följdfrågor. Han har i samband 

med mottagandet motsatt sig att panta vissa föremål med hänvisning till att det 

skulle vara konstigt. Redan dessa omständigheten har bort föranleda Christoffer 

Wallén att kräva en närmare förklaring till varifrån egendomen härrörde. När han 

utan några ytterligare kontrollåtgärder tagit emot viss egendom får han anses ha 

varit likgiltig fråga om Sanchez Jannelli Hills åtkomst av egendomen. Envar av 

Christoffer Wallén och Sanchez Jannelli Hill ska därför dömas för häleri i enlighet 

med åklagarens gärningspåstående. 
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Skadestånd 

Christoffer Wallén har medgivit skadeståndsskyldighet mot Aktiebolaget för 

Varubelåning. Den skada som åsamkats bolaget motsvaras av den utbetalning som 

Christoffer Wallén mottagit. Skadeståndsyrkandet ska därför bifalla. 

 

Christoffer Wallén och Sanchez Jannelli Hill får anses ha medgivit Malin Ståhls och 

Stefan Ståhls yrkande om bättre rätt. Yrkandet ska på grund härav bifallas. 

 

PÅFÖLJD 
 

Bestämmelsen om våldsamt upplopp skiljer sig från de flesta andra 

straffbestämmelser genom att den inte är inriktad på egenhändigt handlande av 

enskild person. Gärningen tar i stället sikte på en folksamlings handlande och 

uppsåt. Vad som läggs den enskilde till last är att han deltagit i folksamlingens 

förehavanden vilket inte är detsamma som att han eller hon själv varit med om att 

utöva det våld som är en förutsättning för ansvar. Bedömningen av straffvärdet av 

ett deltagande i ett våldsamt upplopp är också i hög grad beroende av andra faktorer 

än den egenhändiga våldsanvändningen.  

 

Av utredningen framgår att Svenskarnas Parti kunnat genomföra den marsch från 

Gustav Adolfs torg till Skeppsholmen som tillstånd beviljats för. Den polisiära 

insats som krävts för detta har varit den enskilt största före valet det året. De 

våldsamma upploppen som uppstått i samband demonstrationen har dock inneburit 

en allvarlig störning av den allmänna ordningen.  De våldsamma upploppen har lett 

till personskador och skador på polisfordon samt att flera poliser utsatts för en 

överhängande risk att allvarligt skadas. Det förefaller, särskilt med tanke på de olika 

typer av föremål som medförts till platsen, varit planerat i förväg att folksamlingen 

skulle angripa polisen. De tilltalade har genom att utöva visst våld och även på 

annat sätt sympatiserat med folksamlingen ordningsstörande uppsåt när det gäller 
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det andra våldsamma upploppet som pågått omkring en timma. Straffvärdet får 

anses uppgå till fängelse tre månader. När det gäller det första upploppet har detta 

pågått under en kortare period. Straffvärdet för detta brott är därför något lägre.  

 

Våldsamt upplopp är ett brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse 

om inte särskilda omständigheter föreligger. Detta gäller särskilt vid deltagande i 

våldsamt upplopp och själv göra sig skyldig till våldshandlingar. Presumtionen för 

fängelse påverkas enligt tingsrättens mening dessutom av att våldsamt upplopp 

uppstått i en situation där polis haft till uppgift att upprätthålla ordning vid allmän 

sammankomst och värna om den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten. Med 

beaktande av brottets art i kombination med dess straffvärde anser tingsrätten att en 

villkorlig dom med samhällstjänst inte kan ersätta ett fängelsestraff som uppgår till 

tre månader eller mer.  

Özen Pektas, Ates Sengüler, Christian Mikko, Christoffer Schmölzer 
Laursen, David Johansson 
Özen Pektas, Ates Sengüler, Christian Mikko, Christoffer Schmölzer Laursen, 

David Johansson är tidigare ostraffade. De lever under ordnade sociala förhållanden 

och har bedömts lämpliga för och samtyckt till att utföra samhällstjänst. De ska 

dömas för våldsamt upplopp vid två tillfällen. Den samlade brottslighetens 

straffvärde motsvarar fängelse fyra månader. Det föreligger inte några särskilda 

omständigheter som utgör skäl att välja en annan påföljd än fängelse. Özen Pektas, 

Ates Sengüler, Christian Mikko, Christoffer Schmölzer Laursen, David Johansson 

ska därför dömas till fängelse fyra månader. 

 

Luciano Quinteros Ureta 
Luciano Quinteros Ureta förekommer under två anteckningar i 

belastningsregisterutdraget. Han dömdes senast den 10 december 2012 av 

Södertörns tingsrätt för narkotikabrott, ringa brott, till böter. Han har inte medverkat 

i frivårdens utredning. Han lever under ordande sociala förhållanden och har 

förklarat sig villig att utföra samhällstjänst. 
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Luciano Quinteros Ureta ska dömas för våldsamt upplopp vid två tillfällen. Den 

samlade brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse fyra månader. Det 

föreligger inte särskilda omständigheter som utgör skäl att välja en annan påföljd än 

fängelse. Han ska därför dömas till fängelse fyra månader.  

 

Rougén Heidari Pour Ghazvini 
Rougén Heidari Pour Ghazvini förekommer under två anteckningar i 

belastningsregisterutdraget. Han har den 29 mars 2010 meddelats tillträdesförbud 

vid vissa idrottsarrangemang för tiden fram till den 28 mars 2011. Åklagaren har 

härefter beslutat om åtalsunderlåtelse för brott mot ordningslagen den 3 maj 2010.  

Av frivårdens yttrande framgår att han lever under ordnade sociala förhållanden och 

att han bedöms vara lämplig för samhällstjänst.  

 

 

Rougén Heidari Pour Ghazvini ska dömas för våldsamt upplopp vid två tillfällen. 

Den samlade brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse fyra 

månader. Det föreligger inte särskilda omständigheter som utgör skäl att välja en 

annan påföljd än fängelse. Han ska därför dömas till fängelse fyra månader.  

 

Lukas Wallander 
Lukas Wallander är 23 år. Han förekommer under fyra avsnitt i 

belastningsregisterutdraget. Han dömdes senast av Solna tingsrätt den 6 oktober 

2014 för skadegörelse till böter. Han har den 17 oktober 2013 meddelats 

tillträdesförbud vid vissa idrottsarrangemang för tiden fram till den 16 juli 2014. Av 

frivårdens yttrande framgår att han lever under ordnade sociala förhållanden och att 

han bedöms vara lämplig för samhällstjänst. 

 

Lukas Wallander ska dömas för våldsamt upplopp vid ett tillfälle. Brottsligheten har 

ett straffvärde som motsvarar fängelse tre månader. Det föreligger inte några 
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särskilda omständigheter som utgör skäl att välja en annan påföljd än fängelse. Han 

ska därför dömas till fängelse tre månader.  

 

Leo Liebe 
Leo Liebe förekommer i belastningsregisterutdrag under fyra anteckningar. Han 

dömdes senast den 2 januari 2015 för snatteri till böter. Tidigare anteckningar 

omfattar också bötesbrott. Av frivårdens yttrande framgår att han har en ordnad 

situation avseende boende och sysselsättning. Han har bedömts lämplig för och 

samtyckt till att utföra samhällstjänst.  

 

Leo Liebe ska dömas för våldsamt upplopp vid två tillfällen, försök till grov 

misshandel och vapenbrott, ringa brott. Försöket till grov misshandel har bestått i att 

Leo Liebe kastat gatsten med en vikt på drygt två kilo mot poliser. Det är uppenbart 

att poliserna även med beaktande av att de burit viss skyddsutrusning riskerat att 

allvarligt skadas. Straffvärdet för brottet uppgår enligt tingsrätten mening till 

fängelse åtta månader. Den samlade brottsligheten straffvärde uppgår därmed till 

fängelse tio månader. Någon annan påföljd än fängelse kan mot bakgrund av 

brottslighetens art inte komma i fråga. Leo Liebe ska därför dömas till fängelse tio 

månader. 

 

Olle Smedberg 
Olle Smedberg förekommer med en anteckning i belastningsregisterutdrag avseende 

brott mot ordningslagen som medfört penningböter. Av frivårdens yttrande framgår 

att han lever under ordnade sociala förhållanden. Han har bedömts lämplig för och 

har samtyckt till att utföra samhällstjänst.  

 

Olle Smedberg ska dömas för våldsamt upplopp vid två tillfällen, grov misshandel, 

försök till våld mot tjänsteman och vapenbrott, ringa brott. När det gälle de 

våldsamma upploppen har han varit aktiv genom att kasta olika typer av föremål 

riktade mot poliser. Den grova misshandeln har bestått i att han angripit en 
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polisman bakifrån genom att hoppa upp och stöta en träskiva i nackregionen. Den 

typen av våld kan medföra allvarliga skador. Våldsbrottet är av mycket allvarlig art 

och har ett straffvärde motsvarar fängelse drygt ett år. Den samlade brottslighetens 

straffvärde uppgår till ett år och sex månader. Någon annan påföljd än fängelse kan 

mot bakgrund av brottslighetens straffvärde och art inte komma i fråga. Olle 

Smedberg ska därför dömas till fängelse ett år och sex månader.  

 

Pablo Wikström 
Pablo Wikström är 23 år. Han dömdes den 24 november 2010 av Stockholms 

tingsrätt för bl.a. misshandel vid sex tillfällen och grov misshandel till fängelse tio 

månader. Han var 18 år när brotten begicks. Han frigavs villkorligt den 11 maj 

2011. Av frivårdens yttranden framgår att Pablo Wikström har en historia med 

alkoholrelaterad våldsproblematik. Enligt Pablo Wikström har han efter 

verkställigheten levt ett ordnat liv utan missbruk och kriminalitet. Enligt frivårdens 

bedömning saknas förutsättningar för skyddstillsyn. Han har bedömts lämplig för 

och har samtyckt till att utföra samhällstjänst.  

 

Pablo Wikström ska dömas för våldsamt upplopp vid två tillfällen, misshandel och 

vapenbrott, ringa brott. Misshandeln har bestått i att han utan förvarning utdelat ett 

kraftigt knytnävsslag i ansiktet på Hannes Lundholm med följd att Hannes, som var 

helt försvarslös, föll baklänges och slog huvudet i en kant av gatsten. Pablo 

Wikström har uppenbarligen varit inställd på att bruka våld på platsen. Våldet har 

utförts med en sådan teknik som riskerade att allvarligt skada Hannes Lundholm. 

Misshandeln har ett straffvärde motsvarande fängelse sex månader. Den samlade 

brottslighetens straffvärde uppgår till åtta månader. Någon annan påföljd än 

fängelse kan mot brottets art och återfallet i likartade brottslighet inte komma i 

fråga. Pablo Wikström ska därför dömas till fängelse åtta månader. 
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John Matthews 
John Matthews förekommer under flera anteckningar i belastningsregisterutdrag. 

Han har den 31 mars 2015 meddelats tillträdesförbud under två år till 

idrottsanläggningar med matcher anordnade av Svenska Fotbollsförbundet och 

UEFA och FIFA i Sverige. För tiden efter 2007 fram till denna tidpunkt finns 

anteckningar avseende skadegörelse och snatteri samt förgripelse mot tjänsteman 

vilka brott föranlett åtalsunderlåtelse eller böter. Av frivården yttrande framgår att 

John Matthews lever under välordnade sociala förhållanden. Mot bakgrund av täta 

återfall i brott har ett övervakningsbehov bedömts föreligga. Med hänsyn till John 

Matthews inställning har den bedömningen gjorts att frivården inte kan fylla en 

övervakning med ett adekvat innehåll. John Matthews har bedömts lämplig för och 

har samtyckt till att utföra samhällstjänst.  

 

John Matthews ska dömas för våldsamt upplopp och försök till grov misshandel. 

Han har varit väldigt aktiv under det andra våldsamma upploppet. Försöket till grov 

misshandel har bestått i att John Matthews kastat gatsten med en vikt på drygt två 

kilo mot poliser. Det är uppenbart att de även med beaktande av att de burit viss 

skyddsutrusning riskerat att allvarligt skadas. Straffvärdet för brottet uppgår enligt 

tingsrätten mening till fängelse åtta månader. Den samlade brottsligheten 

straffvärde uppgår därmed till fängelse tio månader. Någon annan påföljd än 

fängelse kan mot bakgrund av brottslighetens art inte komma i fråga. John 

Matthews ska därför dömas till fängelse tio månader. 

 

Sanchez Jannelli Hill 
Sanchez Jannelli Hill är 20 år. Han förekommer under flera anteckningar i 

belastningsregisterutdrag. Han har den 23 juni 2105 meddelats tillträdesförbud 

under ett år till idrottsanläggningar med matcher anordnade av Svenska 

Fotbollsförbundet och UEFA och FIFA i Sverige. Han har även meddelats 

tillträdesförbud den 22 november 2013 till liknande evenemang då under fem 

månader. Han är dömd av Svea hovrätt den 25 april 2013 för rån, försök till 
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utpressning, häleri och övergrepp i rättssak till ungdomsvård. Av frivårdens 

yttrande framgår väsentligen att Sanchez Jannelli Hills livssituation har förändrats. 

Han praktiserar och kommer att påbörja en utbildning inom arbetsförmedlingens 

regi. Han har förklarat att han är motiverad till insatser gällande sin 

våldsproblematik. Han har bedömts lämplig genomgå det våldsreducerande 

programmet Problemlösning, Umgänge, Livsmål och Självkonstroll, PULS. Vid en 

dom på skyddstillsyn skulle en sådan lämpligen kombineras med en föreskrift om 

deltagande i programmet. Han bedöms lämplig för och har samtyckt till att utföra 

samhällstjänst.  

   

Sanchez Jannelli Hill ska dömas för våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman, 

misshandel vilka brott begicks när han var 19 år och brott mot ordningslagen och 

häleri vilka begicks när han var 18 år.  Sanchez Jannelli Hill har tagit en aktiv del i 

upploppet och bl.a. sparkat en polis i ryggen. Han har dessutom gjort sig skyldig till 

misshandel bestående av ett kraftigt knytnävsslag som utdelats helt överraskande 

mot en person. Händelsen har inte ha föregåtts av någon som helst kontakt mellan 

dem. Brottsligheten har för en vuxen person ett straffvärde närmare sex månaders 

fängelse.  

 

För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton år men innan han 

eller hon fyllt tjugoett år får rätten enligt 30 kap 5 § brottsbalken döma till fängelse 

endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finn särskilda skäl 

för det. Enligt 29 kap 7 § ska gärningsmannens ungdom särskilt beaktas vid 

straffmätningen för sådana brott. 

 

Våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman är brott av sådan art att det föreligger en 

stark presumtion för fängelse. Tingsrätten finner att det föreligger särskilda skäl att 

trots hans ungdom bestämma påföljden till fängelse. Fängelsestraffets längd kan 

med beaktande av hans ungdom bestämmas till fyra månader. 

 

98



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 1 

DOM 

2015-11-19 

B 12358-14 

 

 

 

 

 

Christoffer Wallén  

Christoffer Wallén förekommer inte i belastningsregister med anteckning av 

betydelse för valet av påföljd. Han ska dömas för häleri vilket brott begicks när han 

var 20 år. Det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig 

skyldig till fortsatt brottslig verksamhet. Påföljden ska därför bestämmas till 

villkorlig dom förenat med böter.  

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Brottsofferfond 

Samtliga tillsalade som döms till ansvar i denna dom ska erlägga avgift till 

brottsofferfonden med 500 kr. 

 

Ersättningsfrågor 

Roland Malm förordnades till offentlig försvarare för David Johansson den 9 juni 

2015. Åtalet mot David Johansson har omfattat enbart våldsamt upplopp. Mot flera 

av de åtalade har åtalet omfattat ytterligare gärningspåståenden. Försvarare för 

dessa har förordnats i september 2014. Tingsrätten kan särskilt i jämförelse med 

dessa försvarare konstatera att Roland Malms ersättningsanspråk, som uppgår till 

160 031 kr, är det högsta som framställts i målet. I beloppet ingår ersättning för 

arbete motsvarande 85 timmar 15 minuter. Mot bakgrund av målet art och 

omfattning finner tingsrätten att skälig ersättning motsvarar arbete 76 timmar. Det 

begärda beloppet ska därför sättas ner.  

 

Övriga framställda ersättningsanspråk av försvararna och målsägandebiträden är 

skäliga och de ska tillerkännas ersättning av allmänna medel med begärda belopp.  
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Återbetalningsskyldighet 

 

I 31 kap 1 § rättegångsbalken regleras skyldigheten för en tilltalad att ersätta staten 

för vad som betalats av allmänna medel till försvarare. 

 

Av bestämmelsens fjärde stycke följer att vad den tilltalade ska betala får jämkas 

eller efterges om det finns skäl till det med hänsyn till den tilltalades brottslighet 

eller hans personliga och ekononomiska förhållanden.  

 

I motiven till bestämmelsen anges att det är viktigt att den dömdes 

betalningsförmåga tas i anspråk inom rimliga gränser. Vid denna bedömning kan 

domstolen bl.a. ta hänsyn till den påföljd som bestämts för brottet och det bör tillses 

att betalningsskyldigheten och påföljden tillsammans utgör en lämplig reaktion från 

samhället.  

 

Leo Liebe, Olle Smedberg, Pablo Wikström och John Matthews har dömts till 

längre fängelsestraff och återbetalningsskyldigheten ska på grund härav efterges. 

 

Sanchez Jannelli Hill, Özen Pektas och Christopher Schmölzer Laursen saknar 

inkomster och ska därför inte åläggas betalningsskyldighet. 

 

David Johanssons årsinkomst överstiger även med beaktande av hans 

försörjningsbörda den gräns som enligt huvudregeln innebär att han ska återbetala 

hela beloppet. Övriga tilltalade återbetalningsskyldighet ska med beaktande av 

inkomst och försörjningsbörda bestämmas utifrån följande procentsatser 

Lukas Wallander  5% 

Luciano Quinteros Ureta  5% 

Christian Mikko  10% 

Ates Sengüler  20% 

Rougén Heidari Pour Ghazvini 30%  
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Med hänsyn till den påföljd som har bestämts finner tingsrätten att 

återbetalningsskyldigheten kan jämkas till hälften. 

 

Christoffer Wallén, som dömts för annan typ av brottslighet, har en årsinkomst som 

enligt huvudregeln innebär att han ska återbetala hela beloppet. Skäl för jämkning 

föreligger inte. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga  (DV 400) 

Överklagandet adresseras till Svea hovrätt men ska ha kommit in till tingsrätten 

senast den 10 december 2015. 

 

 

 

Maria Lindhe 

Avräkningsunderlag, se bilagor 

 

101



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-11-19
Stockholm

Mål nr: B 12358-14

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 651 40
E-post: stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax
08-561 650 01

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19941229-4994

  Datum för dom/beslut
  2015-11-19

  Efternamn
  Jannelli Hill

  Förnamn
  NINO Sanchez Pat Junior

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2014-09-12   2014-09-26

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-11-19
Stockholm

Mål nr: B 12358-14

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19880207-0196

  Datum för dom/beslut
  2015-11-19

  Efternamn
  Liebe

  Förnamn
  Bo LEO Baltzar

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2014-09-12   2014-09-26

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-11-19
Stockholm

Mål nr: B 12358-14

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19830831-0153

  Datum för dom/beslut
  2015-11-19

  Efternamn
  Matthews

  Förnamn
  JOHN Gilbert Josh

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2014-09-12   2014-09-13

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-11-19
Stockholm

Mål nr: B 12358-14

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19911215-8614

  Datum för dom/beslut
  2015-11-19

  Efternamn
  Wikström

  Förnamn
  PABLO Henrique

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2014-09-12   2014-09-26

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-11-19
Stockholm

Mål nr: B 12358-14

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19900823-0378

  Datum för dom/beslut
  2015-11-19

  Efternamn
  Smedberg

  Förnamn
  OLLE Martin

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2014-09-12   2014-09-26

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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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 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

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 rättstill-
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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 1
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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 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

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 
anges.  

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

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

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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