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STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 
2019-06-25 
muntlig förberedelse och ev. 
huvudförhandling i  
Stockholm 

Aktbilaga 28 
Mål nr  
FT 4399-19 
 

 

Dok.Id 2041502     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 8307 
104 20 Stockholm 

Scheelegatan 7 08-561 654 10  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: 

stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se 
www.stockholmstingsratt.se 

 

   Tid: 09.35-10.06 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Anna Liljenberg Gullesjö  
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Tingsnotarien Livia Elveljung 
 
PARTER 
 
Kärande 
Lars Erik Larsson, 

 
 

Närvarande 
  
Ombud: Helena Myrin och Erik Scherstén  
c/o Centrum för Rättvisa  
Box 2215  
103 15 Stockholm 
Närvarande 
 
Svarande 
Staten genom Justitiekanslern, 202100-0076 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
Närvarande genom ombud 
  
Ombud:  
c/o Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
Närvarande 
 
SAKEN 
Ränta m.m. 
_____________________ 
 
Målet ropas på och närvaron kontrolleras.  

 

Helena Myrin ger in fullmakt i original för Erik Scherstén att företräda käranden.  
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Ordföranden redogör kortfattat för målets bakgrund och syftet med dagens 
sammanträde. 

 

Ordföranden går tillsammans med parterna igenom målet, och käranden justerar sin 

talan på sätt och av skäl som framgår av aktbil. 30, vilken ges in till rätten och tillställs 

svaranden. Detta föranleder i vart fall i nuläget ingen ändring från svarandens sida.  

 

Efter att ha hört parterna konstaterar ordföranden att det för närvarande saknas 

förutsättningar för att nå en förlikning.  

 

Ordföranden lyfter frågan om att övergå till omedelbar huvudförhandling i förenklad 

form, vilket käranden inte önskar.  

 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING OCH TIDSPLAN 

I samråd med parterna upprättas följande tidsplan för målets fortsatta handläggning. 

Det antecknas att parterna bedömer att huvudförhandlingen bör ta en halv dag i 

anspråk. Det bedöms att huvudförhandling preliminärt ska sättas ut till en dag, att 

eventuellt justeras efter att parterna inkommit med samlade och slutliga bevisuppgifter. 

 

1. Käranden ska senast den 5 juli 2019 inkomma till tingsrätten med yttrande 

över protokollet samt med samlad och slutlig bevisuppgift (se nedan om 

bevisuppgiften).  

 

2. Svaranden ska senast den 16 augusti 2019 inkomma med yttrande över 

protokollet och motpartens yttrande enligt punkten 1, samt med samlad och 

slutlig bevisuppgift (se nedan om bevisuppgiften). 

 
3. Tid för huvudförhandling bokas med parterna till den 29 augusti 2019.  

 

Parterna kallas muntligen till huvudförhandling kl. 09.30 angivet datum i 

tingsrättens lokaler, att inställa sig personligen eller genom behörigt ombud vid 



  Sid 3 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2019-06-25 
FT 4399-19  

 
 

äventyr av tredskodom. Part som ska höras ska dessutom infinna sig 

personligen vid huvudförhandlingen vid äventyr av tredskodom eller skyldighet 

att betala 4 000 kr i vite. Dessa kallelser är härmed delgivna och ytterligare 

kallelser kommer inte att skickas. 

 

Bevisuppgifterna ska innehålla: 

- bevistema för muntliga och skriftliga bevis, 

- adresser till åberopade förhörspersoner, 

- förhörstema för varje förhörsperson, samt 

- uppgift om den beräknade tidsåtgången för varje förhör, inklusive motförhör. 

 

Denna tidsplan har bestämts i samråd med parterna. Anstånd kommer därför inte att 

beviljas utan särskilda skäl.  

 

Det antecknas att tingsrätten innan huvudförhandlingen kommer att skicka ut en 

sammanställning över målet (processlägesöversikt).  

 

 

 

 

Livia Elveljung                                                                Protokollet uppvisat 


