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STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 4 

PROTOKOLL 
2021-09-29 
muntlig förberedelse i  
Stockholm 

Aktbilaga 32 
Mål nr  
T 5920-21 
 

 

Dok.Id 2435618     
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 – 10.40 
 
RÄTTEN 
Chefsrådmannen Måns Wigén (ordförande) 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Tingsnotarien Michael Montner 
 
PARTER 
 
Kärande 
Arne Gavelin, 

 
 

Närvarande genom ombud 
  
Ombud: Juristerna Rikard Samuelsson och Natalie Staff 
c/o Centrum för rättvisa 
Box 2215 
103 15 Stockholm 
Närvarande 
  
Svarande 
Staten genom Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
Närvarande genom ombud 
  
Ombud: föredragande jurister  och  
Adress som svaranden 
Närvarande 
  
SAKEN 
skadestånd 
 
 
_____________________ 
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Sammanträdet ropas på och närvaron kontrolleras.  

 

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger hinder mot dagens sammanträde.  

 

Ordföranden går tillsammans med parterna igenom målet, och parterna kompletterar  

och justerar sin respektive talan i enlighet med vad som framgår av  

processlägesöversikten efter sammanträdet för muntlig förberedelse, se aktbil. 33. 

 

Det antecknas att Arne Gavelin avser att frånfalla partsförhöret med honom själv. 

 

Parternas ombud åtar sig att ge in en förteckning till tingsrätten över de centrala 

handlingarna i målet. 

 

Förlikningsdiskussioner förs i enrum. Efter att ha hört parterna konstaterar ordföranden  

att det för närvarande saknas förutsättningar för att nå en förlikning.  

 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING OCH TIDSPLAN  

Det antecknas att båda parter anser att målet kan avgöras av en domare. Käranden 

anser även att målet ska sättas ut till huvudförhandling även fast ingen muntlig 

bevisning åberopas. Svaranden anser att målet kan avgöras på handlingarna. 

 

Följande tidsplan upprättas för målets fortsatta handläggning.  

 

1. Käranden ska senast den 3 november 2021 inkomma till tingsrätten med yttrande 

innehållande 

- synpunkter på protokollet,  

- synpunkter på processlägesöversikten, och 

- preliminär bevisuppgift.  
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2. Svaranden ska senast den 24 november 2021 inkomma till tingsrätten med yttrande 

innehållande  

- synpunkter på protokollet,  

- synpunkter på processlägesöversikten, 

- bemötande av kärandens yttrande enligt punkten 1, och 

- preliminär bevisuppgift.  

 

3. Käranden ska senast den 22 december 2021 inkomma till tingsrätten med yttrande 

innehållande  

- bemötande av svarandens yttrande enligt punkten 2 samt  

- samlad och slutlig bevisuppgift (se nedan om bevisning).  

 

4. Svaranden ska senast den 19 januari 2022 inkomma till tingsrätten med yttrande 

innehållande  

- bemötande av kärandens yttrande enligt punkten 3 samt  

- samlad och slutlig bevisuppgift (se nedan om bevisning).  

 

5. Förberedelsen avslutas den 24 februari 2022 i enlighet med 42 kap. 15 a § 

rättegångsbalken. En part får därefter åberopa en ny omständighet eller ett nytt 

bevis endast om parten gör sannolikt att denne har haft en giltig ursäkt för att 

inte åberopa omständigheten/beviset tidigare eller om målets prövning inte 

fördröjs i någon väsentlig mån om åberopandet tillåts. 

 

6. Tid för huvudförhandling bokas med parterna till den 24 mars 2022. Rätten ska 

bestå av en domare. 

 

Bevisuppgifterna ska innehålla:  

- bevistema för muntliga och skriftliga bevis,  

- adresser till åberopade förhörspersoner,  

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

___________________  

 

Sammanträdet förklaras avslutat.  

 

___________________ 

 

 

Michael Montner   Protokollet uppvisat/ 

 

 


