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STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 4 

PROTOKOLL 
2022-11-23 
muntlig förberedelse och ev. 
huvudförhandling i  
Stockholm 

Aktbilaga 41 
Mål nr  
FT 3388-22 
 

 

Dok.Id 2623814     
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: 13.30 – 14.00 
 
RÄTTEN 
Tingsfiskalen Livia Elveljung 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Tingsnotarien  
 
PARTER 
 
Kärande 
Marie-Louise Grettve, 

 
 

Närvarande personligen och genom ombud  
  
Ombud: Juristerna Elsa Haggård och Henrietta Cahn 
Centrum för rättvisa 
Box 2215 
103 15 Stockholm 
Närvarande 
  
Svarande 
Staten genom Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
Närvarande genom föredragandena och 
  
SAKEN 
Skadestånd 
_____________________ 
 

Målet ropas på och närvaron kontrolleras. Det antecknas att det inte föreligger något 

hinder mot att hålla dagens sammanträde. 

 

Ordföranden redogör kortfattat för målets bakgrund och syftet med dagens 

sammanträde. 
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Ordföranden går tillsammans med parterna igenom målet, och parterna kompletterar 

och justerar respektive talan i enlighet med vad som framgår av processläges-

översikten, aktbil. 42. 

 

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

 

På fråga från ordföranden uppger parterna att de motsätter sig att den muntliga 

förberedelsen övergår till huvudförhandling i förenklad form.  

 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING OCH TIDSPLAN 

 

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

 

1. Marie-Louise Grettve ska senast den 21 december 2022 inkomma till 

tingsrätten med yttrande över tingsrättens protokoll och processlägesöversikt 

samt samlad och slutlig bevisuppgift. 

 

2. Staten genom Justitiekanslern ska senast den 3 februari 2023 inkomma med 

yttrande över tingsrättens protokoll och processlägesöversikt, motpartens 

yttrande enligt punkten 1 samt samlad och slutlig bevisuppgift. 

 

3. Tid för huvudförhandling bokas med parterna till den 7 mars 2023, kl. 09.30 – 

12.00.  

 

Parterna kallas muntligen till huvudförhandling kl. 09.30 angivet datum i 

tingsrättens lokaler, att inställa sig personligen/genom behörig ställföreträdare 

eller ombud vid äventyr av tredskodom. Marie-Louise Grettve 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. 
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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.  

 

Sammanträdet förklaras avslutat. 

_____________________ 

 

 

            Protokollet uppvisat/ 


