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STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 1 

PROTOKOLL 
2022-09-26 
muntlig förberedelse i  
Stockholm 

Aktbilaga 31 
Mål nr  
T 7672-22 
 

 

Dok.Id 2592991     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 8307 
104 20 Stockholm 

Scheelegatan 7 08-561 651 40  
 

måndag ± fredag 
08:00±16:00 E-post: 

stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se 
www.stockholmstingsratt.se 

 

   Tid: 13.00±13.47 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Lena Carlberg Johansson 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Tingsnotarien Christine Roos 
 
PARTER 
 
Kärande 
Sylvie  

 
 

Personligen närvarande 
  
Ombud: Jur.kand. Fredrik Bergman, juristerna Erik Scherstén och Olivia Möller 
Centrum för rättvisa  
Box 2215 
103 15 Stockholm 
Närvarande  
  
Svarande 
Staten genom Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
Närvarande genom ombud 
  
Ombud: Juristerna  
c/o Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 
Närvarande 
  
SAKEN 
Ersättningsrätt 
_____________________ 
 
Målet ropas på och närvaron kontrolleras enligt ovan. 

 

Ordföranden påminner åhörarna om att elektronisk utrustning som de har med sig i 

rättssalen som kan användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. 
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Ordföranden redogör kort för vad som hittills har förevarit i målet och för syftet med 

dagens sammanträde. Därefter går ordföranden igenom målet och redogör för parternas 

yrkanden, grunder samt omständigheter i övrigt såsom tingsrätten har uppfattat dem, 

varvid frågor ställs för att avhjälpa brister och otydligheter.  

 

Sedan parterna har getts tillfälle att yttra sig antecknas deras talan i enlighet med 

bilagd sammanställning. 

 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING M.M. 

 

Ordföranden efterhör parternas inställning till målets fortsatta handläggning samt 

konstaterar att det eventuellt kan finnas ett intresse att, med parternas samtycke, 

hänskjuta en viss fråga i målet till prövning av Högsta domstolen. Om en fråga 

hänskjuts innebär det att målet hos tingsrätten kommer att vilandeförklaras. 

 

Käranden anför att det finns ett intresse av att hänskjuta en viss fråga till prövning av 

Högsta domstolen. På fråga från ordföranden anför käranden att den fråga som bör 

hänskjutas är om käranden har rätt till ersättning för rättegångskostnader grundat på 

bestämmelserna om rättvis rättegång och vilket rättsligt stöd som finns för allmän 

domstol att ålägga staten ersättningsskyldighet. Käranden påpekar att frågan är av stor 

principiell betydelse, att det råder motsättningar mellan Högsta förvaltningsdomstolens 

ställningstagande och Högsta domstolens praxis samt att det finns processekonomiska 

skäl till att tillåta ett hänskjutande. Käranden ber om att få återkomma med en 

preciserad frågeställning. 

 

På fråga från ordföranden uppger svaranden att inställning i frågan om ett eventuellt 

hänskjutande kan lämnas när en skrift härom har presenterats från käranden. 

 

Ordföranden konstaterar, mot bakgrund av ovan, att det är motiverat att avvakta med 

att ta ställning till frågan om avvisning samt med utsättning till huvudförhandling till 
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dess att frågan om hänskjutande har behandlats. Parterna delar ordförandens 

uppfattning. Det antecknas att parterna för närvarande är överens om att målet ska 

avgöras av tre domare och att målet beräknas ta en förhandlingsdag i anspråk. 

 

I samråd med parterna upprättas följande tidsplan. 

 

1. Käranden ska senast den 21 oktober 2022 inkomma med följande. 

a) Skriftligt yttrande över detta protokoll jämte sammanställning. 

b) Skriftligt svar på frågorna från svaranden i aktbilaga 29. 

c) Återkomma med skriftligt besked om ränteyrkandet ska justeras. 

d) Skriftligt yttrande över målets fortsatta handläggning och begäran om att hänskjuta 

viss fråga i målet till prövning av Högsta domstolen.  

e) Angivande av preliminär bevisuppgift. Om muntlig bevisning åberopas ska 

förhörspersoner anges med namn, adress och telefonnummer. För att underlätta 

delgivning ombeds parterna att även ange förhörspersonernas e-postadress. För 

respektive förhör ska förhörs- och bevistema anges samt uppskattad tidsåtgång för 

förhöret. Är förhörspersonen en s.k. partsakkunnig enligt bestämmelserna i 40 kap. 

rättegångsbalken, ska enligt huvudregeln även ett skriftligt utlåtande ges in till 

tingsrätten. Skriftliga bevis, som inte tidigare är ingivna, ska ges in till t ingsrätten. 

 

2. Svaranden ska senast den 11 november 2022 inkomma med följande.  

a) Skriftligt yttrande över detta protokoll jämte sammanställning samt kärandens 

yttrande enligt punkten 1 ovan. 

b) Skriftligt yttrande över målets fortsatta handläggning och begäran om att hänskjuta 

viss fråga i målet till prövning av Högsta domstolen.  

c) Angivande av preliminär bevisuppgift. Om muntlig bevisning åberopas ska 

förhörspersoner anges med namn, adress och telefonnummer. För att underlätta 

delgivning ombeds parterna att även ange förhörspersonernas e-postadress. För 

respektive förhör ska förhörs- och bevistema anges samt uppskattad tidsåtgång för 

förhöret. Är förhörspersonen en s.k. partsakkunnig enligt bestämmelserna i 40 kap. 
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rättegångsbalken, ska enligt huvudregeln även ett skriftligt utlåtande ges in till 

tingsrätten. Skriftliga bevis, som inte tidigare är ingivna, ska ges in till tingsrätten. 

 

FÖRLIKNING 

 

Ordföranden efterhör om det finns möjlighet för parterna att nå en förlikning. Det 

konstateras att det i dagsläget saknas förutsättningar för att träffa en förlikning. 

 

Sammanträdet förklaras avslutat. 

_____________________ 
 

 

Christine Roos   Protokollet uppvisat/  


