
 
 
Fråga 5 
 

Rättegångstrubbel 
 
Domaren X är känd för sitt lynniga humör. Han är en erkänt duktig domare, men det blir lätt spänt och irriterat 
när han leder en förhandling. Du har med kort varsel tagit över ett mål av en kollega som fått förhinder. Kollegan 
har berättat för Dig att hennes klient är angelägen att huvudförhandlingen äger rum den utsatta tiden. Du 
inställer dig vid huvudförhandlingen.  
– Och vem är ni? frågar X med en, som du uppfattar det, aningen nedlåtande ton. Din klient tittar undrande på 
Dig.  
 
Efter presentation och förklaring sätter förhandlingen igång. Du har vid inläsningen av målet upptäckt att 
yrkandet kan formuleras bättre. Du övervägde att skriva till rätten, men eftersom det var så kort tid till 
huvudförhandlingen, och du inte ville riskera att den ställdes in, avstod du.  
 
Nu uppkommer frågan om det är en tillåten eller otillåten ändring av talan. Motparten hävdar att ändringen är 
otillåten. Rätten har överläggning och beslutet går dig emot. Du anser att beslutet är fel och överväger vad du 
skall göra.  
 
Det blir dags för vittnesbevisningen. Motparten får ställa frågor långt utanför bevistemat, både till ”sina” och 
”dina” vittnen. Du protesterar flera gånger, men dina invändningar viftas bort av ordföranden. Du känner att här 
har du mothåll och vet inte riktigt vad du skall göra.  
 
I en paus visar klienten missnöje.  
– Det går inte bra det här, säger han. Han uttrycker att det hade varit bättre om det varit din kollega som hade 
haft huvudförhandlingen. Du vet ju att det var klienten som inte ville ställa in, men vet ändå inte riktigt vad du 
skall svara.  
 
Pläderingen har du förberett noga. Du märker att rätten inte antecknar och inte tycks lyssna särskilt 
uppmärksamt på dig. Det verkar till och med som om en ledamot nickar till. Du överväger vad du skall göra.  
 
När det blir dags för kostnadsyrkandena reagerar motpartsombudet på ditt yrkande. Han säger att det blivit 
merarbete på grund av ombudsbyte. Du konstaterar dock att hans klients kostnadsyrkande ändå är högre än 
ditt. Du överväger vad du skall säga till rätten med anledning av motpartsombudets invändning och motpartens 
eget yrkande.  
Begrunda de beskrivna situationerna och redovisa dina egna överväganden och ställningstaganden. 


