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PM
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Dnr 267/07

SVEA HOVRATT
Presidenten

Information om användning av rättssalar
I denna pm tas några allmänna frågor upp som gäller rättssalarnas
användning i Svea hovrätt. Särskilt behandlas några frågor som gäller
användningen av de tre runda salarna i Wrangelska palatset.
Promemorian vänder sig till avdelningarna, särskilt kanslierna,
beredningsorganisationen och de som sitter ordförande på målen samt till
hovrättens servicepersonal. Den skall också kunna lämnas för kännedom
till advokater och åklagare.
1. Allmänt
Hovrätten disponerar 18 salar i fyra fastigheter. Alla salar har ett
"grundkoncept" men det förekommer naturligtvis variationer. Alla typer
av mål passar inte i alla salar. T.ex. lämpar sig salarna 10 (Stora rummet)
och 16-18 som regel inte för B-mål.
Hovrättens serviceorganisation består av två "servicenav", ett internt och
ett externt. Det interna navet svarar för post och kopiering samt
traditionella vaktmästaruppgifter, medan det externa navet svarar för
receptions- sals- och våningsservice.
För det senare serviceändamålet har hovrätten anställt domstolsvärdar
med ordningsvaktsförordnande. Domsto I s värdarna iordningställer och
fördelar salarna etter lämplighet beroende på antalet aktörer, måltyp,
vilken utrustning som krävs och vad som i övrigt avdelningarna meddelat
om särskilda förhållanden att beakta i målet vid val av sal.
2. Teknikstödet
>
Det är viktigt att parternas tekniska presentationer fungerar väl. Det kan
innebära att förberedelser kan vara att rekommendera. Det går att med
hjälp av serviceenhetens personal pröva tekniken (laptop med
presentation, dokumentkamera etc.) en dag eller en stund före
förhandlingen. Receptionen är länken för sådana önskemål och
avdelningen kan därför hänvisa dit för sådana önskemål från
parts före trådarna.

En annan sak att komma ihåg är att användning av mygga för ett vittne
eller annan inne i salen under förhandlingen kan underlätta särskilt när
det är fråga om någon som talar tyst eller bör placeras på särskild plats.
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Det hänvisas vidare till en lista över den tekniska utrustning som
hovrätten förfogar över (bilaga).
3. Särskilt om de runda salarna
Som bekant är det runda salarnas lämplighet omdiskuterad. En
forändring av inredningen övervägs. Hovrätten avvaktar nu förslag från
inredningsarkitekten inför närmare ställningstaganden.
I väntan på detta finns det anledning att uppmärksamma frågan om
lämpligast möjliga användning av dessa salar. Vid möten har det
redovisats kritiska synpunkter från partsföreträdare. Med hänsyn tagen
till vad som då kommit från vill jag informera om följande:
1. Inför utsättningen av målen
Det är viktigt att information om förhållanden i målen (målets art,
aktörernas antal, ordningsfrågor, tekniska behov etc.) övervägs när en sal
väljs ut att preliminärbokas och att avdelningen sedan for vidare sådan
information i lämplig form till receptionen inför den slutliga
salsfördelningen.
Det förekommer att parts företrädare framför önskemål i mål om lämplig
sal, tekniska behov etc. Sådant får hovrätten väga in i sin planering inför
förhandlingen. En sak att tänka på är tex. att de runda salarna kan lämpa
sig bra för familjemål och vara mindre lämpliga för vissa brottmål.
2. Inför och vid huvudförhandlingen
När huvudförhandlingen inleds är det viktigt att ordföranden, som har att
planera huvudförhandlingen även utifrån ordningsaspekter, söker
åstadkomma en så väl anpassad användning av salen som möjligt. Det
gäller särskilt placeringen av parterna och andra aktörer i de runda
salarna. Tänk på att:
-

placering i halvcirkeln bör användas företrädesvis och placering
vid de raka borden i andra hand.

-

åklagaren i regel bör placeras närmast utgången, dvs. till vänster
sett från rätten med den tilltalade placerad till höger. Detta bör
iakttas vid placering både i halvcirkeln och vid de raka borden.

-

åhörare bör anmodas att om möjligt ta platser som inte ligger rätt
bakom aktörerna.

-

möjligheten till alternativ placering av vittnet till plats mitt i salen
bör ibland övervägas.
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En lista över tillgänglig teknisk utrustning i Svea hovrätt
Wrangelska palatset (alla salar)
dvd/videospelare
- projektor och dukar på vägg
- anslutningar och kablage för medhavd laptop, även för
ljuduppspelning från dator
- hörsnäckor som ligger framme på borden (fler finns att tillgå i
skåp i salen eller i receptionen)
hörkudde/hörselslinga, förvaras i varje sal i skåp på podiet (den
som har hörapparat ställer om den till T-läge)
- tolkanläggning, trådburen
möjlighet till trådlös tolkanläggning (förvaras i receptionen, f.n. 4
st men vi kommer att köpa in fler)
- möjlighet att koppla in en mygga för de som pratar lågmält (10 st
förvaras i receptionen). Fler uttag i salarna är planerade.
- tillgång till dokumentkamera (i Wrangelska finns det 5 kameror
på 10 salar, vi flyttar runt dem dit de behövs)
Alla salar har telefonkonferensutrustning samt möjlighet till medlyssning
i närliggande partsrum.
Schering Rosenhanes palats
hörsnäckor som ligger framme på borden
hörkudde/hörselslinga, se ovan
tolkanläggning, trådburen
- möjlighet till trådlös tolkanläggning, se ovan
Sal 12, I3ochl5
- TV & video på vagn (2 st. på 3 salar)

Sal 11 och 14
projektor och dukar på vägg
- anslutningar och kablage för medhavd laptop
- dokumentkamera
videobandspelare
Sail l
- videokonferensutrustning
Alla salar har telefonkonferensutrustning samt möjlighet till medlyssning
i närliggande partsrum.
Tyvärr finns det ingen möjlighet till att koppla in mygga i Schering, men
arbete med att lösa detta pågår.
Sal 12, 13 och 15 kommer under året att få presentationsteknik
installerad, dvs. projektor och dukar på vägg. Ev. tillförs också
dokumentkamera.
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Sal 11 och 14 kommer under året att byggas om. Det innebär att
teknikskåpen flyttas ut ur salarna, mikrofonerna far bättre anslutning och
högtalaranläggningarna skall bli bättre.
Hessensteinska palatset
- TV och video på vagn
hörsnäckor som ligger framme på bord
- möjlighet till trådlös tolkanläggning, se ovan
- hörkudde/hörselslinga, se ovan
telefon konferensutrustning

Sal 16 och 17 kommer under året att fa presentationsteknik installerad
med projektor och duk på vägg (sal 17 far skärmar) och
dokumentkamera.
Tyvärr har vi inte tillgång till partsrum i Hessen, de är numera
tjänsterum. Detta komplicerar medlyssning i mål som bokas i Hessen.
Gamla riksdagshuset
Sal 18
TV och video på vagn
möjlighet till trådlös tolkanläggning, se ovan
telefonkonferensutrustning
hörkudde/hörselslinga
- under året kommer presentationsutrustning att installeras, se ovan
Regeringsrättens sal
- TV, video och dvd
- möjlighet till trådlös tolkanläggning, se ovan
- medlyssning i närliggande samtalsrum
- telefonkonferensutrustning
hörsnäckor
under året kommer presentationsutrustning att installeras, se ovan

