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TVX 2021/42 

Till: 
Lokala advokatfirmor 
Sveriges Advokatsamfund 

Information till advokater och biträdande jurister med 
anledning av rådande pandemi 

Svar på Sveriges Advokatsamfunds skrivelse av den 28 januari 2021. 

Växjö tingsrätt har under året som gått vidtagit ett flertal åtgärder för att öka 
säkerheten vid förhandlingar och sammanträden med anledning av Coronaviruset. 
Bland annat har plexiglasskivor satts upp i förhandlingssalarna och antalet 
åhörarplatser begränsats. 

En viktig del i detta arbete är också att antalet personer som medverkar fysiskt på 
plats i rättegångssalen har minskat. När det gäller advokater och biträdande 
jurister finns möjlighet att närvara genom videokonferens. Detta sker för er del på 
sätt som anges på Sveriges Domstolars webbplats, Videokonferens - Sveriges 
Domstolar*. Här finns även kontaktuppgift till person på Domstolsverket som kan 
svara på frågor avseende tekniken. 

Även er part, samt vittnen, har ibland möjlighet att närvara via distans. Det kan 
vara fråga om att närvara från annan domstol via videokonferens, och därmed 
bespara sig smittorisk i samband med resande. Närvaro kan även ske genom 
WebRTC (videokonferens via webbläsare). Det fungerar så att personen närvarar 
med ljud och bild via sin telefon eller dator, t.ex. från hemmet. För att kunna delta 
på ett sådant sätt behöver personen ta kontakt med tingsrätten i förväg och få en 
länk som testar att personen har rätt teknisk utrustning. Poliser och andra som har 
en videokonferensutrustning kan närvara från denna. Ibland kan vidare 
telefonförhör vara aktuellt. 

I samtliga fall där någon vill närvara via länk krävs att frågan ställs till tingsrätten 
om närvaro på detta sätt är lämpligt utifrån vad målet gäller. 

Ovanstående medför att t.ex. den som är lindrigt sjuk (även om covid-19 inte 
konstaterats) eller är i riskgrupp i många fall ändå kan medverka vid en 
förhandling. Det är bra att ni som ombud tar initiativ till medverkan på ett sådant 
här sätt i de fall det kan vara lämpligt. 

~ hälsning 
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Stflagman 

* https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/for-professionella-aktorer/videokonferens/ 
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