Hur går det till
i tingsrätten?
Tvistemål

Vid huvudförhandlingen deltar
normalt:
• Rätten (en alternativt tre jurist
domare eller en juristdomare och tre
nämndemän i vissa familjemål)
• En protokollförare
• Parterna
• Parternas ombud

Ibland deltar:
• Vittnen
• Tolk

Vid den muntliga förberedelsen består
rätten enbart av en juristdomare

protokollförare

ordförande

kärande
svarande
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Muntlig förberedelse
Under förberedelsen av tvistemålet kallas parterna oftast till
ett sammanträde. Syftet är att
klarlägga parternas inställning
och att undersöka möjligheten
att få parterna att komma överens. Om frågan inte blir löst vid
sammanträdet bokas parterna
till en huvudförhandling.
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Hur går det till i tingsrätten vid
en huvudförhandling?
Vad händer i rättssalen?
Tingsrätten kallar in parterna till
rättssalen via högtalare.
Vittnen får oftast inte vara
med inne i rättssalen innan de
hörs. Därför är de ofta kallade
till en senare tidpunkt. Anledningen till att de inte får vara
med under hela förhandlingen
är att de kan påverkas av vad de
andra säger i rättssalen.
Parterna talar om sina
yrkanden
Käranden som har lämnat in en
stämningsansökan till tingsrätten, talar om vad han eller hon
vill att tingsrätten ska besluta.

Därefter får svaranden som
stämningsansökan riktats mot,
tala om vad han eller hon går
med på eller motsätter sig.
Parterna håller
sakframställning
Parterna får berätta om bakgrunden till tvisten och ange
de fakta som de stödjer sig på.
Detta kallas för sakframställning.
Skriftliga bevis gås igenom.
Förhör med parterna
Om parterna har åberopat
förhör med sig själva så hörs
de. Den som hörs under sanningsförsäkran och medvetet
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talar osanning, eller låter bli att
berätta det han eller hon vet,
kan dömas för brottet osann
partsutsaga. Förhören spelas in
med ljud och bild.
Förhör med vittnen
Den som vittnar ska först avlägga vittnesed. Rättens ordförande
läser upp eden och vittnet säger
efter. Den som medvetet talar
osanning under ed, eller låter
bli att berätta det som han eller
hon vet, kan straffas för brottet
mened.
Sedan får parterna ställa frågor
till vittnet och så även rätten.

I vissa situationer kan tingsrätten hålla vittnesförhör per
telefon eller via videokonferens.
Slutanföranden
När alla bevis lagts fram får
parterna slutföra sin talan. De
beskriver då vad de anser vara
bevisat och hur de anser att
domstolen bör döma. Det kallas
för pläderingar
Om parterna begärt ersättning
för rättegångskostnader eller har
rättshjälp lämnar ombuden in
kostnadsräkningar.
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Överläggning
Efter förhandlingen diskuterar
domarna målet och bestämmer
hur de ska döma. Detta kallas
för överläggning. Varje domare
har en röst. Ingen utomstående
har rätt att vara med vid överläggningen. Vad som sagts under
överläggningen är hemligt även
efter att domstolen har meddelat
dom eller beslut.

Tingsrättens dom
När förhandlingen avslutats
talar ordföranden om vilken
dag och vilket klockslag som
domen kommer att meddelas.
I vissa fall avkunnar tingsrätten
domen omedelbart efter sin
överläggning.
Tingsrätten skickar alltid ut
domen per post till parterna.
Vittnen och övriga kan, mot
en avgift, beställa en kopia av
domen på tingsrättens kansli.
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Praktisk information inför
rättegången
Tingsrätten försöker planera
förhandlingarna så att ingen
behöver vänta i onödan. Tyvärr
går det inte att helt undvika
väntetider och förseningar då
och då.

Inne i rättssalen finns möjlighet för parter, vittnen och åhörare att koppla in en hörsnäcka
för att bättre höra det som sägs
i salen. Har du hörapparat finns
även möjlighet att låna dyna för
talslinga, säg till i informationsdisken vid behov.

Informationen finns även på
www.sodertornstingsratt.domstol.se

