Välkommen
på studiebesök

Södertörns tingsrätt
Södertörns tingsrätt är en av de
största domstolarna i Sverige.
Tingsrätten ligger i Flemingsberg,
söder om Stockholm. Det geografiska området som hör till tingsrätten består av Huddinge, Haninge,
Botkyrka och Nynäshamns kommuner samt av församlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten,
Skarpnäck, Skärholmen och Vantör
i Stockholms kommun. Tingsrätten
är indelad i åtta dömande enheter
och en administrativ enhet.

Rättegångar
Det förekommer dagligen en
mängd rättegångar i brottmål
och tvistemål i tingsrätten. Rättegångarna är oftast offentliga
och åhörare kan utan anmälan
komma in i salarna och lyssna

förutsatt att åhörarplatserna
räcker till för alla. Rättegångsdagarna inleds vanligen kl.09.00
på morgonen och efter lunch
kl.13.00. Flera mål kan vara utsatta under dagen.

Studiebesök/skolklassbesök
Många elever vid högstadierna
och gymnasierna i tingsrättens
upptagningsområde och vid
Södertörns högskola besöker
som ett led i undervisningen
rättegångar och lärarna kontak-

tar tingsrätten dessförinnan för
att försäkra sig om att det finns
lämpliga mål att lyssna på vid
tidpunkten för det tänkta studiebesöket.
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Bättre service till besökare vid rättegångar
För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av
besöket som möjligt har tingsrätten beslutat att införa nya
rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten
är att ni i förväg ska veta vilka
mål ni ska lyssna på och kunna

förbereda er. Vidare kommer ni
att få muntlig information om
rättegången av ordföranden vid
förhandlingen eller någon annan medarbetare på tingsrätten.
Ni ska även beredas tillfälle att
ställa frågor och senare även få
del av den skriftliga domen.

Så här bokar ni ett skolklass- eller annat studiebesök
1. Ring Södertörns tingsrätts
administration 08-561 662 40
och boka in ett besök. Administratören ser ut mål som
kan passa er och kopplar
vidare till den enhet på tingsrätten som handlägger det
målet eller de målen om det
rör sig om flera mindre mål.
Om ni ringer långt i förväg
görs en preliminär bokning
och ni får ett telefonnummer
till den aktuella enheten som
ni kan ringa när det återstår
cirka en månad till ert besök.
2. Sekreterare på den aktuella
enheten bokar in besöket
till en förhandling som
börjar antingen kl.09.00 eller
13.00. Ni får då information

om vilka brott rättegången
kommer att handla om.
3. Ni får lämna uppgifter om
kontaktperson, antal besökare, årskurs m.m. till sekreteraren på enheten.
4. Enheten skickar en stämningsansökan till kontaktpersonen där personnummer och adresser på de
inblandade är överstrukna.
I stämningsansökan kan ni
se vilket brott det är fråga
om och vilken bevisning
(t.ex. vittnen) som åklagaren hänvisar till.
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Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten
1. Kom till tingsrätten 20
minuter före förhandlingen.
Anmäl er i Receptionen så
får ni veta vilken sal som
rättegången ska vara i. Där
möts ni av ordföranden eller
protokollföraren som informerar er om hur rättegången
kommer att gå till.

2. Efter förhandlingen får ni
tillfälle att ställa frågor till
ordföranden eller någon
annan medarbetare på
tingsrätten.

Så här får ni information efter rättegången
1. En kopia av domen i målet
skickas till er.

2. Ni är alltid välkomna att
ringa till tingsrätten för mer
information
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Information om domstolen och om
hur rättegången går till
För mer information om tingsrätten gå gärna in
på tingsrättens hemsida
www.sodertornstingsratt.domstol.se
För mer information om hur en rättegång går till
gå gärna in på Rättegångsskolan på webben:
www.rattegangsskolan.se
Vad tyckte ni om studiebesöket?
Vi vill gärna veta hur ni blev bemötta av tingsrättens personal vid studiebesöket och om besöket
motsvarade era förväntningar. Vi är därför tacksamma om ni besvarar vår utvärderingsenkät på
tingsrättens hemsida:
www.sodertornstingsratt.domstol.se/utvardering

www.sodertornstingsratt.domstol.se

