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Säkerhet i rättssalen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga
ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för
regeringen.

Motivering
Kameraövervakning i domstol är ett värdefullt verktyg för att kunna upprätthålla
ordningen, göra säkra ingripanden och förebygga brott. Den möjligheten bör finnas
även inne i rättssalarna. I rättspraxis har dock fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 § RB
ansetts hindra att tillstånd ges till kameraövervakning.

I domstolarnas förhandlingssalar finns två olika larmsystem. Det ena är möjligheten att
kalla på vakt, vilket innebär att ett larm går till domstolens vakter i byggnaden.
Möjligheten att kalla på vakt används i första hand vid mindre störningar som kan
klaras upp utan att polis kallas till platsen. Det andra innebär att larmet går både till
domstolens vakter och till en larmcentral som kontaktar Polismyndigheten eller, i vissa
större städer, direkt till Polismyndigheten. Detta är främst avsett att användas i
överfallssituationer och vid allvarligare incidenter. Om överfallslarmet aktiveras sänds
ljudet från rättssalen automatiskt ut till domstolens reception för att de ordningsvakter
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och polismän som ska gå in i salen ska kunna bilda sig en uppfattning om situationen.
Domstolsverket och domstolarna har framfört önskemål om att man även ska få
överföra bilder från salen om överfallslarmet aktiveras.

En bildupptagning i eller en bildöverföring från rättssalen får enligt dagens regler ske
endast om det följer av lag (5 kap. 9 § RB). Sådana lagregler finns i bl.a. 6 kap. 6 § och
6 kap. 6 a § RB och tar som regel sikte på domstolens behov av att kunna ta upp bilder
för att dokumentera ett förhör som lämnas i bevissyfte. Det finns däremot inte någon
bestämmelse som tillåter att bilder tas upp och överförs från en rättssal om
överfallslarmet aktiveras.
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