
_FlJrl5. u.u ua errs ert Derafrer- lar Dll art De om oem ocn an- terser morKare. langt batffe saker vr kan gora

@
F@".tr

ffi
#;.
i:i.'tr ,

lii:::'i'',
ti:rr 

.iET

!!'
m..
eri

e?:ia*$ae & d* r,-i3 J7en.)
Juridik
är inte
mate-
matik
På attt sätt försöker gamle
JK:n Göran Lambertz rätt-
f;irdiga sin granskning år
2006 av Quick-domarna.
Men att endast läsa doms-
krifter iir en bedräglig kvali-
tetskontroll. Tillsl.nsml'n-
digheten borde veta bättre.

I rättvisans namn vill jag
berätta om egna erfarenhe-
ter av hur bedömningen går
till i tingsrätten och howät-
ten. Förhoppningen är att
mer enhetliga och logiskt
stnrkturerade bedömnings-
metoder skall införas för att
utrnlrrna i tillförlitligare
domslut med bättre förut-
sägbarhet, så att nidbilden
om domstolarna som ett lot-
teri utraderas.

Efter att en rättegång har av-
slutats har rätten överlägg-
ning, som beroende på må-
lets omfattning och kom-
plexitet kan ta en halv till
fleratimmar i anspråk.-

Med framröstat domslut i
fokus formuleras domen
med bakgrund, yrkanden,
grunder och anförd bevis-
ning samt domskiil och
sanktioner. Domen skrivs av
rättens ordförande eller re-
ferent.

Domskriften offenttiggörs
efter några veckor, men
dessförinnan ej till nämnde-
männen, trots att dessavote-
rat med samma röststyrka
som juristdomarn4 samt
förtecknas i rättegångs-
protokollet och även som
medverkande till dornsluret.
Ddrför kan inadekvata vink-
lingar och förbryllande ord-
val ingå i domen utan lek-
m annadomarnas samtycke.

Det tycks mig som om )rngre
domare i tingsrätten ogillar
nämndemän. Kanske dr det
därför som många yrkesdo-
mare tar rundlig tid att bre-
da ut sig om de omständig-
heter som framkommit un-
der huvudförhandlingen
och hur domen måste falla.
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Göran Lambertz är föremå|. för debatt.

Efter detta tunga "argu-
menttäcke" far niimnde-
männen lov att yttra sig.

Den oerfarne och osäkre
tappar eventuellt civillctrage
och blir servil med oreserve-
rat bifall till ordförandens

"Nog är det en
rättsskandal när
åtta morddomar
inte håLLer mått-
tet efteratt den
morddömde tar
tillbaka aLLa
erkännanden."

åsikt. Likväil kan samma
nämndeman ha förfiktat an-
nan uppfaffning i samtal med
sina kollegor under sista ras-
ten. Modigare samhdllsre-
presentanter med förnuft
och livserfarenhet får diir-
med sdllan fullt gehör för av-
vikandemening.

Niir jagvar nämndeman r
howätten gick det till på an-
nat sätt. Ofta så att den f,års-
kaste nämndemannen fram-
förde sina åsikter först och
ddrefter kollegan och sedan
de tre juristdomarna med
ordftiranden sist.

ldeatet var lrtterligare en
runda för att dryfta liimplig
sanktion för fastställt brott.
Inga åsikter utestängdes,
utan allt kom upp på bordet
- lika demokratisk som
sympatiskt med säkrare
domslut som följd!

Nog åir det en rättsskandal
ndr åtta morddomar inte
håller måttet efter att den
mor'ldömde tar tillbaka alla
erkännanden. Kvar fanns ju
inga fullgoda bevis! Måhiin-
da blev den örsta domen
mot Quick "ett rättesnöre"
för efterföljande bedöm-
ningar av den mängd mord-
fall somviintade.

Likheten inför lagen mås-
te förbättras! Tidigare justi-

Arkiwoto: FREDRIK SANDBERG

tieministrar (Geijer med fle-
ra) och dldre juridikprofes-
sorer har under lång tid
framhållit att domstolarna
måste stödja staten och dess
rättstjänare före medbor-
garnal

OK att pol.iser, häktesperso-
nal, åklagare och advokater
bör viirnas, men detta ska
ske genom bättre utrust-
ning, utbildning, psykolog-
hjåilp, löner etcetera! Abso-
lut inte genom att principen
om allas likhet inför lagen
undergtävs, vilket sedan
liinge ffirekommer i Sverige.

Fl.er skamfläckar dväljs
bland "gräsrötter", sorn hop-
pas att någon granskar vad
"haveristerna" varit med
om. Tlvdrr har endast medi-
erna tillgång till allt ljus på
scenen. Ndr anmäler sig nå-
gon journalist med Hannes
Råstams hiingivenhet?

Bertil Burström
Munka Ljungby
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