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CHAT MED JK EFTER DEBATTPROGRAMMET ARGUMENT,
SVT 1, TORSDAGEN DEN 6 DECEMBER 2007 KL. 22 (HÄR I UTDRAG).
Välkomna att ställa era frågor om Catrine da Costa-fallet till Göran Lambertz.
Fråga: Hej Göran, jag har en fråga om vad din roll egentligen är. Ibland får jag
uppfattningen att du är medborgarnas ombud mot makten men ibland att du är
regeringens advokat. Vilken funktion har du egentligen som justitiekansler? Johan
Svar: Hej Johan. Jag är både tillsynsman över myndigheterna och statens advokat.
Det betyder att jag ibland försvarar myndigheterna och ibland inte. Dubbla roller
alltså. Göran Lambertz
Fråga: Kammarrätten prövade uteslutande om läkarna hade utfört styckningen av
Catrine da Costa. Någon brottmålsprövning var det inte fråga om. Det skedde
däremot i tingsrätten. Efter en djupgående bevisprövning av allt material i målet
fann en enig kammarrätt att det var ställt utom varje rimligt tvivel att obducenten
var den person som tillsammans med allmänläkaren hade utfört styckningen.
Därför fick de inte heller behålla sina läkarlegitimationer. Kan man få 40 miljoner
kronor i skadestånd för det? Money, money
Svar: Nej. Men om det nu skulle göras en bedömning att det var fel då, då kan man
kanske få skadestånd. Jag har dock inställningen, som Du hörde, att det inte var
något fel, i varje fall inte ett sådant fel som man kan få skadestånd för. Göran
Lambertz
Fråga: Kan man fortfarande bli beskylld av en domstol för att ha styckat en kropp
och ändå inte få ett sådant påstående prövat i en högre instans? Johan T
Svar: Ja, det kan man. Men kanske är domstolarna i dag lite försiktigare med att
göra sådana uttalanden. Göran Lambertz
Fråga: Hur tycker du att läkarna ska göra för att få upprättelse? Att bli offer för en
sådan skrivning i ett domskäl måste väl rättssamhället tvingas rätta till, t ex? Maria
Svar: Jag tror att deras bästa chans är just att driva en skadeståndsprocess mot
staten. Som Du vet ansåg man då att man inte behövde rätta till den där
skrivningen. Efteråt kan man tycka att det var olyckligt, men den står sig. Göran
Lambertz
Fråga: Att stycka en död människa och lägga delarna i plastpåsar, är inte det sjukt.
Jag har inget förtroende för sådan läkare. Spelar ingen roll hur lång tid det gått.
Anne
Svar: Det är jättesjukt. Frågan är ju bara om de är skyldiga eller inte. Det är det de
säger att de inte är. Och bevisningen är inte så rasande stark för att de är skyldiga.
Men jag vet inte hur det är med det. Göran Lambertz
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Fråga: Hur tycker du som JK att det är när fd obducenter och fd prostituerade 2030 år senare kommer och begär upprättelse och rekordskadestånd? Jag menar har
man inte gått vidare på 20 år så lär man väl inte göra det med en offentlig ursäkt
och några miljoner på fickan... Jacob
Svar: Ja, vad ska jag säga. Om de verkligen är oskyldiga så tycker jag att det är
mycket begripligt att de försöker få en upprättelse. Så det kan man nog inte klandra
dem för. Om de sedan lyckas få ett bättre liv av pengar, det vet man ju inte. Göran
Lambertz
Fråga: Preskriptionstid - ett hån mot oss som inte ensamma haft kompetens och
kraft att slåss mot systemet. ulla olsson
Svar: Ja, ibland kan nog preskriptionstiden kännas - och vara - orättvis. Det förstår
jag. Göran Lambertz
Fråga: Du håller visserligen med om att fel begåtts, men när det gäller företräder
du en maktposition och statens ofelbarhet? lasse
Svar: Nja, det kan begås fel som inte ger rätt till skadestånd. Och det kan ske
olyckliga saker som inte heller ger rätt till skadestånd. Sedan är det ju en sak att det
är jag som ska försvara staten. Och då ska jag ta fram de argument som finns.
Göran Lambertz
Fråga: Om någon annan person hittas o döms för mord o styckning av da Costa,
ökar chansen för läkarna att få skadestånd då? eller kan staten fortfarande hävda att
ingen gjort ngt fel... Maria
Svar: Då ökar chansen för dem. Då får de säkert resning, och kanske också
skadestånd. Göran Lambertz
Fråga: Har du läst Lars Borgnäs bok: SANNINGEN ÄR EN SÄLLSYNT GÄST?
En mycket bra och gedigen bok, som ger en helt annan bild än Per Lindebergs. Eva
Svar: Hej Eva. Ja, jag har läst den. Och jag tycker också att den är bra. När jag
läste Lindeberg trodde jag att de var oskyldiga. När jag läste Borgnäs trodde jag att
de var skyldiga! Göran Lambertz
Fråga: Detta är ett historiskt rättsfall. Tänker du på hur din roll i denna sak kommer
att beskrivas i historieböckerna? lasse
Svar: Nej, det tänker jag inte på. Jag försöker helt enkelt göra så rätt jag kan. Göran
Lambertz
Fråga: hur kan man stycka en kropp utan att ha någon delaktighet i den människans
död. det måste ju i så fall finnas en dödsattest på den. jag är övertygad att
obducenten vet precis hur hon dog. det finns inte en annan förklaring. hur kunde
det sjabblas bort med sveriges mest skickliga jurister inblandade. är den svenska
rättsväsendet så fruktansvärt dåligt? susanne
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Svar: Man kunde inte döma för mord eftersom hon kunde ha dött genom en
olyckshändelse, t.ex. i sexlekar. Så skrev man i alla fall. För min del vet jag, som
jag har sagt, inte vad jag ska tro i skuldfrågan. Göran Lambertz
Fråga: PÅ senare år har det konstaterats att den tekniska bevisningen pekar bort
från läkarna. Har det påverkat din syn på skuldfrågan? Stef
Svar: Jag vet inte om man kan säga att bevisningen pekar bort från dem. Kanske
lite grand. Det har nog egentligen inte påverkat min syn på skuldfrågan. Göran
Lambertz
Fråga: Läkarna förlorade väl inte sina legitimationer enbart pga av en ev. felaktig
dom. En av dem lade ju ut en bild på sin döda hustru på internet och hade
prostituerade och samlade kranier på jobbet. Läkaretik? Inte konstigt att de
förlorade legitimationerna. Eva
Svar: Jag tror att det berodde helt och hållet på att de ansågs skyldiga till
styckningen. Göran Lambertz
Fråga: Om läkarna mot allo förmodan får sitt lilla skadestånd har "rättstaten"
Sverige brakat samman fullständigt. Money, money
Svar: OK. Vi får se. Göran Lambertz
Inlägg: Nu slutar chatten med Göran Lambertz. Moderator
Tack för alla trevliga inlägg och intressanta frågor. Roligt att det är så många som
är intresserade av detta ämnesområde. Tänk på att odla Ert rättspatos, är Ni snälla.
Godnatt! Göran Lambertz

