
  
 

RETSSOCIOLOGI reeksamen sommer 2018 

 

Weekendavisen 9. marts 2018: “Af god familie” af Joakim Jakobsen 

»Verdens mest sekulære samfund har fået sharia-logik ind ad bagdøren til retssystemet. Det er 
konklusionen efter en dom, som har chokeret den svenske offentlighed. 

Sagen handler om et par i Sundbyberg i det nordlige Stockholm. Her meldte kvinden i foråret 
2015 sin mand, der er irakisk statsborger, til politiet for gentagne tilfælde af vold. I februar 
[2018] blev sagen afgjort ved tingsrätten [byretten] i Solna … 

I en opsigtsvækkende gennemgang af skyldsspørgsmålet afviser domsmændene kvindens ankla-
ger med henvisning til hendes muslimske indvandrerbaggrund:  

“Det normale i ’disse kredse’ er endvidere, at hvis en kvinde mishandles, fortæller hun det 
til familiemedlemmer, så sagen kan løses inden for familien. Den kendsgerning, at anmel-
deren ikke har sagt til hans slægtninge, at han slog hende, men i stedet gik til politiet, 
svækker hendes troværdighed yderligere. XX’s [Mandens] familie forekommer at være en 
god familie til forskel fra hendes, hvilket også har betydning for vurderingen af skylds-
spørgsmålet.” 

Dermed blev manden frifundet. 

I svenske domsmandssager assisterer tre lægdommere den juridiske dommer, alle tre udpeget af 
de politiske partier i retskredsen. I tilfælde af stemmelighed kommer tvivlen den anklagede til 
gode, og dette var tilfældet i Solna-sagen.  

Dommeren og én domsmand ville kende manden skyldig, men de to andre domsmænd motivere-
de altså frifindelsen med klansystem og sharia-lignende begrundelser om kvindens plads. Og så 
gik han fri.« 

Dommen er anket til næste retsinstans: hovrätten (svarer til landsretten i Danmark), og de to 
domsmænd er begge blevet ekskluderet af deres parti og dermed også strøget af listen over læg-
dommere. 

Partileder for Centerpartiet, som de to lægdommere kom fra, skrev på twitter: 

»Forfærdelig dom i Solna. Hårrejsende ræsonnementer og værdier, som ikke har noget at gøre i 
en retsstat. Disse holdninger har ingen plads i vores parti. Centerpartiet bygger på alle menne-
skers ligeværd og lige rettigheder.« 

 

Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i ovennævnte tekst og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 

1) Lægdommernes rolle i det danske retssystem samt fordele og ulemper ved læg-
dommeres medvirken i retssager. 

2) Forskellige opfattelser af berettigelsen af lægmænd i de retsanvendende organer i  
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retssociologisk teori.  

 


