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Almindelig retslære – Vinter 2015/16 
 
 
Spørgsmål 1 

Diskuter med udgangspunkt i nedenstående tekststykke og med inddragelse af relevant retsfilosofi 
O.W. Holmes’ teori om ’den onde mand’.   

»Jeg hævder på ingen måde, at der ikke findes et videre perspektiv, i hvilket sondringen mellem ret 
og moral bliver sekundær og ubetydelig, ligesom alle matematiske sondringer blegner i forhold til 
uendeligheden. Til gengæld hævder jeg, at denne sondring er af afgørende betydning for den gen-
stand, vi skal forholde os til i det følgende – den rette indsigt i og beherskelse af retten som en 
metier og en samling dogmer med klart erkendte grænser. Jeg har netop beskrevet den praktiske 
årsag til at hævde noget sådant, for ønsker man at forstå retten, og intet andet end retten, må man se 
på den som et ondt menneske, der ikke bekymrer sig om andet end de materielle konsekvenser, en 
sådan viden sætter ham i stand til at forudsige, og ikke som et godt menneske, der søger sine grunde 
til at handle, det være sig inden for eller uden for loven, i de mere vage sanktioner, som samvittig-
heden opstiller.« (Fra Rettens vej (1897) af Oliver Wendell Holmes Jr. (Oversat af Tom Haveman)).   

 

Spørgsmål 2  

Diskuter med udgangspunkt i nedenstående tekststykker og med inddragelse af relevant retsfilosofi 
og retskildeteori anvendelsen af et såkaldt’ Brandeis Brief’. 

I sagen Lochner vesus New York (1905) erklærede den amerikanske højesteret en lov udstedt af 
staten New York, der indskrænkede arbejdstiden for bagere til maksimum 10 timer, for forfatnings-
stridig, idet den krænkede den forfatningsbeskyttede kontraktsfrihed mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager. Dommen er ofte blevet beskrevet som den formalistiske retlige tænknings triumf over 
hensynet til de faktiske arbejdsvilkår.  

Få år senere blæste der dog ganske andre vinde i den amerikanske højesteret i sagen Muller versus 
Oregon (1908), der denne gang omhandlede kvinders arbejdstid. Oregon var repræsenteret af advo-
katen Louis Demnitz Brandeis (1856-1941), der senere er blevet en kendt figur i den pragmatiske 
retsfilosofi.       

»Problemet var, hvorvidt staten Oregon var berettiget til at gennemføre en lov, der begrænsede 
kvinders daglige arbejdstid til 10 timer, uden herved at krænke forfatningens beskyttelse af 
arbejdsgiverens ejendomsret. Som argument for, at Oregon var berettiget til at gennemføre en sådan 
lov, påberåber Brandeis sig hverken tidligere retsafgørelser eller nogle teorier om, hvordan forfat-
ningen bør fortolkes i sådanne sager. I stedet fremlægger han en lang beskrivende redegørelse, hvor 
han gennem medicinske undersøgelser, statistiske oplysninger og case studies søger at påvise, at en 
længere arbejdstid end 10 timer medfører så betydelige psykiske og fysiske skadevirkninger, at der 
herved må være godtgjort et socialt behov for at sikre en rimelig arbejdstid, og dette behov må 
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retten tilgodese. En sådan redegørelse betegnes senere som ’a Brandeis Brief’.« (Fra Pragmatisk 
Retsteori (2001) af Jørgen Dalberg-Larsen). 

 

Spørgsmål 3  

Redegør for forholdet mellem ’positivisme’, ’logisk positivisme’ og ’retspositivisme’. 


