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RETSHISTORIE 

Om præjudikater 
Af Anders Sandøe Ørsted: Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed I (1822): 

»Højesterets præjudicater nyde dog i virkeligheden megen anseelse, idet både denne øverste dom-
stol selv antager, at den ikke, uden højst påtrængende grunde, bør forlade den grundsætning, hvoref-
ter den forhen har afgjort borgernes retssager, dels og de underordnede domstole følge de grundsæt-
ninger, som de vide at være erkendte ved Højesteret. Det er vistnok af yderste vigtighed for et folk, 
at retfærdigheden plejes efter faste og lige grundsætninger, på hvilke man kan stole, og efter hvilke 
man kan vide at indrette sig. Jo mere det kommer an på dommernes foranderlige meninger, jo 
ufuldkomnere og usikrere er retstilstanden. Dersom man ubetinget ville antage, at ethvert af de 
enkelte dømmende individer blot havde at lægge sin subjektive overbevisning til grund for sit 
votum, uden at tage hensyn til hvad der forhen, i lignende tilfælde, var blevet kendt for ret, så ville 
en enkelt af de tilforordnedes fra- eller tiltrædelse kunne forårsage, at det modsatte af, hvad der en 
dag, ved den øverste domstol, var kendt for ret, blev næste dag erklæret for ret ved samme øverste 
domstol. Herved ville såvel folkets agtelse for retsplejen som den indbyrdes sikkerhed lide et 
frygteligt afbræk. Også ville en sådan foranderlighed være så meget mere anstødelig, som dommene 
afsiges i kongens eget navn hvilken i mange henseender betydningsfulde form også synes at fordre, 
at de engang erkendte grundsætninger vedvarende følges, uden hensyn til individernes vekslende 
meninger. 
 Vel er det muligt at Højesteret engang har afgjort et tvivlsomt retsspørgsmål anderledes, end der 
senere findes anledning til at besvare samme; men det er lige så tænkeligt at den mening, som nu 
har de flestes bifald, kan være fejltagende, som at dette var tilfældet med den forhen antagne. 
Forsåvidt er man altså lige meget udsat ved at gå efter præjudicater og ved at behandle hver retssag 
for sig, uden hensyn til, hvorledes andre lige sager have været behandlede. … Skulle en skadelig 
grundsætning have indsneget sig i praksis, står det desuden til den lovgivende magt at afhjælpe dette 
onde på samme måde som om en skadelig lov var given.« 
 

Med udgangspunkt i teksten ønskes en begrundet stillingtagen til opfattelsen i Europa i 1700- 
og 1800-tallet af 

1) Domstolenes placering i statsstyret 
2) Retspraksis som retskilde. 
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RETTEN I SAMFUNDET 

Igennem det seneste årti er henvisninger til danskernes retsfølelse blevet hyppigere, når danske 
politikere skal legitimere strafændringer, som regel til det strengere. I kronikken ”Retsfølelse – ret 
eller følelse?”, der blev bragt i Politiken den 10. januar 2011, kommenterede forhenværende høje-
steretspræsident Torben Melchior denne udvikling. 

 »… Mit ærinde er … at se på, om der er hold i nogle politikeres hyppige påberåbelse af retsfølelse 
som argument for strafskærpelse. I august 2010 har Københavns Universitet offentliggjort en stor 
undersøgelse … [om] Danskernes retsfølelse og retsfornuft … [og] Det umiddelbare svar er: Ja, 
befolkningen vil have strengere straffe. I … [et politisk partis] program for retspolitik … kan man 
da også læse, at ”domstolene ofte er ude af trit med befolkningens holdning til straffe”. 

En væsentlig begrundelse for … skærpelser har været hensynet til ofrene og til befolkningens 
retsfølelse ... [fordi] ”der var opstået et svælg mellem befolkningens retsfølelse og straffene, som 
var uholdbart”. Derimod har man ikke lagt afgørende vægt på, om disse skærpelser rent faktisk har 
en samfundsmæssig nytte ved at mindske risikoen for fremtidig kriminalitet – ud over, at den 
domfældte ikke begår kriminalitet, så længe han sidder inde. Mange politikere er vist godt klar over, 
at et langvarigt fængselsophold ikke mindsker risikoen for ny kriminalitet – måske snarere tværti-
mod. Forskningen viser, at der ikke er en klar sammenhæng mellem straffens længde og kriminali-
tet, men man prioriterer hensynet til retsfølelsen, herunder hensynet til ofrene, højere. ... 

Retsfølelse kan være af væsentlig betydning, også for dommere. Derfor er det væsentligt at se på, 
hvordan retsfølelsen dannes. … Folk får typisk deres viden om straffesager fra medierne, og medi-
erne påvirker samfundet gennem deres redaktionelle valg. De omtaler ikke de mange almindelige 
lovovertrædelser, men kun de få alvorlige forbrydelser. … Medierne interesserer sig sjældent for 
nuancerne i en straffesag. De redegør ikke for, hvorfor retten er nået til en lavere straf end forudsat 
af den offentlige mening. Så det vil i medierne ofte se ud, som om domstolene igen har været for 
slappe. Det hænder, at udtalelser fra politikere kan være med til at underbygge dette indtryk. 

Hvad er retsfølelse? Der er den generelle retsfølelse, dvs. den opfattelse, folk generelt har af, 
hvordan der skal straffes, uden at kende noget nærmere til sagen. Og der er den informerede retsfø-
lelse, dvs. den opfattelse folk får, når de kender sagens konkrete omstændigheder. Der er stor 
forskel på den generelle og den informerede retsfølelse. … 
 
[Undersøgelsen] viser … at befolkningens generelle syn på straf er løsrevet fra virkeligheden. Folk 
har misvisende forestillinger om, hvordan domstolene faktisk straffer. Undersøgelsen har også 
belyst den informerede retsfølelse. … I samtlige sager har befolkningsflertallet undervurderet 
domstolenes strenghed. Folk tror altså, at domstolene er langt mildere, end de faktisk er. Det er 
interessant. Det betyder nemlig, at de ønsker om strengere straffe, som kommer til udtryk, når man 
spørger om den generelle retsfølelse, ser ud til at skyldes uvidenhed om, hvilke straffe domstolene 
faktisk idømmer. … 

[Undersøgelsens deltagere] skulle svare på, … hvad man selv syntes, at straffen burde være. … Et 
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flertal vil gerne se en nytte med straffen, f.eks. i form af betinget dom med samfundstjeneste, 
konfliktråd eller erstatning til offeret. Der er en klar tendens til, at folk ønsker at gøre noget, der 
nytter og er til gavn for alle parter: offeret, gerningsmanden og samfundet. Der er altså noget, der 
tyder på, at jo mindre man kender til sagen – f.eks. hvis man blot kender den fra medierne – des 
strengere er bedømmelsen. Og omvendt: Når man skal afgøre en retssag, får man mange flere 
oplysninger og tenderer mod at være mildere, end man er i sine generelle holdninger, fordi tiltaltes 
forhold og baggrunden for lovovertrædelsen er belyst. … 

Vi har en vis viden om, hvordan lægdommere [dvs. privatpersoner, som ikke er juridiske dommere, 
men medvirker ved pådømmelsen af straffesager som nævning eller domsmand] dømmer sammen-
lignet med de juridiske dommere … lægdommere [er] i langt de fleste sager … enige med de 
juridiske dommere vedrørende strafudmålingen. Lægdommerne skal repræsentere befolkningens 
opfattelse, og når de normalt er enige med den juridiske dommer, tyder det på, at domstolenes 
praksis ikke er ude af trit med befolkningens informerede retsopfattelse. Erfaringen viser i øvrigt, at 
når lægdommerne er uenige med den juridiske dommer, trækker de ofte strafudmålingen i formil-
dende retning. Ved lægdommeres medvirken i rigtige straffesager ser vi en konkret udmøntning af 
den informerede retsfølelse. Lægdommerne ser de tiltalte og ofrene som mennesker. De ser, at sagen 
har omstændigheder, som ikke kommer frem i mediernes gengivelser – og heller ikke altid er 
synlige i nogle politikeres henvisning til retsfølelsen som begrundelse for strengere straffe. … 

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvad folk tror, at straffen er for lovovertrædelse, og 
hvilken straf der faktisk udmåles. Folk tror, at domstolene er meget mildere, end de er. Men hvis 
folk selv skulle dømme, ville de … være meget mere tilbageholdende med at anvende fængselsstraf, 
og især lange fængselsstraffe, end domstolene. … Den store forskel på befolkningens generelle 
retsopfattelse og virkeligheden ved domstolene viser, at der er behov for at orientere om, hvorledes 
domstolene rent faktisk dømmer i straffesager – så ret og følelse kan nærme sig hinanden.« 
 

Der ønskes en kritisk analyse af tekstuddraget med særlig fokus på  

a) formålet med at straffe i samfundshistorisk og samfundsfilosofisk belysning 
b) forholdet mellem fornuft og følelser i forhold til strafferetlige problemstillinger.  
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