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School of Business and Social Sciences Eks. termin: Omprøve Sommer 2014  

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny 

Del/delprøve/fase:    1. år af bacheloruddannelsen 

Fag:  RETSHISTORIE  

Opgavetype: Alm.  

Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden):  2 

Eksamensdag: torsdag, den 28. august. 2014 

Eksamenslokaler: Finlandsgade 8, bygning 5106-5108, 8200 Aarhus N.  

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle – herunder batteridrevet PC som opslagsværk 

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst  
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Kejser Frederik Barbarossas (1152-1190) Skolarprivilegium (1158) 
Trykt i Monumenta Germaniae historica, Leges IV, Const. Band 1, udgivet af Ludwig Weiland, 
Hannover 1893, Nr. 178, p. 249. 

 
»Efter grundig rådslagning med bisper, abbeder, fyrster, grever, dommere og andre fremtrædende 
mænd ved vort hof tilstår Vi alle lærde, der forlader deres land for at kunne studere, og specielt 
professorer i guddommelig og hellig ret, dette nådige privilegium, at de eller deres udsendinge 
sikkert skal kunne rejse til og opholde sig på de steder, hvor videnskaben dyrkes. Vi finder det nem-
lig rimeligt, at de, der gør gode gerninger, beskyttes ved vor gunst og Vort værn. Det er os en særlig 
glæde at forsvare netop dem imod al uret, som ved deres videnskab oplyser verden, og som belærer 
undersåtterne om lydighed imod Gud og Os, hans tjener. Hvor er de ikke at beklage, som af kærlig-
hed til videnskaben drager ud i det fremmede, som bruger deres formue og bliver fattige, som ud-
sætter deres liv for alskens farer, og som ofte – ganske sagesløse – udsættes for korporlig overlast 
fra slette menneskers side – hvilket er utåleligt! 
 Derfor udsteder Vi denne generelle og evigtgyldige lov, at ingen for fremtiden skal driste sig 
til at øve uret over for skolarer, heller ikke skal disse belemres med bødekrav på grund af forbrydel-
ser begået af andre i det fremmede, hvad Vi har hørt er forekommet med hjemmel i forkastelig rets-
sædvane. Alle, der overtræder denne forordning og dens bestemmelser, skal vide, at hvis de selv 
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skulle undlade at gengælde det, så skal de alle præstere firdobbelt bøde over for den stedlige øvrig-
hed, de skal automatisk være æreløse og for evigt miste deres stand. Men hvis nogen af en eller 
anden grund skulle overveje at anlægge sag imod en skolar, så skal denne vælge, om det skal ske for 
hans fyrste eller for hans lærer eller for stedets biskop, som vi har overladt domsmagt i disse sager. 
Men hvis nogen forsøger at stævne ham for en anden dommer, så taber han dermed sit krav, hvor 
retmæssigt det end var. 

Vi befaler, at denne lov skal indføres blandt de kejserlige konstitutioner under titlen “ne filius 
pro patre etc.”. 

Givet ved Roncalia  
i det Herrens år 1158 i november måned.« 

        (oversat af Ole Fenger) 
 

 
SPØRGSMÅL 

 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en beskrivelse af retsvidenskabens historie, metode og 
placering i samfundet i perioden ca. 1150 - ca. 1750. 

 


