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»KAPITEL 6 
Om Englands forfatning 

 
Der er i hver stat tre slags myndighed: den lovgivende myndighed, den udøvende myndighed med 
hensyn til sager der hører under folkeretten, og den udøvende myndighed over sager som hører 
under den borgerlige ret. 
 I kraft af den første giver fyrsten eller øvrigheden love der gælder for en tid eller altid, og forbed-
rer eller ophæver dem som er givet. I kraft af den anden slutter han fred eller fører krig, sender eller 
modtager gesandtskaber, opretholder sikkerheden og forhindrer invasioner. I kraft af den tredje 
straffer han forbrydelser eller dømmer i private stridigheder. Vi vil kalde denne sidste den dømmen-
de myndighed, og den anden helt enkelt statens udøvende myndighed. 
 En borgers politiske frihed er den sindsro der stammer fra den overbevisning enhver har om sin 
sikkerhed; og for at man kan have denne frihed, må regeringsformen være af en sådan art at en 
borger ikke behøver at frygte en anden borger. 
 Når den lovgivende og den udøvende myndighed er samlet hos samme person eller i det samme 
korps af embedsmænd, er der ingen frihed, for så kan man frygte at den samme monark eller det 
samme råd som indfører tyranniske love, udfører dem tyrannisk. 
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 Der er heller ingen frihed hvis den dømmende myndighed ikke er adskilt fra den lovgivende og 
den udøvende. Hvis den dømmende myndighed faldt sammen med den lovgivende, ville magten 
over borgernes liv og frihed være vilkårlig, for dommeren ville være lovgiver. Hvis den var forenet 
med den udøvende myndighed, ville dommeren kunne få styrke til at undertrykke. 
 Alt ville være tabt hvis den samme mand eller den samme forsamling af fremstående mænd, 
enten fra adelen eller fra folket, beherskede de tre myndighedsområder: at give love, at udføre de 
offentlige beslutninger og at pådømme angående forbrydelser og private stridigheder. 
…  
 Den dømmende myndighed bør ikke overlades til en permanent forsamling, men bør udøves af 
personer der tages fra folket1 på visse årstider og på en måde der er fastsat ved lov, for at danne en 
domstol som kun sidder så længe det er nødvendigt. 
 På denne måde bliver den dømmende myndighed der er så forfærdelig blandt mennesker, hver-
ken knyttet til en speciel stand eller særlig profession, og bliver derfor så at sige usynlig og lig nul. 
Man har ikke hele tiden dommerne for øje, og man frygter øvrigheden, men ikke den enkelte 
embedsmand. 
… 
 Men skønt domstolene ikke bør være faste og uforanderlige, bør dommene være det i så høj grad 
at de aldrig er andet end en præcis gengivelse af loven. Hvis de var dommerens personlige mening, 
ville man leve i dette samfund uden nøjagtigt at kende de forpligtelser man har over for det.« 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en beskrivelse af betydningen af Montesquieus (1689-
1755) tanker i værket “Om lovenes ånd” (1748) for retsudviklingen i Danmark i 1700- og 
1800-tallet. 

 
 

                                                           
1  Som i Athen. 


