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Almindelig retslære (hjemmeopgave) 

Omprøve sommer 2011 

 
 

Frede Castberg skriver i en artikel i TfR 1965, s. 386: 

”Og ’gældende ret’ er efter Ross’ retsfilosofi en ’fremtidskalkulation’”. 
 
Hertil svarer Alf Ross i TfR 1966, s. 93: 

”Vedrørende ’gældende ret’ blot dette: Jeg har aldrig ment noget så urimeligt som at gældende ret 
skulle være en ’fremtidskalkulation’, tværtimod fremholdt, at retten består af direktiver, se Ret og 
Retfærdighed, s. 18-19: 
Vender vi nu, efter denne sprogteoretiske digression, tilbage til vxl. § 28. 10, vil det formentlig ikke 
volde vanskelighed at indse, at denne ytring ikke er en påstand, men et direktiv. Loven skrives ikke 
for at meddele teoretiske sandheder, men for umiddelbart at påvirke mennesker – dommere og bor-
gere – til en vis handlemåde, altså dirigere dem. Rigsdagen er ikke et informationsbureau, men en 
central for social direktion.1 

 
1. Dette grundsyn er på mange måder gennemført i fremstillingen. Castberg henviser til s. 31 hvor denne sætning fore-

kommer: ”Gældende ret er aldrig et historisk faktum, men en fremtidskalkulation”. Efter sammenhængen er det klart at 
meningen er at retsvidenskabens sætninger om hvad der er gældende ret beror på fremtidskalkulation – således som det 
senere udførligt udvikles. 

 
The rest is silence.” 
 
 
Castberg gav følgende svar i TfR 1966, s. 241-42: 

”Jeg har videre skrevet at ’gjeldende rett’ etter Ross’ rettsfilosofi er en ’fremtidskalkulasjon’. Jeg 
har – som Ross selv nevner i en note – her brukt hans eget uttrykk. Nå er jeg selvsagt på det rene 
med at Ross ikke tillegger lovgiveren denne oppfatning av de rettsbestemmelser han vedtar. Ross 
har så evig rett i at Riksdagen ikke er et ’informasjonsbyrå’. En Riksdag vedtar lover som er ment å 
skulle etterleves. Den mener å fastsette juridiske rettigheter og plikter. Men karakteristisk for all 
såkalt ’realistisk’ rettsfilosofi, også Ross’, er at de normative idéer som et politisk rettssystem består 
av, ikke fremstilles som forpliktende normer. De rettslige idéer som faktisk motiverer dommerens 
handlinger, er ifølge Ross ikke annet enn et ’tydningsskjema’ for rettslivets fenomener (Ret og Ret-
færdighed, s. 27). ’En regel kan være gældende ret i højere eller mindre grad varierende med den 
grad af sandsynlighed, hvormed det kan forudsiges, at den vil finde anvendelse’. (Ret og Retfærdig-
hed, s. 58). 
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Å si at Ross karakteriserer ’gjeldende rett’ som en ’fremtidskalkulasjon’, slik jeg har gjort i tilslut-
ning til Ross’ egen terminologi, er selvsagt et svært summarisk uttrykk for hans standpunkt. Men 
uriktig er det ikke.” 

 
 

1. Der ønskes en begrundet vurdering af om Castbergs karakteristik af Ross’ position er 
rigtig. 

 
2. Med inddragelse af mindst to retsfilosofiske eller videnskabsteoretiske retninger 

ønskes en drøftelse og vurdering af hvorvidt og i hvilket omfang gældende ret og ud-
sagn om gældende ret knytter sig til noget fremtidigt. 
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