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Retslære, Reeksamen V 2016/17 

 

Stikord: 

Generelt 

Faget retslære er fra og med efteråret 2016 ændret fra at være et fag med hoved-
vægten lagt på retsfilosofi til at være et fag med hovedvægten lagt på juridisk 
(læs: retsdogmatisk) teori, metode og videnskab. 

Pensum er Jens Evald: Juridisk teori, metode og videnskab, DJØF 2016. 

Reeksamen V 2016/17 indeholder 2 (to) opgaver, som består af flere spørgsmål. 
Alle spørgsmålene er konkrete og skal besvares med udgangspunkt i opgavens 
bilagsmateriale. Lærebogen (pensum) har mere generelt behandlet emner, som 
f.eks. almindelige retsgrundsætninger, præjudikatværdi mv.  Besvarelserne bør 
derfor ikke indeholde længere, generelt formulerede beskrivelser, men konkrete 
analyser.   

 

Opgave 1: Vægtning 50 % 

Ad 1:  

Hvorfra stammer de ”almindelige retsgrundsætninger”, som der henvises til i U 
1982.179/2 HD? 

I U 1982.179/2 HD gør DBU gældende, at ”oplysningerne på fodboldbanens 
resultattavle er private og arrangørens ejendom, indtil publikum forlader banen 
efter kampens afslutning”.  Oplysningerne henhører således til den private 
ejendomsret. 

Højesterets flertal anførte, at DBU ”som arrangør eller som repræsentant for 
arrangørerne af de pågældende fodboldkampe ud fra almindelige retsgrund-
sætninger må have adgang til at modsætte sig”, at oplysninger fra kampene 
bringes før kampens afslutning.  

I domsnoten til U 1982.179/2 HD henvises til U 1943.1063 HD samt til den 
juridiske litteratur (Fr. Vinding Kruse og Axel H. Pedersen).  Fr. Vinding Kruse 
anførte, at der består en ”eneret til meddelelser om hvad der foregår på ens 
enemærker”, og Axel H. Pedersen fremhævede, at dette enemærkesynspunkt er 
en følge af ”den materielle ejendomsret”. Konklusionen er, at ”de almindelige 



2 
 

retsgrundsætninger”, der henvises til i U 1982.179/2 HD, stammer fra 
ejendomsretten.    

Hvilket indhold har de? 

Det nemmeste her er formentlig at citere Fr. Vinding Kruse og Axel H. Pedersen: 
Der tilkommer ejeren en eneret til offentlig gengivelse af, hvad der foregår på 
hans enemærker, samt eneret til udgivelse af programmer, kataloger mv. 

Hvorfor anvendes flertalsform og ikke entalsform? 

Det er en fast talemåde hos domstolene, (sandsynligvis) fordi der (endnu ikke) er 
tale om en almindelig accepteret/anerkendt retsgrundsætning med et mere 
fast/konkret indhold (som f.eks. loyalitetsgrundsætningen). 

Hvilken funktion har de ”almindelige retsgrundsætninger”? 

”De almindelige retsgrundsætninger” tjener i U 1982.179/2 HD som hjemmels-
grundlag, jf. nærmere Jens Evald: Juridisk teori, metode og videnskab, s. 88 ff. 

Ad 2: 

Er dommene U 1943.1063 HD og U 1982.179/HD retsskabende, eller vedrører de 
fortolkning og/eller udfyldning? 

1943-dommen vedrørte gengivelse af meddelelser fra et program. Flertallet i 
Højesteret fandt, at sådanne meddelelser ikke var omfattet af (beskyttelsen i) 
forfatterloven, men at det ”paa Programmerne anførte Forbud mod Eftertryk 
respekteres af Indstævnte, der ikke har paavist nogen berettiget Interesse i at 
udbrede Meddelelserne”.  Flertallet henviser ikke til ”almindelige retsgrundsæt-
ninger (formentlig fordi det ikke blev gjort gældende af programudstederen), men 
til det på programmets forside trykte forbud mod eftertryk. Fr. Vinding Kruse og 
Axel H. Pedersen fastslog dog, at 1943-dommen anerkendte enemærkesynspunk-
tet, og det må derfor være berettiget at konstatere, at dommen er retsskabende. 

1982-dommen vedrørte et andet spørgsmål end 1943-dommen, nemlig offentlig-
gørelse af sportsresultater af samtidig spillede kampe. Dommen er afgjort ud fra 
”enemærkesynspunktet”, som blev fastslået i 1943-dommen, og det må derfor 
konkluderes, at 1982-dommen fortolker/udfylder ”enemærkesynspunktet”.  Det 
vil dog ikke være en fejl at hævde, at 1982-dommen er den første dom, hvori 
eksistensen af ”almindelige retsgrundsætninger” fastslås. 

Ad 3: 

U 1982.179/2 HD: Drøft mindretallets opfattelse mv. 
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Flertallet og mindretallet er uenige om, hvorvidt arrangører ud fra almindelige 
retsgrundsætninger kan forhindre offentliggørelse af stillingsrapporter. I modsæt-
ning til flertallet mente mindretallet ikke, at det er tilfældet. Mindretallet begrun-
der ikke sin opfattelse. Det er derfor nødvendigt at se på, hvad Danmarks Radio 
begrunder sin påstand om frifindelse med (jf. s. 2 spalte 2 sidste afsnit ff.). Det er 
ok, hvis den studerende tilslutter sig mindretallets opfattelse, men i øvrigt anfø-
rer, at gældende ret er fastslået af flertallet. 

Ad 4: 

Præjudikatværdi: Se Jens Evald: Juridisk teori, metode og videnskab, s. 104 f. og s. 
107 ff. 

1943-dommen fastslår ”enemærkesynspunktet”, og 1982-dommen supplerer 
dette: Begge domme har stor præjudikatværdi (i dag henvises i den juridiske 
litteratur kun til 1982-dommen). 

 

Opgave 2: Vægtning 50 %  

Ad 1:  

Ifølge Børnekonventionens artikel 12, som er citeret i FOB 2015-53, har deltager-
staterne på forskellig måde pligt til at sikre, at børn bliver hørt. Ombudsmanden 
fastslår, at friskolen har en pligt til at høre børnene. 

Ad 2: 

Der må her skelnes mellem den retlige konsekvens for friskolen og for børnene. 

For friskolen har den manglende høringspligt ikke nogen retlige konsekvenser. 
Børnene kan ikke sagsøge friskolen for at have overtrådt Børnekonventionen. Det 
fremgår hverken af FOB 2015-53 eller vejledningen, at manglende overholdelse af 
Børnekonventionen kan have retlige konsekvenser i forhold til Undervisnings-
ministeriet. 

For børnene er den (retlige) konsekvens, at de nok har en høringsret efter Børne-
konventionen, men at retten reelt er uden indhold.  

Ad 3: 

Børnekonventionens retskildeværdi. Konventionen er en del af dansk ret, når den 
er implementeret/inkorporeret. Det fremgår af FOB 2015-53, at Undervisnings-
ministeriet har valgt at gennemføre implementeringen af Børnekonventionen i 
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sager vedrørende frie grundskoler og efterskoler via iværksættelse af en vejled-
nings- og informationsindsats. For borgerne er retskildeværdien dermed stærkt 
begrænset. For den danske stat er Børnekonventionen lige så bindende i forhold 
til andre underskrivende parter som andre konventioner. 

Ad 4:  

Undervisningsministeriet kunne have valgt at inkorporere Børnekonventionen i en 
lov. 

Ad 5: 

Retskildeværdien af udtalelser/afgørelser fra Folketingets Ombudsmand er 
drøftet i Karsten Revsbech mfl.: Forvaltningsret Almindelige emner, 6. udg., 2016, 
s. 459 ff., særligt s. 511 om Ombudsmandens reaktionsmuligheder.  


