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»Skal dommere være dynamiske? 
Er det i en demokratisk retsstat dommerne eller politikerne,  
der skal bestemme indholdet af retsreglerne? 

Af Jens Peter Christensen [højesteretsdommer] 
 

Hvor dynamiske bør dommere være, når de fortolker retsregler? Det spørgsmål har regerin-
gen stillet forud for, at Danmark i onsdags overtog formandskabet for Europarådet frem til 
maj næste år. I sit regeringsgrundlag har den tilkendegivet, at der er “behov for at se kritisk 
på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har 
udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”. Justitsmi-
nisteren har i tilknytning hertil udtalt, at Menneskerettighedskonventionen  “i stigende grad 
udgør en udfordring for vores folkestyre”. 
… 
Beskyttelsen af kriminelle udlændinge mod udvisning er et eksempel på en sådan ny ret-
tighed, som Menneskerettighedsdomstolen selv har fundet på. Domstolen udleder retten af 
Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv. I 
den bestemmelse står der imidlertid intet om beskyttelse af kriminelle mod udvisning. Det 
var da heller ikke intentionen, da konventionen kom til verden i begyndelsen af 1950’erne, at 
artikel 8 skulle give en sådan beskyttelse. Fra midten af 1970’erne har domstolen imidlertid 
ved brug af såkaldt dynamisk fortolkning anvendt artikel 8 til også at beskytte kriminelle 
mod udvisning. 
… 
Det er karakteristisk for Menneskerettighedsdomstolen, at dommerne på grundlag af abstrak-
te principper i betydeligt omfang selv fastlægger de regler, de synes, skal gælde. 

Den traditionelle danske retskultur indebærer derimod, at danske dommere er tilbageholden-
de med at kaste sig ud i meget dynamiske fortolkninger af lovgivningen. Tilbageholdenhe-
den er begrundet i hensynet til retssikkerhed og demokrati. Borgere og virksomheder bør 
kunne forudsige deres retsstilling, og det må i første række være de folkevalgte politikere, 
der bestemmer indholdet af lovgivningen, ikke dommerne.« 
 
 
Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i ovenstående tekst og med inddragel-
se af relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 
 
1) Forskellige teoretiske opfattelser af domstolenes samfundsmæssige rolle, herunder 

en karakteristik af forskellene mellem de danske domstole og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol. 
 

2) Fordele og ulemper ved en retsudvikling som den beskrevne, herunder ved en dy-
namisk fortolkningsstil. 
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