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RETSHISTORIE 

»Afskaffelse af dødsstraf for tyveri 
Forordning af 27.4.1771 

[Gr.] ligesom kongens hensigt, til underdanernes sikkerhed, går herhen, at straffelovene 
nøje må efterleves, og den deri for misgerninger satte straf i alle måder fuldbyrdes, 
således, at de, der begåe slige misgerninger, ikke skal have anledning til at gøre sig håb 
om straffens eftergivelse eller formildelse; Så skal der og, imellem straffens hårdhed og 
misgerningens grovhed, iagttages en billig og rimelig proportion; og da denne just ikke 
udfordrer, at den, der har begået et, skønt groft, tyveri, skal straffes på livet; Så bliver i 
henseende til straffen for grove og gentagne tyverier følgende anordnet: 
 I de tilfælde, hvor de, som have begået sær grove og kvalificerede tyverier, hidtil, 
ifølge loven og frr., er dømte til at miste livet, der skal de efterdags alene dømmes til at 
kagstryges, have tyvsmærke på deres pande, og arbejde i jern deres livstid; men, i de 
tilfælde, hvor de, som have begået tyveri, hidtil er dømte til at kagstryges og brænde-
mærkes, der skal de efterdags alene dømmes til at kagstryges, og arbejde i jern deres 
livstid; hvorimod alle slige domme, når de ved overretten er stadfæstede, og de skyldige 
ikke forlange dem appellerede, skal af vedkommende øvrighed uopholdelig, og uden i 
forvejen at forestilles kongen, besørges eksekverede.« 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en begrundet stillingtagen til proportionali-
tetsprincippets betydning i retshistorien frem til år 1800. 
 

  
 

RETTEN I SAMFUNDET 

I de seneste år har man i stigende grad set koordinerede kontrolaktioner, hvor flere 
myndigheder bistår hinanden og samarbejder ved udførelsen af kontrolaktioner. 
Sådanne kontrolaktioner er blevet et yndet middel til at lette og effektivisere myndig-
hedernes kontrolarbejde, men de fælles koordinerede kontrolaktioner rejser dog en 
række retssikkerhedsmæssige problemstillinger.  

Når myndighederne opererer samtidigt, lettes adgangen til oplysninger mellem myndig-
hederne. Imidlertid er der mange tilfælde, hvor for eksempel politiet gennem de øvrige 
myndigheders særlige hjemmel har fået adgang til lokaliteter og oplysninger, som de 
ikke ellers ville kunne få adgang til, idet politiets virksomhed er omfattet af retspleje-
lovens strengere regler. Ligeledes er der eksempler på, at myndighederne har udnyttet 
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hinandens hjemler, således at disse er blevet udstrakt videre, end hvad der er givet de 
respektive myndigheder hjemmel til.  

Følgende uddrag stammer fra notatet ʻKoordinerede kontrolaktioner – på kant med 
loven’ af 19.12.2012, udarbejdet af Jacob Mchangama, der er chefjurist ved det liberale 
Cepos – Center for politiske studier. 

»Denne retstilling underminerer de fundamentale retssikkerhedsgarantier og harmonerer 
dårligt med legalitetsprincippet om klarhed, forudsigelighed og lovmæssig forvaltning 
... Legalitetsprincippet er et helt fundamentalt og kendetegnende princip i en retsstat. 
Princippet fremgår ikke eksplicit af grundloven, men udspringer af Grundlovens § 3. 
Princippet er i den juridiske teori antaget at indeholde to komponenter: den formelle lovs 
princip og den materielle lovs princip. Den formelle lovs princip fremstår forholdsvis 
utvetydigt og indebærer, at grundloven går forud for alle andre regeltyper. Derimod er 
den materielle lovs princip mere usikkert, idet princippet tager sigte på, at forvaltningens 
virksomhed skal have hjemmel i lov eller anden anerkendt retskilde. Heri ligger også en 
kvalitativ betingelse om, at hjemmelsgrundlaget – herunder ordlyden – har en vis klarhed 
… og retstilstanden er forudsigelig. Kravet om klarhed i lovgivningen … skal leve op til 
et kvalitativt legalitetskrav om forudsigelighed og tilgængelighed, så indgrebets lov-
hjemmel indeholder tilstrækkeligt værn mod vilkårlighed. 

Helt overordnet består legalitetsprincippet i, at borgerne skal beskyttes mod vilkårlige 
overgreb fra forvaltningen, således at det er lovgivningsmagten med sit demokratiske 
mandat, der fastsætter reglerne. Over for dette står hensynet til samfundsfællesskabet, 
hvorefter individet må acceptere visse indskrænkninger i dets handlefrihed, når det må 
antages at være nødvendigt for væsentlige samfundsinteresser såsom bekæmpelse af 
lovovertrædelser. I sidste ende beror det på en interesseafvejning, der skal danne grund-
lag for en rimelig balance mellem hensynene. … 

Retssikkerhedsloven indeholder de formelle krav til forvaltningsmyndighedernes 
tvangsindgreb uden for straffeprocessen. Loven danner den retlige ramme for tvangs-
indgreb, men opstiller ikke eksplicitte regler for, hvornår de enkelte myndigheder kan 
foretage tvangsindgreb over for private og virksomheder. Dette fremgår af særlovgiv-
ningen. 

I dag er der et utal af love, der giver forvaltningsmyndigheden adgang til kontrol-
aktioner. Mængden af kontrolbeføjelser kan virke bemærkelsesværdig, idet udvalget til 
betænkningen om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen … understregede, at man 
inden for hvert enkelt område nøje måtte vurdere nødvendigheden heraf for kontrol-
muligheden. … 

Umiddelbart kan man ud fra en effektivitetsbetragtning opfatte disse indgreb som fordel-
agtige for de kontrollerede personer og virksomheder, men de skaber også adskillige 
retssikkerhedsmæssige problemer. Hvis man betragter fælles kontrolaktioner ud fra et 
retssikkerhedsmæssigt perspektiv – hvilket må siges at være det bærende hensyn med 
retssikkerhedsloven – udnytter de fælles koordinerede kontrolaktioner det vakuum, rets-
sikkerhedsloven indeholder. Virksomheder og borgere bliver i langt højere grad mis-
tænkeliggjort og udsat for flere indgreb, der ikke er beskyttet af de straffeprocessuelle 
retssikkerhedsgarantier.« 
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Der ønskes en kritisk analyse af det nævnte tekstuddrag med særlig fokus på  

a) den samfundsfilosofiske og samfundshistoriske baggrund for de politiske 
frihedsrettigheder, der danner baggrund for moderne retssikkerhedsgarantier 

b) problemer afledt af en retlig reguleringspraksis lig den beskrevne.  


