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RETSHISTORIE 
 
Tekst fra Anders Sandøe Ørsted (Ditlev Tamm, Retshistorie, 2. udg., 2005, s. 297-98): 
 
Anders Sandøe Ørsted om vindikation 
Af Arkiv for Retsvidenskaben 1. Del (1824) 

»Mere grundigt synes de at gå frem, der bygge hin vindikationsret på den sætning, at ingen kan 
overdrage større rettighed, end den, han selv har, og at altså den, der middelbart eller umiddelbart 
har fået en ting fra tyven, finderen, bedrageren eller låntageren, lejetageren, depositarius osv., ikke 
kan have erhvervet den ejendomsret over tingen, som manglede den person, hvorfra hans adkomst 
skulle stamme, skønt han for resten måtte have erhvervet tingen på den redeligste måde og i de bed-
ste former. Denne slutningsmåde ville vel være aldeles uforkastelig, såfremt ejendomsrettens oprin-
delige erhvervelse skete i kraft af det forhold, hvori en ensidig handling (bemægtigelse eller bear-
bejdning) bragte tingen til en bestemt person. Men, når man forkaster denne lære om ejendoms-
rettens første grund i en med menneskenes fælles retlig interesse garanteret præsumtiv forening, så 
kan man heller ikke søge grunden til ejendoms afledte (derivative, som man meget upassende plejer 
at oversætte ved overdragende) erhvervelse, alene i dens vilje, hvorfra ejendommen går over, men 
der må ses hen til det retlige samlivs tarv. Ligesom ejendomsret er nødvendig, for at give den ud-
vortes frihed et stof, hvorpå den, med sikkerhed, kan virke, således må og de regler, hvorefter ejen-
domsret kan erhverves ved borgernes indbyrdes mellemhandlinger, være således beskafne, at hint 
øjemed dermed kan bestå. Hvor altså en ubetinget ret til tilbagesøgningen af den én mod ens vilje 
frakomne ting ville ophæve ejendoms frie og sikre benyttelse og således forstyrre den borgerlige 
samhandel, der bør denne tilbagesøgning ikke tilstedes. Det ville således være stridende imod de 
grundsætninger, hvorpå al ejendomsret hviler, om penge skulle være genstand for slig vindikations-
ret. 

Det kunne endog være meget tvivlsomt, om ikke enhver, der tilforhandlede sig en rørlig 
ting, især dem, som er af mindre betydenhed, burde være sikret ved en åbenlys og i sin form aldeles 
uforkastelig handel, indgået med en person, der er aldeles umistænkelig, ja vel endog har en særde-
les bemyndigelse til at handle med deslige ting, eller om man ikke i det mindste skulle indrømme 
den, der havde slig erhvervelse for sig, adgang til at få sine udlagte penge igen, når den forrige ejer 
ligefuldt måtte anses berettiget til at søge tingen tilbage fra én. Endnu mere har det for sig, at den 
ejer, der ved lån, leje, forvaring, pantsætning eller på anden måde selv har afstået tingens besiddelse 
til en anden, må lade sig nøje med regres til sin medkontrahent, såfremt denne har misbrugt den 
ham viste tillid, ved at afhænde eller pantsætte tingen til tredjemand.« 

 
Med udgangspunkt i Anders Sandøe Ørsteds tekst om vindikation ønskes en redegørelse for 
vindikation contra ekstinktion i dansk ret indtil ca. 1900. 
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RETTEN I SAMFUNDET  

Igennem de seneste år har der været tiltagende politisk fokus på ungdomskriminalitet som et omfat-
tende samfundsproblem. De foreslåede løsningsmuligheder har været koncentreret om enten at 
sænke den kriminelle lavalder, der pt. er 15 år, eller at lade forældre hæfte for deres børns erstat-
ningsansvar for de lovovertrædelser og den skade, som hjemmeboende børn har forvoldt; målet 
med sidstnævnte er at tilskynde forældrene til aktivt at påtage sig et ansvar for, at deres børn ikke 
begår lovovertrædelser og forvolder skade. 
 
Vedrørende forældres mulige hæftelsesansvar er lov nr. 363 af 13. maj 2009 (Lov om hæftelse for 
børns erstatningsansvar) netop vedtaget. Lovens § 1 har følgende ordlyd: 
 

§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for 
skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel 
[dvs. culpareglen, Red.], med indtil 7.500 kr. for hver skadegørende handling eller undladelse. 
 
Vedrørende den kriminelle lavalder foreslog fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo i en kronik med 
titlen ’Tugtelsespædagogik eller straf?’ den 29. november 2008 i Politiken en sænkning af denne 
for at sikre, at børn fik samme straffe- og menneskeretlige beskyttelse som voksne. I kronikken 
skrev Engbo blandt andet: 
 
»Børn under 15 år skal … principielt ikke kunne betegnes som kriminelle personer [ifølge FN’s 
børnekonvention, Red.], hvis man hermed forstår personer, som har begået handlinger, som de kan 
straffes for. Børn kan ganske vist både stjæle og forvolde ildebrand og meget andet, men når disse 
handlinger er begået af børn, er det ikke strafbare handlinger. 
 Alligevel taler vi rask væk om kriminelle børn. Retsplejeloven omtaler personer under 15 år, 
som er mistænkt for strafbart forhold. Rigsadvokaten … siger også, at politiet kan efterforske sager 
mod børn under 15 år ”bl.a. for at klarlægge omfanget af kriminaliteten”. I den sociale servicelov 
nævnes oplysninger om, at barnet ”har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed”. 
 Men hvad vil det sige, at der foreligger ’oplysninger’ om et barns kriminalitet? Når det 
handler om en 15-årig, vil der foreligge en dom, som fastslår, at han er skyldig i kriminalitet i nær-
mere bestemt omfang. Men det er ikke tilfældet for en 14-årig. Han bliver ifølge Retsplejeloven 
aldrig andet end mistænkt. 
 … Den kriminelle lavalder er med andre ord også en lavalder for retsgarantier. Men barnet 
skal jo heller ikke straffes; han skal hjælpes. 
 Hvori består så den hjælp, som man yder en ’kriminel’ 14-årig? Svaret findes i den sociale 
servicelov, som opregner en række tilbud lige fra konsulentbistand til anbringelse af barnet uden for 
hjemmet som den mest intensive hjælpeforanstaltning. Under en sådan anbringelse skal barnet iføl-
ge loven modtage omsorg, personlig støtte, social pædagogisk rådgivning og behandling. 
 … Flere opholdssteders pædagogiske principper synes at bygge på et krav om børnenes to-
tale underkastelse som basis for det videre socialpædagogiske opbygningsarbejde. De skal helt ned 
at ligge, før man kan bygge dem rigtigt op. Konsekvenspædagogik er et nøgleord. … [Der er] tale 
om et spekulativt system af konstruerede ubehagelige konsekvenser, som har karakter af målrettede 
straffeforanstaltninger. Man burde … i stedet kalde det ’tugtelsespædagogik’ eller lignende, som 
ville passe bedre til pædagogikkens indhold. 
 Hvis vi i de danske fængsler benyttede nogle af de nævnte metoder, ville vi stå til både af-
sked og straf for krænkelse af dansk lovgivning. Vi ville med usvigelig sikkerhed også stå til alvor-
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lig kritik fra … organer, som kontrollerer fængslernes overholdelse af menneskerettighederne. 
 … Hvis det er en sænkning af den kriminelle lavalder, som skal til, for at børn skal få sam-
me proces- og menneskeretlige position som voksne, går jeg ind for en sænkning af den kriminelle 
lavalder. Det betyder ikke, at jeg går ind for, at børn skal ind i de traditionelle fængsler. Frihedsbe-
røvende sanktioner kunne passende afsones i særlige statslige (små) anbringelsessteder, som re-
spekterer både børnenes sociale og uddannelsesmæssige behov og deres menneskeværd og menne-
skerettigheder, og som er undergivet en langt stærkere retlig regulering og styring, end de social-
pædagogiske institutioner er i dag.« 
 
 
Der ønskes en kritisk analyse af de nævnte tekstuddrag og Engbos opfattelse af kriminalitet 
med særlig fokus på  
 

a) ’kriminalitet’ i samfundshistorisk og samfundsfilosofisk belysning, herunder særlige 
problemstillinger og forhold omkring ungdomskriminalitet 

b) fordele og ulemper ved de foreslåede løsninger, herunder de retlige reguleringsmidler, 
der kan benyttes. 


