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1. Rettens funktion i samfund uden centralmagt.

2. Det fremgår af Juridisk ordbog (11. udg., 1999, Bo von Eyben og W.E. von
Eyben), at der ved soft law og hard law forstås følgende:

“Soft law; i folkeretten betegnelse for anbefalinger, deklarationer, resolutio-
ner m.m., som nok er udtryk for et stort antal landes retsopfattelse, men ikke
har opnået en sådan tilslutning, at de kan anses for bindende ... Mere
generelt anvendes udtrykket som betegnelse for den form for regulering, der
ikke betjener sig af tvangsmæssige sanktioner, men som i højere grad
betoner den reguleredes egen interesse i at agere på en bestemt måde.”

“Hard law; i folkeretten undertiden betegnelse for traktatbestemmelse i
modsætning til soft law.”

I bogen Retskilderne (6. rev. udg., 1999, s. 69, Ruth Nielsen) hedder det
bl.a.:

“Selvregulering, der interagerer med autoritativt fastsat ret, udgør en form for
ikke-bindende regulering. Standardaftaler på forbrugerområdet betegnes
således også i litteraturen som soft law. Soft law eller ikke-bindende regu-
lering er dog på retsvidenskabens nuværende udviklingstrin et vagt begreb,
der kan benyttes i forskellige betydninger. Krüger (Norsk Kjøpsrett, Bergen
1999, s. 692) bruger således udtrykket som betegnelse for de nordiske
aftaleloves generalklausul i aftalelovens § 36.”

Med udgangspunkt i citaterne og med inddragelse af forskellige retste-
oretikere ønskes en kritisk stillingtagen til begreberne soft law og hard
law.

3. “Lovgiveren og magthaverne udgår ofte fra, at lovene påvirker menneskene
blot gennem deres eksistens. De antages altså at have en direkte og umid-
delbar virkning på adfærden. Man mener, at statsmagten blot behøver at
udfærdige en lov, og det ønskede resultat opnås automatisk. Dette syn på
forholdene plejer man at kalde strømafbryderteorien ...”. (Citat fra Anne-
Louise Forslund, Vad är rättssociologi?, Stockholm 1978, s. 91).

I den retssociologiske litteratur taler man ofte om “retsoptimisme”
vedrørende opfattelser som dem, der er givet udtryk for i citatet. Der
ønskes en kritisk drøftelse af tilliden til lovenes automatiske gennem-
slagskraft med udgangspunkt i retssociologisk teori og empiri.


