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Retshistorie, retslære og retssociologi

Sommeren 2002

1. Hvorledes er retten til skilsmisse blevet begrundet eller afvist i perioden fra
romerretten til den danske lov af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og
opløsning?

2. "Det er dette Fænomen, der kaldes: Ret, og det kan efter det anførte defineres
som: den af et Samfund med Magt gennemførte Ordning af Forholdet – eller
Samlivet – mellem Samfundets Individer, hvad enten Ordningen bestaar i en
ensartet Optræden i lige Tilfælde, i en Regel, eller i en individuel Enkeltafgørelse
[Vinding Kruses kursiveringer]. I primitive Menneskesamfund opstaar og gennem-
føres disse Ordninger ogsaa ofte instinktmæssig, ligesom i Dyresamfundene.
Men i de højere menneskelige Kultursamfund udformes Reglerne for den indbyr-
des, fælles Optræden og Enkeltafgørelserne bevidst, planmæssig; og der findes
særlig indrettede øverste Myndigheder til med Magt at gennemtvinge Ordninger-
ne. Vi begrænser i det følgende Begrebet Ret til det menneskelige Samfund. I
Dyresamfundene møder vi kun dette Fænomen paa dets første embryonale
Stadier og kun som Led i Instinktlivet. Først i Menneskelivet naar Fænomenerne
Samfund og Ret deres fulde Udfoldelse, deres rigt varierende, planmæssige
Anvendelse. Men det er vigtigt at konstatere og fremhæve, at disse Fænomener
ogsaa findes paa Dyrestadiet. Sammenhængen med dette viser, at, hvad enten vi
staar overfor højere eller lavere Udviklingsformer, er Fænomenerne Samfund og
Ret lige saa vel Naturfænomener som Grundstoffer og Celler, opstaar ligesaa
naturnødvendig som disse, som de sidste Led paa Trinstigen af Universets
Udvikling: Rum, Stof, Organisme, Organismer i Samvirken."

(Citat fra Vinding Kruse: Retslæren, bind 1, 1943, s. 7 f.)

a.  Med udgangspunkt i teksten diskuteres forholdet mellem ret og magt.

b.  Med udgangspunkt i teksten diskuteres forholdet mellem ret og natur.

3. "I historisk sammenhæng kan lægdommere ses som en indrømmelse til de demo-

kratiske krav om folkelig repræsentation i statens styre.
Havde domstolene været tjenesteydende organer på samme måde som

lægen er en tjenesteyder, ville kravet om lægmandsrepræsentation næppe være

blevet rejst. Når retsvæsenet har været i stand til at absorbere et lægmandsele-
ment, hænger det sammen med egenskaber ved juraen, der adskiller den fra

f.eks. lægevidenskaben ... Når lægfolk bringes ind i den dømmende magt, er det

imidlertid ikke bare som en garanti mod overgreb fra statens side, det er også for

at hindre, at ensidige juridiske synspunkter skal dominere i retsvæsenet."
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(Citat fra Vilhelm Aubert: Rettens sosiale funksjon, Oslo 1976, s. 226)

Diskuter ud fra dette citat lægdommernes rolle i og faktiske betydning for

det danske retssystem samt forskellige opfattelser af berettigelsen af

lægmænd i retsanvendende organer inden for retssociologisk teori.


