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A A R H U S   U N I V E R S I T E T

Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Sommer 2004

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning:.......Ny..............................................................

Del/delprøve/fase:  2. år af grunduddannelsen

Fag: Retshistorie, almindelig retslære og retssociologi

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden):  2

Eksamensdag: tirsdag Dato:  25. Måned: 5.   År: 2004 kl.  9.00  - kl. 15.00

Eksamenslokaler: Trøjborg  PC-EKSAMEN: Trøjborg

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 30. juni 2004

VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen. 

Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan studienævnet give dispensation til,
at du afleverer besvarelsen på diskette. For at sikre dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start,
opfordrer studienævnet til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens kodeord. Dette
papir med kodeordet vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 

Dagens kodeord er: Lovgivning

1. RETSHISTORIE

Lovgivning fra 500-tallet til ca. 1740, idet herunder behandles, hvem der kunne være
lovgiver, og om der var forskel på brugen af lovgivning i forskellige dele af Europa.

2. ALMINDELIG RETSLÆRE



2

I Niels Helveg Petersens forslag til ny grundlov har kapitel 2 overskriften “Menneskerettig-
heder”. Kapitlet indeholder bl.a. følgende forslag:

§ 13. Enhver er omfattet af de i dette kapitel anførte rettigheder uden hensyn til køn, alder,
religion, politisk eller anden overbevisning, etnisk eller national oprindelse, sprog, fysisk
eller mental sygdom eller handicap, økonomiske og sociale forhold eller noget andet forhold
knyttet til hans eller hendes person. 
Stk. 2. Børn er omfattet af de i dette kapitel anførte rettigheder i overensstemmelse med deres
udviklingstrin.

§ 15. Bestemmelserne i Konvention af 4. november 1950 til Beskyttelse af Menneskerettig-
heder og Grundlæggende Frihedsrettigheder, (Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion) artikel 2-14, gælder samtidig med bestemmelserne i dette kapitel og med samme kraft.

§ 16. Enhver har medansvar for at beskytte naturen, miljøet og kulturarven.
Stk. 2. Enhver har pligt til at behandle dyr med omsorg og beskytte dem mod unødige lidel-
ser.
Stk. 3. Staten har pligt til at træffe foranstaltninger, der er egnede til at fremme den i stk. 1 og
2 nævnte beskyttelse.

Med inddragelse af forskellige retsfilosofiske teorier ønskes en drøftelse af to af tre
følgende spørgsmål:

a) I den aktuelle Grundlov er køn ikke nævnt, mens det i forslaget er nævnt én
gang i § 13. Overvej ud fra forskellige retsteoretiske tilgange om en sådan
grundlovsmæssig beskyttelse er ønskværdig eller tilstrækkelig.

b) Overvej hvilke retskildemæssige og demokratiske problemer en inddragelse af
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på grundlovsniveau kan give
anledning til.

c) Overvej ud fra forskellige retsteoretiske tilgange om den foreslåede beskyttelse
er ønskværdig eller tilstrækkelig.

3. RETSSOCIOLOGI

En retspolitisk indsats kan gå ud på at justere forholdene på et snævert område gennem nye
regler, men den kan også have som mål at føre til en mere gennemgribende forandring af
samfundet.

Foretag med udgangspunkt i retssociologisk teori og empiri en bestemmelse af nogle
forhold, der kan føre til, at en sådan gennemgribende forandringsindsats fører til succes
eller til fiasko.


