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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 2005

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny

Del/delprøve/fase: 2. år af grunduddannelsen

Fag:   Retshistorie, almindelig retslære og retssociologi

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (inkl. forside):   3 sider (inkl. Bilag)

Eksamensdag:  fredag  Dato: 20.    Måned:  maj År: 2005 kl. 9.00 - kl. 15.00

Eksamenslokaler: Trøjborg, lokale 139   PC-EKSAMEN: Aulaen

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato:  20. juni 2005

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: Naturretten

1. RETSHISTORIE

Der ønskes en redegørelse for ligheder og forskelle mellem naturretten i middelalderen
på den ene side og på den anden side naturretten i 1600-tallet og 1700-tallet.
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2. ALMINDELIG RETSLÆRE

Peter Germer skriver i Indledning til folkeretten, 3. udg., København 2004, s. 64:

»Ved den seneste revision [af Ross’ lærebog i folkeret], der er foretaget efter Ross’ død, er
der indskudt en bemærkning om, at danske domstole “i givet fald vil gå langt for at forhindre
et traktatbrud”. Bemærkninger af denne art lader sig vanskeligt verificere.« 

a. Overvej med udgangspunkt i relevante rets- og videnskabsteorier, hvorvidt udsagn
fremsat i retsvidenskabelige fremstillinger kan eller bør kunne verificeres.

b. Overvej de retskildemæssige problemer, der kan være forbundet med at anvende en
dansk lovbestemmelse, som kunne indeholde et traktatbrud.

[Studerende, der besvarer retslære-spørgsmålene på grundlag af gammelt pensum, anfører
dette på besvarelsen. Anføres det ikke, bedømmes opgaven efter nyt pensum (se bilag)].

3. RETSSOCIOLOGI

»Der er i det foregående talt snart om “dommeren”, snart om “domstolene”. Forudsætningen
for, at man kan operere med begrebet “dansk ret” som et for det hele retssamfund fælles,
identisk system, er, at de individuelt forskellige dommere besjæles af en fælles overindividuel
ideologi, og at det derfor kommer ud på ét, om man refererer til “dommeren” eller til “dom-
stolene”. Retten er et socialt, d.v.s. overindividuelt fænomen.« 

Citat fra Alf Ross, Om ret og retfærdighed, København 1953, s. 48-49.

Diskuter berettigelsen af Ross’ syn på, hvad der motiverer dommerne til at træffe deres
afgørelse, med udgangspunkt i den retssociologiske forskning.
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Bilag

ALM. RETSLÆRE (sommereksamen 2005)

Gammelt pensum
Jens Evald: Retskilderne og den juridiske metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2.
udg. 2000, kap. 1-3.

Jørgen Dalberg-Larsen og Jens Evald: Rettens ansigter – en grundbog i almindelig retslære,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, kap. 4, afsnit 1, 4-8. Hovedtræk: kap. 4, afsnit 
2-3.

Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi. Retslære 1, 2003 + kap. 7.5.

Jonas Christoffersen:“Folkerettens virkning i dansk ret”, UfR 2001 B, s. 143-48.

Nyt pensum 
Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, 2004.


