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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: Videnskab

1. RETSHISTORIE

Julius Hermann von Kirchmann: Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Ein
Vortrag gehalten in der juristischen Gesellschaft zu Berlin (1848), s. 21, 23 og 33-35. –
Oversat til dansk af Helmuth Schledermann.

Forfatteren levede 1802-84, var statsadvokat, liberal politiker og juridisk og filosofisk
skribent.



1) makulatur = fejltrykte ark, der kasseres.

2) Der findes ingen kejser Justinius. Antagelig menes Justinian(us), hvis Constitutio tanta § 21 i året 533
forbød kommentarer til hans lovværk og straffede overtrædelse med landsforvisning og konfiskation af
formue [oversætterens anmærkning].
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»Den positive lov er ubevægelig, men retten er fremadskridende. Derfor bliver lovens sand-
hed med tiden til usandhed. ... Ni tiendedele og mere [af retsvidenskaben] har at gøre med
mangler, tvetydigheder, modsigelser, med det usande, forældede og vilkårlige i de positive
love. ... Når videnskaben gør det tilfældige til sit objekt, bliver den selv til en tilfældighed.
Tre berigtigende ord fra lovgiveren, og hele biblioteker bliver til makulatur!1 ...

Gennem (rets)videnskabens ødelæggende virkning for nationen synker processerne ned
til at blive en ren operation, én spekulation blandt andre. ... Ingen af parterne véd, hvem der
har ret. Den indre stemme er tavs. Advokaterne spørges til råds, men det bliver kun til ydre
overvejelser om sandsynligheden for at vinde, omkostningerne og sagens varighed. Det er
dette, som bestemmer beslutningen. Vinder man, så er det fint: spekulationen lykkedes. Taber
man, så trøster den fornuftige mand sig på samme måde som forretningsmanden, der har
mistet sin kostbare ladning under en storm, eller som børsspekulanten, hvis beregninger er
slået fejl pga. politiske konjunkturer. Der er ikke spor af ret hverken i det ene eller det andet
tilfælde, der er ingen oprørt følelse over at have lidt uret, og heller ingen svulmende stolthed
over, at retten sejrede. Retssagens ydre forløb er som skabt til at understøtte denne opfattelse.
Selv dommeren, den lærde, véd ikke umiddelbart, hvad der i det foreliggende tilfælde er ret.
Først må der slås op i tykke lovbøger og støvede kommentarer. Gennem kunstig beregning
må man finde frem til, hvad der skulle være skrevet klart i ethvert menneskes bryst. Hvad der
i første instans kunstigt er bevist som værende sandt, det bliver med lige så megen skarpsin-
dighed og lærdom bevist at være usandt ved anden instans. Og det vil være et held, hvis
sandheden ikke endnu engang skifter i tredje instans. Hvorledes kan folket erkende retten i
disse kunstige beregninger, lærde deduktioner og vaklende kendelser, den ret som er født og
vokset sammen med folket, den ret hvis klare ord helligt og ubrydeligt skulle være indskrevet
i ethvert menneskes bryst? Umuligt! Retsplejen er gennem videnskaben gjort til et lotteri. ...

Dette er altså retsvidenskabens triumf: en ret, som folket ikke længere kender, og som
ikke mere findes i hjerterne. ... Et sådant onde er for stort til, at det ikke fremkalder reaktio-
ner, så snart nationerne bliver mere selvstændige. Til alle tider findes spor af dette. Allerede
Justinius’ forbud mod at kommentere hans lovbog, da den var færdig, drejer sig herom.2 Hvor
meget han end er blevet latterliggjort af de lærde for dette, så lå der dog det højst agtværdige
ønske til grund for forbudet, at han ville bevare retten for folket og beskytte den mod
lærdommens ødelæggende magt. Efter omtrent tretten århundreder finder vi samme forbud i
offentliggørelses-patentet til Allgemeines Landrecht § 18 og i dens indledning § 47. Frederik
den Stores forsøg på [i Preussen] at afskaffe advokaterne hvilede på samme grundlag. Det
strandede på, at det kun var en halv forholdsregel. Ikke blot advokaterne, men også de lærde
dommere skulle han have afskaffet.« [Her forudsætter forfatteren kortere love med ledende
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principper og en slags lægdommere, der anvender deres “sunde fornuft”, dvs. ret og
billighed, jfr. s. 38. Red.]*

a. Hvad er forfatterens hovedsynspunkt?
b. I hvilken teorihistorisk sammenhæng indgår dette synspunkt?
c. Hvilke muligheder og begrænsninger er der for en sådan opfattelse?

* Studerende, der besvarer opgaven i Retshistorie efter nyt pensum (Ditlev Tamm: Retshistorie)
bedes anføre dette. Hvis intet er anført, bedømmes opgaven efter gammelt pensum (Ole Fenger
m.m.).

2. ALMINDELIG RETSLÆRE

I sin disputats Fortrolighed i sundhedsretten – et patientretligt perspektiv, Forlaget Thomson,
2005, skriver Mette Hartlev s. 56-57:

»Inden for retsfilosofien er der almindelig enighed om at der er en sammenhæng mellem ret
og etik. Selv retsrealister erkender således at moralske betragtninger påvirker indholdet af
retten. De herskende værdiopfattelser kommer således – mere eller mindre eksplicit – til
udtryk i lovgivningen. ... 

Som sagt anerkendes denne form for sammenhæng mellem ret og etik af både retsreali-
ster og retsidealister. Uenighederne opstår når det diskuteres hvilken betydning etikken eller
moralen har som evalueringsgrundlag for retten. Retsrealisterne accepterer ikke etiske
normer som evalueringsgrundlag for gældende ret og afviser således at etikken i sig selv har
en selvstændig rolle i forbindelse med fastlæggelsen af hvad der er gældende ret. I modsæt-
ning hertil vil retsidealisterne have den opfattelse at rettens legitimitet netop skal vurderes på
baggrund af etiske normer.« 

Med inddragelse af teksten samt relevante dele af Evald & Schaumburg-Müller,
Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære ønskes følgende spørgsmål besvaret:

a. Hvilke filosoffer eller teoretikere kan falde ind under Hartlevs betegnelse, henholds-
vis ‘retsrealist’ og ‘retsidealist’? Giv en begrundet besvarelse.

b. Drøft mindst to filosoffers/teoretikeres holdning til forholdet mellem moral og ret.
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3. RETSSOCIOLOGI

»Mediation er en frivillig ikke-juridisk konfliktløsningsmetode, hvor parterne selv finder
løsningen på deres konflikt eller tvist. I mediation tages udgangspunktet i, at konflikten til-
hører parterne, og at det derfor er parterne selv, der skal finde løsningerne på deres konflikt
baseret på deres interesser. Der er flere grunde hertil. For det første er det parterne selv, der
bedst kender konflikten og deres egne motiver. For det andet giver aftaler, som parterne selv
er nået frem til, bedre og mere holdbare løsninger.

Mediators opgave er at fungere som en slags “katalysator” i denne proces. Vi taler om, at
mediator skal facilitere processen, men det er ikke mediators opgave at komme med løsnin-
gerne. Rammerne for en løsning er ikke juridisk men derimod orienteret mod forlig i bredeste
forstand.« 

Citat fra artiklen “Misforståelser om mediation” af Claus Kaare Pedersen i Advokaten nr. 1,
2005, s. 31.

Diskuter ud fra dette citat og med inddragelse af retssociologisk teori og empiri dels
fordele og ulemper ved at anvende henholdsvis domstole eller mægling/mediation som
konfliktløsningsmetode, dels hvorfor mægling/mediation er blevet så populær i nutidens
Danmark.


