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Opgavetekst   

1.  RETSHISTORIE

Foretag en retshistorisk analyse af et procestypesystem (aktionssystem) og et
rettighedssystem.

2.  RETSLÆRE

F.T. Hurtigkarl (1763-1829) skriver i 1814 følgende i bogen Den Danske og Norske
Private Rets første Grunde, s.12 f.:

“Eiendom er en Ret paa en udelukkende Maade at raade over en vis Ting.
Den Person, som har en saadan Rettighed, kaldes Eier. Denne Ret
indbefatter ... Ret til at raade over Tingens Substans, f.Ex. ved at afhænde,
ødelægge eller forandre den, forsaavidt en saadan Disposition ikke strider
imod Andres lovlige Rettigheder eller ved Statens Love kan være indskræn-
ket...”.
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I dommen U 1987.526 HD frakendte Højesteret et olieselskab ret til at tilbagetage
nogle nedgravede oliebeholdere. Det fremgik af kontrakten mellem olieselskabet og
benzinforhandleren, at olieselskabet ejede beholderne. Det hedder i Højesterets
dom:

“Fjernelse af beholderne, hvortil udgifterne efter kontrakten skal afholdes af
[benzinforhandleren], vil medføre et betydeligt værdispild. Det må lægges til
grund, at [olieselskabet] ikke har nogen reel anvendelse for beholderne, og
[benzinforhandleren] har erkendt, at han skal betale en passende godtgørel-
se for overtagelse af disse. Monopolmyndighedernes afgørelser og den
senere lovgivning har begrænset benzinselskabernes adgang til at fastholde
kontraktsbestemmelser om uopsigelighed. ... Højesteret [finder] under de
anførte omstændigheder, at [olieselskabet] ikke med rimelighed kan forlange
beholderne udleveret, jfr. herved aftalelovens § 36. ...”

Med udgangspunkt i citatet og i dommen ønskes en redegørelse for forskellene
mellem de to opfattelser af ejendomsretten, som kommer til udtryk, ligesom der
ønskes en stillingtagen til, hvilke værdi- og retssikkerhedsmæssige overvejelser
de forskellige opfattelser giver anledning til.

3.  RETSSOCIOLOGI

Retten kan have flere forskellige funktioner. Den kan således bruges både til at sikre
borgerne individuelle rettigheder og som et led i den statslige styring af samfundet.
Ofte kan man på et bestemt retsområde have ønsker om at tilgodese begge disse
funktioner gennem retten og retsanvendelsen. 

Foretag en retssociologisk analyse af denne situation og de problemer, der kan
opstå i den forbindelse.


