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Opgavetekst   

1.  RETSHISTORIE

Oplysningstidens betydning for europæisk retshistorie.

2.  RETSLÆRE

I Claus Gulmann og Karsten Hagel-Sørensen, EU-ret, 3. udgave, 1995, side 140 f. (kapitel 15,
“EU-rettens kilder”) hedder det:

“Retskildelæren hænger snævert sammen med begrebet gældende ret. At en regel gælder, er efter
herskende opfattelse i nordisk retslære ikke betinget af, at den er tilblevet på en særlig måde eller
udtryk for, at den har en særlig kvalitet, f.eks. at den opleves som »gyldig« eller »retfærdig«. Be-
grebet er derimod knyttet til retsanvendelsen, således at gældende ret kan defineres som den rets-
opfattelse eller normative ideologi, der af domstolene opfattes som socialt forbindende og derfor
effektivt efterleves af disse. Et udsagn om, hvad der er gældende ret på et konkret område, er
derfor en forudsigelse eller en prognose om, hvilken retsopfattelse domstolene kan forventes at
lægge til grund, såfremt spørgsmålet indbringes til afgørelse på dette tidspunkt.
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Den ideologi eller retsopfattelse, der efterleves af domstolene, er ikke uforanderlig, men er
underkastet en stadig udvikling. Til gengæld må den være ensartet for alle domstole inden for et
retssystem på et givet tidspunkt, for at retssystemet kan bevare sin enhed. Retsopfattelsen må der-
for bygge på en fælles opfattelse af de almene faktorer, der angiver, hvorledes dommeren skal gå
frem for at finde den eller de regler, der skal afgøre en konkret tvist. Disse almene faktorer kaldes
retskilderne.

Betydningen af denne definition er navnlig, at den understreger nødvendigheden af at analysere
domstolenes praksis. Da det (i alle normale tilfælde) er domstolene, der i sidste instans afgør, hvad
der er gældende ret, må man tage udgangspunkt i dommernes opfattelse af, hvor det er berettiget,
at de henter de regler, de lægger til grund for deres domme. Samtidig har definitionen den fordel,
at den bygger på en erkendelse af, at dommerne ikke er automater, der blot anvender på forhånd
fastsatte og dermed gyldige og gældende regler. Den giver den forståelsesmæssige ramme for en
utvivlsomt rigtig konstatering af, at retsafgørelserne hyppigt vil være resultatet af et samspil af de
forskellige almene faktorer, dommerne mener at kunne bygge deres afgørelser på, og at dommerne
har et vist spillerum, når de skal vælge mellem de forskellige almene faktorer.

Definitionen er således værdifuld set fra et erkendelsesteoretisk synspunkt, men den giver ikke
hjælp til dommerne. Det ligger selvsagt ikke i definitionen, at disse er frie eller føler sig ubundet
i deres anvendelse af retskilderne. Det er som nævnt en væsentlig opgave for ethvert retssystem
at bevare sin enhed, og dette kan kun ske, hvis dommerne har en grundlæggende ensartet op-
fattelse af retskilderne og deres brug. Denne opnås bl.a. derved, at dommerne faktisk føler sig bun-
det af et bestemt sæt retskilder og også til et mere eller mindre fast sæt af retningslinier vedrørende
deres anvendelse. Dommerne bygger herved på kulturtraditionen, men også på det forhold, at
retssystemet selv kan indeholde autoritativt fastsatte regler om retskilderne og deres indbyrdes
forhold.”

Der ønskes en begrundet stillingtagen til følgende:

a) Hvilken retsteori bygger den eller de opfattelser på, der kommer til udtryk i citatet?

b) På hvilke måder adskiller det citerede sig fra denne retsteori?

c) Hvad er efter din opfattelse svagheden og styrken ved denne retsteori?

3.  RETSSOCIOLOGI

Man har i mange år af hensyn til miljøet grebet ind i landbrugets produktionsmetoder og
arealanvendelse, herunder f.eks. dets brug af kunstgødning og dyrkning af arealer tæt op til vand-
løb.

Diskuter med udgangspunkt i retssociologisk teori og empiri nogle problemer og barrierer
i forbindelse med sådanne indgreb samt forskellige mulige reguleringsformer ud fra deres
fordele og ulemper med hensyn til en effektiv miljøindsats i forhold til landbruget.


