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Opgavetekst   

1. RETSHISTORIE

Lovgivningens historie i Europa indtil midten af 500-tallet e.Kr. Herved tænkes på,
at lovgivere formulerer (konciperer) gyldige love.

2. RETSLÆRE

I bogen Parlamentarismen – Hvem tog magten?, 2001, side 155, gør Gorm Toftegaard
Nielsen sig følgende overvejelser i afsnittet med overskriften “Bør domstolene have en
retsskabende rolle?”:

»Hvad taler for at give domstolene en retsskabende rolle? Umiddelbart forekommer
svaret mig nærliggende: Intet. Den ideologi, der ligger bag vores samfundsopfattelse,
er samfundspagten fra 1600- og 1700-tallets oplysningsfilosoffer. Først og fremmest
John Locke. Magten har ikke sin legitimation ovenfra, men fra folket. Det er folket, der
har besluttet at give en del af sin autonomi til de styrende, som folket selv vælger. Det
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er valget, der legitimerer lovgivningsmagten i et demokrati. Når det var nødvendigt at
give love og ikke blot holde sig til naturretten, var det netop, fordi de naturretlige reglers
indhold var for usikkert. Når Locke alligevel ville have uafhængige dommere, var det,
fordi håndhævelsen af lovgivningen skulle være loyal over for lovens indhold og derfor
lægges i hænderne på dommerne. Når disse af Montesquieu blev anset for lovens
mund, er det også for at udtrykke, at det, der legitimerer magten i dommerens afgørelse,
er loven. Det har formodningen imod sig, at befolkningen skulle ønske at give en del af
den politiske eller retsskabende magt til dommerne – i særdeleshed hvis befolkningen
ikke har indflydelse på, hvem der er dommer. Men at overlade en retsskabende funktion
til domstolene vil uvægerligt øge borgernes retsusikkerhed. Dommen falder jo først efter
den begivenhed, der er anledning til dommen, dommen kundgøres ikke på samme
måde som loven, og dommen viser ikke retsstillingen så præcist som loven.«

a. Med udgangspunkt i teksten ønskes en drøftelse af forholdet mellem ret og
demokrati.

b. Med udgangspunkt i teksten ønskes en drøftelse af, hvorvidt domstolene er,
kan være eller bør være retsskabende.

3. RETSSOCIOLOGI

»Moderne former for positivistisk retsteori har reageret mod tidligere opfattelser, som
understregede, at muligheden for statslige reaktioner – formelt gennemtvingelige straffe
som bøder og fængsel – i tilfælde af manglende efterlevelse, er et afgørende kendetegn
ved retten, der adskiller den fra andre sociale normer. Til trods for dette har den
positivistiske retsopfattelse antaget, at der er en nær og afgørende forbindelse mellem
retten og statens sanktioner.« (Roger Cotterrell, The Sociology of Law, 1984, s. 31).

Som nævnt i citatet foretages ofte en tæt sammenkædning af retsregler og
statslige sanktioner i form af straffe. Og mange mener, at straffetrusler er det
bedste middel til at få borgerne til at rette sig efter loven. Foretag med udgangs-
punkt i retssociologisk teori og empiri en analyse af straf som et middel til at
regulere borgernes adfærd sammenlignet med andre midler.


