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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:   Vinter 2004/05

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. forsiden): 5 (inkl. bilag)

Eksamensdag: torsdag  Dato: 6.   Måned: januar   År: 2005 kl. 9.00 - kl. 15.00

Eksamenslokaler: Atletion    PC-EKSAMEN: Farverihallen, Aulaen og Trøjborg, lokale 139

Tilladte medbragte hjælpemidler:  Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden:  Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato:  31. januar 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: Danske Lov
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1.  RETSHISTORIE

Christian D. Hedegaard: Trifolium juridicum bestaaende udi I. en kort Anviisning til at forene
de Steder i den Danske Lov, som synes at være eller sige sig selv imod ... (2. Udg., Kbh. 1766)
side 36-46. [Sproget er delvis og stavningen helt moderniseret].

“Danske Lov 1-1-3: »Ingen må tage sig selv til rette ...« og Danske Lov 6-12-4: »Får mand sår
i horseng med anden mands hustru, og kommer han levende derfra, men dør af samme sår, da
ligger han på sine egne gerninger, og husbonden [dvs. ægtemanden, der har såret ægteskabs-
bryderen] skal være sagesløs ...« ...

Loven vil ikke, at nogen må være dommer i sin egen sag, og den vil heller ikke, at
nogen må hævne sig selv, fordi hævnen tilhører Gud, og straffen – nemlig den borgerlige straf
– tilhører kongen alene. Hvorledes kan det da komme sig, at husbonden [ægtemanden] både
selv dømmer og tillige eksekverer dommen?

[Det skyldes, at brud på] ægtepagten [dvs. brud på ægteskabet som aftale], hvad enten
man ser på det private eller det almindelige onde, som flyder af denne giftige kilde, så er
ulykkerne så mange og så store, at det synes at være lovgiverens første og fornemste pligt at
forebygge, at samfundet inficeres med denne smitsomme og farlige pest. »Ved ægtekonens
seng vor lov bevæbnet sidder!« – Alle love – såvel guddommelige som menneskelige – har
strengt og alvorligt sat sig imod ægteskabsbrud, og næsten alle [love] har anset det for halsløs
gerning, som ikke kunne eller burde forsones med mindre end livet.

Men dersom horkarlen bliver dræbt i hor-seng, da bør ægtemanden føre de blodige klæ-
der, nemlig dyner og lagen, til tinge, og Jyske Lov, hvorfra artiklen er taget, tillægger følgen-
de: med to gode mænds vidnesbyrd, at han blev dræbt i hor-seng og ikke andetsteds. Desuden
bør drabet ikke have været ægtemandens hensigt, men kun bortjagelse af horkarlen. Drabet
eller døden er påfulgt uforvarende og ved et tilfælde. Således rækker loven ægtemanden svær-
det med den ene hånd, men holder med den anden hånd fast i sværdhæftet. Thi sværdet skal
mere tjene ham til værge [forsvar] end til hævn. Derfor står denne sagstype også i lovens
kapitel om nødværge.

»At ligge på sine egne gerninger« vil sige så meget som at anses som den, der selv er
løbet ind i kården eller ulykken.

Det således anførte [dvs. betragtningen om nødværge] kan med behørig forandring til
dels også gøres gældende vedrørende Danske Lov 6-12-7 om natte-tyven: »Bryder nogen ind
om nattetide i mands hus ... for at stjæle ..., og han derover bliver dræbt ..., da ligger han på
sine egne gerninger«. – Ikke uden grund sidestilles her tyven og horkarlen, eftersom de også i
De ti Bud er naboer.” [I De ti Bud står følgende bud lige efter hinanden: »Du må ikke bedrive
hor« og »Du må ikke stjæle«. – Men der er intet, som tyder på en oprindelig sammenhæng.
Red.].

Ud fra teksten ønskes en beskrivelse af Christian D. Hedegaards retsvidenskabelige
metode og en forankring af denne metode i den europæiske tradition.
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2.  ALMINDELIG RETSLÆRE

I 1929 skrev professor i ejendomsret ved Københavns Universitet Frederik Vinding Kruse
(1880-1963) i bogen Ejendomsretten (bind 1, s. 5 f. og s. 9) følgende:

“Fremtidens Samfundsvidenskab maa, saa vidt jeg formaar at se, hvile paa en Sammensmelt-
ning af Jura, Socialøkonomi, Fysiologi, Psykologi og andre Fagvidenskaber om Menneske-
livet ...

Den stærkt isolerende Fagdeling i de moderne Videnskaber har her som alle andre
Steder hindret den dybe Indtrængen, det videre Udsyn over Menneskelivet, der alene kan vise
de forskellige Anskuelsers stærkt betingede, relative Værdi. Paa Grund af den stærke Fag-
deling har Juraen, saavelsom Socialøkonomien og de andre Samfundsvidenskaber om Ejen-
domsretten og lignende Fænomener til en vis Grad talt som den blinde om Farverne; der har
været en Mur mellem Fagvidenskaberne; de har ikke set hinandens Erfaringer, end mindre
samarbejdet dem.”

I 1987 skrev professor i miljøret ved Aarhus Universitet Ellen Margrethe Basse i bogen
Miljøankenævnet (s. 28) følgende:

“Det er ... nærliggende at overveje om den juridiske metode også ... må hente inspiration fra
andre samfundsvidenskaber – især politologien – og betragte forholdet mellem borgerne og
samfundet primært ud fra henholdsvis administrationens, organisationernes og andre borger-
gruppers perspektiv ...

Det er klart, at jeg ikke kan klare at inddrage ovennævnte samfundsvidenskabelige
aspekter i vurderingen af miljøankenævnets praksis på en måde, der er på højde med, hvad
politologer, sociologer og økonomer ville kunne præstere inden for hvert deres fagområde.
Jeg mener imidlertid at kunne tage udgangspunkt i, at der er god grund til som jurist at hente
inspiration hos de andre samfundsvidenskaber ved en analyse af miljøankenævnets praksis og
at kunne lade denne inspiration få indflydelse på den metode, der anvendes.”

a. Der ønskes en beskrivelse af lighederne og forskellene i de to tekster.

b. Med inddragelse af relevante rets- og videnskabsteorier ønskes en drøftelse og
vurdering af de i teksterne anførte synspunkter.

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

“Den franske forfatter Anatole France (1844-1924) har en gang ironisk uttalt at »loven, i sin
majestetiske streben etter likhet, forbyr såvel den rike som den fattige å sove under broene, å
tigge i gatene og å stjele brød«. Loven som forbyr at sove under broene, tigging og stjeling av
brød er altså lik for alle, det er likhet for loven.

Det springende retssosiologiske spørsmål er om slik formell likhet for loven også inne-
bærer en reell likhet, eller om den skjuler – og kanskje til og med tilslører eller fordreier – en
reell ulikhet.”
Citat fra Thomas Mathiesen, Retten i samfunnet, 3. udg., Oslo 1997, s. 150.

Der findes, som citatet viser, forskellige opfattelser af, hvorvidt et retssystem som det
danske bidrager til at sikre reel social lighed, eller hvorvidt det fastholder eller uddyber
de sociale uligheder i samfundet.

Diskuter med udgangspunkt i retssociologisk teori og empiri, i hvilket omfang og
hvordan retssystemet bidrager til at fastholde, forøge eller formindske de sociale ulig-
heder i samfundet.
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Bilag

ALM. RETSLÆRE (vintereksamen 2004/05)

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.


