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Almindelig retslære 
 
Peter Blume skriver følgende i sin bog Rettens veje og vildveje (2007, s. 353-54) om: 
 
»Robotten og anden fremtid 

Disse overvejelser om teknologiens betydning for den fremtidige ret kunne føres ganske vidt. Der 
er på mange måder ikke nogen grænser for, hvad man kan forestille sig, at teknologien vil kunne 
medføre. Det er fristende at fremsætte forudsigelser på et område, hvor det, som først har karakter 
af science fiction, tit på overraskende kort tid bliver til virkelighed. Informationsteknologiens 
tilsyneladende konstante innovation implicerer en særlig form for dynamik, der i det hele må 
karakteriseres som uforudsigelig, og som dermed tilvejebringer et særligt grundlag for forestillinger 
om fremtiden. 

 Et af teknologiens børn er robotten, og det kan være fristende at reflektere over, hvad 
robotternes indtog kan komme til at betyde for retten. Anvendelsen af robotter er på nogle, typisk 
industrialiserede områder allerede vidt fremskreden, og der er givet udtryk for store aspirationer på 
dette område. Kan man forestille sig, at robotten også får en rolle i rettens verden, og vil robotten 
kunne overtage den menneskelige retsanvenders rolle? Vil robotten blive den nye dommer i den 
virtuelle proces? Umiddelbart kan dette forekomme utænkeligt i betragtning af, at retten er et 
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menneskeligt fænomen, men det kan dog ikke anses for udelukket. En vision – nogen vil nok 
betegne det et skrækscenario – er, at retskildeproduktionen fremover ikke retter sig imod fysiske 
personer, men derimod er dirigeret mod maskiner som udøvere af retten. Den retlige norm bliver til 
et direktiv til robotten om, hvilken ret der gælder og skal anvendes. Ross’ ide om, at normen er 
rettet til dommeren og ikke til borgerne (sagens parter), bliver i denne vision virkeliggjort. Blev 
dette realiteten, vil man kunne tale om en lex robottica.« 
 

Overvej med inddragelse af retsfilosofi i hvilket omfang det er muligt og/eller ønskeligt med 
en sådan automatiseret ”lex robottica”. 

 
 


