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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 2006/07

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny

Del/delprøve/fase:   1. år af bacheloruddannelsen

Fag: Retshistorie / Retten i samfundet

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden):   3

Eksamensdag:  tirsdag   Dato: 16.   Måned: januar   År: 2007 kl. 9.00 - kl. 14.00

Eksamenslokaler: Trøjborg   PC-EKSAMEN: Aulaen

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 30. januar 2007

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: trolddom

1. RETSHISTORIE

»Tillæg til Jyske Lov
Om Trolddom

Hvis en Mand beskylder en anden for, at han har forgjort noget, som tilhører ham, med Trolddom,
og den sagsøgte ikke vedgaar, men nægter det, og Sagsøgeren beediger Sigtelsen imod ham, da skal
den sagsøgte værge sig med Nævn i Kirkesognet, saavel over for Sagsøgeren som over for Biskop-
pen.«
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Der ønskes en begrundet stillingtagen til:

a) Hekseprocessens retshistoriske baggrund.
b) Hekseprocessens retlige grundlag og ordning.
c) Kirkens syn på bevisretten.

2. RETTEN I SAMFUNDET

Montesquieu (1689-1755): Om lovenes ånd (oversat af Merete Klenow With), 
Bind I, s. 90-94, Gads Forlag, 1998 [noter udeladt]

»KAPITEL 12: Om straffenes indflydelse

Erfaringen har vist at i de lande hvor straffene er milde, indvirker de på borgernes sindelag, ganske
som i andre lande hvor de er strenge.

Skulle der mærkes nogle vanskeligheder i en stat? Ja, så vil et voldeligt styre straks straffe dem;
og i stedet for at tænke på at bringe de gamle love i anvendelse igen, vil man indføre en grusom
straf der standser ondet øjeblikkeligt. Men man svækker det der er drivkraften i styreformen;
befolkningen får de samme forestillinger om den store straf som den før havde om den mindre; og
da man formindsker frygten for den lille, bliver man snart tvunget til at indføre andre i alle tilfælde.
Landevejsrøverier var almindelige i nogle stater, og man ønskede at standse dem; derfor opfandt
man radbrækning der fik røverierne til ophøre for en tid. Siden har man plyndret på hovedlandeve-
jene ganske som før.
...

Man bør ikke gå til yderligheder når man vil lede mennesker, vi bør anvende de midler naturen
giver os til det. Hvis man undersøger årsagen til alle udskejelser, vil man se at de skyldes at forbry-
delser går ustraffet hen, og ikke at straffene mildnes.

Lad os følge naturen der har givet menneskene skammen som svøbe, og lad straffens hårdeste
del være nedværdigelsen ved at blive idømt den.

Når der findes lande hvor det ikke er nogen skam at blive idømt en straf, så skyldes det
tyranniet der idømmer slyngler og hæderlige mennesker de samme straffe.

Og når man ser andre lande hvor menneskene kun holdes i ave ved pinsler og dødsstraf, kan
man godt regne med at det for en stor del skyldes en voldelig regering som har anvendt disse straffe
for mindre lovovertrædelser.

Ofte tænker en lovgiver som ønsker at straffe et onde, kun på denne straf; han fæster blikket på
straffen, men lukker øjnene for de uheldige virkninger. Når ondet først er rettet, ser man kun lov-
giverens hårdhed; men i staten bliver der en moralsk brist tilbage som denne hårdhed har skabt:
sindene er fordærvede, de er blevet vant til despotisme.
...

Der er to slags fordærv. Det ene er når borgerne ikke overholder lovene; det andet er når folket
fordærves af lovene; det sidste er en uhelbredelig sygdom fordi den fremkaldes af selve lægemidlet.

KAPITEL 13: Om japanske loves utilstrækkelighed

Overdrevne straffe kan fordærve selv et despoti. Lad os kaste et blik på Japan.
Dér straffes næsten enhver forbrydelse med døden fordi ulydighed mod en så mægtig kejser

som Japans er en enorm forbrydelse. Det drejer sig ikke om at straffe den skyldige, men om at
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hævne fyrsten. Denne tankegang skyldes trældommen; den skyldes især at kejseren ejer næsten alt,
og derfor går næsten alle forbrydelser direkte ud over hans interesser.

Usandheder der fremsættes over for embedsmændene, straffes med døden, og det strider mod
retten til naturligt forsvar.

Det der ikke tager sig ud som en forbrydelse, straffes hårdt derovre. For eksempel straffes en
mand der spiller hasard, med døden.

Sandt nok ser det ved første blik ud som om dette stædige, lunefulde, halsstarrige og bizarre
folks forunderlige karakter der trodser alle farer og ulykker, undskylder lovgivernes grumhed i
deres love. Men vil mennesker der nærer en naturlig foragt for døden og sprætter maven op på sig
selv for den ringeste grille, lade sig rette eller vejlede gennem den stadige udsigt til dødsstraf?
Vænner de sig ikke til det?
...

En klog lovgiver ville have prøvet at lede sindene tilbage på rette vej gennem en retfærdig
afvejning af straffe og belønninger, gennem filosofiske, moralske og religiøse grundsætninger der
passede til folkets karakter; gennem retfærdig anvendelse af ærens bud, gennem fortabelse af æren
som straf, og gennem glæden ved at nyde en stadig lykke og stille ro. Og hvis denne lovgiver havde
frygtet at de sind der var vant til kun at blive bremset af en grusom straf, ikke længer skulle
standses af en mildere, så ville han have handlet i det stille og umærkeligt, og han ville i de enkelte,
mest tilgivelige tilfælde have mildnet straffen for forbrydelsen indtil det var lykkedes ham at kunne
mildne den i alle tilfælde.«

Der ønskes en kritisk analyse af ovennævnte tekstuddrag, idet der sættes fokus på 
Montesquieus opfattelse af:

a) Hvordan lovgivningen – særligt straffelovgivningen – bør udformes.
b) Straffens sociale/samfundsmæssige funktion eller betydning.


