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OMPRØVE Vinter 2010/11 (den 11. januar 2011) 
 
 
RETSHISTORIE 
 
Der ønskes en redegørelse for ligheder og forskelle mellem naturretten i middelalderen på den 
ene side og på den anden side naturretten i 1600-tallet og 1700-tallet. 
 
 
 
RETTEN I SAMFUNDET 
 
Med lov nr. 495 af 12. juni 2009 vedtog et flertal i Folketinget, at det fremover skal være forbudt for 
dommere at bære symboler, der kan opfattes som religiøse eller politiske. Forud for vedtagelsen var 
foregået en ofte heftig offentlig debat for og imod forslaget. Nedenstående tekst er uddrag af et debat-
indlæg fra før vedtagelsen.  
 
Debatindlægget “Tørklædelov vil være i strid med Grundloven” blev bragt i Advokatsamfundets 
brancheblad Advokaten nr. 8/2008. Forfatter var advokat Georg Lett, partner i det landsdækkende Lett 
Advokatfirma. 
 
»I maj oplyste daværende justitsminister Lene Espersen, at regeringen havde besluttet at ændre 
retsplejeloven, så dommere, der træffer den endelige domsafgørelse, ikke må bære politiske eller 
religiøse symboler, når de dømmer. … 

Et af de problemer, man i den forbindelse kan overveje, er grundloven. I de senere år, hvor borgernes 
frihedsrettigheder er kommet mere i fokus, har man navnlig søgt støtte i den europæiske menneskeret-
tighedskonvention. De fleste bestemmelser i den danske grundlov om beskyttelse af borgernes friheds-
rettigheder er da heller ikke efter en moderne målestok særlig vidtgående, men lige præcis bestemmel-
sen om religionsfrihed er en undtagelse. I 1849, da bestemmelsen blev indført, var det ikke muslimer, 
man havde i tankerne, men derimod jøder og katolikker. 

Ifølge grundlovens § 70 kan ingen på grund af sin trosbekendelse berøves adgang til den fulde nydelse 
af borgerlige og politiske rettigheder. … Forbuddet mod, at dommere bærer tørklæde, vil derfor være i 
strid med forbuddet mod at diskriminere på grund af religion, for så vidt som tørklædet netop forby-
des, fordi det opfattes som religiøst. …  

Justitsministeren vil også lade forbuddet gælde korset og andre religiøse symboler og ser derfor 
afgørelsen som en beslutning om uniformering. Man indfører i den forbindelse en pligt for dommerne 
til at bære kappe. … Hokuspokus. Forskellen er bare, at det strider ikke mod den kristnes moral eller 
religion at undlade at bære kors. Anderledes med tørklædet. … 

Den slags kan domstolene godt gennemskue. Det påståede formål om, at dommere skal fremtræde 
neutrale, er også let at gennemskue. Det er således ikke tanken at udstrække forbuddet til domsmænd 
og nævninge. … Og hvorfor er det så lige, at de ikke skal fremtræde som neutrale? Hvis jeg var den 
ulykkelige tiltalte, … ville jeg være mere tryg ved en professionel dommer med tørklæde. Hun var 
aldrig blevet udnævnt, hvis hun ikke var i stand til at holde sig til gældende lov. …« 

Der ønskes en kritisk analyse af det nævnte tekstuddrag med særlig fokus på begrebet ‘friheds-
rettigheder’ i et samfundshistorisk og samfundsfilosofisk perspektiv. 
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