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Opgavetekst   

Alexis de Tocqueville: De la démocratie en Amérique I-IV (Paris 1835-1840) II, kap. 8
(1835) (Oeuvres Complètes, éd. J.-P. Mayer, Gallimard Paris 1961, vol. 1,1, s. 274-281).
Oversat af Helmuth Schledermann.

Alexis de Tocqueville (1805-59) var fransk greve og politiker. Hans bog om det
amerikanske demokrati blev til efter et studieophold i USA 1831-32 og anses for
et af de første arbejder inden for sociologi og statskundskab.

"Når man besøger amerikanerne og studerer deres love, vil man se, at den myndighed, de

har givet deres jurister, og den indflydelse, som disse udøver i regeringen, udgør den mest

magtfulde garanti imod demokratiets udskejelser. Jeg tror, der findes en generel årsag

hertil, som det kan være nyttigt at undersøge, da den også vil kunne forekomme

andetsteds.5
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I de sidste fem hundrede år har juristerne taget del i alle politiske bevægelser i Europa.

Snart har de været redskaber for de politiske myndigheder, snart har de haft held til at gøre

de politiske myndigheder til deres redskaber. I middelalderen støttede juristerne i høj grad

en udvidelse af kongemagten. Senere har de arbejdet effektivt for at begrænse den. I

England har de stået i nært samarbejde med aristokratiet. I Frankrig har de vist sig at være10

aristokratiets farligste fjender. Har juristerne i enhver situation blot fulgt øjeblikkelige

tilskyndelser, eller handler de mere eller mindre ud fra instinkter, som er naturlige for dem,

og som vil dukke op igen og igen i historien? Jeg er interesseret i at undersøge dette, for

måske vil netop juristerne komme til at spille hovedrollen i det kommende politiske

samfund.15

Mænd, som specialiserer sig i jura, får gennem denne beskæftigelse en vis sans for orden,

en smag for formaliteter og en art instinktiv forkærlighed for orden og sammenhæng i

forestillingerne – hvilket ganske naturligt gør dem meget fjendtlige over for den revolutio-

nære ånd og folkestyrets ureflekterede lidenskaber.

Den særlige viden, som juristerne opnår gennem deres studier, sikrer dem en særstilling20

i samfundet. De udgør en slags privilegeret gruppe blandt de intellektuelle. Denne

overlegenhed har de stadig anledning til at føle i deres daglige professionelle arbejde: De

mestrer en videnskab, som er nødvendig, men som ikke er almeneje. De optræder som

dommere eller voldgiftsmænd mellem borgerne, og da de bliver vant til at måtte styre de

blinde lidenskaber hos parterne i en retssag, får de en vis foragt for mængdens25

vurderinger.

Dertil kommer, at juristerne ganske naturligt bliver til et laug, ikke som følge af nogen særlig

enighed eller en fælles aftale, men fordi deres studier og metoder ligner hinanden og

binder dem sammen som i en fælles bestræbelse.

Nogle af de tilbøjeligheder og vaner, som kendetegner aristokratiet, vil følgelig kunne ses30

i juristernes personlighed. De har samme instinktive kærlighed til orden og formaliteter. De

nærer den samme afsky for massernes handlinger og den samme hemmelige foragt for

folkestyret.

... I samfund, hvor juristerne ikke kan nå den samme position i det politiske liv, som de har

i privatlivet, kan man være sikker på, at de vil være de varmeste tilhængere af revolution.35
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Men man må stille det spørgsmål, om deres ønske om at ødelægge eller forandre skyldes

en permanent egenskab eller noget tilfældigt. Det er rigtigt, at jurister bidrog væsentligt til

at omstyrte det franske monarki i 1789, men det er tvivlsomt, om de handlede således,

fordi de havde studeret lovene eller fordi de var afskåret fra selv at lave dem.

For fem hundrede år siden stillede den engelske adel sig i spidsen for folket og talte i40

folkets navn (over for kongen). I vore dage støtter aristokratiet tronen og forsvarer kongens

magtudøvelse. Alligevel har aristokratiet særlige instinkter og tilbøjeligheder. Vi må passe

på ikke at forveksle enkelte medlemmer af en gruppe med hele gruppen. I alle lande med

et frit styre vil man se jurister i forreste række i alle partier. Det samme gælder for

aristokratiet. Næsten alle demokratiske bevægelser i verden er blevet ledet af adelsmænd.45

Det forholder sig jo således, at en elite aldrig kan tilfredsstille alle sine medlemmers

ambitioner: Eliten indeholder altid flere talenter og flere lidenskabelige interesser end der

er plads til, hvorfor en række enkeltpersoner er tilbøjelige til at angribe de privilegier, som

de ikke hurtigt nok kan opnå på normal måde.

Derfor vil jeg ikke påstå, at alle medlemmer af den juridiske profession til enhver tid vil50

være tilhængere af orden og modstandere af fornyelse, men kun at flertallet sædvanligvis

vil være det. I et samfund, hvor jurister uden diskussion indtager den høje placering, som

naturligt tilhører dem, vil deres generelle holdning være udpræget konservativ og anti-

demokratisk. Hvis aristokratiet lukker juristprofessionen ude, skaffer det sig fjender, fordi

juristerne, skønt de i rigdom og magt står under adelen, gennem deres arbejde er55

uafhængige af adelen og føler sig intellektuelt jævnbyrdige med den. Men så snart ari-

stokratiet går med til at dele nogle af sine privilegier med juristerne, finder disse to klasser

hinanden og forfølger fælles interesser, som om de tilhørte samme familie.

Jeg er også tilbøjelig til at tro, at det altid vil være let for en konge at omforme jurister til de

bedste redskaber for sin magtudøvelse. Der er en langt større naturlig samhørighed60

mellem juristerne og den udøvende magt end der er mellem dem og folket, skønt de ofte

har hjulpet med til at omstyrte den udøvende magt; på nøjagtig samme måde som der er

en større naturlig samhørighed mellem adelen og kongen end mellem adelen og folket, selv

om man ofte har set adelen i forening med folket bekæmpe kongemagten.

Hvad juristerne sætter højest af alt, er orden, og den bedste garanti for den offentlige ro og65

orden er øvrigheden. Man må heller ikke glemme, at selv om de hylder friheden, sætter de
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dog i almindelighed legaliteten endnu højere: de er mindre bange for tyranni end for

vilkårlighed. Når blot det er den lovgivende magt, som berøver folk deres uafhængighed,

er de ikke utilfredse med situationen. ...

(En klog konge vil derfor i egen interesse støtte sig til juristerne, og i et demokrati vil70

juristerne helt automatisk få megen indflydelse:) Gennem sin fødsel og sine interesser

tilhører juristen folket, men ved sine vaner og tilbøjeligheder tilhører han aristokratiet. Han

kan opfattes som det naturlige bindeled mellem samfundets to store klasser.

... Jo mere man overvejer alt, hvad der sker i USA, desto mere overbevist bliver man om,

at juristerne – opfattet som et gilde eller laug – udgør om ikke den eneste, så dog den mest75

magtfulde modgift mod demokratiet. ... Da juristerne er den eneste uddannede klasse, som

folket ikke nærer mistillid til, bliver de ganske naturligt valgt til de fleste offentlige hverv. De

fylder de lovgivende forsamlinger og står i spidsen for administrationen. De har derfor stor

indflydelse både på lovgivningens tilblivelse og på dens anvendelse. Dog er de tvunget til

at give efter for en offentlig mening, som river dem med. Men det er let at finde vidnesbyrd80

om, hvad de ville gøre, hvis de var frit stillet.

Amerikanerne, som har lavet så store statsretlige ændringer (1776), har nemlig kun

gennemført ganske få ændringer i privatretten, og det under store vanskeligheder, skønt

megen privatretlig lovgivning er i modstrid med samfundsforholdene. Årsagen hertil er, at

befolkningens flertal i privatretlige anliggender må bøje sig for den juridiske professions85

autoritet, og de amerikanske jurister er utilbøjelige til at foretage forandringer, når de selv

kan bestemme.

... Men den retlige tankegang går langt ud over de grænser, jeg her har opridset. Der findes

næppe det politiske problem i USA, som ikke før eller siden bliver forvandlet til et juridisk

spørgsmål. Derfor er alle parter tvunget til at låne juridiske ideer og endog juridisk90

sprogbrug, når de beskæftiger sig med dagligdagens stridigheder. De fleste, som har et

offentligt hverv, er eller har været jurister, og de medbringer fra deres profession vaner og

tekniske fremgangsmåder, som de overfører til deres offentlige virksomhed.

Juristerne udgør i USA en magt, som er lidet frygtet og næppe endnu rigtig erkendt. De har

intet særligt symbol, de føjer sig let efter tidens krav og tilpasser sig uden modstand95

skiftende samfundsforhold. Men de findes overalt i samfundet og gennemsyrer alle

samfundsklasser. Uden ophør bearbejder de umærkeligt samfundet, og de vil til slut
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komme til at forme det efter deres egne ønsker."

SPØRGSMÅL

1) Hvordan begrunder Alexis de Tocqueville juristernes rolle i samfundet?

2) Hvilken økonomisk og politisk baggrund var der i den vestlige verden for juristernes
såkaldte storhedstid i 1800-tallet?

3) Redegør for en i forhold til teksten alternativ opfattelse af folkets rolle i demokratiet.


