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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: Omprøve sommer 2005

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny

Del/delprøve/fase: 1. år af grunduddannelsen

Fag: Ret og Samfund

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 5

Eksamensdag: fredag Dato: 12. Måned: 8.    År: 2005 kl. 9.00  - kl. 13.00

Eksamenslokaler: Trøjborg, Niels Juelsgade 84, mødested lokale 139

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 31. august 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: Retfærdighed

Henrik Zahle: “Omsorg for retfærdighed – Essays om retlig praksis”, Gyldendal,
2003 (s. 8-10, s. 160 og s. 162-166).

Henrik Zahle, født 1943, er dr.jur. og har i mange år været professor
ved Københavns Universitet, først i statsforfatningsret, siden i
retslære. Han har tidligere arbejdet som advokatfuldmægtig,
dommerfuldmægtig, konstitueret landsdommer i Østre Landsret
samt i årene 1999 til 2002 som dommer i Højesteret.

[De fleste essays i bogen er ifølge forfatteren skrevet eller påbegyndt, mens han var
dommer. Red.]
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[Uddrag af bogens forord. Red.]

»Den traditionelle retsfilosofi – og det omfatter her såvel naturret som retspositivisme
– har beskæftiget sig med retten som social orden, med retten som noget, der er
gældende eller gyldigt – eller blot noget, der faktisk følges. Det er også i forbindelse
med disse spørgsmål, at problemet med etikken eller moralen kommer ind. Alle disse5
spørgsmål samler sig i dette hovedproblem: Hvad er ret? 
...

Retsfilosofien har efter min opfattelse med dette grundproblem – hvad er ret? –
kørt sig selv ud på et sidespor, når det gælder den juridiske professionelle kvalifika-
tion og dermed den juridiske uddannelse. 10
...

Det, jeg her opponerer mod, er selve starten, den måde hovedproblemet direkte
eller indirekte formuleres på. Hvad er da hovedproblemet, når dette skal bestemmes
med udgangspunkt i praksis? 
...15

Jeg må hente mit svar fra min erfaring, fra min oplevelse af og i praksis. For mit
mål er at lokalisere retsfilosofien i praksis. 
...

Hovedproblemet i praksis kan udtrykkes i følgende enkle spørgsmål, som prakti-
keren stiller sig selv: “Hvad skal jeg gøre i denne sag?”20
...

Ved at stille dette praktiske spørgsmål – hvad skal jeg gøre? – vender jeg blikket
fra det abstrakte til det konkrete, fra det distancerende til det engagerede, fra det
objektive til det subjektive. Spørgsmålet er, hvordan retten virker i og med mig som
retsanvender og retsdanner, og dette spørgsmål forsøger jeg i de følgende essays at25
besvare ved at give en række indblik i daglig, praktisk juridisk virksomhed.

Jeg søger en jurisprudens, en retsvisdom, der kan komme uden om den århund-
redegamle strid mellem naturret og retspositivisme. Denne strid, der har taget så
megen opmærksomhed, er nu ved at rinde ud som både uafgjort og irrelevant. En
sådan retsvisdom skal ikke blot angå retten som en bestemt social orden, men må30
medtænke dem, der praktiserer og dermed bærer retten, og dermed give plads for de
mennesker, der indgår i retlige relationer [Red.’s kursiveringer] – dem, der lever
retten. Den, der arbejder med ret, udøver magt, og denne magtudøvelse er styret af
et mål. Det er denne gennemgående bestræbelse mod at nå frem til et mål, jeg
sammenfattende betegner omsorg for retfærdighed.« 35
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[Det følgende er et uddrag af Zahles essay om “Retfærdighed”]

»RETFÆRDIGHED

Når man taler om “retfærdighed” blandt jurister, melder der sig hurtigt den kommen-
tar, at retfærdighed er noget subjektivt, noget der afhænger af den enkeltes erfarin-
ger, følelser og hele personlighed. Og af denne konstatering følger så den konse-40
kvens, som skal være så indlysende, at den ikke behøver at gøres udtrykkelig, at
retfærdighed er det ikke umagen værd at tale om. Denne tradition har vistnok en
særlig stærk tilslutning i Danmark, hvor den har sin retsfilosofiske legitimation i Alf
Ross’ bemærkning i bogen Om Ret og Retfærdighed (1953), hvorefter det at påbe-
råbe sig retfærdigheden er som at slå i bordet, det er en ekspressiv ytring uden45
meningsindhold – en bemærkning, der om ikke for andet har gjort sin ophavsmand
verdensberømt.

Om retfærdigheden tier man. Denne tavshed kan imidlertid have en helt anden
forklaring end sendrægtigheden i opgøret med den uudryddelige positivisme.

I ethvert fag er der nogle begreber, som det volder store vanskeligheder for faget50
at få afgrænset, og disse vanskeligheder hænger sammen med, at begrebet er ble-
vet så grundlæggende, at det spiller ind i ethvert af fagets emner.
...

Der er gjort mange forsøg på at definere, hvad man kunne kalde “den store ret-
færdighed”, ved at opstille almene principper for, hvad der er retfærdigt, eller efter55
hvilke kriterier retfærdighed skal bedømmes. “At give enhver sit”, “du må ikke for-
volde skade”, “alt efter fortjeneste”, eller mere avanceret det kantianske bud “En
handlemåde er retmæssig, dersom friheden hertil kan forenes med enhver anden
frihed under en almindelig regel” (Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre
C) eller dets forlæg i Mattæus 7,12 “Alt hvad I vil at mennesker skal gøre mod jer, det60
skal I også gøre mod dem”. Grundlaget for sådanne principper kan være religiøst,
det kan søges i naturretten, der uden religiøst grundlag finder en objektiv orden i
menneskets natur, eller man kan forestille sig en kontrakt, altså en slags konsensus
om det gode, der anviser, hvordan samfund skal indrettes, og sager afgøres. 
... 65

I retsanvendelsens praksis, som den udfolder sig i domstole, administration og
private sammenhæng, spiller forskellige retsgrundsætninger en rolle. Nogle af disse
retsgrundsætninger kan være inspireret af disse mere almene retfærdighedsprincip-
per, men disse principper er så almene, at man kommer nærmere på den sande
beskrivelse af deres retningsgivende betydning ved at sige, at de ingen betydning70
har. En juridisk afgørelse træffes altid i en bestemt sammenhæng – en bestemt
social situation, nogle bestemte politiske tendenser er dominerende osv. – og på
grundlag af bestemte vedtagelser i regulering og tidligere afgørelser. Den juridiske
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afgørelse er konkret og tidsbunden, og tidløse, almene principper for retfærdighed
har kun en tynd forbindelse hertil.75

Ikke desto mindre spiller retfærdighed en afgørende praktisk rolle. Juridisk ar-
bejde handler simpelthen om retfærdighed – “den lille retfærdighed”. Retfærdighed er
blot så grundlæggende, så dybtsiddende, om man vil, at den ikke sanses i det
daglige. Kemikeren kan til frokost spise sin tomatmad (forhåbentlig) uden at tænke
på kemi. Tilsvarende kan en retsanvender, f.eks. en dommer, afgøre en sag uden at80
tænke på retfærdighed. Men ligesom også en tomatmad kan analyseres kemisk,
indgår retfærdigheden som rettesnor for dommerens arbejde.

Dette indebærer det paradoks, at jeg på den ene side vil betone, at retten inde-
bærer en omsorg for retfærdighed, på den anden side kan jeg ikke svare på, hvad
jeg i denne forbindelse forstår ved retfærdighed. Retsanvendelsen er rettet mod et85
mål, hvis indhold ikke lader sig alment beskrive eller definere. Måske skal man slet
ikke ønske sig, at det kunne defineres.
...

Vi kan således ikke anvise et præcist og operativt ideal, som kan være styrende
for de konkrete sagers bedømmelse. Når jeg her fremhæver retfærdighed, er det90
heller ikke for at binde bedømmelsen til én værdi, en monovalent målestok. Retfær-
dighed er den brede og i sig modsætningsfyldte ramme, hvori retlige relationer kan
drøftes.

“Retfærdighed” er ikke noget abstrakt, men noget konkret: På et tidspunkt ved en
sags behandling når jeg frem til en opfattelse af sagen, der indbefatter en opfattelse95
om sagens afgørelse, som – ved en refleksion, som ikke altid gøres bevidst – kan
udtrykkes i retfærdighedens begreber. Jeg finder måske ligefrem, at et bestemt
resultat forekommer retfærdigt. Så er sagen klar. Oftest må jeg være mere beske-
den. Jeg sammenholder det resultat, jeg er stemt for, med de forskellige andre
mulige udfald af sagen, og jeg finder, at de vil være mindre retfærdige end det, jeg100
foretrækker. Retfærdigheden opleves som forbundet med en konkret sag og dens
udfald i sammenligning med andre udfald. Når jeg skal forklare mig, dvs. fortælle
andre, hvorfor netop det resultat, jeg foretrækker, er det (mest) retfærdige, nævner
jeg en række momenter i sagen, som taler for resultatet. Det retfærdige er en til-
nærmelse – en afgørelse eller et standpunkt er retfærdigt, fordi jeg ikke kan finde105
nogen afgørelse eller noget standpunkt, der er mere retfærdigt. 
...

Mens man ikke i den enkelte situation kan tale kategorisk om retfærdighed, giver
det ofte god mening at tale om uretfærdighed: “Dette er uretfærdigt”, er en dom, der
kan udtrykkes med stor sikkerhed, i hvert fald hvis man sammenkæder dommen med110
det grundlag eller den situation, der foreligger. Det kan vist teoretisk ikke udelukkes,
at der kan tilføjes yderligere omstændigheder, der fører til, at dommen ikke kan
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opretholdes, men det kan være meget teoretisk. Så i praksis fælder man ofte,
undertiden blot i sit stille sind, sin dom.

Til konstateringen af at noget er uretfærdigt, hører spørgsmålet, hvad der så kan115
gøres ved det: Advokaten påtager sig sagen; administratoren træffer en afgørelse,
der griber ind i urimelighederne; dommeren fælder sin dom, så det uretfærdige bliver
underkendt. At tale om uretfærdighed er handlingsinitierende.« 

SPØRGSMÅL

Der ønskes en kritisk analyse af ovenstående tekstuddrag, idet der sættes fokus på
Henrik Zahles opfattelse af:

a) Begrebet “retfærdighed”, herunder dommeres opgave.

b) “Den store retfærdighed” i samfundshistorisk og filosofisk belysning. 


