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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 S 2007

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):   4

Eksamensdag: tirsdag   Dato: 14.    Måned: august   År: 2007 kl. 9.00 - kl. 14.00

Eksamenslokaler: Benjaminhallen, Åbogade 34    PC-EKSAMEN: Bygning 1325, lokale 036

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato:  den 28. august 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: retsvidenskab

1. RETSHISTORIE

Kejser Frederik Barbarossas (1152-1190) Skolarprivilegium (1158)

Trykt i Monumenta Germaniae historica, Leges IV, Const. Band 1, udgivet af Ludwig Weiland,
Hannover 1893, Nr. 178, p. 249.

»Efter grundig rådslagning med bisper, abbeder, fyrster, grever, dommere og andre fremtrædende
mænd ved vort hof tilstår Vi alle lærde, der forlader deres land for at kunne studere, og specielt
professorer i guddommelig og hellig ret, dette nådige privilegium, at de eller deres udsendinge
sikkert skal kunne rejse til og opholde sig på de steder, hvor videnskaben dyrkes. Vi finder det nem-
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lig rimeligt, at de, der gør gode gerninger, beskyttes ved vor gunst og Vort værn. Det er os en særlig
glæde at forsvare netop dem imod al uret, som ved deres videnskab oplyser verden, og som belærer
undersåtterne om lydighed imod Gud og Os, hans tjener. Hvor er de ikke at beklage, som af kærlig-
hed til videnskaben drager ud i det fremmede, som bruger deres formue og bliver fattige, som ud-
sætter deres liv for alskens farer, og som ofte – ganske sagesløse – udsættes for korporlig overlast
fra slette menneskers side – hvilket er utåleligt!

Derfor udsteder Vi denne generelle og evigtgyldige lov, at ingen for fremtiden skal driste sig til
at øve uret over for skolarer, heller ikke skal disse belemres med bødekrav på grund af forbrydelser
begået af andre i det fremmede, hvad Vi har hørt er forekommet med hjemmel i forkastelig rets-
sædvane. Alle, der overtræder denne forordning og dens bestemmelser, skal vide, at hvis de selv
skulle undlade at gengælde det, så skal de alle præstere firdobbelt bøde over for den stedlige øvrig-
hed, de skal automatisk være æreløse og for evigt miste deres stand. Men hvis nogen af en eller
anden grund skulle overveje at anlægge sag imod en skolar, så skal denne vælge, om det skal ske
for hans fyrste eller for hans lærer eller for stedets biskop, som vi har overladt domsmagt i disse
sager. Men hvis nogen forsøger at stævne ham for en anden dommer, så taber han dermed sit krav,
hvor retmæssigt det end var.

Vi befaler, at denne lov skal indføres blandt de kejserlige konstitutioner under titlen “ne filius
pro patre etc.”.

Givet ved Roncalia 
i det Herrens år 1158 i november måned.«

(oversat af Ole Fenger)

SPØRGSMÅL

Med udgangspunkt i teksten ønskes en beskrivelse af retsvidenskabens historie, metode og
placering i samfundet i perioden ca. 1150 - ca. 1750.

2. RETTEN I SAMFUNDET

H. Andrup: »Mening i familieretten?«, i: Familieretspolitik – Om børn, ret og familie / Jørgen
Graversen (red.), Carnet, 1988, s. 217, 220, 221, 225, 228, 232 og 233.

H. Andrup (født 1921) lic.jur., gennem en årrække kontorchef ved Statsamtet i Ribe og en
meget aktiv debattør – ikke mindst af familieretspolitiske emner.

»Mening i familieretten?

De sidste hundrede år har drastisk ændret livsvilkårene for os danske, ligesom for alle andre borgere
i de industrialiserede lande. Dette har ikke kunnet undgå at påvirke familielivet.
...
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Familieretten har hidtil været baseret på ægteskabsbegrebet. Det er en udbredt misopfattelse, at
dette begreb har sin rod i nidkærhed for kristelig sædelighed. Det udspringer af usentimentale
familiepolitiske krav til børneavlen.
...

Tidligere var seksuelle udfoldelser, samliv og børneavl uden for ægteskab altsammen ulovligheder.
Skilsmisser nærmest også. De er – meget rigtigt – indtil for nylig blevet karakteriseret som “tolere-
rede retsbrud”. ... Nu er disse forekomster fuldt ud accepterede – også retligt. De anses end ikke
mere for umoralske. 
...

Den tidligere retsorden for familieområdet var, på trods af sine rigoristiske [strenge, ubøjelige.
Red.] frihedsindskrænkninger, “legitimeret” i befolkningens øjne af de betænkelige livsvilkår, som
datiden kunne byde børn og kvinder uden for ægteskab.

Kvinderne er nu i vidt omfang blevet økonomisk uafhængige af de mænd, de lever sammen
med, og af fædrene til deres børn. Det er ikke mere nogen tvingende nødvendighed at sikre, at alle
børn vokser op med to samlevende forældre.
...

De familiale livsudfoldelser omfatter andre funktioner og dækker andre behov end avl og opfostring
af børn. Under den klassiske familieretlige ordning reguleredes alle familiemæssige livsudfoldelser
under én hat, nemlig under den retlige institution ægteskabet. Dette havde monopol på såvel sek-
suelle udfoldelser som på både samliv og børneavl.

Med P-pillen er behovet for offentlig kontrol med kønslivet stort set helt forsvundet. De
parvise samliv udspiller sig nu aldeles ensartet mellem gifte og ugifte samlevende. Børn kan
sagtens opfostres af enlige forældre, og dette har ikke vist sig betænkeligt i sig selv. 
...

Med tabet af sine monopoler har ægteskabet mistet sin oprindelige mening. Hovedårsagen til,
at så mange undgår det, er utvivlsomt, at de – med grund – finder, at det er blevet meningsløst.
...

Ægteskabet lader sig ikke “afskaffe”, og det vil kun være en dumhed at gøre noget forsøg i
denne retning. Som social og som religiøs ritus er ægteskabet et centralt kulturelt fænomen. Som
sådant kendes ægteskabet – så vidt vides – inden for alle kulturer, og holdes højt i ære. Det er
nærliggende og naturligt, at mennesker, der planlægger at leve i et intimt integreret livsfællesskab,
markerer dette over for omverdenen, for hvem dette skridt da også er af den allerstørste interesse. 
...

Den familiekultur, som sidder os i blodet, har sine rødder i slægts- og familiesamfundet. Børnene
var i denne kultur bærere af slægternes og familiernes – og dermed de enkelte familiemedlemmers
personlige – fremtid. Familien/slægten investerede efter evne i sin egen næste generation. Børnene
repræsenterede – ved siden af hvad de i øvrigt var – den tids “sociale tryghed”, så langt det nu
fungerede. ...
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Derved stimuleredes familiernes – slægternes – engagement i deres børns velfærd og optimale
udvikling af et element af materialistisk egennytte. ...

Inden for et – kulturhistorisk set – meget kort spand af tid har denne økonomiske motivation
bag forældrenes engagement i deres børns optimale udvikling til “nyttige borgere” fortonet sig. Set
ud fra et rent økonomisk synspunkt er enhver investering i børn i vore dage blevet helt åbenbart
uforsvarlig. Forældre får ikke én øre tilbage af de penge, som de er nødt til at “ofre” på deres børn.

Børn anskaffes nu ubestrideligt, fordi de skal dække et eller flere af deres forældres rent emo-
tionelle “behov”. Det kan være deres trang til at se sig selv reproduceret, til at skabe “intim-
grupper”, til at have en genstand for opofrelse og kærlighed, til at have nogen, der er totalt
afhængige af en selv, til at blive elsket, eller til at leve op til en tradition, for at genskabe sin
barndoms stemning og miljø osv. osv. Det er altsammen psykiske behov, hvis mulige dækning må
konkurrere med en lang række andre – også særdeles anerkendelsesværdige – behov. Behov for
“frihed”, for forbrug, for prestige, karriere osv. osv.«

SPØRGSMÅL

Der ønskes en kritisk analyse af ovenstående tekstuddrag med særlig fokus på:

– Forfatterens opfattelse af ægteskabets retlige og samfundsmæssige betydning og udvik-
lingen heri.


