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Rettevejledning

af Helmuth Schledermann

“Der ønskes en diskussion af begrebet »retsstat«, historisk og aktuelt”. – Det er et

spørgsmål, som kun kan besvares, hvis man kan beskrive, hvad der forstås ved en

“retsstat”. Hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at en “retsstat” var en stat, der

styredes ved hjælp af retsregler (love). Men i så fald ville Hammurabi’s Babylonien

og Hitlers Nazityskland falde ind under begrebet retsstat – og det gør de ikke. En

“retsstat” er defineret som det modsatte af et orientalsk despoti og et europæisk

diktatur. En retsstat forudsætter retsregler, der garanterer individet betydningsfulde

rettigheder, og at myndighederne respekterer disse rettigheder. Retssikkerhed er det

centrale i en retsstat. Forholdet mellem retsstat og demokrati har været nært i den

europæiske tradition, men der er ikke nogen nødvendig, endsige uundgåelig,

sammenhæng: Et flertal af befolkningen kunne i en ekstrem situation finde på at

indføre lynch-justits eller “pøbelvælde” (jfr. Ret og Samfund, hæfte 2, 1998, s. 73).

Retsstaten er defineret og beskrevet i Ret og Samfund, hæfte 1 (udgaverne

1990-98) s. 46-47 og s. 67 og 72. Dette er uddybet i hæfte 2 (1998) s. 68 ff. og 91

ff. Med hensyn til nutiden er H.H. Brydensholts indlæg vedrørende en eventuel ud-

vikling fra “retsstat” til “selvforvaltningsstat” (hæfte 2, s. 100-103) særlig interessant.

– Vil man hævde, at retsstats-lignende forhold er mulige under enevælde, kan man

i pensum finde et vist belæg i hæfte 1, s. 74 f.

Begrebet “retsstat” er ikke behandlet i Hans Finks “Samfundsfilosofi”. Men

da ideen om retsstaten skyldes en liberalistisk tradition, kan man supplere hæfte 1

og 2 med en omtale af de filosoffer, som i særlig grad har beskæftiget sig med filo-

sofi om borgernes rettigheder: Locke (s. 57), Montesquieu (s. 64 f.), Habermas og

Rawls (s. 143-146).


