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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 2008

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: torsdag Dato: 14.    Måned: august   År: 2008 kl. 9.00  - kl. 14.00

Eksamenslokaler: Trøjborg  PC-EKSAMEN: Benjaminhallen

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle – herunder batteridrevet PC som opslagsværk

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 1. september 2008

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:  konge

RETSHISTORIE

Fortalen til Jyske Lov 1241

»... 
Det er kongens og landets høvdingers embede at overvåge domme og gøre ret og frelse dem,
der tvinges med vold, såsom enker og værgeløse, børn, pilgrimme og udlændinge og fattige –
dem overgår der tiest vold – og ikke lade slette mennesker, der ikke vil rette sig efter loven,
leve i sit land; for når han straffer og dræber ugerningsmænd, da er han Guds tjener og landets
beskytter for ligesom den hellige kirke styres af pave og biskop, således skal hvert land styres
og værges af kongen eller hans hjælpere. Derfor er også alle, der bor i hans land, skyldige at
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være ham hørige og lydige og underdanige, og til gengæld er han skyldig at give dem alle
fred. Det skal alle verdslige høvdinger også vide, at med den magt Gud gav dem i hænde i
denne verden, overdrog han dem også at værge sin hellige kirke mod alle krav. Men bliver de
glemsomme eller partiske og ikke værger, som ret er, da skal de på dommens dag stå til an-
svar, hvis kirkens frihed og landets fred mindskes ved deres skyld i deres tid. 
...«

Med udgangspunkt i teksten ønskes en redegørelse for betydningen af “fred” for retten i
oldtid/antik ret og frem til og med middelalderen.  

RETTEN I SAMFUNDET

Lisbet Christoffersen og Kjeld Holm:  “Ligebehandling, teologi og jura”,
Kronik i Politiken, 30. januar 2008 (uddrag – redigeret)

Lisbet Christoffersen (f. 1953) cand.jur. og ph.d. Siden 1998 lektor ved RUC. Var
forskningskoordinator ved Københavns Universitet, satningsområdet Religion i det
21. århundrede. Forsker i offentlig ret og kirkeret.

Kjeld Holm (f. 1945) teolog, biskop over Århus Stift fra 1994.

»Ligebehandling, teologi og jura
For os er protestantisme en ret og en pligt til at læse tekster og traditioner i samtiden. Den
almindelige ligestilling bør også gælde folkekirken.
...

Da vi første gang i 1978 fik en lovgivning om ligestilling af mænd og kvinder på arbejds-
markedet, fastslog Folketinget med Arne Melchior som central ordfører, at loven ikke skulle
gælde for præster, imamer, rabbinere – religiøse overhoveder.

Man ønskede ikke at tvinge Den Katolske Kirke eller Mosaisk Troessamfund til at indføre
ligestilling ved valg af religiøse ledere, og man ønskede også i folkekirken at opretholde plads
til den frihedsordning, der var skabt i 1948.

Derfor fastslår en bekendtgørelse fra juli 1978, at præster i folkekirken og tilsvarende stil-
linger inden for trossamfund er undtaget fra loven om ligebehandling af mænd og kvinder.

Siden har der været en omfattende udvikling af lovgivningen. Der er opnået generel lige-
stilling af mænd og kvinder, ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, etnisk
ligebehandling og forbud mod, at der på arbejdsmarkedet forskelsbehandles på grund af race,
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller natio-
nal, social eller etnisk oprindelse.

I lovene er ikke alene inkluderet forbud mod forskelsbehandling i ansættelses- og afskedi-
gelsessituationer. Det er også slået fast, at chikane, ikke mindst mellem eller på grund af køn,
er forbudt.
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Men Kirkeministeriets bekendtgørelse gælder stadig. Og det betyder, at dens retsområde i
mellemtiden er blevet markant udvidet. Ingen af disse nye landvindinger gælder for præster,
hverken i folkekirken eller andre trossamfund. Var det virkelig meningen, at man ville tillade
f.eks. kønslig chikane over for præster? Bekendtgørelsen trænger til at blive set efter! ...

Det har bekymret os at læse, at mange kvindelige præster konkret føler sig mobbet og har
kunnet gengive udsagn og handlinger, der klart tyder i samme retning. ...

Det har også været af betydning at læse klare udsagn fra modstandere af, at kvinder bør
kunne være præster. Mange fra den kreds har [nemlig. Red.] understreget, at de ikke ønsker
chikane eller mobberi. ...

82 procent af befolkningen er medlemmer [af folkekirken. Red.]. De kan ikke leve med at
se folkekirken som et retligt parallelsamfund på et område, der er så centralt i nutidens
samfund.

Også her kan der trækkes på reformationens arvegods. Det hører således til lutherdommens
kerne, at retten normeres uden for kirkens rum. Men samtidig skal den ret, der skal gælde i
kirken, kunne rumme og give plads for forkyndelsen i dens kerne såvel som i dens bredde og
dybde.

I Danmark har den retlige tradition været at sikre både kerne, bredde og dybde og derved
retligt at sikre frihedsordninger for mindretal inden for folkekirken. I nutiden er modstandere
mod kvindelige præster et retligt mindretal. Vi finder det af betydning, at de fortsat har hjem-
stedsret i folkekirken.
...

Der findes menighedsråd, der ved præstevalg – også efter menighedsrådsvalg – ønsker at
få en præst af teologisk konservativ observans. Resultatet kan blive en mandlig præst, der er
imod kvindelige præster, afviser at vie fraskilte eller velsigne homoseksuelle og er modstan-
der af abortlovgivningen.

Men i rådets overvejelser og undersøgelser skal alle behandles lige uanset køn, seksualitet,
race mv. Og det valg, rådet træffer, må ikke være begrundet i køn, race, seksualitet mv. – men
alene være teologisk begrundet.
...

Ligebehandlingsloven siger i dag, at “Der foreligger chikane, når der udvises enhver form
for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd i relation til en persons køn med det formål
eller den virkning at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, ned-
værdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.

Vi har slået fast, at den teologiske debat er vigtig. Også når den udfordres af lov og hold-
ning om ligebehandling. Akkurat som det retligt fastslås, at manglende samarbejde uden for
den enkelte, konkrete gudstjeneste er uacceptabelt.

Men hvor langt skal vi gå i beskyttelsen af et mindretal? En gruppe præster vil ikke stå for
altret med en kvindelig kollega, provst eller biskop. Man undlader at møde op eller kommer
og sætter sig bagerst ‘i civil’. Noget tilsvarende gælder, hvis kollegaen er erklæret homo-
seksuel.

Er det rimeligt? Fælles børnehavegudstjenester før jul, allehelgens- eller påskedags-
gudstjeneste, konfirmationer, bispevisitats og almindelig, gensidig afløsning kalder på, at
sognets præster står sammen. Hertil kommer, at det forekommer dybt problematisk, om
præster i praksis over for menigheden frakender kolleger deres embede.

På den anden side skal der være realitet i mindretalsbeskyttelsen.
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Spørgsmålet er derfor, om der bør skelnes mellem en modstand mod ordningen med
kvindelige præster og den demonstrative adfærd, at man ikke vil trykke hånd med en kvinde-
lig præst eller holde gudstjeneste med hende. På et utal af samfundsområder er det således, at
man kan være modstander af en lov, men som demokratisk samfundsborger må leve med den,
også uden at demonstrere civil ulydighed.

Vi er derfor ikke i tvivl om, at bekendtgørelsen må ændres, så den almindelige lige-
stillingslovgivning i samfundet som udgangspunkt gælder i folkekirken. Hvad der skal
beskyttes, er holdninger, ikke adfærd, der netop kan føre til foragt og åbenlys eller skjult
chikane.«

Bekendtgørelse 1978-07-10 nr. 350
om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse

m.v. for så vidt angår præstestillinger

I medfør af § 11, stk. 1, i lov nr. 161 af 12. april 1978 [nu: Lbkg. 2002-08-20 nr. 711, § 13 (se
hæfte 2, s. 28). Red.] om ligebehandling af mænd og kvinder m.v. fastsættes:

§ 1. Præstestillinger i folkekirken og dertil svarende stillinger inden for trossamfund undtages
fra lovens område.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

SPØRGSMÅL:

Der ønskes en kritisk analyse af tekstuddragene med særlig fokus på:

a) forfatternes opfattelse af begrebet ligestilling/ligebehandling, idet den samfundshistoriske
og samfundsfilosofiske baggrund for ligestillingslovgivningen inddrages.

b) den særlige ordning for trossamfund (Bkg. 350/1978), herunder argumenter henholdsvis
for og imod at denne særordning bør omfatte folkekirkens præster.

c) mindretalsbeskyttelsen af de præster, der er modstandere af kvindelige præster, herunder
hvorvidt deres adfærd kan karakteriseres som civil ulydighed.


