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Det samfundsvidenskabelige                         Fakultet Eks. termin:  Omprøve S 2009 

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny 

Del/delprøve/fase:     1.  år af bacheloruddannelsen 

Fag:   RETSHISTORIE / RETTEN I SAMFUNDET

Opgavetype: Alm. 

Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden):  3 

Eksamensdag: onsdag   Dato: 12.     Måned:  august År:  2009       kl. 9.00 - kl. 14.00 

Eksamenslokaler:  Trøjborgkomplekset 

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle – herunder batteridrevet PC som opslagsværk 

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir
 

 
 
 

Karakteropslag dato:  31. august 2009 
 
VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen.  
 
Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan studienævnet give dis-
pensation 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. dispensationsan-
søgning.  
 
Dagens kodeord er:  statsmagt 
 
 
RETSHISTORIE 
 
Uddrag af Generalprokurør Christian Colbiørnsens betænkning af 17. november 1800 til Kriminal-
lovskommissionen: 
 
»A. Når straffen er større end lovbrydelsen, så at den ligner hævn, bliver den skadelig, fordi den 
fornærmede ikke kan, som billig mand, fremkalde den ved klage uden at handle imod sin samvittig-
hed … 

B.  Dersom forholdet i straffenes bestemmelse ikke iagttages, men de større og mindre overtræ-
delser straffes med lige strenghed, kan denne ofte sætte forbryderen i den stilling, at han fristes til at 
begå den større misgerning efter at have iværksat den mindre … 
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C.  Det kan ikke nægtes, at jo sædelighed er en af de agtværdigste egenskaber hos et folk.  
  Den tilberedes og fremmes vel sikrest ved almenoplysnings og sand religionskundskabs ud-
bredelse. For så vidt hører denne genstand nærmest til opdragelses- og undervisningsvæsenet … 

D.  Det er forgæves, at den gode lovgiver ønsker at kunne foreskrive enhver straf således, at den 
rammer de skyldige alene. 
  Den naturlige forbindelse, der finder sted imellem ægtefæller såvel som forældre og børn, gør 
det ofte umuligt at bringe dette ønske til udførelse. Men at straffe den fornærmede person selv tilli-
ge med den, der har begået forbrydelsen, det kan ikke stemme overens med retfærdig og vis lovgiv-
ning … 

E.  Når forbrydelser er af den natur, at legemlig straf findes anvendelig, bør efter min mening 
bøder ikke dermed kumuleres … 

F.  Jeg har (under lit. B) opgivet eksempel på, at uforholdsmæssige straffe kunne, endog blot fra 
klogskabs side betragtet, have skadelige følger. At de efter menneskeligheds og billigheds grund-
sætninger bør bestemmes forholdsmæssigt mildere for de mindre end de større forbrydelser, det er 
vel indlysende. Men det kan let undgå lovgiverens opmærksomhed at iagttage denne regel i det til-
fælde, at to personer er correi in delicto (medgerningsmænd), og begge virkelig begår den samme 
misgerning … 
  En sådan slags delictum er (til eksempel) incestus. Når en fader bedriver blodskam med sin 
datter, er forbrydelsen fra hendes side også blodskam. Loven fastsætter derfor lige straf for dem 
begge. Men hvilken mærkelig forskel er der dog ikke imellem moraliteten af faderens og datterens 
brøde? Hans pligt til at våge over hendes dyd – hans faderlige myndighed over hendes person – 
dette barns underordnede stilling – hendes vane selv til at adlyde etc. I dette og lignende tilfælde 
bør der, efter min tanke, nødvendigvis bestemmes et rigtigere forhold i straffen, såfremt Loven skal 
fortjene navn af retfærdig. 

G.  En god lov bør altid være uforanderlig i dens grundsætninger og alle vegne sig selv lig … 

H.  Jeg skal ikke tale om de slags misgerninger, som fortidens overtro og vankundighed havde 
skabt, og som nu blot er til af navn i vor Lov, såsom: trolddom, kyndighed i manen, igenvisning og 
dages udvælgelse etc., som benævnes i Lovens 6-1 og straffes hårdt … 

I.  Vel er vore ældre straffelove i almindelighed strengere, end deres øjemærke (borger-
sikkerhed) kræver, men de er dog på den anden side ikke aldeles fri for den modsatte fejl, omend-
skønt denne er mere sjælden …« 
 
Med udgangspunkt i teksten ønskes en diskussion af de ændringer af strafferetten, som fandt 
sted i anden halvdel af 1700-tallet. 
 
 
 
 
RETTEN I SAMFUNDET 
 
Fra tid til anden diskuteres forholdet mellem de tre statsmagter og især om den dømmende magt er 
helt uafhængig af den lovgivende magt, sådan som idealet om magtens tredeling foreskriver. Debat-
ten handler bl.a. om, hvorvidt folketingspolitikere, der via deres arbejde udgør den lovgivende 
magt, må ytre sig om verserende retssager, dvs. om de, der har formuleret de generelle love, bør 
kunne give deres mening om enkeltsager til kende og dermed potentielt påvirke domstolenes tolk-
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ning og udlægning af gældende ret i forhold til enkeltafgørelser. Dybest set handler problem-
stillingen om forholdet mellem demokrati og ret, dvs. befolkningens mulighed for at påvirke eller 
diskutere retten, og hvad der er retfærdigt. Befolkningens påvirkning af retten kan nemlig foregå 
indirekte via de demokratisk valgte politikere (eller dommere, hvor sådanne er valgte) eller direkte 
via den offentlige debat. Det har Sten Schaumburg-Müller, som er lektor i retslære ved Juridisk 
Institut på Aarhus Universitet, skrevet om. Nedennævnte uddrag stammer fra hans artikel “Skal 
domstole være demokratisk tilgængelige?” fra bogen Om rettens tilgængelighed, Per Andersen 
(red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009, s. 121-137. 
 
»I og med at retsplejen er offentlig er det næppe muligt at hindre drøftelse af retssager og retsafgø-
relser, og ud fra offentlighedens ideal er det heller ikke ønskeligt. Retsplejen skal ikke blot være en 
repræsentativ offentlighed hvor publikum er reduceret netop til publikum der ikke kan andet end at 
applaudere og benoves. Retsplejen bør være en del af den borgerlige offentlighed og kunne gøres til 
genstand for debat og meninger. Rettens demokratiske tilgængelighed må gå så langt. 
 … Men det er på den anden side klart at den demokratiske tilgængelighed ikke kan række til en 
egentlig bestemmelse i enkeltsager. Offentligheden kan gerne mene noget og endda mene noget 
kvalificeret, men afgørelser skal træffes efter gældende ret og ikke efter gældende offentlig mening 
… hvilket hænger sammen med at enkeltafgørelser må træffes i overensstemmelse med den allerede 
gældende ret. Selv en tyrannisk monark må udvise tilbageholdenhed med at træffe beslutninger for 
netop ikke at underminere egne beslutninger, og dette gælder så meget desto mere for et demokrati 
der må have respekt for at afgørelser i enkeltsager må træffes efter de allerede demokratisk vedtag-
ne, gældende regler. … 
 Denne sammenhæng, at demokratiet må rette sig efter demokratiske beslutninger, er for dansk 
rets vedkommende kommet til udtryk i Grundlovens § 64: “Dommerne har i deres kald alene at 
rette sig efter loven”. Dommere kan ikke gives pålæg, men skal kun rette sig efter gældende ret, 
efter ‘loven’, som her må forstås i bred forstand, mere som det engelske ‘law’. Dommerne skal væ-
re uafhængige, både af den udøvende og den lovgivende magt og af den offentlige mening, og kun 
loyale over for loven.  
 … Hvis alle deltagere i den offentlige debat må kommentere og mene noget også om verserende 
retssager – hvilket synes bedst stemmende med offentlighedsidealet og i øvrigt umuligt at forbyde – 
betyder dette at der må være et klart skel mellem på den ene side netop deltagerne i den offentlige 
debat … og på den anden side de institutioner der kan danne ret og derved være bindende for dom-
stolene. 
 Efter min fornemmelse er det ikke klart at domstolene altid kun er loyale over for loven og ikke 
tillige loyale over for de lovgivende … politikere. På det retskildemæssige niveau kan brugen af 
forarbejder meget vel være med til at udviske skellet mellem den for domstolene forpligtende lov 
og de meninger … som politikerne har om alle mulige emner. … forarbejder består til dels af politi-
ske tilkendegivelser, … hvorved politikeres meninger bliver relevante for forståelse af ‘loven’ som 
dommerne udelukkende skal rette sig efter.« 
 
Der ønskes en kritisk analyse af Sten Schaumburg-Müllers tekst med særlig fokus på 
 

a) befolkningens mulighed for at påvirke retten i et samfundshistorisk og et samfundsfi-
losofisk perspektiv, herunder særligt i forhold til forskellige demokratiopfattelser 

b) hvad der taler henholdsvis for og imod domstolenes uafhængighed i et demokratisk 
samfund, herunder i forhold til deres muligvis retsskabende rolle. 

 


