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Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 5
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Eksamenslokaler: Trøjborg, lokale 139  PC-EKSAMEN: Marselisborghallen / Trøjborg lokale 160 og 162

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 5. maj 2003

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: FORÅR 

OPGAVETEKST

Gorm Toftegaard Nielsen: “Domstolene som den tredje statsmagt” (Fra: Parlamentaris-
men – hvem tog magten?, Gorm Toftegaard Nielsen (red.), Århus 2001, s. 147-155).

Gorm Toftegaard Nielsen (født 1947) skrev i 1977 licentiatafhandling med titlen:
“Grundlovens § 3. Retssikkerhed eller demokrati”. Han er professor i strafferet
ved Aarhus Universitet.

»Efter grundlovens § 3 er den lovgivende magt hos kongen og Folketinget i forening,
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den udøvende magt hos kongen og den dømmende magt hos domstolene. Ofte tales
om de tre statsmagter: den lovgivende, den udøvende og den dømmende.

Domstolene har i de senere år fået betydelig større indflydelse i det politiske
magtspil. Oprindeligt var rigsdagen den demokratisk valgte statsmagt og den, der havde5
det klareste demokratiske mandat. Med parlamentarismen fik også regeringen en klar
demokratisk legitimation. Regeringen og embedsstanden kunne ikke styre uafhængigt
af Folketinget. Alene domstolene bevarede deres uafhængighed og dermed mangel på
demokratisk legitimation. Formelt er domstolenes demokratiske legitimation endog mind-
sket i de senere år. Dette er sket samtidig med, at domstolene klart har fået øget politisk10
indflydelse. ...
...

Magtadskillelse eller magtfordeling
...

Hvis man ser grundlovens § 3 som en fordeling af statsmagten, bliver det let et ud-15
gangspunkt, at alle 3 organer er tildelt magt. Man har således næsten på forhånd be-
stemt, at domstolene skal have magt. Ordet magt bliver let associeret til politisk magt,
og domstolene tillægges som udgangspunkt en rolle som politisk magt.

Domstolenes ordning blev ændret væsentligt i 1998. I den betænkning, der lå
til grund for denne ændring (Betænkning nr. 1319, 1996), angives formålet med ændrin-20
gen som  at styrke domstolenes stilling som den tredje statsmagt og at sikre borgernes
tillid til domstolene. Der er ikke i betænkningen nogen analyse af, hvad der menes med
den tredje statsmagt. Dog nævnes som centrale opgaver at kontrollere de øvrige stats-
organer og at afgøre straffesager. Senere fremhæves, at domstolene fremover på grund
af den aktuelle udvikling skal kunne honorere de krav, det indebærer, at domstolene i25
højere grad får en selvstændig retsskabende funktion. Dette at skabe ret kan til dels be-
tegnes som en politisk funktion. Det er i hvert fald den funktion, som grundloven primært
har tillagt lovgivningsmagten. Men også domstolene skal altså som den tredje statsmagt
skabe ret.

Samtidig med, at domstolene har denne retsskabende funktion, er det et afgø-30
rende fælles træk ved domstolene i demokratiske lande, at de i meget høj grad er sikret
uafhængighed af parlament og regering. Denne uafhængighed er vore dommere sikret
allerede efter grundloven. Historisk er den primære grund til denne uafhængighed givet-
vis, at man ville afskære regeringen fra at blande sig i pådømmelsen af verserende
straffesager. Ethvert autoritært styre vil prøve at bruge straffesystemet til at ramme sty-35
rets opposition. Fra nyere tid er det mest kendte eksempel Mandela, som sad fængslet
godt 27 år under det hvide apartheidstyre. En anden væsentlig grund til at sikre
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domstolene uafhængighed i hvert fald af den udøvende magt er, at domstolene efter
grundlovens § 63 skal kunne prøve lovligheden af forvaltningens afgørelser. I dag er
domstolenes uafhængighed af både regeringen og Folketinget også nødvendig, fordi40
domstolene skal kunne efterprøve, om lovgivningen er i overensstemmelse med grund-
loven.
...

At tildele domstolene en politisk eller væsentlig retsskabende funktion i medfør
af grundlovens § 3 støder dog på et problem. Det ideologiske grundlag for grundlovens45
§ 3 anses normalt for primært at være Montesquieus kapitel om den engelske forfatning
i hans værk Om lovenes ånd. I dette kapitel markeres meget klart, at domstolene ikke
har nogen politisk magt. Montesquieu understreger det særligt klart ved at sige, at dom-
meren alene er lovens mund (la bouche de la loi). Den fordeling af magten, som
Montesquieu behandlede, var en fordeling mellem parlamentets første og andet kammer50
og regeringen. Den forfatningsretlige teori klarer imidlertid let dette problem: “Men det
fremgik dengang [1921] og fremgår stadig intetsteds af grundloven, at domstolenes rolle
blot skal være at agere som la bouche de la loi” (Henning Koch, “Dansk forfatningsret
i transnational belysning”, Juristen 1999).

Magtadskillelseslæren55

Henning Koch afviser Montesquieus krav om, at dommeren blot er lovens mund, ved at
se dette krav som et løsrevet citat uden at interessere sig for, om der er tale om et krav,
der er centralt for at forstå magtadskillelseslæren. Det, der interesserer den rigtige
forfatningsret, er nok ikke ideologier, men den praktiske magtfordeling. Det er dog en
traditionel juridisk metode at interessere sig for formålet med en lovbestemmelse. Oftest60
finder jurister formålet ved at studere de udtalelser, der findes i forarbejderne til lovbe-
stemmelser – herunder ikke mindst i et eventuelt sagkyndigt udvalgs betænkning eller
i Folketingets forhandlinger og folketingsudvalgsbetænkninger. Der er imidlertid ingen
hjælp at hente i forarbejderne til grundlovens § 3. Alle er dog enige om, at § 3 er inspi-
reret af Montesquieus magtadskillelseslære. De to vægtigste fremstillinger, jeg kender,65
af denne, er Gwyn: The Meaning of the Separation of Powers, an Analysis of the
Doctrine from its Origin to the Adoption of the US-Constitution, Tulan 1965, og Vile:
Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford 1969. Begge fremstillinger giver
et fortrinligt billede af oprindelsen til og udviklingen af magtadskillelseslæren og peger
klart på, at magtadskillelseslæren ikke er udtryk for hverken en tredeling af statsmagten70
eller en fordeling af den politiske magt i samfundet. Den er tværtimod et krav om, at tre
funktioner i samfundet skal adskilles: den at give love skal adskilles fra magten at afsige
dom. Hvis den samme har begge kompetencer, er den, der afsiger dom, ikke bundet
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af loven, men kan dømme frit. I den tidlige magtadskillelse er det, der i Danmark kaldes
den udøvende magt, den eksekverende magt. Dette harmonerer bedre med engelsk og75
fransk (henholdsvis The Executive Power og la puissance executrice). Den eksekveren-
de magt skal adskilles fra den dømmende, for at sikre at ingen straffes, før han er dømt.
I magtfordelingslæren er den tredje statsmagt ikke den dømmende magt, men den
udenrigspolitiske funktion. Idehistorisk kan det meget klart påvises, at magtadskillelses-
kravet oprindeligt var en reaktion mod det engelske parlaments forsøg på at dømme80
oppositionens folk, som det ikke havde været muligt at få dømt ved de traditionelle
juryer. Formålet var altså at sikre, at den borger, der rettede sig efter loven, ikke risike-
rede at blive idømt straf. Forudsætningen for, at dette skulle give borgeren reel sikker-
hed (i dag kaldet retssikkerhed), var naturligvis, at loven præcist udtrykte, hvad der var
tilladt, og hvad der var forbudt. Det var dette, Montesquieu udtrykte ved at kalde dom-85
meren for lovens mund. Det blev således et fundamentalt krav, at straffelovgivningen
var præcis, så der ikke blev overladt noget spillerum til domstolene. Moderne jurister kan
naturligvis kalde dette en naiv forudsætning og forkaste det som urealistisk. For andre
har det dog stedse været et helt centralt krav til straffelovgivningen. Dette krav er bl.a.
optaget i den tyske forfatning § 103 og brugt til at tilsidesætte ubestemt lovgivning. Lige-90
ledes er kravet optaget i Den europæiske Menneskerettighedskonvention, art. 7 (“legal
certainty”). Når magtadskillelseslæren lagde stor vægt på domstolenes uafhængighed,
skyldtes det, at det var væsentligt at hindre politikerne (regering og parlament) i at blan-
de sig i afgørelsen af de enkelte straffesager.
...95

Bør domstolene have en retsskabende rolle?

Hvad taler for at give domstolene en retsskabende rolle? Umiddelbart forekommer
svaret mig nærliggende: Intet. Den ideologi, der ligger bag vores samfundsopfattelse,
er samfundspagten fra 1600- og 1700-tallets oplysningsfilosoffer. ... Det har formodnin-
gen imod sig, at befolkningen skulle ønske at give en del af den politiske eller100
retsskabende magt til dommerne – i særdeleshed hvis befolkningen ikke har indflydelse
på, hvem der er dommer. Men at overlade en retsskabende funktion til domstolene vil
uvægerligt øge borgernes retsusikkerhed. Dommen falder jo først efter den begivenhed,
der er anledning til dommen, dommen kundgøres ikke på samme måde som loven, og
dommen viser ikke retsstillingen så præcist som loven.«105
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SPØRGSMÅL

Der ønskes en kritisk analyse af ovenstående tekst, idet der sættes fokus på

a) Domstolenes funktion i magtadskillelseslæren / magtfordelingslæren.

b) Domstolenes retsskabende rolle. (Ved retsskabelse forstås, at
domstolene skaber en retsregel, hvor en sådan savnes).


