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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: Vinter 2007/08

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny

Del/delprøve/fase:   1. år af bacheloruddannelsen

Fag: Retshistorie og Retten i samfundet

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 3

Eksamensdag: onsdag Dato: 16.    Måned: januar   År: 2008 kl. 9.00 - kl. 14.00

Eksamenslokaler: Aulaen  PC-EKSAMEN: Benjaminhallen

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Offenliggørelse af karakterer: 7. februar 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: kongen

RETSHISTORIE

Med udgangspunkt i de to tekster ønskes en sammenligning af kongens betydning som
lovgiver henholdsvis i middelalderen og under enevælden.

Tekst 1

»Fortalen til Jyske Lov
Af Jyske Lov 1241

...
Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og klar,
så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen
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mands særlige fordel, men efter alles behov, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand
dømme mod den lov, som kongen giver, og landet vedtager; men efter den lov skal landet
dømmes og styres. Den lov, som kongen giver, og landet vedtager, den må han ejheller ændre
eller ophæve uden landets vilje, uden at han klart er imod Gud.
...«

Tekst 2

»Kongeloven (uddrag)

...
II. Danmarckes og Norges EenevoldsArffveKonge skal være hereffter og aff alle Under-
saatterne holdes og agtes for den yppeste og høyeste Hoffved her paa Jorden offver alle
menniskelige Lowe, og der ingen anden Hoffved og Dommere kiender offver sig enten i
Geistlige eller Verdslige Sager uden Gud alleene.

III. Skall derfor ochsaa Kongen alleene haffve høyeste Magt og Myndighed till at giøre Lowe
og Forordninger effter sin eygen gode Villie og Velbehag, at forklare, forandre, formeere,
formindske, ja og slet at opheffve forrige aff hannem sielff eller aff hans Forfædre udgiffne
Lowe (denne KongeLow alleene undertagen (undtaget), huilcken saasom Kongedømmets
rette Grund og GrundvoldsLow jo endeligen faar at bliffve uforanderlig og uryggelig), saa og
at undertage huad og huem hand lyster udaff Lowens almindelige Befalning.
...«

RETTEN I SAMFUNDET

Gary S. Becker og Kevin M. Murphy: “Social Economics – Market Behavior in a Social
Environment”. The Belknap Press of Harvard University Press, 2000, s. 117, 122, 124 og 125
[oversat af red.].

Gary S. Becker (f. 1930) er professor ved Afdelingen for Økonomi og Sociologi,
Universitetet i Chicago. Fik Nobelprisen i økonomi i 1992.
Kevin M. Murphy (f. 1958) er professor ved Universitetet i Chicago.

[Becker har siden sin skelsættende artikel i 1968 fortsat sit arbejde inden for teorier
om “rational choice” i økonomien, bl.a. i bogen “Social Economics – Market
Behavior in a Social Environment”, af Gary S. Becker og Kevin M. Murphy, hvor de
to professorer har præsenteret en analytisk ramme for måling af, hvordan mennesker
træffer valg, idet de handler rationelt i et samspil med andre mennesker. I denne
forbindelse beskrives det rationelle i at gamble, hvilket også betegnes som “lot-
teri”.] 

»“Lotteri” skal forstås helt generelt, idet det omfatter alle slags risikobetonede aktiviteter i
samfundet, inklusive dristige investeringer i nystartede virksomheder, bestræbelser på at finde
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frem til nye varer, fremgangsmåder og medicinske behandlinger samt andre risikofyldte inve-
steringer, ja selv kriminelle foretagender.
...

Lad os antage, at mange – måske de fleste – højtlønnede personer kan gamble med
deres aktier, erhvervsvalg og iværksætteraktiviteter. Lotteri ville kun have ringe værdi for
dem, fordi de har andre og mere overlegne måder at gamble på: de kan udnytte de indtægts-
givende ricisi i et samfunds økonomi. Selv et statistisk set fair lotteri har kun et forventet
udbytte på nul, og de fleste statslotterier er langt fra fair, da lotterisedler ofte er voldsomt
beskattet. I modsætning hertil giver obligationer og aktier sædvanligvis et positivt forventet
afkast, og selvom iværksætteraktiviteter er endog mere risikobetonede, kan afkastet være
meget højt.

Derfor kan et ønske om at gamble i højere grad blive tilfredsstillet gennem sådanne
“positiv-sum” spil skabt af menneskelige, fysiske og finansielle kapitalinvesteringer end
gennem “negativ-sum” eller endog “nul-sum” lotterier.
...

Kriminalitet er sommetider også et alternativ til lotterier, da kriminelle aktiviteter er
risikofyldte og kan være meget indbringende. Tilsyneladende er kriminelle tilbøjelige til at
foretrække risikoen, da de er mere påvirkelige over for forandringer i risikoen for at blive
pågrebet og dømt end over for tilsvarende forandringer i straffens omfang. ... Narkotikahandel
og anden kriminalitet virker tiltrækkende på mennesker i ghettoer og andre fattige unge
mennesker, fordi disse aktiviteter er deres bedste – omend i høj grad risikabel – vej til både at
opnå en højere status og en højere indkomst. Behovet for højere status sammen med en højere
indkomst forklarer også hvorfor aktiemanipulation og anden økonomisk kriminalitet har
tiltrukket mange mennesker fra middelklassen.«

SPØRGSMÅL

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

a) menneskesynet i teksten og

b) forfatterens opfattelse af årsagerne til kriminalitet, idet denne sammenholdes
med andre opfattelser.


