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Hvorfor dette

kapitel?

Sproglig forank-

ring

“Ret”

“Lov”

Hvad er jura?

Hvad ligger der i ordene “lov” og “ret”?

Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere
forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sprog-
lige udspring og sammensætning. Lad os derfor begynde med
nogle af de meste basale begreber inden for juraen og se, hvorfra
de har fået deres betydning.

Jura er flertalsformen af det latinske ord “jus”, der kan over-
sættes med “ret”. Ordet genfindes på engelsk, hvor “just” bety-
der “retfærdigt” (som i “justice”). Direkte oversat betyder “jus”
altså “retsregler”.

Hvad er så en retsregel?
En “retsregel” er en “regel” om, hvad der er “ret”. Jeg ind-

rømmer, at dette kun er en sproglig omskrivning. Men vi kan
komme det nærmere ved at se på det ord fra geometrien, som
man har indbygget i ordet: Tanken om den rette linje. Når man
siger, at en afgørelse er udtryk for (gældende) “ret”, betoner
man, at den er udtryk for konsekvens og lighed. Ordene “ret” og
“lige” anvendes herved som synonymer: En retsregel er en regel,
der anvendes på et ligeartet antal tilfælde, og som uden slinger i
valsen resulterer i en ligelig behandling af disse tilfælde.

Også ordene “lov” og “ret” anvendes undertiden side om side.
Her er betydningen dog forskellig. Mange tror nok, at der er tale
om synonymer, men der er en grundlæggende forskel. Ordet
“lov” kommer af det ældre danske ord “lagh”, der betyder “det
fastlagte” (det svenske ord for lov er stadig den dag i dag “lag”).
Fra gammel tid har man herved tænkt på de grundlæggende
normer, der bestemmer, hvordan vi bør handle, uanset om den-
ne bestemmelse er fastlagt af et parlament eller postuleres ud-
trykt af en guddom, jf. herom senere. Derimod sigter ordet “ret”
som sagt mod den måde, hvorpå loven anvendes, nemlig syno-
nymt med “lige”.

Kapitel 2
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HVAD LIGGER DER I ORDENE “LOV” OG “RET”?

Lovgivningens

rolle

Er lov lig ret?

Uskreven ret

Retstvivl

Denne grundlæggende forskel kommer f.eks. til udtryk i grundlovens §
3, der placerer den lovgivende magt hos kongen og Folketinget i for-
ening og den dømmende magt til domstolene (retssystemet).

Når man nu om dage konstaterer, at en tekst fyldt med paragraf-
fer er en lov (og ikke f.eks. en aftale), har man sagt noget om den
proces, hvorved teksten har fået sin forpligtende kvalitet. I et de-
mokrati vil man tænke på de retsregler, der vedtages af en “lovgi-
ver”, der har den fornødne kompetence (magt).

Herhjemme peger dette i første række på de love, som vedta-
ges af Folketinget – eller rettere: “Kongen og Folketinget i for-
ening”, for nu at bruge grundlovens sprogbrug (realiteten er
nemlig den, at Folketinget har brug for administrationens, “kon-
gens”, medvirken, før dets vedtagelser får lovskraft!). Også nogle
af de regler, EU-myndighederne vedtager (først og fremmest de
såkaldte forordninger) har lovskraft. Herudover er der lovskraft i
de såkaldte bekendtgørelser, som ministerierne i kraft af særlig
hjemmel (i en egentlig lov) kan fastsætte.

Nu skulle man måske tro, at en lov – hvis der er orden i tinge-
ne – til enhver tid vil udtrykke gældende ret, og omvendt. Men
dette er langt fra altid tilfældet.

For det første kan det tænkes, at der slet ikke er vedtaget (fast-
lagt) nogen lov på området. Politikere og embedsmænd har jo
meget at se til, og selv om man forlangte af dem, at de skulle ar-
bejde endnu mere end de gjorde, ville det være umuligt at fore-
stille sig, at alle de mangfoldige livsforhold, der kan give anled-
ning til konflikter i samfundet, på forhånd var afgjort ved en
skreven lov.

For det andet kan den lov, man har vedtaget, give anledning
til tvivl. Det kan f.eks. tænkes, at lovgiveren (hvilket i praksis vil
sige den embedsmand i det ministerium, der har med sagen at
gøre) er kommet til at skrive noget i loven, der ikke giver me-
ning. Det forlanges f.eks., at borgeren skal gøre det ene i den ene
bestemmelse, men noget helt andet i den anden. Ingen har op-
daget det under lovforslagets vej gennem Folketinget, fordi man
har haft opmærksomheden rettet mod helt andre, og politisk føl-
somme, dele af loven. Men sket er sket – loven er vedtaget og
“gældende”, og nu er det så op til juristerne at finde en løsning
på den uklarhed, der dermed er opstået, f.eks. under en retssag.
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“Retstomme

rum”

Juristens rolle

Når det er sket, og dommen er afsagt, kan man sige, at der er
bragt klarhed om, hvad der er gældende ret i relation til den på-
gældende lovbestemmelse.

For det tredje kan det tænkes, at den lov, der er vedtaget, slet
ikke har taget stilling til det spørgsmål, der nu opstår. I 1906
vedtog Rigsdagen f.eks. en købelov. Den er – med forskellige
ændringer – stadig gældende. Da man vedtog den havde man
først og fremmest handel med grovvarer (korn, tømmer og kul)
og brugte ting i tankerne. Den slags handel har vi endnu, men
den er på mange måder overhalet af andre kontraktstyper, f.eks.
inden for IT- og underholdningsindustrien. Men gælder købelo-
ven også ved “køb” af information? Dette spørgsmål er der end-
nu ikke noget endeligt svar på. Men svarer man nej, opstår der
en slags “retstomt rum”, som det bliver juristens rolle at udfylde
for dermed at finde frem til, hvad der er gældende “ret”.

Hvis du kan følge disse eksempler, har du ikke alene lært,
hvorfor det er indarbejdet juridisk slang at tale om “lov og ret”
som to sideordnede begreber. Du har også lært noget om det
arbejde, juristen udfører, når han skal finde frem til “gældende
ret.” Måske har du også anet, at den arbejdsindsats, juristen her-
ved skal præstere, ikke bare består i en støvet gennemgang af
kedsommelige paragraffer.

I vejen fra lovteksten (hvis en sådan findes) og til gældende
ret, vil juristen skulle sætte sig ind i vidt forskellige tankegange:

Ordet “lov” kom-
mer af det ældre
danske ord “lagh”,
der henviser til det,
som er fastlagt af
en lovgiver. På bil-
ledet ses en af de
ældste danske lov-
bøger Kong Chri-
stian V’s Danske
Lov fra 1683.
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HVAD HAR MAN RETSREGLERNE TIL?

Retsreglernes rolle

Magt og værdi

Ret og politik

Han skal sætte sig i politikerens sted og forstå, hvorfor man tænk-
te som man gjorde, da man skrev loven. Måske skal han også
optræde som sproglig analytiker. I den forbindelse kan han have
brug for logisk, ja ligefrem sprogfilosofisk tænkning. Og alt efter
karakteren af det livsområde, loven er anvendelig på (under-
holdning, IT, grovvarehandel, fast ejendom eller et administra-
tivt reguleringsområde), har han brug for at forstå den del af
samfundet, hvor loven har sin praktiske betydning. Alt dette kan
du læse mere om i kapitel 5 om Juraens nabofag.

Før jeg går videre med at fortælle, hvad der ligger i denne juri-
diske virksomhed – for dette er faktisk et af hovedformålene med
denne bog – var det måske nyttigt at stille et helt eksistentielt
spørgsmål: Hvorfor har vi overhovedet retsregler. Eller sagt på
en anden måde: Hvad bruger man disse regler til? Herom i det
følgende.

Hvad har man retsreglerne til?

Skal et samfund fungere, må dets medlemmer vide, hvad de må,
og hvad der sker, hvis de gør noget, de ikke må. Beslutningen
herom har noget at gøre med de magtforhold og værdiopfattel-
ser, der er gældende i samfundet.

De to ting – magt og værdi – hænger nøje sammen: Ethvert
samfund er baseret på en kultur og dermed på nogle opfattelser
af, hvad man i fællesskab har “fundet sammen” om (de to ord-
komponenter i ordet “samfund”). Men det, der til syvende og
sidst binder samfundet sammen, er de spilleregler, som man fin-
der ud af at følge, ligesom det, der binder fodboldspillet sam-
men, er reglerne for denne form for boldspil. Og allerede der
opstår nogle af de spørgsmål, som retsreglerne giver svaret på:
Hvem bestemmer, hvad man må? Hvad bestemmer den eller de?
Og på hvilken måde føres deres bestemmelse ud i livet?

Alle disse spørgsmål har at gøre med, hvilken ret der gælder i
samfundet. Fordi retsreglerne er skabt af mennesker (som “for-
henværende politik”), vil de nødvendigvis være udtryk for den
værdiopfattelse, disse beslutningstagere har. Politikernes opgave
er jo at give udtryk for folkets ønsker med hensyn til samfundets
indretning. Samtidig vil den politiske proces udmønte de magt-
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Magt og kultur

Social

engineering

faktorer, der er dominerende i det samfund, de gælder for. Poli-
tikerne er jo i vælgernes magt. Når strømningerne i samfundet
går i én retning, får man én slags politikere og én slags love. Ven-
der vinden, skifter politikersammensætningen, og gradvis sætter
også dette sit præg på lovgivningen.

Der er også en tæt forbindelse mellem begreberne magt og
kultur. Et samfunds retssystem er en del af dets kultur. Ved at se
på, hvad der er tilladt og forbudt, hvordan samfundet behandler
lovbrydere, og hvordan skadelidte sikres oprejsning og erstat-
ning, kan man måle de værdier, samfundet bygger på. Et sam-
fund, der – som det danske – bygger på et liberalistisk grundsyn,
vil bygge sine aftaleretlige regler på et princip om aftalefrihed. Et
samfund baseret på en barmhjertighedsetik vil udvikle en hu-
man kriminalpolitik. Et samfund, hvis individer har en fælles
kulturel baggrund (Japan er et eksempel herpå), behøver færre
regler, end hvis de enkelte borgere møder hinanden med hver
deres forudsætninger og værdigrundlag (som f.eks. i USA). Vis-
se samfund, der hviler på et fundamentalistisk islamisk kultur-
syn, har udviklet middelalderlige straffeformer.

Sådanne faktorer står ikke stille gennem tiderne. Krig, hungersnød,
emigration, teknologi, naturkatastrofer, kulturstrømninger, religion og
epidemier kan ændre et samfund og dets befolkning, og dermed også
forandre de værdigrundlag og magtfaktorer, retsreglerne udspringer af.
Var retsreglerne kun udtryk for ufravigelige handlenormer, som objek-
tivt fastslog, hvad der var tilladt og forbudt, ville juristernes arbejde være
begrænset. Ud fra enhver betragtning ville det nemlig være lettere at
sætte reglerne på edb og herefter lade IT-systemer overtage styringen
(en “maskinel” retsudøvelse tilbyder tilmed hurtig ekspedition og milli-
meterretfærdighed!). Men en mekanisk brug af regler udgør ikke “juri-
disk” arbejde. Jo mere sikkert en regel lader sig anvende, desto mindre
behøver man jurister, og i jo højere grad kan maskinerne tage over. I jo
højere grad et regelsystem efterlader tvivl, desto større er behovet for ju-
ridisk arbejde og for juridisk metode.

Det kan måske virke forvirrende, at jeg sådan knytter juraen
sammen med alle disse forskellige andre typer af begreber. Men
det er vigtigt at understrege, at det du beskæftiger dig med, når
du studerer jura, ikke befinder sig i et afsondret tomrum. Som
jurist udøver du det, der på engelsk kaldes social engineering. Du
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Rettens sam-

fundsmæssige

betydning

Ret og

retfærdighed

beskæftiger dig med, hvordan de ønsker om, hvordan man bør
indrette sig og optræde inden for forskellige livsområder, bliver
planlagt bedst muligt, så man undgår at skulle spilde tiden med
opslidende og ubehagelige konflikter, retssager og den slags.

Men lad mig nu vende tilbage til nogle af de begreber, jeg in-
troducerede tidligere. Jeg sagde her, at begrebet “ret” beskriver
forudsigeligheden i en regelanvendelse. Det gjorde jeg med ud-
gangspunkt i ordets sproglige betydning. Men hvordan kan det
være, at man i et samfundsmæssigt perspektiv har brug for forud-
sigelige regler? Kan man ikke bare lade dette være op til den
dommer, der til enhver tid skal afgøre sagen? For hvis man har
tillid til hans dømmekraft, vil alle jo være glade?

Nej – det ville ikke være en god idé. Rimelighed og forudsige-
lighed hænger nemlig nøje sammen. Tænk på, hvordan du selv
har det. Er det ikke sådan, at de gange, hvor du har følt dig virke-
lig uretfærdigt behandlet, har været i situationer, hvor du ikke
havde forventet det af den person, der behandlede dig sådan?
Lad mig omvendt tage et konkret eksempel: Hvis du befinder
dig i et land, hvor du ved, at det er en del af handelskulturen, at
varesælgere forsøger at snyde dig – både med pris og kvalitet –
og du alligevel tager chancen og indgår en aftale om et billigt ur;
føler du dig så virkelig grundlæggende “uretfærdigt” behand-
ling, hvis det viser sig, at sælgeren var smartere end dig og rent
faktisk snød dig på pris og kvalitet? Mange vil nok mene, at du i

Forestillingen om,
hvad der er et
“retssystem” er
nøje forbundet
med ideen om reg-
ler som noget, der
lader sig foregribe.
Et samfund som
det, der beskrives i
Alice i Eventyr-
land, hvor regler-
ne ændres ved
dronningens
mindste bud, kan
derfor pr. definiti-
on ikke karakte-
riseres som et rets-
samfund.
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Den videnskabs-

teoretiske dimen-

sion

Retssamfund

Retssystemet og

dets delsystemer

den situation har været med til at spille et spil, som så faldt an-
derledes ud, end du havde håbet på. Det er altid irriterende at
tabe i spil, men hvis man taber efter spillets regler, er det ikke
uretfærdigt.

Men der er også en mere teknisk grund til, at forudsigelighed
spiller så afgørende en rolle i opbygningen af et retssamfund.
Hvis reglerne i samfundet blev ændret fra det ene øjeblik til det
andet uden dybereliggende forklaring, og uden at det blev meldt
ud på forhånd, ville samfundet forme sig som en parodi. Tænk
f.eks. på Alice i Eventyrland eller Kafkas Processen. Sker regelæn-
dringerne tilpas hyppigt og kaotisk, vil man kunne sætte spørgs-
målstegn ved, om der da overhovedet består noget “samfund”.
Det er bl.a. derfor, at vi nægter at acceptere visse diktaturstater
som retssamfund. Uden magthavere og magtudøvelse er der in-
tet samfund. Uden regler og retsanvendelse intet retssamfund.

På den internationale arena kan dette problem foreligge i håndgribelig
form, når der, f.eks. efter en borgerkrig, opstår en ny statsdannelse, som
gør krav på anerkendelse af det internationale samfund. Efter de folkeret-
lige regler kan man nok anerkende stater, der udøver magt på en hård-
hændet måde (det kan der så være politiske grunde til, at man ikke gør,
men det er en helt anden sag). Anerkendelsen betyder, at man f.eks. ikke
gør krav på deres territorier og i givet fald vil have diplomatisk samkvem
og indgå traktater og konventioner med staten. Men de færreste virk-
somheder vil ønske at indgå kontraktetrakter med sådanne lande uden
sikkerhed for, at de penge, man har til gode hos samhandelspartneren,
vil kunne gennemtvinges som retskrav.

Omvendt gælder det, at jo mere velstruktureret og komplice-
ret et samfund bliver, desto større er behovet for spilleregler, der
afgrænser den enkeltes handlefrihed, og som gælder på lige vil-
kår. Derfor er det ikke nogen tilfældighed, at et veludviklet sam-
fund som regel også betegnes som et retssamfund.

Juraen beskæftiger sig med nogle af disse spilleregler og hand-
ler dermed om, hvilke friheder og pligter den enkelte er undergi-
vet i samfundet. De juridiske regler – retsreglerne – gælder for en-
keltpersoner, virksomheder, organisationer og myndigheder.
Hvem reglerne gælder for afhænger af, hvilket samfund vi ser på.
I det internationale samfund gælder folkerettens regler (“folkenes
ret”). Her er det staterne og de internationale organisationer,
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TVANGSELEMENTET

Regler og

retsregler

Tvangselementet

Kvalitativ

begrundelse

der er aktører i retssystemet (og altså handler under den frihed,
samfundet giver) og adressater for dets regler (og dermed kan
være genstand for de rettigheder og forpligtelser, der opstår ved
at handle under de nævnte regler). I en kommune gælder de reg-
ler, der er fastsat i den kommunale styrelseslovgivning (og anden
lovgivning), og de vedtagelser, kommunalbestyrelsen og borg-
mesteren gyldigt har truffet. Men i alle tilfælde fortæller disse
regler, hvad den enkelte stat, person, virksomhed eller myndig-
hed har pligt til.

Tvangselementet

Nuvel, kan man sige. Værdien af regler i forskellige samfund gæl-
der jo ikke kun for de regler, juristerne beskæftiger sig med, men
også for andre sociale regler. Vi kender f.eks. alle den “regel”,
der påbyder os at holde os for munden, når vi hoster. Og ingen
vil vel heller være i tvivl om, at man bør tie stille under en klas-
sisk koncert eller en gudstjeneste. Også den slags regler retter sig
mod enkeltindivider og har til formål at få de berørte dele af
samfundet – den menneskelige omgang eller den klassiske kon-
cert – til at forløbe planmæssigt. Hvad er da forskellen?

Faktisk er dette spørgsmål en stående diskussion blandt juri-
sterne. Hvad er det, der udgør retsreglernes eksklusive kvalitet –
den, der adskiller disse regler fra andre af samfundets regler, og
som samtidig præciserer den arbejdsdeling, der skal være gæl-
dende mellem juristen og andre “sociale ingeniører”.

I dag er de fleste enige om, at det er muligheden for at gen-
nemtvinge juridiske regler, der adskiller disse regler fra andre af
de regler, der gælder i et samfund. Lidt brutalt sagt er tvangsele-
mentet grunden til, at vi har flere jurister end fagfilosoffer.

For de første giver tvangselementet en særlig anledning til at
interessere sig mere for retsreglerne end for andre regler. Ved at
orientere mig om, hvad jeg i min yderste konsekvens kan sætte
magt bag (eller af, hvilken magt jeg risikerer at blive mødt med),
kan jeg handle i tillid til, at mine omgivelser opfører sig som
planlagt, ganske som ingeniøren forventer, at den bro, han har
konstrueret, holder til, at en bil kører over den. Dermed opstår
den følelse af livskvalitet pga. forudsigelighed, som jeg talte om

33098_ret og _001-130. A56 22/10/02, 13:3726



27

KAPITEL 2: HVAD ER JURA?

for lidt siden. Den kan f.eks. gå ud på, at jeg trygt kan opføre mit
hus (uden frygt for, at myndighederne forlanger det nedrevet),
at jeg kan betale håndværkere (med sikkerhed for, at indgåede
aftaler opfyldes), låne penge hertil (med vished om, hvad og
hvornår, jeg skal betale tilbage) og flytte ind i det (med nogen-
lunde sikkerhed for, at ingen kan forlange at blive lukket ind
uden mit samtykke).

Men for det andet indebærer tvangselementet som rettens
kendemærke, at man opnår en klar afgrænsning af et videnska-
beligt undersøgelsesmateriale. I den forbindelse opnår man
også, at undersøgelsesmaterialet fremtræder i en mere nøgtern
og konstaterbar (empirisk) form.

Herhjemme er det navnlig retsvidenskabsmanden Alf Ross
(1899-1979), der i sit forfatterskab har fastholdt tanken om
tvangselementet som det videnskabelige kendemærke for den vi-
denskabelige virksomhed, se hans hovedværk Om ret og retfærdig-
hed (1953), s. 41 ff. En moralsk pligt til at betale spillegæld er
netop “moralsk”, fordi den forpligtede er motiveret til at betale
af frygt for at blive ramt af omverdenens fordømmelse. Til for-
skel herfra kan en juridisk pligt til at betale erstatning for en ska-
de gennemtvinges ved samfundets magtapparat. Den berettige-
de kan opnå en dom. Ved hjælp af denne dom kan han anmode

Empirisk

undersøgelses-

materiale

Alf Ross

Den danske rets-
videnskabsmand
Alf Ross (1899-
1979) var uden
sammenligning
det 20. århundre-
des mest fremtræ-
dende danske ju-
rist. I hans hoved-
værk Om Ret og
Retfærdighed
(1953) fremlagde
han bl.a. den tan-
ke, at det er mu-
ligheden for at
gennemtvinge ju-
ridiske regler, der
adskiller disse reg-
ler fra andre af
samfundslivets
adfærdsnormer.
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om fogedens bistand til at foretage udlæg i skyldneres ejendele.
Med dette udlæg kan han, når tidens fylde er inde, sætte disse
ejendele på tvangsauktion og dermed oppebære provenuet. Og
hvis nogen forhindrer ham i denne proces, træder politiet hjæl-
pende til – i givet fald ved udøvelse af tvang (herunder voldelig).

Spørgsmålet har ikke desto mindre været omdebatteret i ge-
nerationer i alverdens lande. At man kan diskutere den slags
spørgsmål så intenst og vedholdende skyldes naturligvis, at der
også kan anføres gode grunde for at anlægge andre kriterier for
gældende ret.

Lad mig her nævne tre.

1. Mange regler, som man uden tøven vil betragte som “juridi-
ske”, bliver aldrig gennemtvunget i praksis. Det gælder f.eks.
for store dele af folkerettens regler. Der er intet overstatsligt
politi til at overvåge de aftaler, staterne indgår med hinanden.
Derfor vil studiet af de højere statsorganers forhold umærke-
ligt flyde over i politologien.

2. Andre regler kan efter deres natur ikke “gennemtvinges”. Et
eksempel herpå er § 1 i lov om ægteskabets retsvirkninger,
hvorefter mand og hustru skal være hinanden til støtte og i
fællesskab varetage familiens tarv. Et andet eksempel kan
hentes fra den offentlige ret. Grundlovens § 75 siger, at det til
fremme af almenvellet bør tilstræbes, at enhver arbejdsduelig
borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans
tilværelse. Som bekendt er der langt herfra og til virkelighe-
dens verden. Ingen vil kunne gå i retten og “få dom” i henhold
til sådanne regler.

3. Mange juridiske regler henter deres gyldighed fra andre reg-
ler, der isoleret selv ikke besidder nogen juridisk karakter. I er-
statningsretten er det f.eks. afgørende for, om en person, der
har voldt skade (som juristerne plejer at kalde en skadevolder)
har handlet på den måde, man i almindelighed anser for godt
og hensynsfuldt på det pågældende område. Men det “juridi-
ske” ved erstatningseksemplet ligger i, at man her har at gøre
med et retskrav, der kan gøres gældende med magt over for
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Sammenfatning

Andre

samfundsregler

Problemet

Legitim magt

skadevolderen. Bliver man idømt en erstatning, men undlader
at betale, ender det med at kongens foged en dag står og ban-
ker på for at gøre udlæg i de ejendele, man har, indtil der er
betalt.

Det er altså elementet af tvang – sjældent håndhævet som så-
dant, men dog altid tilstedeværende – der får de fleste jurister
herhjemme til at sætte skillelinjen netop der: Retsreglerne er de
regler, der til syvende og sidst kan håndhæves tvangsmæssigt
over for den enkelte.

Når dette er sagt, er det dog også værd at understrege, at den
juridiske regulering kun udgør en begrænset del af samfundets
normdannelse. Også andre former for styring end den, der kan
gennemtvinges ved legitim magtudøvelse, spiller en rolle for,
hvordan mennesker opfører sig. For mange forvaltningsmyndig-
heder er risikoen for at få en politisk “sag” på halsen langt mere
motiverende for at handle lovligt end udsigten til at tabe en sag
ved domstolene mod nogen, der mener at have et krav. Og i pri-
vate aftaleforhold er ønsket om at kunne bevare sine forretnings-
forbindelser typisk langt mere motiverende end udsigten til at
vinde en sag mod den pågældende. Læs mere herom i min bog
Praktisk aftaleret (1995), s. 67 ff.

Magtens fordeling

I et retssamfund ser man nødigt, at den enkelte tager sig selv “til
rette” gennem selvtægt. Når man definerer retsregler som dem,
der kan “håndhæves” ved tvang, gælder det derfor om at undgå
at bringe sig i en situation, hvor vi hver for sig går rundt og hånd-
hæver de rettigheder, vi mener at have, over for hinanden. Et
“wild-west”-samfund, hvor den stærkestes ret gælder er netop
det modsatte af et retssamfund.

Derfor forudsætter enhver tale om “retlig” regulering, at der
er forskel mellem legitim og illegitim magtudøvelse. Den legiti-
me magt har man fra gammel tid samlet hos det offentlige. Hvor
den illegitime tvang (selvtægt, lynchning etc.) har rod i isolerede
personinteresser, bunder den legitime magtudøvelse i beslutnin-
ger, der træffes med gyldighed for hele samfundet.
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Enhver tale om retlig re-
gulering gennem tvang
forudsætter en forskel
mellem legitim og illegi-
tim magtudøvelse. Hvor
illegitim magt gennem
f.eks. lynchning (som
her på billedet fra Syd-
staterne, USA, ca.
1920) eller selvtægt
bunder i enkeltpersoners
særinteresser, er den legi-
time magtudøvelse ken-
detegnet ved at udtrykke
værdier med gyldighed
for hele samfundet.

MAGTENS FORDELING

Magtfordeling

Checks and

balances

Men dermed opstår der igen problemer. For hvem skal så
have “magten”? Svaret på dette beror på, hvad det er for en slags
magt, vi taler om, og bevæger os dermed ind på det politologiske
fagområde. Men lad det blive ved nogle enkelte konstateringer
af de juridiske konsekvenser af denne magtudøvelse: I samfun-
dets politisk-parlamentariske systemer (Folketinget, kommunal-
bestyrelser, råd og nævn) bliver samfundets love til: Denne del af
retsreglerne udspringer dermed af politiske diskussioner og gør
dermed denne del af juraen til “forhenværende politik”. Men
andre former for magt udøves andre steder. Hos politiet. I det
store forvaltningsapparat, vi har. Via de væbnede styrkers tilste-
deværelse. Rækken er nærmest uendelig.

Hvordan sikrer man nu, at al denne magt samles et sted, hvor
den for det første ikke bliver misbrugt, og som på den anden side
er overskueligt og konsistent?

Siden den fremtrædende oplysningsfilosof Montesquieu for
godt 250 år siden skrev sit hovedværk om “Lovenes ånd” har
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Ret og magt

Den offentlige ret

man i vor kulturkreds været enige om, at svaret på dette spørgs-
mål er at fordele magten mellem forskellige statsorganer, der va-
retager hver sin del af magten, og som i varetagelsen af denne
delopgave samtidig har muligheden checks and balances). Der-
med kan en part, der føler sig gjort til genstand for en urimelig
magtudøvelse i én instans, henvende sig til en anden og klage sin
nød. Og samtidig modvirker man, at de instanser, der “sidder på
magten” misbruger deres magt. For erfaringen viser, at (for me-
gen) magt korrumperer og fører til afgørelser til skade for sam-
fundet.

At dette princip er gennemført i dansk ret, fremgår allerede af grundlo-
vens § 3, der fastslår den grundlæggende magtfordeling: Kompetencen
til at fastslå, hvad der er gældende ret, har man lagt hos domstolene.
Retten til at føre magten ud i livet – til syvende og sidst gennem fysisk
magtanvendelse – hos forvaltningen (som netop kaldes “udøvende”, for-
di den kun lægger magt i noget, andre har fastslået). Og svævende over
disse to magter har man så domstolene, der træffer afgørelse i enkeltsa-
ger. Muligheden for gennem denne magtfordeling at klage sin nød hos
andre instanser fremgår af forskellige andre bestemmelser i grundloven.
Domstolenes adgang til at træffe afgørelser i enkeltsager gælder således
kun inden for de grænser, der er fastlagt i lovgivningen (dette står ud-
trykkeligt i grundlovens § 64). Omvendt er forvaltningen begrænset af
domstolenes kompetence til at tage stilling til, om den har overskredet
sine beføjelser (“øvrighedsmyndighedens grænser”), se grundlovens
§ 63.

Dermed er det også sagt, at begreberne ret og magt er makker-
par. Retten udleder sit grundlag af magten (nemlig den politi-
ske, lovgivende magt), men føjer sit eget element af magt hertil
ved at præcisere, hvordan denne magt skal udøves i enkeltsager.
Derpå træder domstolene tilbage og overlader det herefter til
den tredje magt, den udøvende magt, så at sige at “føre kniven”
gennem tvangsfuldbyrdelse, hvis der bliver behov for det.

Navnlig i den del af juraen, der beskæftiger sig med, hvad
myndighederne kan og må (det, juristerne kalder den offentlige
ret), støder man ofte på den slags kompetenceproblemstillinger.
Dette er en af grundene til, at studiet af juraen er så spændende.
Juraen er nemlig lige så dynamisk som studiet af den magt og de
værdiforestillinger, samfundet bygger på. Dette er måske mest
iøjnefaldende inden for de retsområder, der giver anledning til
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FORELØBIG SAMMENFATNING

hyppigst debat i det offentlige rum (f.eks. spørgsmål om straf-
fens størrelse, om udlændingelovgivning eller om fordelingspoli-
tik). Men fuldstændigt samme samspil vil man se inden for om-
råder, der ikke er præget af en lige så intens lovregulering, f.eks.
spørgsmålet om, hvilke aftaler virksomhederne må indgå for at
begrænse konkurrencen, hvordan forbrugerne skal være beskyt-
tet mod farlige produkter etc.

Foreløbig sammenfatning

Blandt de konklusioner, der kan drages af det foregående, er føl-
gende:

1. Studiet af retten er et studium af regler, der har den egenskab,
at de anvendes konsekvent på ligeartede tilfælde.

2. Reglernes juridiske karakter hænger sammen med, at de til
syvende og sidst vil kunne gennemtvinges.

3. Reglerne formes efter de værdiforestillinger og den kultur, der
er gældende inden for det pågældende retssystem.

4. Udformningen og anvendelsen af disse regler er fordelt mel-
lem instanser, som på forskellige måder udleder deres kompe-
tence fra hinanden.

Charles de Secondat de
Montesquieu (1689-1755)
var en af oplysningstidens
betydeligste tænkere. I sit
værk “Lovenes Ånd” formu-
lerede han det princip om
statsmagtens adskillelse, som
den dag i dag findes i de fle-
ste staters konstitutioner,
herunder også i den danske
grundlovs § 3.
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Hvad betyder

dette for dig?

Privatretten

Søjlefagene

5. Bag denne magtfordeling ligger i et demokratisk samfund et
ønske om, at reglerne og retsanvendelsen henter deres gyldig-
hed fra dem, der skal være underlagt reglerne.

Hvis du kan følge dette kortfattede billede af, hvordan retssyste-
met er bygget op, har du et godt grundlag for at forstå, hvorfor
juristerne arbejder som de gør, og hvorfor jura ikke bare drejer
sig om at læse i paragraffer, men om at forstå de ønsker om at
regulere adfærden i samfundet, der ligger bag disse paragraffer.
Du vil måske også forstå, hvorfor der er så mange jurister i magt-
fulde stillinger, f.eks. som embedsmænd i statsadministrationen
og blandt de folkevalgte i Folketinget, kommunalbestyrelserne
og i foreningslivet.

Men billedet er endnu ikke helt komplet. Med ganske enkelte
modifikationer har det nemlig været koncentreret om den form
for magt, der udøves i og omkring offentlige institutioner. Som
før nævnt kaldes denne del af juraen for den offentlige ret. Den
offentlige rets regler er netop kendetegnet ved at dreje sig om
retsforholdet mellem borgeren (og virksomheder) på den ene
side og de offentlige magtudøvere på den anden. Men en mindst
ligeså afgørende del af juraen er den, der gør sig gældende mel-
lem borgerne indbyrdes i deres private (ikke-offentligretlige)
forhold. Denne del af juraen kaldes privatretten eller – da privat-
personers dispositioner almindeligvis angår deres formueværdi-
er – formueretten.

I det juridiske studium optræder privatretten og den offentli-
ge ret side om side som to “søjler”, man følger hele vejen op gen-
nem studiets tredje år. Og hvis du får job som privat praktiseren-
de advokat eller som virksomhedsjurist kan du næsten være sik-
ker på, at hovedparten af dit arbejde (bl.a. med forhandling og
kontraktsskrivning) vil have tættere berøring med privatretten
end med den offentlige ret. Derfor skal du nu lige høre lidt nær-
mere om denne disciplin.
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PRIVATRETTEN

Problemet

Hjemmels-

spørgsmål

Kompetence-

spørgsmål

Sædvanens rolle

Formueretlige

aksiomer

Privatretten

Privatretten frembyder et særligt studium i, hvorledes pligter bli-
ver til. Vel ligger det klart, at også private borgere skal overholde
den “skrevne” lov, ligesom trafikanterne skal overholde færdsels-
reglerne. Men formuerettens regler er betydeligt vanskeligere at
få overblik over end de offentligretlige.
Det er der flere grunde til.

En er, at de ikke altid er nedfældet i loven. Grunden hertil er,
at den lov, man i givet fald skulle skrive for at dække det område,
som i dag klarer sig gennem uskrevne retsgrundsætninger mv.,
jo netop ville være den samme som den, der følger af den uskrev-
ne ret. Hvorfor da gøre sig ulejligheden med at skrive reglerne
ned? Du kan læse mere om dette i afsnittet “Hvornår lovgiver
man”, på s. 72 ff.

En anden – og måske vigtigere – grund er, at reglerne pr. defi-
nition kan fungere uden, at der skal en ansvarlig myndighed til at
administrere dem. En lov der forudsætter, at borgeren under
bestemte betingelser kan få et tilskud udbetalt, må nødvendigvis
udpege en myndighed, der får opgaven med at “udøve” denne
magt ved rent faktisk at udbetale tilskuddet (og i den forbindelse
finde ud af, om den enkelte ansøger er berettiget til det). En så-
dan instans behøver man ikke at have for f.eks. at få købeloven til
at fungere. Her er det op til den enkelte køber og sælger selv at
finde frem til, hvad der gælder i medfør af loven og – om nød-
vendigt, og muligt – indgå modstående aftaler, hvis ikke parter-
ne er tilfredse med denne regulering.

En tredje grund har at gøre med, hvordan privatrettens regler
kommer til. I forhold til reglerne i den offentlige ret, der som re-
gel skrives af politikere og eksperter, vokser privatrettens regler
op nedefra: Ser man bort fra de privatretlige regler, der bliver til
ud fra et ønske om at beskytte en særlig part (f.eks. en lejer,
funktionær eller forbruger), stammer hovedparten af privatret-
tens regler fra de sædvaner, der har udviklet sig i handelslivet.

En række af de grundsætninger, man læser i privatretten, er så
indarbejdede, at man nærmest kan kalde dem aksiomer (dvs.
principper, man kan lægge til grund uden at behøve at føre bevis
for dem). Det er f.eks. en ubestridelig kendsgerning, at handels-
livet gennem historien har udfoldet sig på grundlag af uskrevne
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Problemet

Hvor finder man

retsreglerne?

forestillinger om, at aftaler skal holdes. “Et ord er et ord, og en
mand er en mand”. Inden for særlige områder anser man varer
for “købt som beset”. Hermed giver man udtryk for, at køberen i
et vist omfang selv må holde øje med, om varen har mangler.
Gør han ikke det, må han tage varen som den er uden at kunne
gøre sælgeren ansvarlig.

Undertiden siger loven udtrykkeligt, at principper af denne
art skal have juridisk gyldighed. Dette er f.eks. sket i købelovens
§ 1, der fastslår, at loven kun kommer til anvendelse, for så vidt
ikke andet er udtrykkeligt aftalt, eller må anses for indeholdt i
aftalen “eller følger af handelsbrug eller anden sædvane.” I andre
tilfælde er juristen selv nødt til at argumentere sig frem til, at så-
danne principper skal lægges til grund. Det skal du høre nærme-
re om i kapitel 6 om retskilder. På dette sted vil jeg blot afslut-
ningsvis slå fast, at sådanne forestillinger ofte besidder en langt
højere grad af gyldighed end de specifikke lovregler, man kan
læse i loven.

Hvor kommer retsreglerne fra?

Med denne konklusion kan vi nu begynde at interessere os nær-
mere for det grundstof, som indgår i juristens daglige arbejde.
Det grundstof, der enten består af nedskrevne regler (love etc.),
eller som på anden måde er med til at give os grundlag for at
konkludere, hvad der er gældende ret.

Retsreglerne fremtræder i forskellige afskygninger. Mest iøj-
nefaldende er de, der udmønter sig i de love, politikerne vedta-
ger, og i de domme, domstolene afsiger. Når man lader blikket
falde hen over de tusindvis af sider, der årligt trykkes i Lovtiden-
de (det sted, hvor alle love og bekendtgørelser skal kundgøres)
kan man let få den opfattelse, at jurister ikke bestiller andet end
at slå op i lovbøger og domssamlinger og aflæse paragraffer og
domspræmisser. Derfor er der mange, der bliver overraskede,
når de i mødet med juraen finder ud af, at store dele af lovgiv-
ningen slet ikke indgår i studiet, at studiet af enkelte love – f.eks.
færdselsloven – ofte kun fokuserer på enkelte paragraffer og at
mange retsområder slet ingen lovgivning har at holde sig til. For
det at læse love og domme er nemlig kun en del af juristens ar-
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Retskilderne

bejde. Vigtigere end selve loven eller dommen er de fundamen-
tale tankegange og begreber, der ligger bag.

At det netop er loven og dommen, der mest tydeligt forbindes
med det juridiske virke, hænger sammen med, at disse retskilder
åbner mulighed for at sætte samfundets magtapparat i værk.
Men den effekt er de ikke ene om at have. En aftale mellem to
parter er også en form for retsregel, der til syvende og sidst kan
håndhæves ved domstolene. Det samme er visse sædvaner, der
gælder på forskellige områder, og som opleves som forpligtende
(såkaldte “retssædvaner”).

Et sådant fænomen, der kan være grundlag for at fastslå gæl-
dende ret, kalder man for en “retskilde”. Den forestilling, der lig-
ger bag dette ord, er tanken om retten som noget, der udsprin-
ger af en kilde, og som man omvendt kan søge tilbage til, hvis
man vil anstille nærmere undersøgelser om rettens indhold. I
denne brede forstand kan man altså sige, at alt det, der med en
vis sikkerhed vil kunne overbevise en dommer om, at han skal
afsige en dom med et bestemt indhold, dermed er en retskilde,

I modsætning til
reglerne i den of-
fentlige ret, vokser
privatrettens regler
op nedefra. Mange
af købelovens be-
stemmelser er såle-
des udsprunget af
de sædvaner, der
har udviklet sig i
handelslivet. Sæd-
vanedannelsen
spiller fortsat en
central rolle i for-
mueretten, som her
på Hjallerup
Marked, hvor der
gælder helt bestem-
te normer for,
hvordan aftaler
sluttes.
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Retskildemangel

jf. mine indledende bemærkninger til kapitel 6. Men som det li-
geledes fremgår heraf, er man i praksis nødt til at indsnævre rets-
kildebegrebet, således at det alene omfatter sådanne kilder, der
fremtræder i en vis autoritativ skikkelse. Begrebet omfatter altså
både love, tidligere domme, juridisk argumentation udgivet i læ-
rebøger eller som tidsskriftsartikler, sædvaner, lovforarbejder og
common sense.

Som hermed antydet, har jeg fundet læren om retskilder så væsentlig for
juristens arbejde, at dette emne er udskudt til særlig behandling i kapitel
6. Som du vil kunne læse nærmere om i dette kapitel, optræder retskil-
derne i et fintmasket hierarki, hvor den ene retskilde står i forbindelse
med den anden. Ved at kaste blikket på de eksempler på retskilder, jeg
har angivet i afsnittet ovenfor, vil man kunne se, at sådan må det næsten
være: Ofte er det de samme følelser af common sense, der fører til dannel-
sen af sædvaner, indgåelsen af aftaler og – hvis noget sådant bliver rele-
vant – til en lovbestemmelse. Heldigvis da. For det skulle jo gerne være
sådan, at også lovbestemmelser hviler på stringente og klart udtalte vær-
digrundlag. Og sammenhængen følger af, at loven – som jeg nævnte
ovenfor – er udtryk for “forhenværende politik”.

I de tilfælde, hvor loven er uklar eller selvmodsigende, kan disse
forudsætninger og værdigrundlag få stor betydning for juristens
arbejde med at finde den rette forståelse af loven. Derfor vil så-
danne principper ofte være stærkere i deres overbevisningskraft
(på den dommer, der til sin tid skal fastslå, hvad der er “gælden-
de ret”) end selve lovteksten er det. I hvert fald forekommer det
ofte, at domstolene bortfortolker ellers utvetydige ord og ven-
dinger, f.eks. ved at anlægge såkaldt “indskrænkende fortolk-
ning”. Og på områder, hvor der slet ingen love er at holde sig til,
støttes dommen på “almindelige retsgrundsætninger”. Sådanne
tankeskemaer – f.eks. udtrykt i culpareglen – kan f.eks. være til-
strækkeligt til, at domstolene kan pålægge skadevoldere at betale
millionbeløb i erstatning.

Fascinerende, ikke? Hvis du synes det, er det sandsynligt, at
du vil få lyst til og anlæg for at arbejde med den egentlige jura –
nemlig den, der udleder sine resultater af solide og velafgrænse-
de begreber, som anvendes under passende hensyntagen til de
praktiske behov, den pågældende del af samfundet har for at
fastslå forpligtelser og frihedsgrader.
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AT TÆNKE “JURIDISK”

En ny måde at

tænke på

Lægmand-

stænkning

1. Fokus på kon-

klusionen

2. Fokus på det

almenmenneske-

lige

At tænke “juridisk”

Hvis du fortsat holder ved og ikke har lagt bogen fra dig, vil du
på nuværende tidspunkt have fået en vis forståelse af, hvad det
vil sige, at tænke “juridisk”. Et af de største problemer, man
møder som nytilkommen i det juridiske fag, ligger netop i dette
omskift mellem lægmandens måde at se på juridiske problemer
på (som man f.eks. kan se på TV søndag aften, når en eller an-
den sag rulles op, fordi en almindelig borger påstås at være
“kommet i klemme” i retssystemet) og den form for problembe-
handling, juristerne dyrker.

Jeg påstår ikke, at jeg kender til nogen endegyldig sandhed
om, hvordan – og hvorfor – jurister og ikke-jurister tænker som
de gør. Men jeg tror, der er belæg for i hvert fald at trække føl-
gende forskelligheder frem. I hvert fald har jeg ofte mødt disse
forskelligheder i den måde, førsteårs jurastuderende tænker på,
når de skriver de første juridiske øvelsesopgaver. Og på det tids-
punkt er den jurastuderende fortsat i nogen grad “lægmand” i
juraens verden.

For det første er lægmandens måde at se de juridiske proble-
mer på fokuseret på konklusionen: Skal Hansen betale erstatning,
da potteplanten faldt ned fra vindueskarmen og ramte Petersen i
hovedet? Juristerne ser derimod i højere grad på de præmisser,
der leder frem til denne konklusion: Hvad havde Hansen gjort
for at undgå, at sønnen uforvarende kom til at åbne døren, så
gennemtrækket trak potteplanten udover vindueskarmen?

For det andet har lægmanden en intuitiv trang til at sætte de
juridiske problemer ind i den almenmenneskelige forståelses-
ramme, han i forvejen har om, hvad der er rigtigt og forkert.
Første gang lægmanden hører om en erstatningsretlig problem-
stilling vil han intuitivt svare, “Jamen betaler forsikringen da
ikke?” For juristen er det selvfølgelig ikke uinteressant, hvem der
til syvende og sidst skal betale for den skade, der indtrådte. Men
når et spørgsmål rejses som erstatningsretligt problem, kommer
forsikringsforholdene i anden række. Er der slet ingen erstat-
ningspligt, skal ansvarsforsikringen jo heller ikke betale (efter-
som en ansvarsforsikring jo netop går ind og dækker, når der er
et ansvar).
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3. Eksemplifice-

ring

Betydningen af

fortilfælde

For det tredje vil en lægmand, der aftvinges en opfattelse af,
hvad han tror er gældende ret, ofte søge i sin erindring efter ek-
sempler, der kan lede ham på vej til et svar. I mangel af domssam-
linger vil han f.eks. kunne hente disse eksempler fra bekendt-
skabskredsen, fra noget han har læst i en ugebladsbrevkasse eller
fra de tv-udsendelser, der ofte bliver vist til aftenkaffen søndag
aften (fordi den slags historier kan produceres i god tid og så af-
spilles i weekendens sendeflade, hvor mange af journalisterne
holder fri). Denne måde at arbejde med problemerne på har en
psykologisk forklaring: Den menneskelige hjerne vil altid lede
efter genkendelsesmønstre der passer til de nye fænomener, vi
møder. Hjernen forsøger at sætte ny information i forbindelse
med eksisterende.

Det er sådan set også fint nok, når det, man sammenligner
med, er noget håndgribeligt (man har hørt svaret i en ugeblads-
brevkasse) og dækkende (svaret er korrekt). Men denne ind-
faldsvinkel giver problemer på områder, hvor der ikke er et sam-
menligningsgrundlag i form af fortilfælde. Her gælder det så om
at få nogle af de følelser, der afspejler vort værdisyn (det værdi-
syn, vi også lægger til grund, når vi ved stemmeurnerne bestem-
mer, hvem vi vil have til at regere landet), sat i system. I et sam-
fund som vort er de fleste enige om de mest grundlæggende vær-
disyn. Gik eksemplet med potteplanten f.eks. ud på, at Hansen
havde smidt potteplanten efter Petersen, vil de fleste uden tøven
kunne nå frem til det juridiske resultat, der jo også er det rigtige,
at Hansen selvfølgelig skal betale erstatning til Petersen. Men
værdiafvejningen kan straks blive vanskeligere, hvis man ændrer
på eksemplet. Lad os nu sige, at potteplanten faldt ned, fordi
døren gik op og der kom gennemtræk. Og lad os sige, at det ikke
var Hansen selv, men hans 10-årige søn, der havde stillet potte-
planten i det åbne vindue. Hvad vil vi i en sådan situation forlan-
ge af henholdsvis Hansen og sønnen – således at forstå at en til-
sidesættelse af dette forlangende resulterer i en erstatningspligt?
Kun de færreste ikke-jurister gør sig selvstændige overvejelser af
denne karakter. Men det er netop sådanne præmisser, der leder
juristen frem til hans antagelse om, hvad der er gældende ret.
Her gælder det om at kunne levere en stringent og overbevisen-
de juridisk argumentation: Bør fodgængere normalt kunne for-
lange at kunne færdes på fortovene uden hele tiden at skulle kig-
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Kravet til den

juridiske

kandidat

ge op langs husmurene for at se, om der står potteplanter, der
truer med at vælte ned? Eller bør man ikke snarere være særligt
påpasselig med at stille potteplanter i vindueskarme, der vender
ud mod fortove? Spiller det ind for Hansens ansvar, at der altid
har stået en potteplante der, men at der aldrig tidligere har været
gennemtræk?

Faktisk er den juridiske argumentation så vigtig, at vi i bedømmelsen af
juridiske eksamensopgaver normalt lægger mere vægt på, at den stude-
rende har argumenteret overbevisende for det resultat, der nås i opga-
ven, end at resultatet er, som man f.eks. har fastslået ved domstolene. En
overbevisende argumentation forudsætter, at man kender de relevante
retsregler og anvender dem korrekt. Men når man har nået dette punkt
løfter den gode besvarelse sig netop ved at anvende disse regler på den
konkrete problemstilling, der er lagt frem i opgaven, og ved at påpege de
særlige momenter i sagen, der kan tale for, at retsreglen netop skal eller
ikke skal anvendes i den foreliggende sag.

Kriteriet for at bestå en juridisk eksamen sættes netop ved evnen
til at gennemføre de korrekte mellemregninger, der leder frem til
det juridiske resultat. Den student, der til en eksamen i erstat-
ningsret argumenterer for sit resultat ved brug af almenmenne-
skelige synspunkter, men uden brug af de gældende retsregler,
bør ikke bestå, uanset hvor sympatisk og gennemtænkt denne
almenmenneskelige argumentation er, og uanset om den – mere
eller mindre tilfældigt – måtte lede frem til det korrekte juridiske
slutresultat.

Den trænede jurist kender de begreber, regler og tankemøn-
stre, som en kompetent magtfaktor vil anse for afgørende for
løsningen af et juridisk problem. Med dette kendskab kan han
nemlig begrunde sit resultat på en måde, der er egnet til at over-
bevise andre om, at hans resultat er rigtigt. Man har i sagens na-
tur langt bedre mulighed for at vinde en retssag, hvis man til
støtte for sin påstand kan henvise til en anvendelig lovparagraf,
end hvis man blot påberåber sig, at påstanden er “retfærdig”.
Når du begynder at opfatte de sager, du læser om i dommene,
eller som lægges frem i de skriftlige opgaver, i lyset af de retsreg-
ler, der gælder på området og ikke som udtryk for din spontane
oplevelse af dagliglivets problemstillinger, begynder du at tænke
som jurist.
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Når man lader
blikket falde hen
over de tusindvis af
sider, der årligt
trykkes i Lovtiden-
de kan man let få
den opfattelse, at
jurister ikke bestil-
ler andet end at slå
op i lovbøger. Imid-
lertid findes der
talrige retsområder,
hvor der slet ingen
lovgivning er, og i
det hele taget er en
stor del af juristens
arbejde koncentre-
ret om de tanke-
gange og begreber,
som har gyldighed
inden for de for-
skellige retsområder
– med eller uden
lovgivning.

Retsvidenskab og politik

Jeg har herved søgt at give nogle af forklaringerne på, at juristens
bedømmelse af en handling så ofte vil adskille sig fra den almen-
menneskelige anerkendelse eller fordømmelse af den: Juristen
støtter sig til begreber, tankemønstre og regler (“retskilder”),
der nyder almen anerkendelse blandt jurister. Det centrale ved
juraen er ikke, at den beskæftiger sig med at “dømme” folk “ret-
færdigt”, men derimod, at det juridiske resultat ledes frem af en
tankegang, der kan udtrykkes i regler. Netop dermed opnås en
væsentlig del af den forudsigelighed, der udgør en væsentlig ker-
ne i retfærdighedsbegrebet, jf. bemærkningerne herom s. 24.

Ser man sig omkring, findes der et væld af fænomener, som kan betrag-
tes som udtryk for regler. Jeg slipper en genstand, hvorved den falder til
jorden. Jeg hoster i bussen uden at holde mig for munden, hvorved jeg
indkasserer bebrejdende blikke fra mine medpassagerer. Jeg hæver pen-
ge i banken og konstaterer kort efter, at restsaldoen på min konto er fal-
det. I hvert af disse tilfælde sker der noget, som jeg kan foregribe med

Sammenfatning
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Retspolitik

mit kendskab til henholdsvis tyngdeloven, høflighedens bud og bogfø-
ringsreglerne. Videnskabens (og dermed samfundets) interesse for reg-
ler skyldes, at vi ved at kende dem får mulighed for at foregribe og der-
med også kontrollere den omverden, vi lever i. Lidt bombastisk kan man
sige, at regelindsigt giver grundlag for livskvalitet. Kender man de regler,
der gælder for et fænomen, kan man forudberegne risici og fordele i sin
omgang med det. Jo mere vi ved om en sygdom (jo mere vi kender de
lovmæssigheder, der bestemmer smitteveje, udbredelse, helbredelse
etc.), desto bedre kan vi indrette os på at bekæmpe og undgå den. Jo
mere jeg ved om, hvordan jeg opnår en bestemt fordel (en uddannelse,
indkomst eller oplevelse), desto mere kan jeg indrette min færden deref-
ter.

Alt dette handler om juristens arbejde med eksisterende retsreg-
ler. Imidlertid er der også brug for juridisk metode under den
proces, der fører til reglens vedtagelse. Når juristen tages med på
råd i denne proces, optræder han som retspolitiker og hans virke
betegnes som retspolitik.

Retspolitisk arbejde kan f.eks. gå ud på at påpege, at en para-
graf i et lovforslag er overflødig (f.eks. fordi den fører til et resul-
tat, der i forvejen fremgår af en anden paragraf), uforståelig

Mange jurister får
job i centraladmi-
nistrationen, hvor
de udfører retspoli-
tisk arbejde, f.eks.
ved forberedelse af
lovforslag mv. Her
ses “Den Røde
Bygning” i Slots-
holmsgade, som
traditionelt har
været forbundet
med denne em-
bedsmandskultur.
I dag huser byg-
ningen Finansmi-
nisteriet.
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Problemet

(f.eks. fordi den er formuleret uheldigt eller beskriver en situati-
on, der logisk set ikke kan opstå) eller umulig (f.eks. fordi den
strider mod regler i grundloven eller i en anden uomgængelig
retsforskrift).

For de jurister, der ikke får ansættelse i det politiske system
(f.eks. i centraladministrationen), udføres retspolitisk arbejde
oftest for privatpersoner der, som før nævnt ved at indgå aftale,
skaber deres egen “lov”. Under en aftaleforhandling vil juristen
ofte rejse en række problemstillinger, som parterne ikke anså for
at være problemer: Hvor enige er parterne egentlig? Har de på-
taget sig pligter, der indbyrdes strider mod hinanden, eller mod
lovgivningen? Vil aftalen på langt sigt aktualisere risici, som par-
terne ikke har handlet af på en afbalanceret måde? Og vil en op-
fyldelse af den blive uventet kostbar, fordi den udløser utilsigte-
de skattemæssige konsekvenser?

Umiddelbart kan det synes vanskeligt at adskille det retspolitiske udsagn
fra politiske udsagn. Siger man, at skatten bør hæves, ligger det i sagens
natur (og i øvrigt følger af grundlovens § 43), at dette ønske først kan
realiseres, når der er sket en ændring i loven. Når det alligevel giver me-
ning at adskille retspolitik fra politik, er det fordi juristen som retspoliti-
ker typisk vil udtale sig om nogle retstekniske aspekter af denne politiske
tilstand, jf. de førnævnte eksempler. Grænsen mellem retsdogmatik og
retspolitik kan i øvrigt være vanskelig at drage. Den, der bedriver viden-
skab, vil ofte være influeret af sin almindelige personlighed og sit værdig-
rundlag, når han beskriver sin iagttagelse eller formulerer den i lovmæs-
sigheder. Den personlige faktor spiller en større rolle, hvis den videnska-
belige antagelse ikke lader sig formulere med sikkerhed, og der derfor
bliver tale om at skulle udtale sig om udfaldet af en skønsudøvelse.

Jura som videnskab

Er jura et videnskabeligt fag? Du har sikkert allerede fået stillet
spørgsmålet. Mange betragter nemlig jura som et letvægtsfag,
som ikke har samme videnskabelige tyngde som f.eks. mange
naturvidenskabelige fag har. Det drejer sig jo kun om, hvad no-
gen finder ret og rimeligt, vil man sige. Hvordan kan det få præ-
dikat af “videnskab”?
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JURA SOM VIDENSKAB

Almindelig

betydning

Universitetsloven

Almindelig

erfaring

“Den juridiske

metode”

Ordbog over det Danske Sprog definerer en “videnskab” som
et lærdomsfag, der er genstand for en forskning, der går meto-
disk, kritisk til værks, og som stiller krav om fyldestgørende be-
visførelse for eller begrundelse af de fremsatte påstande. Viden-
skabens opgave kan også formuleres som det at opdage og formu-
lere lovmæssigheder i betydningen intersubjektivt observerede
regelmæssigheder.

Så vidt den store ordbog. Lad os se, hvad der står i universi-
tetsloven – den offentligretlige lov, der udgør de ydre retlige ram-
mer for, hvad universiteterne foretager sig.

Lovens § 1, stk. 2, i fastslår, at de højere læreanstalter har til
opgave inden for sine fag at drive forskning og give videregående
uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau. Dette er
også det juridiske universitetsstudiums ambition. Der er altså
nogen, der regner med, at juraen er en slags videnskab, nemlig
den danske lovgiver! Lad os derfor dykke lidt dybere ned i dette
spørgsmål.

Videnskabsbegrebet forbindes ofte med naturvidenskab – en
“videnskabsmand” udfører eksperimenter i laboratorier. Den,
der befatter sig med studiet af retsreglerne, passer ikke ind i det-
te billede. Engelsk terminologi adskiller sig nok noget fra dansk.
“Science” anvendes almindeligvis om naturvidenskabelige fag-
områder, hvorimod “scholarship” bruges om de “bløde” fag
som humaniora og samfundsvidenskab. Det kan ligefrem være
et svaghedstegn at bruge ordet science herom.

Den anerkendte sprogfilosof John Searle har f.eks. følgende drilagtige
bemærkning i sin bog “Minds, brains and science” (1984), s. 11: “A
good rule of thumb to keep in mind is that anything that calls itself
‚science‘ probably isn’t – for example, Christian science, or military
science, and possibly even cognitive science or social science.” En tom-
merfingerregel, men alligevel.

Mange jurister vil besvare spørgsmålet om juraens videnskabe-
lighed bekræftende ved at sige, at juristerne jo arbejder på
grundlag af den “juridiske metode” – det, lidt svævende begreb,
som det er et af mine hovedformål med denne bog at forklare
dig indholdet af. Men indtil vi nærmer os denne forklaring kan
man sige, at det i hvert fald drejer sig om reglers forståelse, ind-
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Diskussion

byrdes og ydre sammenhæng og om deres subsumption på kon-
krete tilfælde. Men det er svært at komme med nogen kort be-
skrivelse, der siger meget mere end dette.

Faktisk har vi jurister ikke været særligt dygtige til at integrere
den juridiske videnskabsteori i den praktiske jura. Det juridiske
fag har fået ry for “kun” at være et professionsfag, der opøver
sine udøvere til at bestride stillinger som advokat, dommer, an-
klager, embedsmand etc. Læren om, hvilke metoder og princip-
per der bør gælde for den juridiske forskning, betragtes som et
emne for universitetsteoretikere, som intet har at gøre med,
hvorledes den praktiske jura udfolder sig.

Efter min opfattelse er dette en ulykkelig situation, fordi den
fører til en uproduktiv segmentering af den juridiske tænkning.
Den praktiske jura kan i høj grad have glæde af den begrebsaf-
klaring, som den teoretiske – ofte lidt nedladende betegnet som
“filosofiske” – jura kan tilbyde. Omvendt vil en teoretisk jura,
der udelukkende lever sit stille liv bag universiteternes mure,
savne den inspiration, som følger af en omgang med det prakti-
ske livs problemer. Og jo mere man inddrager sådanne tanke-
gange i det juridiske arbejde, jo mere løfter man den juridiske
indsats som videnskabelig disciplin.

Hidtil har der ikke været nogen veludviklet dansk tradition for på denne
måde at forene teori og praksis i juraen. Det nærmeste forbillede i så
henseende er vel Alf Ross (hvis tænkning jeg allerede har præsenteret).
Hans arbejder var præget af en høj grad af teoretisk skarphed. I sin dis-
putats om Konkurrenceprægede immaterialretsdispositioner anlagde
Mogens Koktvedgaard et analytisk syn på immaterial- og konkurrenceret-
ten. Bent Christensens fremstilling af Forvaltningsretten, senest med bo-
gen Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation (1997) har også an-
lagt en analytisk indfaldsvinkel på de saglige krav til forvaltningen. Selv
har jeg gjort forsøget i min disputats om Edb og ansvar (1988) og i flere
af mine efterfølgende arbejder, bl.a. Grundlæggende aftaleret (1. udgave,
1997, 2. udgave 2002) og IT-retten (2001). Mange anser disse bøger for
at være mere vanskelige at gå til end de mere klassiske lærebogsfremstil-
linger. Det skal jeg ikke kunne afvise. Men til gengæld hører jeg tit gamle
studenter, der har brugt bøgerne i deres efterfølgende arbejdsliv, rose
dem for at have udstyret dem med en række mentale værktøjer, som de
efterfølgende har haft glæde af, f.eks. i forbindelse med udformning af
aftaler eller i analysen af konkrete juridiske spørgsmål.
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