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RETSFILOSOFIENS overordnede genstand er det univers, juristen arbejder 
inden for. Det er et univers, der lukker sig om sig selv, men som samtidig skal 
re�ektere den verden, der omgiver den juridiske institution. Ikke fuldstændigt, 
men tilstrækkeligt. 

AT BLIVE JURIST er at trænge ind i dette univers og gøre det til sit eget. 
Denne indføring i rets�loso�en afdækker de meningssammenhænge, en  
jurist skal lære at håndtere på sin vej. Centralt står rettens forhold til moral og 
politik og deres betydning for den juridiske metode, som det er så vanskeligt 
at de�nere, og som er så afgørende for at kunne arbejde med retten. 

ENDELIG OVERVEJES en række af måder, hvorpå det retlige univers forandres 
gennem en internationalisering af de sammenhænge, i hvilke retten opstår og 
virker (Europa, menneskeret, international stra�eret).



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Indføring i Retsfilosofien 

 

 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Amnon Lev 

Indføring i Retsfilosofien 
 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2012 

 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 

Amnon Lev 
Indføring i Retsfilosofien 

1. udgave, 1. oplag 

© 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af 

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf 
er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt 

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 
 

Omslag: Bo Helsted 
Tryk og indbinding: Toptryk Grafisk, Gråsten 

 
Printed in Denmark 2012 
ISBN 978-87-574-2765-3 

 

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2010 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
Gothersgade 137 

1123 København K 
 

Telefon: 39 13 55 00 
Telefax: 39 13 55 55 

e-mail: forlag@djoef.dk 
www.djoef-forlag.dk 

 




