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På mange måder adskiller strafferet sig fra andre juridiske discipliner. Alle mennesker 
kender noget til faget, hvilket ikke gælder for ret mange juridiske fag. En stor del af 
fagfællerne hylder et princip om, at man ikke seriøst kan eller i hvert fald ikke bør 
beskæftige sig med strafferet, hvis man ikke kender noget til virkeligheden, underfor-
stået kriminologien. Da jeg efter 10 år som anklager og konstitueret dommer blev 
professor i strafferet og deltog i et af de første fagseminarer, sagde en meget velre-
nommeret kollega under sit foredrag, at sand videnskabelig strafferetsforskning skulle 
argumentere for mildest mulige straffe. Ingen kolleger reagerede, og jeg fik indtryk 
af, at det var den almindelige opfattelse. Selv om jeg havde og har svært ved at forstå, 
at en videnskab kan bygge på en så klar værdipolitisk holdning. Man kan i dag finde 
en parallel i de ofte forekommende konflikter, hvor politikerne kræver strengere 
straffe, og hvor dommerne mener, at det er deres domæne at afgøre, hvilken straf der 
er den rette. I 1982 besluttede lovgiver i Danmark, at straffene for berigelseskrimina-
litet skulle reduceres med 1/3, fordi fængslerne var fyldte. Samtidig besluttede man, 
at de, der var dømt og ventede på afsoning, også skulle have deres straf reduceret med 
1/3. Det medførte mig bekendt ikke nogen protester fra strafferetsforskerne eller dom-
merne. Det er også tankevækkende, at indførelsen af statslig betalt erstatning til ofre 
for forbrydelser i Danmark ikke skete for at hjælpe ofrene, men for gennem erstat-
ningen at få folkelig opbakning til en human behandling af de kriminelle. Da man i 
sin tid gav ofrene mulighed for at få påkendt deres erstatningskrav under straffesagen, 
var det heller ikke af hensyn til ofrene, men for at forhindre at dommerne skulle bruge 
tid på at behandle to sager.  

Konflikten mellem politikerne og fagfolket hænger til dels sammen med, at straf-
feret er så let et fag, at alle kan have en – kvalificeret – mening om det. Formueretlige, 
forvaltningsretlige og de fleste andre juridiske problemer er så komplicerede, at få har 
en mening om dem. Men strafferetten henvender sig til hele befolkningen og især de 
kriminelle. Det er i vidt omfang de dårligst uddannede og dårligst socialt stillede. Så 
skal reglerne virke, skal de være enkle og ukomplicerede. Der er heller ikke noget 
andet juridisk område, hvor samfundet i den grad bruger lægdommere til at afgøre 
eller være med til at afgøre retssagerne. Det er da også karakteristisk, at vores studen-
ter allerede før undervisningen er helt klar over, hvad voldtægt, tyveri, røveri osv. er. 
Straffesager udgør vel også det juridiske sagsområde, som pressen dækker mest in-
tensivt. Mange politikere følger med i denne dækning. Og ofte vil politikerne meget 
gerne blande sig i sagerne på den ene eller den anden måde. Som nævnt ofte til dom-
mernes store irritation. Sammen med anklagerne og strafferetsforskerne udgør de den 
fagligt kyndige gruppe inden for strafferetten.  
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Spørgsmålet om, hvorfor vi straffer – altså har en straffelov – stilles ofte i den 

strafferetskyndige gruppe. Begavede mennesker vil gerne kunne forklare, at tilværel-
sen er rationel. I hvert fald at vi og samfundet behandler det at straffe rationelt. 

 For godt hundrede år siden anså de kyndige det for sikkert, at de, der begik for-
brydelser, havde en sygdom eller en defekt. Det medførte, at man anstændigvis ikke 
kunne fortsætte med bare at straffe dem ved at sætte dem i fængsel. I humanitetens 
navn måtte man i stedet behandle og forsøge at helbrede dem. Enhver ved, at en sådan 
behandlings varighed kan variere meget og er uforudsigelig. Den kan naturligvis ikke 
gøres afhængig af overtrædelsens alvor, da det så er en inhuman straf, der kunne til-
skrives manglende videnskabelig viden. Det var individualpræventionens glanspe-
riode. Problemet var vel til dels, at man ikke ved behandling kunne gøre dem krimi-
nalitetsfri. Sæt de slet ikke havde begået forbrydelsen, så ville det jo være ekstrasvært 
at helbrede dem. Eller sæt den pågældende rent faktisk ikke var psykisk syg. Det er 
stadig værd at erindre, at store dele af den strafferetlige sagkundskab anså denne løs-
ning for den ideelle og mest humane. Alle er i dag enige om, at der nok er en lille 
gruppe, der begår alvorlig kriminalitet pga. psykisk sygdom, men det gælder langt fra 
generelt.  

Vi er for længst blevet klar over, at dem, vi sætter i fængsel, næsten kommer i en 
specialskole for kriminelle. Der er ingen specialprævention i det. Så må man jo finde 
en anden rationalitet. Vi skal true med at straffe forbryderen for at afskrække både 
ham og andre fra at begå forbrydelser. Det er generalprævention, og vi må så fastsætte 
straffen, så den er så streng, at alle – eller flest mulige – afskrækkes fra at begå en 
tilsvarende forbrydelse. Det lyder også meget rationelt. Her er ikke tale om følelser, 
men reelle kalkuler over, hvordan man udrydder – eller formindsker – tilbøjeligheden 
til at begå kriminalitet. Det er rationelt, men bygger på den tanke, at blot straffen er 
streng nok, afholder folk sig fra at begå den pågældende forbrydelse. For flere år siden 
forklarede den danske statsminister i sin nytårstale, at regeringen ville skærpe straffen 
for vold, fordi den steg i samfundet. Desværre for ham viste oplysningerne i Justits-
ministeriets egen forskningsafdeling, at volden var faldende. Men statsministeren 
mistede ikke sin rationalitet. Hans svar var, at så længe, der er en voldmand tilbage, 
er det en for meget. Det er jo rigtigt, men det var underforstået, at hvis der er blot en 
voldsmand, skal straffen generelt skærpes. Enhver kan vist se, at uanset, hvor høj 
straffen er, vil der blive begået voldsforbrydelser. Man må altså skærpe straffen til 
dødsstraf, og selv den vil ikke medføre en udryddelse af volden. Hvem tror, at man 
ved at forhøje straffen for at køre for hurtigt kan udrydde disse overtrædelser? Natur-
ligvis kan en strafskærpelse i nogle tilfælde – måske endog adskillige – medføre en 
mindre tilbøjelighed til overtrædelser. Pointet i ovenstående er alene at påpege, at man 
ikke kan bruge generalpræventive hensyn som eneafgørende for, hvor stor en straf en 
given overtrædelse skal resultere i.  
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Strafudmåling – lovgiveren eller dommerne 
 
I dag er der nok generel enighed om, at en strafudmåling primært må ske ud fra en 
bedømmelse af overtrædelsens grovhed. Nogen mener, at vi som jurister har en særlig 
evne eller forstand til at vurdere grovheden af forskellige forbrydelser. Det har vi na-
turligvis også al den stund, at vi læser og ser utroligt mange sager og får kendskab til 
de nuancer, den utrænede let kan overse i første omgang. Mange relationer er ret åben-
bare, f.eks. at drab er langt alvorligere end almindelig vold. I mange år har det også 
været god latin at sige, at voldsforbrydelser er alvorligere end berigelsesforbrydelser. 
Her er vi dog ude over det område, som rationaliteten kan afgøre. Enhver kan vel se, 
at det er værre at blive frastjålet en million end at få en lussing. Alligevel kan man se 
ret udførlige forsøg på at opstille grovhedsskemaer for en lang række forbrydelser. 
Det er naturligvis også nødvendigt for overhovedet at skrive en straffelov. Spørgsmå-
let her er alene, om juristen og par excellence videnskabsmanden er bedre til dette end 
politikerne og den menige borger.  

I 1950 udgav v. Eyben – som senere blev kendt som ophavsmanden til Karnovs 
lovsamling – sin disputats: Strafudmåling. Lovens rammer og dommerens udfyld-
ning. Side 5 anfører han: ”Spørgsmålet er, om ikke udmåling i sit inderste væsen er et 
dommeranliggende, som lovgiveren kun kan gribe ind i med fare for, at der i de en-
kelte tilfælde opstår uretfærdigheder, eller at domstolene drives til mere eller mindre 
fromme bedrag for at opnå heldige resultater.” Udtalelsen ligner unægtelig en natur-
retlig besværgelse. Forfatteren fraråder jo næsten lovgiver – altså politikerne – at 
blande sig i – altså give regler for, hvordan straffene skal udmåles. Når man læser hele 
afhandlingen, er det karakteristisk, at forfatteren havde meget vanskeligt ved at finde 
ud af, hvordan domstolene egentlig foretog deres strafudmåling. Han anfører således, 
at dommerne typisk ikke begrundede deres strafudmåling, men vogtede over den som 
en slags ”sakral ret”, der ikke skulle videregives til de dømte eller offentligheden. 
Hans egen metode under udarbejdelsen af afhandlingen var derfor at lave nogle udfør-
lige spørgeskemaer til dommerne i både by- og landsretter. Gad vist, om dommerne 
gemte deres principper bag deres strafudmåling. Måske var der ikke særligt fine prin-
cipper, men blot tale om en helt konkret ret fri retfærdighedsforestilling med skelen 
til, hvad man normalt gav af straf i lignende sager.  

Mange år senere begyndte politikerne ikke blot i Danmark men i det meste af 
Europa at interessere sig for straffene og krævede i meget vidt omfang strengere 
straffe, hvilket havde en betydelig folkelig opbakning. Da politikerne i Danmark 
ønskede skærpelse af straffene for voldtægt, måtte man naturligvis for at kunne dis-
kutere dette emne, finde ud af, hvor strengt domstolene allerede straffede voldtægt. 
Det tog justitsministeriet og rigsadvokaten mere end et år at besvare det spørgsmål. 
Arbejdet resulterede i en lovændring med forhøjelse af maksimumsstraffen for 
voldtægt og en angivelse fra lovgiver om, at straffene fremover burde forhøjes med et 
års fængsel. ( jf. lov nr. 380 af 6.6.2002, jf. Folketingstidende 2001-02, 2. samling, 
tillæg A . 2929 ff., med rigsadvokatens redegørelse s. 2961 ff. ) Hvis domstolene eller 
anklagemyndigheden havde haft en klar forestilling om, hvordan man straffede 
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voldtægt, ville dette forarbejde vel have været en ret enkel opgave. Når det ligefrem 
krævede et større videnskabeligt arbejde at besvare spørgsmålet, er det nærliggende 
at konkludere, at domstolene heller ikke over 40 år efter v. Eybens afhandling selv 
havde kendskab til deres egen praksis.  

Der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at domstolene og i meget vidt omfang 
også strafferetsteoretikerne har opfattet spørgsmålet om strafudmålingen som de kyn-
diges område, som politikerne ikke burde blande sig i. Politikernes rolle var alene at 
vedtage loven og der angive en strafferamme for domstolenes konkrete udmåling. I 
Danmark lykkedes det endog at få afskaffet næsten alle minimumsangivelser, dog 
opretholdt man minimumsstraffen for drab. Det er dog værd at nævne, at Straffelov-
rådet en overgang også gik ind for at afskaffe denne minimumsstraf. De fagkyndige 
ønskede altså, at lovgiver blandede sig mindst mulig i strafudmålingen. Legalitets-
princippet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 7 bygger vel på det 
modsatte princip. Legalitetskravet mister sin værdi, hvis loven er ganske åben og reelt 
ikke siger noget om straffens størrelse. I 1997 spidsede situationen i Danmark til, idet 
regeringen fremlagde et lovforslag om ændring af formuleringerne i de to straffe-
bestemmelser om grov og farlig vold, § 245, og den uagtsomme følge af den farlige 
vold, § 246. I bemærkningerne til lovforslaget hed det. ”Det foreslås derfor at skærpe 
straffen i de groveste voldstilfælde. Dette skal ske ved inden for de eksisterende straf-
ferammer at forhøje straffen med gennemgående 1 år i de sager, der falder ind under 
straffelovens to bestemmelser om den grove vold ( §§ 245 og 246), og hvor der i dag 
idømmes fængsel i over 1 år. Straffen skal således eksempelvis forhøjes fra 2 til 3 år. 
En sådan forhøjelse vil efter den seneste domsstatistik omfatte ca. 40 sager om året, 
d.v.s. de allergroveste sager efter § 245 (ca. 20) og stort set alle sager efter § 246 (ca. 
20).” Den Danske Dommerforening udtalte i sit høringssvar: 

 ”Straffastsættelse, herunder vurdering af, om der foreligger konkret formildende 
eller skærpende omstændigheder, anses for at være et kerneområde for den 
”dømmende” myndighed, jf. grundlovens § 3. Dommerforeningen finder, at der i 
bemærkningerne til de omhandlede lovforslag ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til 
domstolenes muligheder og behov for at kunne vurdere den enkelte sag under hensyn 
til dens særlige omstændigheder og at fastsætte og afbalancere den konkrete straf i 
forhold til straffastsættelsen på beslægtede områder og til strafniveauet i alminde-
lighed.” 

Begge landsretter tilsluttede sig i deres høringssvar Dommerforeningens udta-
lelse. Og altså dermed, at lovforslaget måtte eller i hvert fald kunne opfattes som et 
brud på grundlovens § 3: 

 ”Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den lovgivende 
magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.” 

Landsretterne mente altså, at lovforslaget brød med et af de mest centrale forfat-
ningsretlige principper i hele den vestlige verden. Højesteret har ikke på noget tids-
punkt tilsluttet sig denne kritik. I dommen i Ugeskrift for Retsvæsen 1999 s.1207 H 
procederede forsvareren i en grov voldssag på, at bemærkningernes krav om stram-
ninger var i strid med grundlovens § 3, men Højesteret kommenterede ikke dette 
spørgsmål.  
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Magtadskillelse eller magtfordeling 
 
Der er næppe tvivl om, at der findes forskellige opfattelser af domstolenes rolle efter 
den danske grundlovs § 3. For få måneder siden var jeg inviteret til at holde et foredrag 
for domstolenes ledere. Emnet var angivet som ”Domstolene som den tredje stats-
magt”. Jeg gætter næppe forkert, når jeg antager, at meningen var, at jeg skulle be-
kræfte domstolenes position som statsmagt. Ofte omtales ”magtfordelingen” og 
”magtadskillelsen” som synonymer. Og normalt anføres Montesquieu som ophavs-
manden, fordi han skrev om de tre statsmagter i sit værk om Lovenes Ånd. Han ind-
ledte 6. kapitel i 11. bog om den engelske forfatning med at konstatere: Der er i enhver 
stat tre slags myndighed: 1. den lovgivende myndighed, 2. den udøvende myndighed 
med hensyn til sager der hører under folkeretten, og 3. den udøvende myndighed over 
sager som hører under den borgerlige ret. Borgerlig er ment som modsætning til 
militær. I Danmark hed straffeloven helt til 1992 Borgerlig Straffelov. Ofte udlægges 
Montesquieu-citatet som en tredeling af statsmagten. Der er der intet belæg for. Det 
siges alene, at disse tre magter findes i enhver stat. Den første giver sig selv. Den 
anden vedrører primært at føre krig og slutte fred og den tredje at straffe forbrydere 
og dømme i private stridigheder, altså den dømmende myndighed. Den dømmende 
myndighed bør ikke overlades til en permanent forsamling men til folket (Juryen) og 
bliver derfor ”så at sige usynlig og lig nul”, altså på en måde – i politisk sammenhæng 
– uden betydning. Dommeren skulle alene være lovens mund. Kort inde i kapitlet 
skriver Montesquieu imidlertid om den lovgivende, den dømmende og den udøvende 
magt i en anden betydning, således at domstolene alene afsiger dommene og den 
udøvende magt eksekverer dommene. Dette svarer meget godt til den franske og eng-
elske terminologi, hvorimod den danske udgave – ”den udøvende magt” – nærmest 
er intetsigende. I den eneste danske doktordisputats om magtfordelingslæren (Henrik 
Palmer Olsen: Magtfordeling. En analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik 
på den lovgivende magt”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005), s. 133 anføres, 
at Montesquieus fremstilling er så inkonsistent, at den bedst forstås ved at se bort fra 
de to første afsnit, da ingen fortolkning kan forklare roderiet. En noget farlig fortolk-
ning af hovedtesen i et af vores politiske kulturs væsentligste værker blot at se bort fra 
en indledning, som man ikke kan få til at passe med det følgende. En efter min opfat-
telse mere nærliggende fortolkning er, at Montesquieu arbejder med to forskellige sy-
stemer. Der er naturligvis mange problemer ved at fortolke fremstillingen. Allerede 
det forhold, at forfatteren skriver om den engelske forfatning, uanset England ikke 
havde og ikke har en skreven forfatning i vores forstand. Det er nok nærliggende at se 
på, hvilke tidligere fremstillinger han kan være påvirket af. 

Her er der nok bred enighed om at anse John Lockes Two Treatises of Civil Gov-
ernment, 1690, 2. bog: An Essay concerning the true original Extent and End of civil 
Government som en central kilde. Hvis man i dette værk søger efter en magtfordeling 
eller tredeling af statsmagten er det nærliggende at læse kap. 12 The Legislative, Ex-
ecutive, and Federative Power of the Commonwealth. Locke opererer her med en lov-
givende magt, som undertiden er samlet, en udøvende magt til at eksekvere lovene og 
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en føderative magt til at føre krig og slutte fred. Han understreger, at både den 
udøvende og den føderative magt består i fysisk magtanvendelse og bemærker i afsnit 
147: ”These two powers, executive and federative, though they be really distinct in 
themselves ….. , yet they are always almost united.”. Det er tydeligt, at denne tre-
deling svarer til den ene af Montesquieus tredelinger. I kapitel 9 Of the Ends of Polit-
ical Society and Government redegør Locke for den anden tredeling, som også svarer 
til Montesquieus. Locke anfører, at borgernes formål med at indgå en samfundspagt, 
hvor de sætter sig selv under styre, er at bevare deres ”property” (nok bredere end det 
vi kalder ejendom). De ønsker for det første ”an established, settled, known law, re-
ceived and allowed by common consent to be the standard of right and wrong, and the 
common measure to decide all controversies between them”. For det andet ønsker de 
”a known and indifferent judge, with authority to determine all differences according 
to the established law”. For det tredje ønsker de ”power to back and support the sen-
tence when right, and to give it due execution”. 

Det er klart, at både Locke og Montesquieu opererer med tre magter: den lovgi-
vende, den dømmende og den udøvende, men også med en anden tredeling: Den lov-
givende, den udøvende og den føderative eller udenrigspolitiske. Hvis man ser rets-
sikkerhedsmæssigt på samfundet, er det delingen mellem en lovgiver, en uafhængig 
domsmagt og en domsfuldbyrdende magt, der er væsentlig. Anskuer man tingene 
magtpolitisk eller politologisk, er lovgiver, politi og militær relevante. Den første 
deling svarer til magtadskillelsen: den, der dømmer, skal være uafhængig af lovgiver 
(men ikke af loven), og når dommen er faldet, skal den eksekveres af en uafhængig 
myndighed – the executive power. Der er i ingen af fremstillingerne antydningen af, 
at domstolene skal have et spillerum eller på anden måde deltage i det politiske spil. 
Locke er meget typisk naturrets-tilhænger, men synes alligevel, at man skal have for-
melle love for at præcisere for borgere og domstole, hvad der præcis er gældende ret. 
Også i hans fremstilling er dommeren ”lovens mund”. Det er andre steder påvist, at 
meget af magtadskillelseslæren kan føres tilbage til en reaktion på, at to nævningeting 
efter den engelske borgerkrig havde frifundet John Lilburne, lederen af en bevægelse 
– the Levellers – som Cromwell ønskede fængslet. Cromwell fik så parlamentet til 
ved lov at bestemme, at han skulle i fængsel, en såkaldt bill of attainders. Og her sad 
han så og lavede en model, hvorefter man kun kan dømmes, hvis man har overtrådt 
loven, og kun kan straffes, hvis man er dømt, svarende til Norges grundlovs § 96, 
første punktum. Andet punktum indeholder et forbud mod tortur (pinligt forhør). 

 
 

Forfatninger og straffesager 
 
Det interessante er ikke, at man var imod tortur, men at man ønskede et forbud i 
grundloven og ikke blot i en almindelig lov, straffeprocesloven. Mere generelt er det 
spændende, hvilke regler man i 1800-tallet valgte at sætte ind i forfatningerne, og hvad 
var formålet med at sikre dem forfatningsretlig status. Når det er interessant i denne 
sammenhæng, skyldes det, at oplysningstidens fædre til vores forfatninger klart 
ønskede en del regler til beskyttelse af borgerne under statsmagtens retshåndhævelse. 
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Det spørgsmål er i dag mere centralt end længe, fordi udviklingen jo med betydelig 
fart går i retning af flere konstitutionelle rettigheder. Og også i retning af flere men-
neskerettigheder vedr. behandlingen af straffesager. En udvikling som både alminde-
lige borgere, politikere og langt de fleste strafferetskollegaer nok synes er meget po-
sitiv. 

Som ovenfor nævnt var den måske væsentligste garanti, at borgerne kun kunne 
straffes, hvis de havde overtrådt loven. Det man kan kalde det strafferetlige legalitets-
princip. Det andet var reglen om, at alene uafhængige domstole kan pålægge straf. 
Herudover er en af de vigtigste regler i øvrigt, at politiet kun kan holde en anholdt 
frihedsberøvet i meget begrænset tid, før han skal stilles for en dommer. Meningen 
hermed var naturligvis at undgå, at politiet blot kunne holde en mistænkt tilbage 
ubegrænset og altså var uden noget incitament til at få ham dømt. Så ville det være en 
dårlig beskyttelse, at han kun kunne pålægges straf af en uafhængig domstol. Det 
hævdes undertiden, at disse beskyttelser i betydelig grad skyldes, at straf er et særdeles 
intensivt indgreb. Det er imidlertid ikke svaret på, hvorfor de skal være nedfældet i en 
forfatning, svarende til oplysningsfilosoffernes samfundspagt. Hovedideen med 
1800-forfatningerne var at sikre demokratiet som afløser for enevælden. Folket skulle 
altså gennem parlamentsvalg selv bestemme, hvem der skulle vedtage lovene. De 
nævnte forfatningsregler til beskyttelse af borgerne – ofte kaldet friheds- eller men-
neskerettigheder – blev altså sat ind i forfatningen for at sætte grænser for, hvad de 
folkevalgte skulle have mulighed at bestemme. Hvis man har lige så meget tillid til 
sine efterkommere som til sine samtidige medborgere, er der ingen grund til at tro, at 
det er bedre, at vi begrænser efterkommernes lovgivningskompetence. De, der under 
de europæiske monarkier kæmpede for afskaffelse af monarkierne og indførelsen af 
demokratier, havde i meget høj grad været udsat for magthavernes overgreb, som ofte 
skete i strafferettens form. Kritikken blev af magthaverne – med rette – ofte opfattet 
som vendt mod dem og altså som et landsforræderi, som også dengang var en særdeles 
grov forbrydelse. Man havde en sund mistanke om, at selv demokratisk valgte parla-
menter kunne finde på at forfølge mindretal. Og på den måde undergrave demokratiet. 
Det er forholdsvis let at forstå dette behov for beskyttelse over for selv ”folkevalgte” 
magthavere ved at se f.eks. Putins anvendelse af strafferelaterede indgreb over for 
personer, som kan true hans magt. Hvis man er i tvivl om, at disse beskyttelser netop 
indføres, fordi man har set styret misbruge straffesager til at bekæmpe mindretal, kan 
man blot se på den forholdsvis almindelige beskyttelse af parlamentsmedlemmer mod 
chikanøs tiltale. Den danske grundlovs § 57 bestemmer som mange landes forfat-
ninger, at intet medlem af parlamentet uden tingets samtykke kan tiltales eller under-
kastes fængsling af nogen art, med mindre han er grebet på fersk gerning. Denne 
bestemmelse er selvfølgelig ikke indført for at give de eventuelt kriminelle parla-
mentsmedlemmer en særlig beskyttelse, men fordi man er bange for, at politiet kan 
blive misbrugt til at bekæmpe oppositionspolitikere under påskud af en uholdbar mis-
tanke om kriminalitet.  

Der er i befolkningen en meget udbredt begejstring over menneskerettigheder. 
Når jeg under foredrag spørger tilhørerne om, hvorfor de gerne vil have flere mennes-
kerettigheder siger langt de fleste, at de gerne vil have flere rettigheder. Det er meget 
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sjældent, at en tilhører er klar over, at det, der adskiller menneskerettigheder fra andre 
rettigheder, alene er, at menneskerettighederne begrænser parlamentets lovgivnings-
kompetence, så de er en god ide, hvis man har mistillid til sine børn og børnebørn. 
Hvis man mener, at de er lige så fornuftige som os, er der sådan set ingen grund til at 
begrænse deres kompetence mere, end vores egen er. Tilhængerne af nye og mere 
omfattende forfatninger anfører ofte, at vi ikke kan være bekendt at overlade vores 
børn et så dårligt ”hus”, som det vi selv har. Der er en demagogisk omskrivning af, at 
vi ønsker at tvinge vores børn og børnebørn til at bo i ”vores hus”. 

 
 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention  
 
Efter Hitler-Tysklands forsøg på udrydde jøderne mente sejrsherrerne i 2. Ver-

denskrig med USA i spidsen, at det nok var nødvendigt, at det nye Vesttyskland fik 
en ordentlig forfatning med sikring af menneskerettigheder. Men forfatningen kunne 
jo ændres af det folk, som havde valgt Hitler. Der var altså behov for yderligere ga-
rantier. Og de kom i form af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den 
aftale mellem de europæiske stater kunne tyskerne ikke løbe fra. Det er velkendt, 
hvordan Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udviklet en dynamisk for-
tolkningsstil, hvor domstolen har lagt vægt på at finde den fortolkning, som svarer til 
nutidens behov. Der er mange velkendte eksempler. Jeg skal blot nævne M.C. mod 
Bulgarien fra 2003, selv om denne dom har været meget omtalt og analyseret meget 
fornemt, f.eks. af Petter Asp i Sex och samtykke. I min sammenhæng er det imidlertid 
en fordel, at mange strafferetsfolk kender dommen. Efter art. 3 må ingen underkastes 
tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling. Efter art. 8, stk. 1, har 
enhver ”ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”. 
Efter stk. 2 må ingen offentlig myndighed ”gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, 
medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk 
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets 
økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden 
eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder”. EMD fortol-
kede i sagen hvilket voldtægtsbegreb, der bedst beskyttede disse rettigheder. Den gen-
nemgik derfor straffebestemmelserne i en række lande og nåede til, at det på det 
europæiske kontinent var normalt at bestemme voldtægt som et samleje, der gen-
nemføres ved fysisk magt eller trussel herom, mens England og adskillige straf-
feretsteoretikere (legal theory) mener, at det er voldtægt at gennemføre et samleje 
uden samtykke. Domstolen fandt, at Bulgarien derfor havde krænket bestemmelserne, 
idet myndighedernes efterforskning havde været foretaget ud fra den kontinentale lov-
givning og ”fell short of the requirements inherent in the States’ positive obligations 
– viewed in the light of the relevant modern standards in comparative and international 
law” (185).  

Der er i denne sag ingen tvivl om, at EMD ud fra de to nævnte artikler fandt, at 
det er en menneskeret – ikke at staten forhindrer voldtægt – men  
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1. at den straffer den, der har begået voldtægt og 
2. her lægger til grund, at et samleje gennemført uden samtykke er voldtægt, 

og at politiet skal efterforske ud fra dette moderne voldtægtsbegreb. 
 
Første led som kaldes statens positive forpligtelse er almindelig anerkendt hos alle, 
der beskæftiger sig med strafferet og menneskeret. Konventionen skulle oprindeligt 
beskytte borgerne mod tortur og drab. Alle kan jo nok forstå, at det er lige så slemt at 
blive dræbt af naboen som af politiet, og at det er lige så slemt at blive udsat for tortur 
(eller lignende umenneskelig behandling) af naboen som af politiet. Så skal man give 
borgernes liv en ordentlig beskyttelse, er det nødvendigt også at beskytte dem mod at 
blive dræbt af naboen. I andet led hævdes, at politiet skulle have efterforsket forbry-
delsen efter et særligt voldtægtsbegreb, som ikke svarer til den lov, han skal tiltales 
efter. Denne passus er sværere at forstå. Den mest fundamentale strafferetlige regel 
er, at ingen må straffes uden at have overtrådt loven. Politiet kan naturligvis ikke ef-
terforske, om borgeren, der ikke har overtrådt sit lands lov, har overtrådt en folkeretlig 
konvention. Men Den europæiske Menneskerettighedskonvention er jo gældende ret 
i medlemslandene. Ud fra dette vil nogen hævde, at borgeren er forpligtet til at over-
holde konventionen. Men man kan naturligvis ikke hævde, at denne formelle argu-
mentation tilfredsstiller det strafferetlige legalitetsprincip. Altså må det være dommer-
nes mening, at Bulgarien var forpligtet til at have en straffelov, der opfyldte domsto-
lens krav til menneskeretlig beskyttelse. Jeg er godt klar over, at det måske vil være i 
strid med folkeretlige principper for fortolkningen. Det viser jo blot, at domstolen 
kræver noget, der reelt ligger uden for dens kompetence. Reelt har domstolen gjort 
sig til overdommer over meget store dele af medlemslandenes straffelove. Mange vil 
hævde, at dommerne blot holder sig til en fortolkning af konventionen. En fortolk-
ning, der vel at mærke jo af alle anerkendes som dynamisk. Det er jo et folkeretligt 
princip, at man ved fortolkningen af konventioner ikke anvender forarbejder på 
samme måde, som man ofte gør i national ret.  

De fleste europæere kan vel se, at det er noget mærkeligt, at en gruppe gamle 
mennesker, fortrinsvis mænd, i den amerikanske højesteret skal afgøre, om beskyttel-
sen af livet skal fortolkes således, at abort er forfatningsstridigt eller ej. I Tyskland 
fortolkes forfatningsbeskyttelsen af livet således, at staten ikke kan foretage abort, 
men at det ikke er forfatningsstridig, at en privat læge gør det. Beskyttelsen af livet 
bliver altså til en regel om, at kvinderne selv skal betale for aborten. Det er slemt nok, 
men overordnet set er der måske fornuft i at sige, at man ved en forfatning bør kunne 
forhindre, at lovgiver legaliserer abort. Det er trods alt folkets afgørelse og ikke en 
tilfældig flok juristers. Men hvorfor skulle man gøre det. Det skal man kun, såfremt 
befolkningen mener, at det er bedst at forhindre eller gøre det særdeles vanskeligt for 
kommende generationer at vedtage en legalisering af abort. Hvad er det, der lige gør, 
at nogle mennesker har så lidt tillid til kommende generationer, at de hellere må sørge 
for, at deres afkom får mindre magt end dem selv? Jeg har svært ved at forstå, hvad 
det er, der bevirker, at der i dag er brede flertal for at afskære de kommende generat-
ioner fra selv at fastsætte deres regler. Jeg kan godt forstå, at der efter behandlingen 
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af jøderne i det nazistiske Tyskland var et behov for at afskære den form for statsak-
tivitet i fremtiden. Det skete ved en forfatning. Der var mig bekendt ikke megen åben 
diskussion om, hvordan et oplyst folk kunne handle på den måde. Der var ikke megen 
diskussion af, om der var elementer i kulturen, som medførte en ekstrem dårlig moral. 
Men angsten for, at det tyske folk senere kunne finde på at ændre den delvis påtvungne 
forfatning medførte, at USA som sejrherrerne påtvang tyskerne en europæisk men-
neskerettighedskonvention. Altså stadig for at forhindre, at den tyske stat senere 
kunne ændre sin forfatning. EMRK kom kun til at binde Tyskland, fordi landet un-
derskrev konventionen. Legitimiteten i EMDs afgørelser er, at staten selv har accep-
teret de regler, sagerne vedrører, nemlig EMRK. EMD kan ikke selv fastsette regler, 
så der er ikke tale om suverænitetsafgivelse. Enhver kan vel se, at når fortolkningen 
er dynamisk, har man givet EMD den opgave, det er at fortolke bestemmelserne, så 
de svarer til nutidens krav. Kan man forestille sig et demokrati, hvor det nationale 
parlament vedtager en straffelov og giver domstolene den opgave til enhver tid at for-
tolke loven, så den svarer til tidens krav. Det kan man næppe. Her kan man dog ellers 
forestille sig, at den nationale lovgiver, hvis den er utilfreds med en dom, ændrer lo-
ven. Det er jo i praksis parlamenternes hovedopgave at sørge for, at lovgivningen føl-
ger udviklingen. Med EMD er der intet parlament eller anden demokratisk institution, 
som kan ændre den praksis, EMD har dannet ved en ny fortolkning som i voldtægts-
sagen. Menneskeretten – og dermed alle de europæiske love – kan kun ændres, hvis 
alle konventionsstater er enige. Der er altså ikke tale om et flertalsdemokrati, men en 
dommerskabt regel, som alle lande har vetoret imod at ændre på demokratisk vis. Det 
er helt i overensstemmelse med almindelig folkeret. Sagen er blot, at det er EMDs 
praksis ikke. Der findes ingen fortilfælde for, at en domstol så intensivt har reguleret 
de nationale lovgivninger. Gennem sin dynamiske eller kreative fortolkning har dom-
stolen udvidet området for de enkelte menneskerettigheder i konventionen. Meningen 
var, at den skulle afsige dom, når en stats havde brudt konventionen. Domstolen opfat-
ter tydeligvis ikke sin opfattelse som begrænset til at sige fra over for straffelovgiv-
ning, som er i klar modstrid med konventionen. Domstolen konstaterer, hvilke samle-
jeformer der i forskellige lande henregnes til voldtægt og finder ud af, at et enkelt land 
har det bedste system, og at de fleste teoretikere er enige herom. Altså er det en men-
neskeret ikke at have gennemført et samleje, som man ikke selv har samtykket i, og 
denne menneskeret kræver, at den anden part i samlejet straffes. Domstolen hævder, 
at den giver landene en vis ”margin of appreciation”. Det vil sige, at den overlader et 
vist spillerum til de nationale parlamenters lovgivning. Det er imidlertid værd at 
bemærke, at den ikke på nogen måde kommer med en begrundelse for, hvorfor det er 
uforsvarligt at lade flertallet af de nationale parlamenter vedtage deres egen lovgiv-
ning på dette område og så kun tilsidesætte den i særlige tilfælde. Dommerne synes 
snarere at opfatte situationen sådan, at de skal sørge for den ideelle model til beskyt-
telse af den seksuelle frihed. Mange vil sige, at det er en smuk tankegang, men overser, 
at det i demokratiet ikke som udgangspunkt er juristerne, der skal bestemme lovgiv-
ningen. EMD synes nærmest, at den i kraft af den nævnte margin of appreciation giver 
parlamenterne en vis ret til selv at bestemme indholdet af lovgivningen. Men ser for 
sig en gruppe højt begavede mennesker, der mener, at deres opgave er, som Locke 
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skrev, at præcisere den naturlige ret. Locke og Montesquieu syntes dog, at det var en 
opgave for lovgiver og ikke for domstolene. De oplyste har stadig svært ved at over-
lade lovgivningen til de uoplyste.  

 
 

Upåagtede problemer 
 
Et af de menneskeretligt mest fundamentale principper for behandlingen af straffesa-
ger er, at det er domstolene, som bestemmer, hvilken straf den enkelte tiltalte får. For 
mange år siden, da jeg sad som konstitueret dommer i landsretten, var der en lægdom-
mer, som under voteringen om strafudmålingen sagde: ”Jeg synes tiltalte skal sidde i 
fængsel i 6 måneder, så jeg voterer for 9 måneders fængsel”. Han blev naturligvis 
belært af retsformanden om, at han skulle votere for den straf, han mente, tiltalte skulle 
have, og ikke lægge noget oveni, bare fordi næsten alle de dømte blev prøveløsladt 
efter afsoning af 2/3 af straffen. Lægdommeren sagde undrende, om det ikke var os 
dommere i sagen, der skulle bestemme den reelle straf, men det kom han nok ikke til, 
for den dømte blev sikkert prøveløsladt. Det er klart og ubestrideligt, at der er store 
fordele ved et prøveløsladelsesinstitut, men det er påfaldende, så få – om nogen – der 
tidligere har påpeget, at det retssikkerhedsmæssigt er noget besynderligt, at dom-
stolene udmåler en straf, som regeringen bagefter kan ændre. Og det er vel at mærke 
hovedreglen, at regeringen ændrer straffen. Først for få år siden blev der indført 
mulighed for domstolsprøvelse. Og de første domme, som ændrede fængselsvæsnets 
afslag, er ikke 10 år gamle. Tilsvarende synes mange af de kloge, at det, da vi indførte 
muligheden for fodlænkeafsoning i eget hjem, var helt naturligt, at det var administ-
rationen, der afgjorde, om den dømte skulle frihedsberøves i et fængsel eller i eget 
hjem. Man forklarede, at det jo var et spørgsmål om anbringelse af den fængslede, og 
det var traditionelt et administrativt anliggende. Men vi holder ikke vores hjem for ett 
fængsel. 

Inden begejstringen for den menneskeretlige udvikling tager overhånd i straffe-
retten, skal vi huske, at en af de væsentlige rettigheder er beskyttelsen af vores privat-
liv, herunder brevhemmeligheden. Det bør sammenholdes med, at to af klodens mest 
efterstræbte forbrydere Snowden og Assange af USA regnes for særdeles farlige, fordi 
de har fortalt os, i hvilket omfang USA krænker vores privatliv og tapper alle vores e-
mail. Heldigvis er det ikke sikkert, at de åbner vores almindelige breve. Men dem 
sender vi jo heller ikke mere. Vores nordiske regeringer er ikke meget for at give os 
oplysninger om, hvor meget af vores privatliv, der tappes.  
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