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Højesteretsdommer, professor dr.jur. Jens Peter Christensen, Danmark

Hver tid har været af den opfattelse, at kvaliteten af lovene var faldende, og at lovgiv-
ningens uoverskuelighed var voksende. Det sidste er ubetvivleligt sandt. Lovgivnin-
gen er med tiden blevet mere og mere uoverskuelig, og intet taler for, at den udvikling 
vil stoppe. I diskussionen om lovkvalitet må der sondres mellem krav til lovgivningens 
indhold og krav til lovgivningsprocessen. Indholdsmæssige krav om, at lovgivningen 
skal være forståelig, juridisk-teknisk korrekt, nødvendig og virke efter hensigten er 
centrale. Det samme er krav om grundighed og sagkundskab i lovgivningsprocessen. 
I praksis vil der imidlertid ofte være betydelig uenighed om, hvad der er god, og hvad 
der er dårlig lovkvalitet. Der er grundlæggende ikke noget galt i, at enkeltsager dan-
ner grundlag for lovinitiativer. Det er ofte netop i de konkrete sager, at lovgivningens 
styrker og svagheder viser sig i praksis. Det afgørende er, at de konkrete sager i 
den efterfølgende lovgivningsproces sættes i de rette proportioner. Spørgsmålet om 
lovkvalitet er et juridisk spørgsmål, men det er i høj grad også et politisk spørgsmål. 
Ofte fremstår kritikken af lovgivningens kvalitet derfor også med et noget urealistisk 
præg, og det står næppe så skidt til, som det ofte hævdes.

”At lave love er ligesom at lave pølser. Man er bedst tjent med ikke at se 
processen”
                           Bismarck

Debatten om lovkvalitet synes evig ung. Overvejelser over, hvordan kvaliteten kan 
gøres bedre og beklagelser over tingenes tilstand, finder man århundreder tilbage. I 
sjælden grad er der her intet nyt under solen.

I det følgende vil jeg derfor indlede med et historisk tilbageblik på debatten om 
lovkvalitet, således som denne debat har udspillet sig i Danmark.

Jeg vil dernæst kort drøfte begrebet lovkvalitet, hvorefter jeg vil forsøge at for-
mulere nogle praktisk orienterede synspunkter på lovkvalitetsproblemet, og hvad der 
måske kan gøres ved det.

Til sidst vil jeg kort drøfte, om det står så ringe til med lovkvaliteten, som det 
jævnligt hævdes.

Bidraget sluttes af med et konkluderende afsnit med fem teser som oplæg til vi-
dere debat.
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Et historisk tilbageblik1. 

1.1. Det lange historiske perspektiv

Allerede det generalprokurør-embede, der blev oprettet ved enevældens indførelse i 
Danmark i 1660, havde det sigte at gøre kvaliteten af lovene bedre. 

Generalprokurøren skulle fremkomme med forslag til nye love, og han skulle på-
pege mangler i de eksisterende. I mangt og meget fik Generalprokurøren en funktion 
svarende til den, Justitsministeriets Lovafdeling fik 300 år senere.

Den sidste generalprokurør var Algreen Ussing, og med hans død i 1872 blev 
embedet nedlagt. Men spørgsmålet om lovenes kvalitet levede videre.

I rigsdagssamlingen 1894-95 nedsatte det danske Folketing et særligt ”Udvalg 
for Loves sproglige Affattelse”. Udvalget skulle komme med forslag til forbedring af 
lovenes sproglige kvalitet. Man mente allerede dengang, at lovgivningen var blevet 
uoverskuelig, og at de enkelte love var for svære at forstå.

Som den danske forvaltningsrets grundlægger, professor Poul Andersen, skrev, 
havde udvalget ”med et mildt Udtryk ikke Succes.” 1 I 1914 konstaterede udvalgets 
formand, dr. Eduard Larsen, at udvalgets indflydelse ”omtrent er lig nul”. Fire år 
senere blev udvalget nedlagt.

Få år efter udvalgets jordefærd overvejede Administrationskommissionen af 
1923 i sin 2. betænkning fra 1924, hvorledes kvaliteten i lovgivningsarbejdet kunne 
forbedres.2

Justitsministeriet havde foreslået kommissionen, at der i ministeriet blev oprettet 
et særligt lovkontor. Tanken var, at lovkontoret skulle gennemgå alle lovforslag, in-
den de blev fremsat for Rigsdagen. Justitsministeriet bad ganske beskedent om bevil-
ling af et kontor bemandet med en enkelt embedsmand til at varetage arbejdet.

Forslaget fandt imidlertid ikke nåde for Administrationskommissionens udgifts-
kritiske blik. Alle 18 medlemmer var imod. Begrundelsen var, at man fandt det ude-
lukket, at en enkelt mand ”på en fuldt tilfredsstillende og betryggende måde” ville 
kunne bestride hvervet. Efter betænkningen at dømme overvejede kommissionen – 
der jo vel at mærke også var en sparekommission – ikke i stedet for én at anvende to 
eller flere embedsmænd til arbejdet.

Administrationskommissionen overvejede også indførelse af et uafhængigt lov-
råd. 15 af dens 18 medlemmer tog afstand fra tanken, fordi man fandt, at nytten ikke 
stod i rimeligt forhold til omkostningerne. Tre af medlemmerne havde sympati for 
tanken om at indføre et lovråd efter svensk mønster, men af hensyn til statsfinanserne 
afstod man fra at stille forslag om oprettelse af et sådant råd.

I stedet anbefalede man, at spørgsmålet blev taget op til videre undersøgelse. 
Det blev der imidlertid ikke noget af. I stedet enedes kommissionen om at formane 
ministeriernes fagkontorer til ”klarhed og enkelhed i lovgivningen”. Formaningen 
1  Jf. Poul Andersen, ”Loves forberedelse”, Juristen 1946, s. 325.
2  Administrationskommissionen af 30. juni 1923, 2. Betænkning, 1924, s. 99.
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kostede ikke andet end papir og tryksværte, og formaningen faldt i hvert fald på den 
måde inden for sparekommissionens kommissorium.

Efter anden verdenskrig gik Forvaltningskommissionen af 1946 i gang med at en-
devende de samme problemer, som Administrationskommissionen havde beskæftiget 
sig med 20 år før.3

Man konstaterede, at mange love både sprogligt, lovgivningsteknisk og indholds-
mæssigt led af væsentlige mangler, og at visse lovregler endog var selvmodsigende. 
Man overvejede også endnu engang, hvad der kunne gøres ved denne tingenes til-
stand: Lovkontor eller lovråd?

Igen frarådede man enstemmigt oprettelsen af et lovkontor. Nu var begrundel-
sen, at et enkelt kontor ikke ville kunne overkomme opgaven. Et flertal var også, 
som i Administrationskommissionen, imod oprettelse af et lovråd, og med samme 
begrundelse som tidligere. Imidlertid gik et mindretal – bl.a. støttet af professor Poul 
Andersen – atter ind for oprettelsen af et sådant lovråd.

Kommissionens væsentligste bidrag til at opnå bedre lovgivningen blev, som også 
20 år tidligere, en række enstemmigt vedtagne formaninger og gode råd. Specielt 
henstillede man, at de tjenestemænd, der skulle udforme lovene, fik den fornødne tid 
og ro dertil.

I en artikel i Nordisk Administrativt Tidsskrift knap 20 år senere (1964) bemær-
kede Poul Gaarden – der blev den første chef for det danske justitsministeriums lov-
kontor – tørt og ironisk, at:

”Hvis de tjenestemænd, der efter betænkningens fremkomst er blevet sat til at ar-
bejde med lovforberedelse, på noget tidspunkt har fået tid og ro til at læse betænk-
ningen, har de sikkert kunne erkende, at henstillingen var velbegrundet, og at det 
ville have været sundt og i virkeligheden arbejdsbesparende, om man havde fulgt 
den. Der er ingen grund til at tro, at henstillingen har haft anden betydning”.4

Spørgsmålet om den juridiske rådgivning af Folketinget blev også taget op i forbin-
delse med revisionen af den danske grundlov i 1953. I Forfatningskommissionen 
overvejede man således, om der burde etableres et særligt udvalg eller råd (bestående 
af folketingsmedlemmer), som en art erstatning for det danske førstekammer, Lands-
tinget.

Tanken var, at dette udvalg eller råd skulle foretage en behandling af lovforslag, 
efter at forslagene havde været igennem sædvanlig udvalgsbehandling.

Forfatningskommissionens politiske medlemmer så imidlertid en fare for – som 
statsminister Erik Eriksen anførte det ved fremsættelsen af grundlovsforslaget i Fol-
ketinget – at et sådant udvalg skulle etablere sig som en art overrigsdag eller fratage 
regeringen en del af dens parlamentariske ansvar.5

3  Forvaltningskommissionen af 1946, 7. Betænkning, 1950, s. 10-15.
4  Poul Gaarden: ”Loves forberedelse”, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1964, s. 122.
5  Rigsdagstidende 1952-53, 1. samling, Forh., sp. 2017.
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Man forlod derfor tanken, men foreslog dog, at der blev optaget en særlig bestem-
melse i grundloven – § 56, lige efter bestemmelsen om Folketingets Ombudsmand 
– om, at ”Rigsdagen antager fornøden juridisk medhjælp til bistand under sin be-
handling af forslag til love og andre beslutninger. Nærmere regler herom fastsættes i 
forretningsordenen”.6

Bestemmelsen udgik imidlertid under behandlingen. Den var jo for så vidt også 
overflødig, al den stund at Rigsdagen selvfølgelig også uden denne bestemmelse 
kunne ”antage fornøden juridisk bistand”.

1.2. Oprettelsen af Justitsministeriets lovkontor

Endelig skete der så noget. I 1958 – 34 år efter Administrationskommissionens be-
tænkning. Ved normeringsloven af 1958 blev der i Justitsministeriet oprettet en stil-
ling som ”kommitteret i lovgivningsspørgsmål”. Altså netop det som de sagkyndige 
kommissioner havde været helt enige om at fraråde.

Sigtet med lovkontoret, der i 1968 blev til den ene af Justitsministeriets tre nyop-
rettede afdelinger, var dels at samle ministeriets eget lovgivningsarbejde, dels at yde 
bistand til de øvrige ministerier i lovgivningsanliggender.

Men i praksis har lovkontorets og senere lovafdelingens funktion rakt betydeligt 
videre end gennemgangen af regeringsforslag. Uafhængigt af det løbende lovgiv-
ningsarbejde fik man efterhånden en omfattende responderende virksomhed. Både i 
forhold til andre ministerier og i forhold til Folketinget.

Alt sammen skete det på traditionel dansk vis: Praktisk og pragmatisk, naturgroet 
og uden nogen som helst forbindelse med de forskellige ekspertkommissioners an-
befalinger.

Justitsministeriets Lovafdeling er på denne måde blevet rådgivende organ, ikke 
alene for regeringen – som det var tanken – men i høj grad også for Folketinget. Når 
man har stået over for vanskelige og kontroversielle retlige problemer, f.eks. vedrø-
rende lovforslags forhold til grundloven, har man hos Folketingets partier støttet sig 
til vurderingen hos juristerne i Lovafdelingen.

I praksis har Justitsministeriets Lovafdeling haft det sidste ord i den slags spørgs-
mål. Undtagen i de få tilfælde, hvor spørgsmålene siden hen, længe efter lovenes 
vedtagelse og iværksættelse, er endt hos domstolene.

I praksis er Justitsministeriets Lovafdeling på denne måde kommet til at varetage 
den opgave, som i en række andre lande varetages af egentlige lovråd eller lignende 
organer.

Den danske løsning er ikke uproblematisk, al den stund at den betyder, at re-
geringens væsentligste kontrollant – Folketinget – henvises til at søge sin juridiske 
rådgivning hos den, der skal kontrolleres, nemlig regeringen.

6  Rigsdagstidende, 1952-53, 1. samling, Tillæg A, sp. 3559 f. og Betænkning afgivet af Forfatningskom-
missionen af 1946, 1953, s. 33 og s. 38.
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I begyndelsen af 1990’erne kom der i Danmark en fornyet debat om det muligt 
hensigtsmæssige i et Lovråd, uden at der dog kom noget ud af det. Den debat vender 
jeg tilbage til i det følgende, herunder en sammenligning med forholdene i Sverige 
og Norge.

1.3. De seneste års debat om lovkvalitet

I de seneste år er debatten om lovkvalitet dukket op med jævne mellemrum i Dan-
mark.

Advokatrådet fremkom i 1997 med et debatoplæg om lovkvalitet, der blev disku-
teret på en konference i oktober samme år.7 Ved den lejlighed afviste den daværende 
socialdemokratiske regering ganske vist, at der skulle være et problem. Men allerede 
i regeringsgrundlaget fra marts 1998 hed det, at: ”Regeringen vil overveje, hvorledes 
den kan medvirke til, at der skabes større kvalitet i lovgivningen”.

Opfølgningen kom med en 2-dages lovkvalitetskonference i oktober 1998, arran-
geret af Folketinget. Som deltager på konferencen husker jeg, at den senere formand 
for Folketinget Christian Mejdahl (der dengang var næstformand for partiet Venstres 
folketingsgruppe) ved konferencens afslutning konkluderede, at han nu ville rejse 
hjem til sin folketingsgruppe og sige, ”at man skulle tage sig sammen”.

Siden satte daværende folketingsformand Ivar Hansen lovkvalitet på programmet. 
Arbejdet mundede i oktober 2003, under folketingsformand Christian Mejdahl, ud i 
det 250 sider tykke og gennemillustrerede værk ”Håndbog i folketingsarbejdet”.

Justitsministeriet var forinden, i september 2000, fremkommet med en ”Vejled-
ning om lovkvalitet”. Vejledningen foreligger nu i revideret 2005-udgave som en bog 
på 370 sider.8

Så noget er der sket.

Begrebet lovkvalitet2. 

Kvalitet er godt. Mangel på kvalitet er skidt. Men rækker enigheden længere? Hvad 
ligger der egentlig i kvalitetsbegrebet?

Slår man op i Ordbog over det danske sprog eller blot i Nudansk ordbog, vil man 
se, at ordet ”kvalitet” egentlig er neutral i sin betydning. Når det angår ting, betyder 
ordet ”kvalitet”: ”beskaffenhed, art eller egenskab”.

Meget klogere bliver man jo ikke af det. I praksis er ordet ”lovkvalitet” et hon-
nørord. Alle går ind for lovkvalitet. Ingen ville kunne finde på at kræve, at der skal 
være mangel på kvalitet.

7  Advokatrådets debatoplæg, Kvalitet i lovtilblivelsen, 1997.
8  Folketinget, Håndbog i folketingsarbejdet, 2003, Schultz Grafisk og Justitsministeriet, Vejledning om 
lovkvalitet, 2005, Schultz Grafisk.
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Men vandene skilles, så snart fødderne nærmer sig jorden. Realiteten er, at for-
skellige gruppers egne politiske kæpheste ofte føres frem forklædt som en neutral og 
objektiv kritik af ”lovkvaliteten”.

Lovkvalitet i praksis3. 9

Skal man forsøge at komme lidt længere end slagordene, kan man for overskuelighe-
dens skyld nok med fordel sondre mellem kvalitet som:

Krav til indholdet• 
Krav til processen• 

De to typer krav går vel ofte hånd i hånd, men ikke nødvendigvis.

3.1. Krav til indholdet:

Her er der vel i hvert fald fire vigtige krav:

Lovgivningen bør kunne forstås• 
Den bør juridisk-teknisk være i orden• 
Den bør være nødvendig• 
Og det er ingen skade til, hvis lovgivningen virker efter hensigten• 

Lovgivningen bør kunne forstås
Dette krav er egentlig forankret i den danske grundlov, der i § 22 foreskriver, at love 
skal kundgøres, før de kan træde i kraft.

Baggrunden for dette krav er hensynet til borgernes retssikkerhed. Det skal – i hvert 
fald i princippet – være muligt at sætte sig ind i reglerne, før de anvendes. Som profes-
sor Poul Andersen skrev: Myndighederne må ikke komme som en tyv om natten.

I Advokatrådets debatoplæg om ”Kvalitet i lovtilblivelsen” fra 1997, hedder det 
i pkt. 13:

”Ordlyden af en lov skal være så klar, at individet umiddelbart ud af teksten kan 
udlede sin retsstilling” (side 15).

Man kan vist sige, at der er tale om en sproglig opdatering af de noget mere kerne-
sundt lydende ord fra den gamle danske landskabslov, Jydske Lov, fra 1241, hvor 
det i fortalen hed, at loven skal være skrevet på en måde, ”så alle kan vide og forstå, 
hvad loven siger”.

9  Lars Nordskov Nielsen har behandlet dette emne udførligt i ”Kvalitet i lovgivningen”, Folketingets 
Festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999, side 167-197.
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Det er alt sammen meget smukt. Men i praksis er det jo på grænsen af at være det 
vitterlige vås.

Langt størstedelen af vore dages lovgivning kan ikke formuleres, så en forudsæt-
ningsløs borger kan læse – endsige forstå – den. 

Det er også et skadeligt ideal at stræbe efter. Både fordi det er uopnåeligt, og fordi 
det leder opmærksomheden væk fra det væsentlige:

(1) Nemlig at lovene bør affattes på en måde, så de professionelle brugere kan 
forstå dem, og 

(2) At lovgivningen bør formidles til (de berørte) borgere på en forståelig og re-
levant måde.

Der er f.eks. næppe mange borgere, der har læst færdselsloven, og alligevel afvik-
les færdslen stort set uden problemer i det daglige.

Det afgørende er, at borgerne godt ved, hvad der gælder. Og det gør de, fordi de 
regler, der betyder noget for dem i dagligdagen, er blevet formidlet på en fornuftig 
måde. Det er ikke et abonnement på Lovtidende, det her drejer sig om.

Lovgivningen bør juridisk-teknisk være i orden
Ud over at kunne forstås er det heller ingen skade til, at lovgivningen er juridisk-
teknisk i orden. I dette krav ligger i hvert fald to ting:

(1) For det første må lovgivningen ikke stride mod grundlov og internationale kon-
ventioner og helst heller ikke mod fundamentale retsprincipper. I praksis er det Ju-
stitsministeriet og fagministerierne, der har den opgave at sikre dette.

For snart 15 år siden var der en ganske intensiv debat om, hvorvidt Folketinget 
til tider kunne have brug for en art ”second opinion”. Det var på det tidspunkt, hvor 
debatten om den såkaldte Tamil-sag var på sit højeste, og hvor man – som en da fhv. 
dansk justitsminister udtalte – ikke kunne nævne Justitsministeriet i et dansk forsam-
lingshus, uden at tilhørerne dog slog sig på lårene af grin.

Et Lovråd var vi dengang nogen, der var fortalere for. Tanken om et sådant Lov-
råd indgik da også i regeringsgrundlaget for den nye socialdemokratiske regering, der 
blev dannet i januar 1993.10 Men tanken døde hurtigt.

Som den socialdemokratiske folketingsformand Erling Olsen med vanligt vid se-
nere udtrykte det, ”vil tanken om et Lovråd ikke dukke op igen, før Socialdemokra-
terne kommer i opposition”.

Det er de siden kommet. Uden at der dog derfor er sket noget i sagen.
Anderledes er situationen i f.eks. Sverige og Norge.11 Sverige har siden 1909 

10  I regeringsgrundlaget for den socialdemokratiske regering, der tiltrådte den 25. januar 1993, hed det, 
at regeringen ville ”fremme forslag om oprettelse af et lovråd”. Se i det hele om lovrådsdiskussionen Jens 
Peter Christensen, ”Hvem bør give lovråd?”, Juristen, 1993, s. 97-107.
11  Se om forholdene i Sverige og Norge: Jon Andersen, ”Den juridiske betjening af parlamentet i Norge 
og Sverige”, Juristen, 1993, s. 149-153. Jon Andersens bidrag indgik i den danske diskussion om lovråd i 
begyndelsen af 1990’erne.
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haft et uafhængigt lovråd (Lagrådet) bestående af medlemmer af Højesteret og Re-
geringsretten. Lagrådet er hjemlet i den svenske forfatning. Regeringens lovforslag  
forelægges som hovedregel Lagrådet til udtalelse, før forslagene fremsættes i Riksda-
gen. Rådets udtalelser er vejledende og offentligt tilgængelige. Lagrådet påser såvel 
juridisk-tekniske spørgsmål vedrørende lovforslagets udformning, som spørgsmål 
om, hvorvidt lovforslaget kan formodes at ville tilgodese sine angivne formål, samt 
om lovforslaget harmonerer med grundlovene, internationale konventioner, grund-
læggende retsprincipper m.m.

En politologisk analyse af det svenske lovråds funktion gennem 80 år har konklu-
deret, at Lagrådet har haft megen succes med at påse lovforslagenes juridisk-tekniske 
udformning, f.eks. vedrørende forslagenes sproglige og dispositionsmæssige klarhed, 
manglende sammenhæng mellem motiver og lovtekst, inkonsistenser i forslagene og 
modsætninger til anden lovgivning etc. Derimod har Lagrådet stort set ikke vundet 
gehør, når man på grundlag af friere argumentation, baseret på ”interesseafvejninger” 
og ”målrationelle” betragtninger, har bevæget sig ind på partipolitisk kontroversielle 
områder. Som forfatteren, Karl-Göran Algotsson, bevidst tilspidset formulerer det: 
”ju mindre Lagrådet ägner sig åt ”politik”, desto större ”politisk” rolle spelar det”.12

I Norge varetages, som i Danmark, en del af rådgivningen af parlamentet om 
spørgsmål om gældende ret af Justitsministeriets Lovafdeling, men til forskel fra den 
danske Lovafdeling afgiver den norske Lovafdeling svar på afdelingens egne vegne.

Den norske Lovafdeling arbejder – som den danske – under justitsministerens 
konstitutionelle ansvar, men det er fast praksis, at Lovafdelingens udtalelser til Stor-
tingskomiteer om lovfortolkning (såkaldte ”tolkningsuttalelser”), herunder om kon-
stitutionelle spørgsmål, er udtryk for Lovafdelingens egen juridisk-faglige vurdering. 
Som en konsekvens heraf bliver sådanne udtalelser ikke forelagt for departemen-
tets ledelse til gennemgang og vurdering, før udtalelsen afgives fra Lovafdelingen.13 
Mange ”tolkningsuttalelser” bliver offentliggjort på internettet.

Til trods for de formelle forskelle, er det måske et åbent spørgsmål, hvor megen 
realitetsforskel der er på den uafhængighed, hvormed Lovafdelingen i de to lande 
fungerer, og uafhængigheden kan måske også tænkes at bero på situationen, spæn-
dende fra udtalelser om rent lovtekniske spørgsmål uden politisk interesse til udtalel-
ser om retsspørgsmål, hvor ministerens eller regeringens politiske prestige eller liv 
er på spil.

(2) Lovgivningen skal for det andet være juridisk korrekt på det mere jordnære plan. 
Rugbrødsjuraen skal være i orden. Reglerne skal være juridisk og teknisk gennem-
arbejdet.

12  Karl-Göran Algotsson, Lagrådet, rättsstaten och demokratin under 1900-talet, Stockholm: Norstedts 
Juridik, 1993, s. 387. Bogen er anmeldt af Jens Peter Christensen, Tidsskriftet Politica, 26. årg., nr. 1, 1994, 
s. 119-121.
13  Jf. Justisdepartementets Lovavdelings notat af 5. december 2003 om ”Lovavdelingens uttalelser om 
gjeldende rett (tolkningsuttalelser) - Statrådens ansvar”.
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Det er de ikke altid. Noget af baggrunden har nok været en nedprioritering i fag-
ministeriernes arbejde med det juridiske. Jurister er i centraladministrationen blevet 
erstattet med samfundsvidenskabeligt uddannede kandidater uden særlig juridisk 
opdragelse eller indsigt. Det har der været mange gode grunde til, men gavnlig for 
kvaliteten af ministeriernes lovarbejde har det i en række tilfælde ikke været.

Der er i vore dage høj prestige i at være centraladministrativ politisk rådgiver. 
Ikke i at være juridisk pedant. I hvert fald ikke før der kommer en skandale. Så efter-
lyser ministeren straks en kronjurist.

Det forhold, at megen dansk lovgivning er affødt af ofte teknisk kompliceret EU-
retlig regulering, har givetvis også udfordret lovkvaliteten.

Lovgivningen bør være nødvendig
Man kunne vel også ønske sig, at man i Regering og Folketing – og i EU – i højere 
grad overvejede, om der overhovedet bør lovgives om et emne. 

De fleste er nok enige om, at der lovgives for meget. Og at uoverskueligheden er 
et selvstændigt problem. 

Spørgsmålet er bare, hvad der kan gøres ved det.
I Sverige har Statsrådsberedningen (i 1995) formuleret en såkaldt ”checkliste för 

regelgivare”, der siger, at man før, man griber til lovgivning, bør overveje følgende 
spørgsmål:

Hvad er problemet?• 
Er det værd at gøre noget ved? Eller løser problemet sig selv? Eller bør man • 
bare lære at leve med det?
Hvis problemet er værd at gøre noget ved, er regler så det rigtige? Menneske-• 
nes adfærd kan som bekendt påvirkes på anden måde, f.eks. via oplysning og 
information.

Min egen vurdering er, at det ville være rart, hvis politikerne somme tider var lidt 
mindre ivrige efter at vise handlekraft, hver gang der viser sig et påstået problem.

I stedet for straks at kræve eller give løfte om lovgivning, kunne man måske 
somme tider stå sig ved at være mindre ivrige. Og f.eks. bare foreslå, at alle først 
tænker sig om.

Det ville være godt, om politikerne i højere grad reagerede på en besindig og efter-
tænksom måde. Men det er lettere sagt end gjort. Og navnlig er det jo lettere for én, der 
sidder uden for det politiske liv og ikke er på valg, at stille sig op med dén anbefaling.

Men mærkeligt er det egentlig, at politikere – og pressen for den sags skyld – ofte 
har langt mere tillid til regler og deres formodede gavnlige virkninger, end jurister har.

Lovgivningen skal (helst) virke
Problemet knytter sig både til udarbejdelsen og til den efterfølgende kontrol af, om 
lovene har haft de ønskede virkninger.
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Hvad angår udarbejdelsen af lovene, er sagen jo den, at den nu afdøde danske 
statskundskabsprofessor Poul Meyer havde ret, da han i sine lærebøger14 skrev, at 
samfundsvidenskaben ”endnu” ikke har nået den teoretiske fysiks stade.

Det skrev han for mere end 40 år siden. Men det er stadig sandt. Og man kunne 
sikkert i dag, i år 2008, roligt overveje at fjerne det lille håbefulde ord ”endnu”.

Sagen er, at det ofte på forhånd er usikkert, hvordan årsagssammenhængene vil 
være mellem reglerne og menneskenes adfærd. Og ofte er det lige så svært efterføl-
gende at finde ud af, hvilken virkning lovene har haft. Hvis de da overhovedet har 
haft nogen.

Ofte er disse spørgsmål tilmed politisk meget kontroversielle.
På det seneste synes det i en række tilfælde at være blevet moderne blot at slå en 

streg hen over fordringen om, at love bør have en praktisk konstaterbar virkning. I 
stedet synes det at være nok for mange politiske aktører, at en lov påstås at ville have 
en såkaldt ”signalvirkning”. Heri ligger tilsyneladende den tanke, at et lovinitiativ i 
sig selv forventes at skabe opmærksomhed om et spørgsmål og give udtryk for en 
bestemt holdning, som så fromt antages at ville påvirke menneskene, selv om loven 
ikke i øvrigt kan formodes at ville have nogen praktisk virkning.

3.2. Krav til processen

I en lovkvalitets-sammenhæng er det værd at hæfte sig ved, at lovgivningsprocessen 
falder i tre faser:

Forberedelsen af lovforslag• 
Folketingets behandling• 
Lovgivningens iværksættelse• 

Forberedelsen af lovforslag
Kravene om lovkvalitet er her reelt krav til regering og fagministre, ikke til Folketin-
get. I folketingsåret 2006/07 blev der således vedtaget 207 lovforslag. Heraf var de 
205 fremsat af regeringen.

Der er i de senere år ofte peget på, at lovforberedelsen er for ringe og for ofte 
sker uden inddragelse af ekstern ekspertise. En mulighed er her i højere grad at bruge 
lovforberedende kommissioner. De kan sikre en alsidig belysning. I hvert fald ved 
større reformlove.

I Advokatrådets debatoplæg fra 1997 anførtes det, at sådanne kommissioner bur-
de sammensættes ”repræsentativt”.

Vigtigere er det vel, at de sammensættes bredt og alsidigt, så forskellige synspunk-
ter repræsenteres, herunder også andre end de etablerede interesseorganisationers.

14  Poul Meyer, Offentlig forvaltning, 2. udg., 1975, side 316. Se også Poul Meyer, Politisk Videnskab, 
1962, side 50-58.
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Politikerne må så vænne sig til, at der er dissenser. Nogen vil sikkert hellere have 
en færdigkogt ret. Men meningen med lovkommissioner bør vel – ud fra en måske 
lidt naiv, men dog velment betragtning – ikke primært være at lave det politiske 
kompromis.

Et væsentligt problem ved lovkommissionerne er tidsforbruget.
I Danmark kender de fleste karikaturtegningen fra 1906 i skriftet Blæksprutten. 

Tegningen viser den lovforberedende Forsvarskommission, medlemmernes hår og 
skæg er vokset vildt og alle er tilgroet i spindelvæv. Underteksten lyder: ”Øjebliksbil-
lede fra 1924”. Faktisk gik det dog ikke så galt. Kommissionen, der var nedsat i 1901, 
blev færdig allerede i 1908. 

Men der findes andre historiske eksempler fra rædselskabinettet. Det tog f.eks. i 
Danmark 49 år med diverse kommissioner (fra 1849 til 1908) at få vedtaget retsple-
jeloven (1849 til 1908). Loven blev i juni 1908 underskrevet af justitsminister P.A. 
Alberti. Desværre skete der det, at han tre måneder senere meldte sig som storbedra-
ger, hvorefter lovgivningsprocessen måtte gå om igen. Man kunne ikke tåle, som man 
sagde, aftrykket af ”forbryderen” i loven. Først i 1916 var man ved vejs ende. I alt 
tog retsplejereformen således 57 år fra løfteparagraffen blev indført i Junigrundloven 
i 1849, til reformen blev gennemført.

Men kommissionsarbejde kan godt gå hurtigere: Hvis man skal, og hvis der af-
sættes ressourcer til det. Enhver, der har deltaget i lovforberedende kommissionsar-
bejde, ved, at tiden meget let kan gå med ustrukturerede møder, formænd der ikke 
kan lede, og medlemmer der ikke er forberedte.

Men sagen er jo også, at det til tider netop er det politiske mål, at det ikke skal gå 
hurtigt, og at der ikke skal komme noget ud af arbejdet. 

Folketingets behandling
To væsentlige problemer er her nok (1) ophobningen op til folketingsårets afslutning og 
(2) at processen går for hurtigt. Der er, som det er blevet sagt, ikke ”tid til omtanke”.

Hvad angår ophobningen af lovforslag, har Folketinget strammet op i de seneste 
år for at få en bedre fordeling ved en række ændringer af Folketingets forretningsor-
den. Men tendensen til ophobning op til grundlovsdag og folketingsårets afslutning 
er der stadig.

Det skyldes sikkert både den menneskelige natur og det forhold, at tiden ikke er 
politisk neutral. I praktisk politik er tiden en politisk faktor.15

Hvad den menneskelige natur angår, udtalte den senere folketingsformand Christi-
an Mejdahl på Folketingets lovkvalitetskonference i 1998, at folketingsmedlemmerne 
har det som skolebørn: Stilene bliver altid skrevet aftenen før, de skal afleveres.

Hvad angår tidens manglende politiske neutralitet, er sagen den, at politisk enig-
hed ofte først kan nås, når det er nødvendigt. Og flere forslag i luften giver mulighed 
for kompromiser på tværs.
15  Se herom også Claus Dethlefsen ”Folketingets arbejdsformer”, Folketingets Festskrift i anledning af 
grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999, side 133-164 (s. 144).
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Lovkvalitet handler ikke kun om jura og teknik, men også om magt og indfly-
delse. For en mindretalsregering, der skal søge sit flertal hos partier, der egentlig helst 
ser, at regeringen bliver væltet, kan timingen være særdeles væsentlig.

Man må sige, at det er helt op til Folketinget selv, hvor lang tid man vil have til 
omtanke. Og man kan i den forbindelse også selv bestemme, i hvilket omfang man vil 
have tankevirksomheden – eller måske til tider snarere den politiske kamp – stimuleret 
af eksterne, mere eller mindre uafhængige eksperter med høringer og lignende.

Lovgivningens iværksættelse
Grundlovens § 22 bestemmer, at love skal kundgøres, før de kan træde i kraft. Lov-
tidendeloven fra 1872 bestemmer, at det sker i Lovtidende. Det forudsættes så, at 
borgerne læser Lovtidende. Hvilket er en illusion. Det væsentlige er som nævnt, at 
der sker en ordentlig formidling af lovstoffet til de relevante grupper.

Et helt selvstændigt kvalitetsproblem knytter sig til lovenes udfyldning med ad-
ministrative forskrifter i form af bekendtgørelser. Det er i virkeligheden her langt den 
største regelmængde ligger. Slår man eksempelvis op i Lovtidende 2007, finder man 
i alt 1563 kundgørelser. Heraf er 140 love, 143 er sammenskrivninger af hovedlove 
og ændringslove, såkaldte lovbekendtgørelser. Af resten er 1279 administrative for-
skrifter i form af bekendtgørelser og anordninger, svarende til knap 82 pct. af alle 
kundgørelser. En enkelt kundgørelse er et såkaldt åbent brev vedrørende udskrivelse 
af folketingsvalg.

Tallene understreger, at det først og fremmest er ministerierne, der er adressaten 
for kvalitetskravet, ikke Folketinget. Og det understreger, at kravet om lovkvalitet 
kun er en flig af det større problem om regelkvalitet.

Står det egentlig så ringe til?4. 

Som jeg har søgt at redegøre for, har debatten om lovenes kvalitet altid været på den 
samfundsmæssige og politiske dagsorden. 

Hver tid har været af den opfattelse, at kvaliteten af lovene var faldende, og at 
lovgivningens uoverskuelighed var voksende. 

Det sidste – at lovgivningen i stigende grad er uoverskuelig – er ubetvivleligt sandt.
Ingen er i dag i stand til at overskue den samlede lovgivning. Dommere ved de al-

mindelige domstole er i princippet forpligtet til det, men de hjælpes heldigvis stærkt 
på vej af specialiserede, gode advokaters hjælp og af det faktum, at hver enkelt sag 
som oftest kun vedrører nogle få paragraffer og et meget lille udsnit af lovgivningen. 
Som dommer kan man i praksis klare sig med tunnelsyn.

Men er det rigtigt, at lovenes kvalitet er faldende? 
Det charmerende ved spørgsmålet er, at det i sin brede form ikke lader sig be-

svare.
Som dommer, i hvert fald som dommer i Højesteret, støder man hele tiden på 
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spørgsmål, som der ikke i lovgivningen er taget udtrykkeligt stilling til. Men er det så 
det samme, som at lovgivningen er for dårlig? At lovgivningen savner den fornødne 
kvalitet? 

Det kan det vel være, men oftest er sagen nok, at en sådan kritik snarere vil være 
udtryk for, at man spænder kvalitetsforventningerne mere end rimeligt og realistisk er.

Det kunne – ikke mindst for en dommer – være behageligt, hvis lovgivningen tog 
højde for alle tænkelige og utænkelige situationer. 

Men sagen er jo, at mange situationer netop på forhånd har været utænkelige eller 
i hvert fald meget svære at tænke sig til inden for rammerne af almindelig nogen-
lunde sund menneskelig fantasi. 

Virkeligheden overgår fantasien, og selv hvis fantasien hos politikere og embeds-
mænd var mere veludviklet, ville der være grænser for, med hvor stor detailrigdom 
lovgivningen kan og bør udformes. Også lovgivningsmagtens viden er begrænset, og 
en lang række spørgsmål er givetvis bedst tjent med først at finde deres løsning i den 
konkrete situation på grundlag af generelt formulerede regler.

Og hertil kommer, at lovgivning til syvende og sidst er fastfrossen politik. En lov 
er udtryk for politiske synspunkter og hensyn, der er endt på paragrafform. Loven 
er et politisk kompromis, og en vedtagelse af loven kan meget vel være muliggjort, 
netop fordi man fra lovgivningsmagtens side ikke er gået i detaljer, eller netop fordi 
man har ladet vanskelige spørgsmål stå uløst.

I sin kritik af manglende lovkvalitet bør en jurist ikke lade juraen stige sig til 
hovedet med urealistiske krav og forhåbninger i strid med, hvad der i virkelighedens 
politiske og praktiske verden kan lade sig gøre.

En vis overdrivelse præger efter min opfattelse også den kritik, der fra juridisk 
side jævnligt rejses af, at lovgivningen i for høj grad er styret af enkeltsager. Det er 
sandt, at der ofte af politikere reageres hurtigt med kommentarer og lovgivningskrav 
på enkeltsager, der dukker op. Sådan fungerer nu engang den politiske debat og kam-
pen om vælgernes opmærksomhed. Det ville som nævnt være godt, om politikerne i 
højere grad reagerede på en besindig og eftertænksom måde. Men det er lettere sagt 
end gjort. Væsentligere er imidlertid, at eftertanken som regel indfinder sig, når pres-
sens projektører er slukket.

Der er grundlæggende ikke noget galt i, at enkeltsager danner grundlag for lov- 
initiativer. Det er ofte netop i de helt konkrete sager, at lovgivningens styrker og 
svagheder viser sig i praksis. Det afgørende er, at de konkrete sager i den efterføl-
gende lovgivningsproces sættes i de rette proportioner. Som regel er det også det, 
der sker. Karikaturen af enkeltsagslovgivning, hvor journalisten ringer til ministeren 
om morgenen, hvorefter ny lovgivning er klar om aftenen, er et skræmmebillede, der 
ikke har meget med virkeligheden at gøre.16

16  Det er da også karakteristisk, at der i Henrik Zahles artikel ”Alt for mange love er ”telefon-love”” i 
det danske advokatråds tidsskrift Lov og Ret, nr. 6, 1997, s. 22-24, ikke nævnes et eneste eksempel på en 
”telefon-lov” af en sådan art.
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Nogle teser5. 

Skal man kort konkludere i nogle teser, kan man efter min opfattelse formulere i hvert 
fald fem om lovkvalitets-problemet:

Tese 1: Lovkvalitets-problemet har altid eksisteret. Med jævne mellemrum dis-
kuteres det. Nogle politikere lover så færre love og regler. Men vi får hele tiden flere. 
Og sådan vil det også være fremover. Det samlede regelværk vil blive mere og mere 
uoverskueligt. Internationaliseringen gør også sit hertil. Idealet om, at borgerne selv 
skal kunne læse og forstå lovene, er på langt de fleste områder helt uopnåeligt og i 
praksis skadeligt. Det højeste, der kan opnås, vil som oftest være, at specialisterne 
kan overskue og forstå lovgivningen, og at de regler, der er mest centrale for borger-
nes dagligdag, bliver formidlet på en effektiv og forståelig måde. 

Tese 2: Alle kan blive enige om, at kvalitet er godt, og at mangel på kvalitet er 
skidt. Men når man fjerner sig fra abstraktionernes blå luft, vil der ofte være bety-
delig uenighed om, hvad der er god lovkvalitet, og hvad der er dårlig lovkvalitet. 
Spørgsmålet om lovkvalitet er et juridisk spørgsmål, men det er i høj grad også et 
politisk spørgsmål. Realiteten er, at forskellige gruppers egne politiske kæpheste ofte 
føres frem forklædt som en neutral og objektiv kritik af ”lovkvaliteten”. 

Tese 3: Der må sondres mellem krav til lovgivningens indhold og krav til lovgiv-
ningsprocessen. Indholdsmæssige krav om forståelighed, juridisk-teknisk korrekthed 
og nødvendighed er centrale. Det samme er processuelle krav om grundighed og 
sagkundskab. Kravene går ofte hånd i hånd, men ikke altid. Til tider er kravene i 
indbyrdes konflikt, og interessevaretagelse er i praksis ofte tæt sammenvævet med 
fagkundskab Det er endvidere et åbent spørgsmål, hvilket behov, der er for ekstern, 
uafhængig sagkundskab, der kan fungere som en art ”second opinion” over for rege-
ring og embedsapparat. 

Tese 4: Kvalitetsproblemet har i den praktiske virkelighed først og fremmest 
adresse til embedsapparatet. Det er embedsapparatet, der i praksis forbereder lov-
givningen, og det er embedsapparatet, der efterfølgende udfylder lovgivningen med 
administrative forskrifter. I dag er tidligere tiders klassiske embedsmandsidealer om 
juridisk fagkundskab, grundighed og lovteknisk dygtighed under pres af den ændrede 
rekruttering af embedsmænd og af de mange nye, mere politisk prægede, krav til 
embedsmændene. Det sætter lovkvaliteten og regelkvaliteten under pres.

Tese 5: Der er grundlæggende ikke noget galt i, at enkeltsager danner grundlag 
for lovinitiativer. Det er ofte netop i de helt konkrete sager, at lovgivningens styrker 
og svagheder viser sig i praksis. Det afgørende er, at de konkrete sager i den efter-
følgende lovgivningsproces sættes i de rette proportioner. Den del af lovkvalitetspro-
blemet, der vedrører parlamentets behandling af lovforslag, er det mindste, selv om 
det i debatten og i offentligheden ofte vies størst interesse. Denne del af lovkvalitets-
problemet kan parlamentet gøre noget ved, hvis politikerne vil. Det er i så henseende 
”kun” de politiske kræfter og den menneskelige natur, man er oppe imod.




