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Vilken vikt bör i rättstillämpningen läggas vid lagstiftarens 

synpunkter och signaler i och utanför lagstiftningsärendet? 

 
Professor, dekan Róbert R. Spanó, Island 

 

Jeg vil takke rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen for et interessant og velstruktureret 

indlæg med referat af forskellige diskussionspunkter som giver grundlag for 

indgående drøftelse på dette møde. Af hensyn til tiden vil jeg dog begrænse mig til at 

fremsætte nogle bemærkninger om udviklingen i den offentlige debat om 

domstolenes arbejde i Island, og dernæst især drøfte et af de punkter som referenten 

omtaler, vedrørende magtens tredeling, hvor jeg vil fremføre en anden opfattelse end 

hans. 

Groft taget kan man sige at den beskrivelse af udviklingen i den offentlige 

debat om domstolenes arbejde som referenten giver, har en modsvarighed i Island 

som de fleste steder i den vestlige demokratiske verden. Politikere og offentligheden 

beskæftiger sig mere og mere med domstolene, og den offentlige debat rettes i 

stigende grad direkte mod dommernes afgørelser, især i straffesager. Årsagerne til 

denne udvikling er komplekse, men de knytter sandsynligvis an til ændringer i de 

seneste årtier i holdningerne til ansvar og magt, og især i statsmagtens holdning til 

borgerne. Borgerne i de vestlige demokratiske lande forlanger nu at statsmagten ytrer 

sig åbent og transparent. Domstolene er ingen undtagelse, og man forventer at deres 

arbejde til enhver tid genspejler den almene retsbevidsthed. Man tager så ikke 

nødvendigvis hensyn til om det krav er i overensstemmelse med en korrekt forståelse 

af lovenes karakter og domstolenes selvstændighed. 

Som det med rette beskrives i referatet, optræder denne debat bedst i 

straffesager hvor domstolenes afgørelser, især strafudmålingen i større og mere 

alvorlige sager, behandles indgående i medierne. Desuden beskæftiger politikere sig 

meget med domstolenes arbejde på dette område, for de ved at deres popularitet kan 

vokse ved en „politisk korrekt“ optræden om straffesagerne. Dertil er der i sig selv 

intet at sige i et demokratisk samfund. Domstolene må acceptere det tilsyn der ligger i 

en offentlig debat om deres arbejde. Efter min opfattelse er der ligefrem behov for at 

skabe mere saglig debat om domstolenes arbejde end det modsatte. Et sådant tilsyn i 

form af en oplyst og kritisk debat er en nødvendig betingelse for domstolenes 

eksistens og selvstændighed i et demokratisk samfund, for direkte indblanding i 

domstolenes arbejde fra udefrakommende instanser er utænkelig i en retsstat med 

grundlag i en tredeling af statsmagten. 

Som det gennemgås i referatet, har politikernes argumentation og den 

offentlige behandling imidlertid i mange tilfælde baggrund i ringe kendskab eller 

misforståelse af de juridiske principper der gælder for domstolenes arbejde. Den 

offentlige opinionsdannelse der har grundlag i forkerte eller misvisende oplysninger, 

er den af de største svagheder ved den demokratiske institution, og den kan have 

slem indvirkning på tilliden til domstolene. Men heldigvis har vi den erfaring i Island 

og, mener jeg, i de nordiske lande i almindelighed, at det lovgivende arbejde inden 

for strafferetten normalt beror på saglige præmisser og tilstrækkelig viden om 
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sagsområdets karakter. Politikerne får der normalt rigelig støtte fra specialister ved 

forberedelsen af lovforslag. 

Ifølge magtfordelingsprincippet er det den lovgivende myndigheds opgave 

at lægge fundamentet for den strafpolitiske målsætning der følges i praksis af politi, 

anklagemyndighed og domstole. Dette gælder både om hvilke handlinger eller mang-

lende handlinger der skal være strafbare, og ligeledes om de principper for strafud-

måling som domstolene lægger i de enkelte sager. En af følgerne af udviklingen i den 

offentlige debat om domstolenes arbejde er at politikerne i stadig højere grad beskæft-

iger sig med domstolenes strafudmålinger i enkelte sager, og det har indvirket på 

lovgivningsarbejdet på dette område i Island såvel som de andre nordiske lande. I de 

senere år har Islands Alting således især reageret når offentlig debat og kritik af 

konkrete strafudmålinger hos domstolene efter et flertal af medlemmernes mening har 

været berettiget. Jeg har ikke tid til at gennemgå tilfældene indgående men vil som 

eksempel kun omtale ét, ændring af den islandske straffelov, § 106 om 

forbrydelser mod øvrigheden i 2007 (lov nr. 25/2007) hvor man hævede øverste 

strafferamme for dette sagsområde fra 6 til 8 år for at skærpe straffen således som det 

blev gennemgået i bemærkningerne til lovforslaget der blev til loven. I Islands 

Højesterets dom af 5. juni 2008 (Hrd. 5. juni 2008, nr. 123/2008) henvises der 

specielt til denne hensigt med lovændringen hos den lovgivende magt at skærpe 

straffen på dette sagsområde. Højesteret fulgte den forskrift således som det var dens 

pligt ifølge forfatningen. Dette er kun ét af en række eksempler der kunne nævnes på 

ændringer af den islandske straffelov, men af hensyn til tiden må det være 

tilstrækkeligt. 

Vil man forsøge at karakterisere denne udvikling i generelle vendinger, kan 

man hævde at den lovgivende magt i større omfang end tidligere ser grund til at 

forsøge at påvirke løsningen af en foreliggende juridisk uenighed gennem 

lovgivning frem for at overlade det fuldstændig til domstolene at bestemme. Politikere 

og visse interessegrupper i samfundet er af den opfattelse at gældende lov så vidt 

muligt skal udspringe af en demokratisk beslutningsproces snarere end at bero 

fuldstændig på afgørelsen hos en dommer der ikke har demokratisk mandat. Rent 

faktisk drejer det sig her om en vis ændring i holdningen til magtens tredeling og den 

lovgivende og dømmende magts opgaver i den forbindelse. Følgen af denne udvikling 

viser sig også i dommernes arbejde. Den retlige betydning af 

magtfordelingsprincippet i nordisk ret er vokset. Domstolene har således 

anerkendt magtfordelingsprincippet så at den lovgivende myndighed ikke bevæger sig 

for langt ind på domstolenes område ved løsning af en juridisk konflikt. Det er fx 

næppe tilfældigt at Danmarks Højesterets første dom hvor en lovgivning ansås for at 

være i modstrid med Danmarks grundlov, Tvind-dommen fra 1999 (UfR 

1999.841H), drejede sig om overtrædelse af magtfordelingsprincippet i § 3! 

Men hvad betyder denne behandling for hvad der her er til drøftelse? Jo, i 

referatet spørges der om „der er grænser for, hvor detaljeret lovgivningsmagten bør 

regulere på det strafferetslige område“. Det spørgsmål besvares ved at dette spørgsmål 

i Danmark i alt væsentligt er retspolitisk og ikke juridisk. Dernæst står der ordret med 

dirigentens tilladelse: 

Inden for rammerne af, hvad der er praktisk tænkeligt, er der således efter 

dansk forfatningsret ikke nogen juridisk grænse for, hvor detaljeret lovgivnings-

magten kan regulere strafferetlige spørgsmål, f.eks. vedrørende strafudmåling. 
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Spørgsmålet er i stedet, hvad der for en praktisk og principiel betragtning er den 

rigtige og hensigtmæssige arbejdsfordeling mellem domstolene og lovgivnings-

magten.
1
  

Jeg vil naturligvis ikke vove mig ud i en drøftelse af dansk forfatningsret.
2
 

Men situationen er i hvert fald ikke så klar i islandsk forfatningsret hvad angår 

lovgivningsmagtens rammer i denne sammenhæng. Inden jeg siger nogle ord om 

islandsk ret, vil jeg dog først fremsætte en generel bemærkning til ét metodisk forhold 

i referentens indlæg der er gengivet ovenfor. 

Jeg vil minde om at der står at spørgsmålet om hvorvidt der er grænser for 

lovgivningsmagtens rammer til at regulere strafferetlige forhold, først og fremmest 

besvares i et retspolitisk forum og ikke et juridisk. Selv om jeg forstår og tilslutter mig 

princippet der ligger i disse ord, vil jeg når det kommer til forfatningens grundprin-

cipper angående forholdet mellem indehaverne af statsmagten, såvel den danske som 

den islandske — påpege at den metode der bør anlægges ved tolkningen af sådanne 

regler, i væsentlig grad indebærer en blanding af traditionel jura og retspolitiske 

synspunkter. Hvis man anså det for en praktisk og rimelig arbejdsfordeling mellem 

domstole og lovgivningsmagt i strafferetten at førstnævnte udøver et ret omfattende 

selvstændigt skøn ved straffastsættelse, bl.a. ud fra retssikkerhedssynspunkter, kan en 

sådan konklusion derfor materielt få overtaget ved udøvelsen af magfordelings-

princippet i retspraksis. 

Jeg har tidligere igennem mit arbejde med dette emne hævdet at der netop 

kunne herske sådan en situation i islandsk forfatningsret og strafferet. I Islands 

Højesterets dom fra 1994 (Hrd. 1994, s. 748) anlagde fangen H erstatningssag mod 

den islandske stat på grund af en overfangevogters kendelse om at H skulle sættes i 

isolation i 10 dage på grund af en disciplinær forseelse. Ifølge den dagældende 

islandske lov om fængsel og fængselsophold regnedes isolationsophold ikke med til 

straffen, og det forlængede dermed hans afsoningstid. Islands Højesteret mente at 

denne ordning ifølge loven bl.a. var i modstrid med magfordelingsprincippet i den 

islandske grundlov, § 2. I Højesterets dom står der ordret om dette: 

Ifølge grundloven, § 2, er den dømmende magt hos dommerne. Den opgave 

består blandt andet i at fastsætte frihedsstraf for ulovlig adfærd, og ingen andre inde-

havere af statsmagten har bemyndigelse dertil … [Kursivering RRS]. 

I en tidsskriftsartikel fra 2004 argumenterede jeg for den opfattelse at det var 

følgerigtigt at drage den slutning af disse præmisser at magtfordelingsprincippet i den 

islandske grundlov, § 2 måtte anses at forhindre at lovgivningsmagten som en af 

indehaverne af statsmagten i en lov foreskrev at en bestemt lovovertrædelse automa-

tisk, altså uden nogen selvstændig vurdering ved en domstol, skulle straffes med 

en frihedsstraf.
3
 Eksemplet som Jørgen Steen Sørensen anfører i sit referat, om at en 

„engangsovertrædelse af [våbenlovens] forbud mod at bære eller besidde kniv på et 

offentligt tilgængeligt sted som „altovervejende hovedregel“ skulle fastsættes til 
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fængsel i 7 dage“ således kunne komme tæt på at stride mod det magtfordelings-

princippet, hvis Altinget fandt på at indføre sådan en bestemmelse. Dog kunne 

henvisningen om at straffebestemmelsen er en „altovervejende hovedregel“ antyde et 

vist selvstændigt skøn hos dommeren der, om end begrænset, holdt bestemmelsen 

inden for magtfordelingsprincippets grænser. 

I de forløbne år er der ikke i retspraksis sket nogen direkte afvejning af den 

ovennævnte islandske højesteretsdoms præjudikatsvirkning. Jeg vil derfor ikke for 

nærværende hævde noget om et endeligt udfald. Jeg vil dog påpege at der er afsagt 

domme der giver visse antydninger om at Islands Højesteret er parat til at forsvare 

domstolenes selvstændighed til at fastsætte straffe uden for stærk indblanding fra 

lovgivningsmagten ud over hvad man hidtil har anset for sædvane, især i det såkaldte 

strafferammesystem. Så vidt jeg kan skønne, kan situationen således som ovenfor 

nævnt være en lidt anden i islandsk ret end i dansk ret vedrørende lovgivningsmagtens 

muligheder for i umådeholden grad at begrænse dommernes selvstændige skøn ved 

straffastsættelser. 

Med disse ord vil jeg til slut gentage min tak for at få lejlighed til at deltage i 

denne plenumdebat på mødet, min tak til referenten for et godt referat og de andre 

korreferenter for interessante indlæg. 


