
Retspositivismen i nutidens samfund (år 2020) ville også havde været en legal 

retsopfattelse i Nazityskland. 

 

Nedenstående er klippet fra https://videnskab.dk/kultur-samfund/retspositivisme 

For at kunne hævde en rent objektiv, videnskabelig tilgang til rettens væsen arbejder også 
nutidens retspositivister ud fra en række præmisser, der alle skal være opfyldt:  

1. For det første er retsreglerne, lovgivningen, det, der står, det positiverede, hverken 
mere eller mindre. 

2. For det andet er det myndighederne, der bestemmer, hvad retten er, ikke luftige 
principper eller personlige holdninger. 

3. For det tredje opfattes retssystemet som et objektivt identificerbart element. Et 
retssystem kan være moralsk forkasteligt og politisk uacceptabelt, men er man 
utilfreds, må man bekæmpe det politisk og ikke blande retten ind i det, for ret og 
politik hører ikke sammen. 

4. For det fjerde er det kun den positive ret, der kan bruges som retskilde. Åbner vi for 
eksempelvis sociale hensyn, åbner vi for alt muligt, og retsvidenskabens objektivitet 
trues. 

5. For det femte er juristernes metode ren teknik, for ret er ren teknik og dermed 
objektiv, og det er afgørende for at hævde retssikkerhed. 

[…] 

Går vi tilbage i historien og kigger på det nazistisk styrede Tyskland i 1930’erne og 
1940’erne, ser vi et politisk styre, der har magt til at udstede de love, det vil. I en rent 
positivistisk ånd er det et retssamfund, hvis regler bør følges. De fleste mennesker vil dog 
mene, at Nazityskland lige præcis ikke var et retssamfund. 

Der må altså være noget mere end blot retsregler, hvis man vil hævde, at ret er ret. Og 
hvad det er, har retspositivismen trods sin nuværende levedygtighed ikke svaret på. 

 

I stor kontrast til ovenstående har vi Jyske Lov fra 1241 

Valdemar Sejr gav Jyske lov i Vordingborg i 1241 
Ingen lov må vedtages som strider mod menigmands retfærdighed 
Lovgivere og dommere der krænker denne lov skal stå til regnskab og fratages deres høje 
embeder. 
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