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Noter til dansk forfatningsret 
 

• Dansk Forfatningsret à en del af retten og angår den politiske struktur i DK 

o Retten om de politiske myndigheder 

o Disse myndigheders forhold til private 

o Menneskerettigheder som de gælder i DK 

• Forfatningsret = en retlig disciplin 

o Angår offentlige myndigheder 

o Omhandler national ret, dansk forfatningsret 

o Behandler særligt grundloven 

• Regler der bliver håndhævet ved domstolene er retsregler 

• Angår både offentlig og privatret 

• Privatretlige regler er sanktionerne à ugyldighed, erstatning eller andre reguleringer af det 

indbyrdes forhold ml. parterne 

o Privatret tager den private, den enkelte person som udgangspunkt 

• Tilsidesættelse af den offentlige ret medfører sanktioner i form af strafansvar 

o Den offentlige ret tager myndigheden som udgangspunkt og regulerer myndighedens 

organisation, arbejdsmåde og kompetence 

 

• Grundlov har grundlovskraft 

o Offensiv grundlovskraft à Kan ændre ældre grundlov 

o Defensiv grundlovskraft à Kan ikke ændres ved lov, kun ved grundlovsændring 

(grundlovskraft) 

• Grundlovsændringer sker ved en udbygget lovprocedure 

o Grl § 88 indeholder en regel for ændring af grundloven 

 

• En retskilde er et argument, som er juridisk anerkendt 

• Typer af retskilder/typer at juridiske argumenter 

o Regulering à De retskilder, der er tilvejebragt med det primære formål at skabe ret 

for fremtiden 

§ Kan være både offentlig og privat 
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• Kvorumskrav à Det mindste antal medlemmer, der skal være tilstede for at gruppen er 

beslutningsdygtig 

• UP grl § 30 à Enhver som har valgret til Folketinget er valgbar til Folketinget 

• ”Udelukkelsesreglen” består af led 

o Der skal være ”straffet for en handling” 

§ Erstatningsansvar eller bodansvar er ikke nok – skal være straffet 

§ Heller ikke kun tiltale er nok 

§ Gælder ligeledes strafbelagt udladelse 

§ Er straffedom anket kan udelukkelse ikke ske 

o Handlingen skal gøre vedkommende ”uværdig til at være medlem af folketinget” 

o Bedømmelsen af værdighedskravene skal støttes på et ”almindeligt omdømme” 

o Handlingen skal vurderes 

§ I samråd med den tildelte straf 

o En længere frihedsstraf medfører i almindelighed udelukkelse af Folketinget 

o Der kigges på den tidsmæssige sammenhæng med vedkommendes indtræden i 

Folketinget 

 

• Grl § 57, 2. Pkt à Beskyttelse for medlemmer af Folketinget angående ytringsfrihed 

 

Vælgerne 

• Valgretten tilkommer enhver herboende dansk statsborger, der er fyldt 18 år 

• Vælgerne 

o Den fundamentale institution i et demokratisk samfund 

o En folkeafstemning = en valghandling 

• Begrænsninger ved valgret af den oprindelige grundlov (1849) 

o Kun mænd havde stemmeret, som har over 30 

o Personer i privat tjenesteforhold uden egen husstand havde ikke stemmeret 

o Modtagere af fattighjælp, som ikke var eftergivet eller tilbagebetalt, havde ikke 

stemmeret 

o Personer, der var umyndiggjort eller hvis bo var under konkursbehandling, havde 

ikke stemmerat 

• Hemmelig afstemning blev indført i 1901 
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• Ministerrådet er ikke afholdt siden 1866 

o Grl § 18 – det organ, der kan fungere i tilfælde af, at regenten ikke kan afholde 

statsråd 

• Ministermøde à Hvor regeringen under statsministerens forsæde holde møde 

o Findes ikke regler ministermøde i grundlov eller andre steder 

o Afholdes en gang om ugen (som regel tirsdag) 

o Udarbejdes en foreløbig dagsorden på grundlag af forhåndsanmeldelser fra de 

enkelte ministre 

o Dagen før ministermødet udarbejdes i statsministeriet en endelig dagsorden der 

udsendes til ministrene og deres departementschefer 

o Ministermødet er lukket 

o Ministre samt en tjenestemand fra statsministeriet deltager 

§ Tjenestemanden udarbejder et beslutningsreferat 

o Varetager de funktioner, som vel oprindeligt er tiltænkt statsrådet 

o Arbejdsopgaver 

§ Træffer beslutninger om fremsættelse af lovforslag 

§ Behandler udkast til ministrenes skriftlige og mundtlige redegørelser til 

folketinget og til besvarelse af forespørgsler i folketinget 

§ Diskutere ansættelser i højere tjenestemandsstillinger i 

centraladministrationen 

 

• Ministeren à Fungerer som selvstændig myndighed 

o Står i spidsen for et ministerium 

o Har det sidste ord i sager, der skal afgøres i ministeriet 

o Sætter standpunkt for ministeriet udadtil i forhold til offentligheden 

o Uafhængig af andre ministre 

o Behøver ikke være folketingsmedlem 

 

Kap. 37 

• Regeringen er den politiske ledelse af landet 

• Karakteristik af regering 


