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Kapitel 1

Introduktion til dansk forfatningsret og 
domstolskontrol

1. Indledning

Den danske forfatningsret omfatter grundloven og en række andre grund-
læggende retsregler om statens styre, herunder regler, der følger af traktater, 
som Danmark har indgået med andre lande. Retsreglerne suppleres af prak-
sis, først og fremmest fra de danske domstole, Den Europæiske Menneske-
rettighedsdomstol og EU-Domstolen, men også fra andre organer, blandt 
andet Folketingets Ombudsmand samt administrative råd og nævn.

I det følgende søges det nærmere forklaret hvilke afgørende begivenheder 
og hvilke hovedhensyn, der ligger bag de mest centrale regler af forfatnings-
retlig karakter i dansk ret. Men grænserne mellem forfatningsret og forvalt-
ningsret er flydende, og fremstillingen i det følgende kan også læses som en 
første introduktion til faget forvaltningsret på den juridiske bacheloruddan-
nelse. Fokus er på reglerne i grundloven, Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonvention samt EU-traktaterne med det tilhørende charter om grund-
læggende rettigheder. Fremstillingen fokuserer endvidere særligt på den 
forfatningsretlige og forvaltningsretlige kontrol, som domstolene med Høje-
steret i spidsen fører med de øvrige statsmagter. 1849-grundloven forudsatte 
ikke, at domstolene skulle have en så central rolle i statsstyret, som det er 
tilfældet i dag, og domstolskontrollens udvikling i retspraksis siden 1849, 
har været en nødvendig forudsætning for etableringen af den moderne dan-
ske retsstat.

Grundloven står over lov og bekendtgørelse, og som konsekvens af den 
retlige trinfølge opstiller den de ydre rammer for, hvilke love som lovgiver 
kan vedtage, hvilke beslutninger som kan træffes i ministerierne, og hvilke 
domme som domstolene kan afsige. EU-traktaterne og Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention opstiller en lignende ramme for statsstyret. 
Danmark har i medfør af grundlovens § 20 afgivet suverænitet til EU, hvil-
ket forudsætter respekt for EU-rettens forrang. Inkorporeringen af Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention ved lov har bidraget til at give 
konventionen en meget høj retskildeværdi i dansk ret, og der gælder i øvrigt 
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en formodning for, at både den lovgivende, udøvende og dømmende magt i 
deres daglige funktioner ikke bryder med Danmarks internationale forplig-
telser. 

2. Kilder til forfatningsrettens vigtigste regelsæt

Den demokratiske styreform har rødder, der kan føres tilbage til antikken, og 
den historiske udvikling, der kulminerede med etableringen af de moderne 
vestlige retsstater i det 19. århundrede, skyldes en uoverskuelig mængde af 
samfundsmæssige faktorer. Hvis man fokuserer på de direkte kilder til den 
danske grundlov af 1849 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventi-
on fra 1950 samt EU-traktaterne, påkalder begivenhederne omkring den 
franske revolution (1789-99) sig dog særlig interesse. Den franske national-
forsamling vedtog den 26. august 1789 en Erklæring om menneskets og bor-
gerens rettigheder, der bl.a. var inspireret af Den Amerikanske Uafhængig-
hedserklæring (1776), og som bl.a. baserede sig på legalitetsprincippet, lig-
hedsprincippet, og proportionalitetsprincippet.1 Endvidere indeholdt erklæ-
ringen en serie af »frihedsrettigheder,« der kan genfindes i den nugældende 
danske grundlovs kapitel 8, herunder personlig frihed, religionsfrihed, 
ytringsfrihed og ejendomsrettens ukrænkelighed. Oplysningstidens idealer 
gennemsyrede både den franske menneskerettighedserklæring og de forfat-
ninger, der etableredes i europæiske lande i første halvdel af det 19. århund-
rede. Kongeriget Norges Grundlov (Eidsvoldforfatningen) fra 1814 beskyt-
tede bl.a. trykkefriheden (§ 100), næringsfriheden (§ 101) og boligens 
ukrænkelighed (§ 102). Loven indeholder endvidere andre bestemmelser, 
der må antages at have inspireret de danske grundlovsgivere, f.eks. reglerne 
om kongens tilhørsforhold til den evangelisk-lutherske kirke (§ 2 og § 12), 
kongens fredhellighed (§ 4), kongens benådningsret (§ 20) og regler for 
Rigsretten (§ 87).2 De norske domstole udviklede i årene efter 1814 en om-
fattende domstolskontrol med den udøvende magt.

Særligt den belgiske grundlov fra 1831 har ligeledes dannet forbillede for 
den danske grundlov.3 Loven indeholdt en række frihedsrettigheder, f.eks. 

1 Se i det hele den franske Erklæring om menneskets og borgerens rettigheder, (Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen), Paris, 1789.

2 Jf. Jens Himmelstrup og Jens Møller, Danske forfatningslove, 1665-1953, København, 
1958, side 58.

3 Ibid. 
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om trykkefrihed og censurforbud (art. 18), om forsamlingsfrihed (art. 19) og 
om foreningsfrihed (art. 20). Endvidere indeholdt den belgiske grundlov en 
regel om kontrasignatur som betingelse for retsakters gyldighed (art. 64). 
Det fulgte desuden af art. 65, at kongen udnævner og afskediger ministre. 
Art. 110 indeholdt et krav om lovhjemmel for skatter og art. 115 indeholdt 
et krav om, at statens udgifter og indtægter skulle fremgå af en af parlamen-
tet vedtaget finanslov.4 

3. Kongen (statens) retsstilling under enevælden fra 1660-1848

Den danske konge blev i 1660 enevældig, hvilket i princippet betød uind-
skrænket magt, jf. kongeloven af 1665.5 Al statsmagt – den lovgivende, ud-
øvende og dømmende magt – var under enevælden samlet hos kongen. Hø-
jesteret blev oprettet i 1661, og som noget nyt var kongens regering ikke 
længere repræsenteret i landets øverste domstol.6 Domstolene opnåede i lø-
bet af enevælden en stadig større selvstændighed i forhold til kongen.7 Den-
ne selvstændighed indebar dog ikke, at domstolene fik kompetence til at 
prøve kongens eller statens myndighedsudøvelse. Statslig immunitet mod 
søgsmål blev i det væsentlige fastholdt under hele enevælden, jf. kongelo-
vens § 3, og den blev først og fremmest bekræftet ved § 29 i Instruks for 
Københavns Magistrat fra 1795 (magistratinstruksen). Forud for vedtagel-
sen af udkastet til magistratinstruksen havde en gruppe dommere forsøgt at 
få anerkendt en form for domstolsprøvelse af de af statens embedsmænd 
udstedte retsakter. Dette blevet afvist meget kategorisk af kongens kancelli.8 
Af svaret herfra fremgik det bl.a., at regeringens handlinger ikke kunne un-
derkastes retternes bedømmelse, da Kongen »ellers måtte ophøre med at 
være regent«, idet hans magt var overgået til domstolene. Magistratinstruk-
sen fik virkning for hele landet, idet domstolene i henhold til instruksen 
skulle anlægge en »autentisk« fortolkning af Danske Lovs og Kongelovens 

4 Den belgiske 1831-grundlov er optrykt i Fred Stevens m.fl., Constitutional Documents of 
Belgium, Luxembourg and the Netherlands 1789-1848, München, 2008, side 71ff.

5 Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk Statsret, 
2. udg., side 49.

6 Torben Jensen, Højesteret og retsplejen, side 27. 
7 Ibid., side 18ff. 
8 Om udfærdigelsen af Magistratinstruksen, se navnlig Tamm m.fl., »Til det almindelige 

bedste …«, side 63ff. Se endvidere Ditlev Tamm, U 1989B.449.
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regler, hvorefter disse afskar domstolene fra at foretage kontrol med lovlig-
heden i forvaltningen.9 Hermed var der fastlagt en retstilstand, hvorefter 
domstolene ikke kunne bedømme sager om myndighedsudøvelse, medmin-
dre kongen undtagelsesvis gav sit samtykke til det. 10 Mens Magistratinstruk-
sen af 1795 fastholdt kongens immunitet i relation til myndighedsbeslutnin-
ger, det, der også kan betegnes som domstolsprøvelse af forvaltningsakter,11 
bekræftedes det ved et kongeligt reskript af 12. november 1828, at kongen 
som juridisk person, var immun over for søgsmål i borgernes 
erstatningssager.12Reskriptet fastslog nærmere, at »… Kongen ikke kan er-
kende, at der paahviler den kongelige Kasse nogen Forpligtelse til at er-
statte den skade, som en Embedsmand ved misligt Embedsforhold maate 
tilføie andre.« Der anerkendtes altså ikke et principalansvar i erstatningssa-
ger mod staten.13

4. Gennemførelsen af 1849-grundloven

I begyndelsen af det 19. århundrede var der ikke ytringsfrihed i Danmark, 
men derimod et decideret forbud mod at diskutere forfatningsændringer.14 
Der skete imidlertid efterhånden en vis opblødning i den enevældige styre-
form, hvilket bl.a. gav sig udslag i Frederik den 6.’s etablering af de rådgi-
vende stænderforsamlinger i 1831.15 Selvom det kun var en meget lille del af 
befolkningen, der havde valgret til stænderforsamlingerne, var der tale om 
en reel nyudvikling. Stænderforsamlingerne blev hørt om lovgivning og 
kunne selv foreslå ny lovgivning over for kongen.16 Ved stænderforsamlin-

 9 Jf. Jørgen Mathiassen, Almindelige Emner, 3. udg., side 294. 
10 Jan Timmermann Pedersen, Proportionalitetsprincippet, side 127f. Scheel, 1865, side 

275. 
11 Bent Christensen, Højesteret 1661-1961, side 248.
12 Jf. Malene Værum Westmark, Offentligretligt erstatningsansvar for skadevoldende rets-

akter der lider af en væsentlig retlig mangel, side 32f og Poul Andersen, Offentligretligt 
erstatningsansvar, side 74ff.

13 På den anden side blev erstatningsansvaret betragtet som et vigtigt disciplinærmiddel mod 
statens embedsmænd, der dermed kunne sagsøges i eget navn af potentielt skadelidte 
borgere uafhængigt af staten. For embedsmænds erstatningsansvar i den sene enevælde, 
se Henning Matzen, Om statskassens ansvar for Embedsmænds forseelser, Forhandlin-
gerne paa det andet nordiske Juristmøde, side 219.

14 Jens Himmelstrup og Jens Møller, Danske forfatningslove 1665-1953, side 31.
15 Henrik Hjort Elmquist, Statsret – Praktisk forfatningsret i en politisk verden, 1. udg., side 

84.
16 Ibid. 
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gerne optrådte en række nye politikere, der kom til at få afgørende indfly-
delse på den forestående forfatningsændring. 

Vedtagelsen af 1849-grundloven er velbeskrevet i historiebøgerne og i 
den juridiske litteratur.17 Gennemførelsen af grundloven kan kort sammen-
fattes således: 

Frederik den 7. blev konge i januar 1848. Han blev dog kun betragtet som 
konge i den del af Danmark, der lå nord for Kongeåen nær Kolding (beteg-
net Kongeriget). Derimod var han hertug i det danske hertugdømme Slesvig 
og det tyske hertugdømme Holsten. De to hertugdømmer var tæt forbundne, 
og indbyggerne i det sydlige Slesvig havde et stærk tysk tilknytningsfor-
hold. 

Frederik den 7. nedsatte en kommission, der skulle udarbejde en fælles 
forfatning for Danmark og de to hertugdømmer. Kommissionens arbejde 
blev påvirket af Februarrevolutionen i Paris i 1848, der spredte sig til omfat-
tende oprør mod de bestående monarkier i en række europæiske lande. Re-
volutionerne blev slået ned, men de førte alligevel på længere sigt til væsent-
lige demokratiske indrømmelser i mange lande.

Fra Slesvig-Holsten blev Frederik den 7. nu mødt med krav om uafhæn-
gighed og en demokratisk forfatning. På et møde i Casinoteatret i Køben-
havn den 20. marts 1848 vedtog en større forsamling af borgere en række 
resolutioner. Forsamlingen var imod Slesvig-Holstens ønske om selvstæn-
dighed og fastslog bl.a., at Danmarks og Slesvigs nuværende forbindelse 
alene kunne »sikkres ved en for begge fælleds Rigsforfatning, bygget paa en 
i Sandhed folkelig Valglov.«18

Dagen efter mødet i Casinoteatret gik et optog af mange tusinde borgere 
til Christiansborg, hvilket førte til, at kongen udnævnte det såkaldte Marts-
ministerium og samtidig erklærede, at han betragtede sig som en konstitutio-
nel monark, idet han overlod regeringens førelse til ministrene. Dermed var 
enevælden i realiteten afskaffet. 

Martsministeriet afslog Slesvig-Holstens ønske om uafhængighed, hvil-
ket førte til udbruddet af den såkaldte Treårskrig (1848-50). 

Ministeriet nedsatte endvidere en komité, som skulle udarbejde det ud-
kast til grundlov, der skulle behandles af en grundlovgivende forsamling. 
Her var teologen Ditlev Gothard Monrad det mest aktive medlem. Monrad 

17 Ibid., side 84ff.
18 Casinomødets resolutioner, punkt 3.
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skrev i sommeren 1848 en skitse benævnt »Materiale til en Forfatning«, der 
bestod af et antal hastigt nedskrevne paragraffer, som i nogle tilfælde var 
direkte oversat fra udenlandske lovgivninger, som nævnt bl.a. den norske og 
belgiske grundlov. 

Forslaget blev forelagt Martsministeriet, hvor juristen Orla Lehman med-
virkede til færdiggørelsen af udkastet. Lehman havde i mange år været en af 
enevældens mest markante modstandere, ligesom han havde spillet en frem-
trædende rolle på stænderforsamlingerne og ved mødet i Casinoteatret. 

I litteraturen er det blevet fremhævet, at det var Lehman, der gav grund-
loven »dansk Særpræg og hjemlig Tone«.19 Orla Lehman antages at være 
ophavsmanden til betegnelser som »Grundlov«, »Folketing«, »Landsting« 
og »Finanslov«, ligesom han tilføjede et antal yderligere paragraffer til 
Monrads manuskript.20 Den Grundlovgivende Forsamling fik forelagt 
grundlovsudkastet den 23. oktober 1848 og vedtog grundloven den 25. maj 
1849. Den 5. juni 1849 underskrev kongen grundloven. 

Forhandlingerne på Den Grundlovgivende Forsamling udgør fortsat et 
væsentligt fortolkningsbidrag til grundloven, og der refereres ofte til for-
handlingerne i den forfatningsretlige litteratur.21 I Ole Krarups værk Øvrig-
hedsmyndighedens grænser fra 1969 benytter forfatteren således f.eks. udta-
lelser fra forsamlingen til støtte for en fortolkning af retten til domstolsprø-
velse efter grundlovens § 63. Tilsvarende henviser f.eks. Peter Germer ind-
gående til udtalelser i Den Grundlovgivende Forsamling til støtte for sin 
fortolkning af reglerne om ytringsfrihed i grundlovens § 77 i værket Ytrings-
frihedens væsen fra 1973.

Vedtagelsen af 1849-grundloven blev en af det 19. århundredes mest skel-
sættende begivenheder i Danmark. 

I lovens indledende bestemmelser blev det fastlagt, at regeringsformen 
var indskrænket-monarkisk, ligesom arvefølgen blev lovfæstet. Herefter 
fulgte regler om ministeransvar og regeringens kompetencer samt reglerne 
for Rigsdagen, der bestod af to kamre: Folketinget og Landstinget. Grundlo-

19 Jf. Jens Himmelstrup m.fl., anf.st., side 58f.
20 Ibid.
21 I Dansk Statsret, 2. udg. side 442ff, forefindes en oversigt over den gældende grundlovs 

bestemmelser, der er udarbejdet af Peter Nick Stausholm, hvor der ud fra hver enkelt pa-
ragraf henvises til forhandlingerne på Den Grundlovgivende Forsamling 1848-1849. For-
handlingerne er tilgængelige via Det Administrative Biblioteks hjemmeside:

 http://grundlov.dab.dk. 
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ven indeholdt endvidere et kapitel om Rigsretten, der dengang bestod af 
medlemmer fra Højesteret og Landstinget og et kapitel om Folkekirken. 

5. 1849-grundlovens frihedsrettigheder

Endelig indeholdt 1849-grundloven et katalog af frihedsrettigheder eller 
menneskerettigheder:

Følgende rettigheder optræder således i 1849-grundloven (opdaterede paragraf-
numre): Religionsfrihed (§§ 67-70), personlig frihed (§ 71), boligens ukrænke-
lighed (§ 72), ejendomsrettens ukrænkelighed (§ 73), erhvervsudøvelsesfrihed 
(§ 74), ret til forsørgelse (§ 75, stk. 2), ret til skolegang (§ 76), ytringsfrihed 
(§ 77), foreningsfrihed (§ 78) og forsamlingsfrihed (§ 79). 

De nævnte rettigheder er blevet justeret og udvidet ved de senere grundlovs-
ændringer.22

Som nævnt var den danske grundlovgiver inspireret af bl.a. den norske og 
den belgiske grundlov. Tilsvarende har den demokratiske udvikling i Eng-
land influeret på den danske grundlov. I engelsk ret havde man i mange år 
før 1849-grundloven opereret med en sondring mellem kongen som person 
og kongen – eller kronen – som begreb. Talte man om kongen som begreb, 
tænkte man på kongens embede, mens kongens beføjelser som person i for-
hold til sine ministre kunne sammenlignes med de beføjelser en umyndig 
person har i forhold til sin værge, idet kongen efter den engelske ordning 
ikke kunne handle alene, men altid handlede gennem en minister eller en 
embedsmand på ministerens vegne.23

Kongen blev i de fleste af den danske grundlovs bestemmelser forstået 
som kongen som begreb og dermed synonymt med regeringen (repræsente-
ret ved de ansvarlige ministre med statsministeren i spidsen). Dette følger 
direkte af kontrasignaturreglen, der i dag findes i grundlovens § 14, 3. og 4. 
pkt.:

22 For en omtale af de enkelte frihedsrettigheder henvises til Dansk Statsret, 2. udg., del IV, 
side 273ff. 

23 Frederik Waage, Det offentlige som procespart, 2017, side 50.
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Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslut-
ninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministres un-
derskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen. 

Når det skal vurderes, om en konkret regel i grundloven vedrører kongen 
som person eller kongen som begreb, er det nødvendigt at fortolke den en-
kelte grundlovsbestemmelse. F.eks. må grundlovens § 13, hvorefter kongen 
er ansvarsfri og hans person er fredhellig, fortolkes således, at bestemmelsen 
vedrører kongen eller dronningen som person. Tilsvarende må det følge af 
en fortolkning af grundlovens § 6, at det er kongen som person, der skal høre 
til den evangelisk-lutherske kirke.24 På den anden side sigtes der ikke til 
kongen som person, når det f.eks. står i grundlovens § 19, at kongen handler 
på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender.

6. 1849-grundlovens ordning for domstolskontrol

1849-grundlovens § 2 (den nugældende § 3) fastslog magtens tredeling med 
den udøvende magt hos kongen, den lovgivende magt hos kongen og Rigs-
dagen i forening og den dømmende magt hos domstolene. Grundloven inde-
holdt endvidere bestemmelser om domstolenes uafhængighed. I 1850 blev 
det som konsekvens heraf ved en bekendtgørelse bestemt, at Højesterets 
domme ikke længere skulle »udfærdiges i Kongens Navn og under det Kon-
gelige Segl«, men derimod i »Rettens Navn og under dens Segl«,25 hvilket 
var en klar markering af, at domstolene som en selvstændig institution nu 
overtog den tidligere enevældige konges domsmyndighed. 1849-grundlo-
vens regel om magtfordeling indebar imidlertid ikke umiddelbart, at dom-
stolene ansås for berettiget til at prøve loves grundlovsmæssighed. 

Domstolene havde som nævnt opnået en vis grad af uafhængighed af kon-
gen i den sene enevælde, uden at det rokkede ved kongemagtens immunitet 
mod søgsmål. 1849-grundloven udbyggede fundamentalt domstolenes uaf-
hængighed samt kontrolmuligheder, med bestemmelsen i § 77, 1. pkt., hvor-
efter domstolene blev berettigede til at »paakjende ethvert Spørgsmaal om 
Øvrighedsmyndighedens Grændser.« I 1953-grundloven fik grundlovsbe-

24 Jf. Peter Germer, Statsforfatningsret, 5. udg., side 44.
25 Se punkt 3 i bekendtgørelse nr. 11100 af 21. februar 1850 ang. en Forandring i adskillige 

af de med Hensyn til Rettergangsmaaden for Højesteret foreskrevne Former. Kan findes 
på retsinformation.dk
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stemmelsen sin nuværende formulering i § 63, ligesom den fik tilføjet en ny 
sætning om muligheden for at oprette forvaltningsdomstole. Reglen om at 
påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser, forstås i 
dag sådan at den giver borgeren en generel ret til at sagsøge både statslige, 
kommunale og regionale myndigheder. Borgeren kan i dag, med hjemmel i 
grundlovens § 63, anlægge en retssag ved byretten om legaliteten af enhver 
statslig myndighedsbeslutning (en forvaltningsakt) eller bedømmelse af en 
påstået erstatningspådragende handling, der måtte være begået af det offent-
lige. En så generel ret til søgsmål er ikke en selvfølgelig forudsætning for 
enhver moderne retsstat. Som eksempel på en vestlig forfatning hvor man 
ikke giver borgeren en generel, grundlovssikret ret til domstolsprøvelse, kan 
nævnes den amerikanske, hvor udgangspunktet for ethvert erstatningssøgs-
mål mod den føderale stat er common law princippet om suverænens im-
munitet, The king can do no wrong.26 Kun hvor det helt konkret er hjemlet 
ved lov, er borgeren i det amerikanske retssystem således sikret en ret til at 
føre erstatningssager mod staten. Der findes i dag et omfattende antal lov-
regler på almindelig lovs niveau, der bryder med den føderale amerikanske 
stats immunitet. Disse særhjemlers eksistens understreger imidlertid netop 
udgangspunktet: at statens immunitet er opretholdt i den amerikanske forfat-
ning. 

6.1.  Meningen med reglen om påkendelse af øvrighedsmyndighedens 
grænser

Den nugældende retstilstand, hvorefter man som borger i medfør af grund-
lovens § 63 har en generel ret til at sagsøge det offentlige, er kulminationen 
på en hundrede år lang retsudvikling. Grundlovsbestemmelsens indhold har 
undergået en forvandling så den i dag må forstås helt løsrevet fra ordlyden.27 
En fyldestgørende forklaring på den grundlovsbaserede domstolskontrol 
med den udøvende magt, kræver imidlertid, at man fastholder opmærksom-
heden på bestemmelsens formulering om påkendelse af øvrighedsmyndig-
hedens grænser. 

26 Frederik Waage, Det offentlige som procespart, 2017, side 49ff.
27 Se på den anden side Ole Krarup, Øvrighedsmyndighedens grænser, 1969, side 435ff., 

hvor der med støtte i grundlovens forarbejder og retspraksis argumenteres for at domsto-
lene kunne foretage en fuldstændig kontrol med forvaltningen allerede i medfør af 
1849-grundlovens § 77.
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Men hvad betyder ordene »påkendelse af øvrighedsmyndighedens græn-
ser« nærmere bestemt? Når grundlovens § 63 som nævnt i dag sikrer borge-
ren en generel beføjelse til at sagsøge det offentlige kunne man godt forledes 
til at tro, at det har været grundlovgivers intention med sætningen, at den 
skal sikre at domstolene kan prøve om øvrighedsmyndigheden (den udøven-
de magt), har overtrådt lovens grænser i sin virksomhed. Men en sådan for-
ståelse af ordlyden af grundlovens § 63, 1. pkt. er forkert. Skal man forstå 
den egentlige mening bag formuleringen om »påkendelse af øvrighedsmyn-
dighedens grænser« må man starte ved den retstilstand, der var gældende i 
den sene enevælde, med den føromtalte immunitet mod søgsmål. Samtidig 
er det vigtigt at fremhæve en enkelt modifikation ved enevældens immuni-
tetsopfattelse. I den sene enevælde – i årene før gennemførelsen af 1849 
grundloven – antog domstolene nemlig uanset immuniteten, at de kunne 
behandle nogle ganske få typer af søgsmål, hvor kongen var den sagsøgte 
part. Det indebar blandt andet, at kongen undtagelsesvis kunne sagsøges 
uden samtykke når han (staten) handlede på samme måde som en privat 
person, f.eks. ved indkøb af varer og tjenesteydelser.28 I sådanne privatretli-
ge forhold kunne domstolene således godt prøve kongens virksomhed. I den 
sene enevælde var ansvaret for afgørelse af retstvister mellem borger og stat 
altså organiseret så domstolene havde kompetence til at prøve et meget lille 
antal af disse sager mod kongen ved domstolene, mens kongen selv havde 
enekompetence til at bedømme alle de offentligretlige sager.

Selvom enevælden blev afskaffet og ansvaret for rigets førelse med 
1849-grundloven overgik til et ministerstyre, blev statens generelle immuni-
tet over for retssager om myndighedsudøvelse ved de almindelige domstole 
til at begynde med opretholdt af domstolene. Bestemmelsen om påkendelse 
af øvrighedsmyndighedens grænser indebar dermed nok, at både magistrat-
instruksen og 1828-reskriptet måtte anses for ophævet.29 Men med formule-
ringen om påkendelse af øvrighedsmyndighedens grænser fastholdt man 
udtrykkeligt den gamle grænsedragning mellem sager mod staten, der kunne 
behandles af domstolene, og sager mod staten, som fortsat (kun) skulle be-
handles af staten selv. Dette betegnes i teorien som kompetencetvistlæren. 
Den helt afgørende ændring som grundlovsbestemmelsen førte med sig, be-
stod imidlertid i, at det nu blev op til domstolene at afgøre hvilken statsmagt 

28 Bent Christensen, Højesteret 1661-1961, side 358f.
29 Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 4. udg., side 577f. 
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der var kompetent til at pådømme tvister mod ministeriet – de uafhængige 
domstole eller staten (øvrighedsmyndigheden) selv? Var staten selv kompe-
tent til at bedømme retstvisten, blev retstvisten løst på samme måde, som 
retstvister blev behandlet før grundloven, nemlig gennem en klage til Kon-
gen (nu ministeren), som endeligt afgjorde sagen. 

6.2.  Endelighedsbestemmelsernes funktion i det 19. århundrede
Når domstolene i medfør af kompetencereglen om øvrighedsmyndighedens 
grænser skulle afgøre om de selv eller ministeriet skulle have det sidste ord, 
tog de for det første udgangspunkt i lovbestemmelser. Det fulgte nemlig di-
rekte af flere love, som blev vedtaget efter 1849, at domstolene havde kom-
petence til at bedømme tvister på lovenes område. 

Omvendt vedtog Rigsdagen også lovregler, som fastslog det modsatte – 
altså at domstolene ikke var kompetente til at behandle bestemte klager over 
forvaltningen, idet forvaltningens afgørelser var »endelige«. I den moderne 
lovgivning findes der fortsat mange lovbestemmelser, som foreskriver, at 
klager på lovens områder kan indbringes for domstolene, se f.eks. retspleje-
lovens § 121, stk. 4. Der forefindes ligeledes bestemmelser, der fastslår det 
modsatte og indskrænker prøvelsesmulighederne ved domstolene, selvom 
de rene endelighedsbestemmelser i dag er en sjældenhed, se dog som ek-
sempel udlændingelovens § 56, stk. 8.

Om den immunitet, der havde været gældende under enevælden, skulle 
opretholdes, dvs. om det var den udøvende eller dømmende magt, der ende-
ligt skulle kunne træffe afgørelse i sagen, var fra starten et kontroversielt og 
politisk spørgsmål for lovgiver. Det er sigende for retsopfattelsen lige efter 
grundlovens vedtagelse, at der var stor modstand blandt nogle politikere 
mod at give de almindelige domstole kompetence til at foretage domstols-
kontrol på bestemte lovområder. Som ét eksempel blandt mange kan henvi-
ses til et lovforslag, der blev behandlet i 1860 og som vedrørte omlægning 
af sognegrænser. I lovforslaget var der mulighed for, at en kirkeejer kunne få 
erstatning, hvis ændringer i sognegrænsen berørte kirken, og under lovfor-
slagets behandling i Landstinget blev der fra flere medlemmers side lagt op 
til, at afgørelse om erstatning skulle træffes af ministeriet med mulighed for 
efterfølgende domstolsprøvelse. Den ovenfor omtalte grundlovsfader D.G. 
Monrad argumenterede imidlertid meget kraftigt imod ønsket hos andre 
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landstingsmedlemmer om domstolskontrol.30 Han erklærede overordnet, at 
det var ham meget imod, at ministeriets afgørelser skulle kunne prøves ved 
domstolene. Modstanden begrundede Monrad blandt andet i magtfordelin-
gen, som han opfattede den: lige så lidt som man i 1860 gjorde den lovgi-
vende magts beslutninger til genstand for domstolenes påkendelse, lige så 
lidt måtte det gælde for den udøvende magt. Ministeriet skulle ikke være en 
»underret«. Monrad var endvidere meget imod, at der ikke var givet speci-
fikke regler i loven for, hvordan afgørelserne om erstatning skulle træffes af 
myndighederne. Disse beroede i betydelig grad på et skøn, og denne ubun-
dethed fandt Monrad »meget ubehageligt«. Monrads modstand mod det 
konkrete lovforslag viser, at der i de første år efter grundlovens givelse kun 
i begrænset omfang anerkendtes en domstolskontrol. Som anført var det 
Monrads opfattelse, (1) at domstolene ikke kunne prøve loves grundlovs-
mæssighed, (2) at domstolene som udgangspunkt ikke kunne prøve den ud-
øvende magts virksomhed, og (3) at der bestod et problem i, at der ikke 
gjaldt nærmere regler for, hvordan den udøvende magt nærmere bestemt 
skulle træffe afgørelser; disse baserede sig i høj grad på det rene skøn. 

Som det fremgår af det følgende, førte den senere tid imidlertid til meget 
markante ændringer i domstolenes rolle i forfatningssystemet. I de efterføl-
gende årtier blev det udtrykkeligt anerkendt i retspraksis, at grundlovens 
nuværende § 63 sikrer en generel adgang til uden særlig lovhjemmel at prø-
ve myndighedernes beslutninger ved domstolene, både når det gælder ved-
tagelse af forvaltningsakter mv., og når det gælder offentlige myndigheders 
erstatningsansvar. Domstolene anerkendte endvidere endegyldigt mod slut-
ningen af det 20. århundrede domstolenes ret til prøvelse af love. Endelig 
skabte domstolene – og senere andre institutioner som nævn og råd og Fol-
ketingets Ombudsmand – gennem praksis en lang række retsprincipper som 
opstillede nogle stadigt mere finmaskede rammer for den udøvende magts 
myndighedsudøvelse. Det frie skøn blev således med tiden netop underlagt 
de fastere regler, som Monrad i 1860 havde efterlyst.

30 Monrads udtalelser i Landstinget er gengivet i Povl Bagge, Studier og D.G. Monrads 
Stats tanker, 1936, side 84f.
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