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regulering af forholdet mellem det enkelte individ og det relevante fællesskab. Dette gælder åbenlyst for
menneskerettigheder, men også så forskelligartede retlige områder som forfatningsret, strafferet, skatteret,

foreningsret, selskabsret, forvaltningsret m.fl. Inden for retsfilosofien er spørgsmålet helt klassisk med skoler,
der hævder, at individet eksisterer forud for enhver samfundsdannelse, og at det derefter sammen med andre
kan vælge at danne et fællesskab. Andre skoler, derimod, understreger det kollektive element og samfundets
og rettens overordnede betydning i forhold til det enkelte individ. På lignende vis vil nogle skoler opfatte
rettens primære opgave som en beskyttelse af individet imod fællesskabet, mens andre omvendt vil forstå
retten som fællesskabets suveræne regulering, herunder af individets retsstilling. Bogen Ret, individ og

kollektiv er resultatet af et samarbejde mellem forskellige forskere samt nuværende og tidligere medarbejdere
omkring Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Bogens 10 artikler uddyber med

hvert sit udgangspunkt de forskellige syn på individ versus kollektiv i et retsligt perspektiv
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