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at skillet mellom de gode og dårligere studenter gir seg de sterkeste
utslag. I denne forbindelse har utvilsomt den økende tendens i Norden
til å kreve eller gi adgang for studentene til å skrive en avhandling
over et selvvalgt emne sin store betydning. Her oppleves stoffet på
en annen mate: Holdningen til rettskildene blir mer kritisk og arbeidet
problemorientert. Efter min mening bør det overveies om ikke skrivning
av en avhandling som avslutning på studiet bør være obligatorisk i
større utstrekning enn tilfellet er idag. I denne forbindelse er det også
grunn til å trekke frem de oppgavetyper som studenten presenteres for
til eksamen. Her bør det sk je en viss omlegging i retning av oppgaver
hvor evnen til selvstendig tankegang blir høyere premiert. Det vil utvil-
somt stille større krav til studentenes intellektuelle nivå om en eller
flere oppgaver kan besvares med f.eks. lærebøker som tillatte hjelpe-
midler. En utvikling i denne retning bør efter min mening fremskyndes.

V. Noen konklusjoner.

Skal jeg i korthet skissere min mening om det juridiske studium i
fremtiden, vil jeg holde fast ved dets enhetlige karakter i den forstand
at det gir den ferdige kandidat en generell juridisk yrkes-kompetanse.
Men innenfor denne ramme bør det gis en betydelig større grad av
valgfrihet mellom fag og fagkombinasjoner. Det obligatoriske pensum
bør begrenses til hva som ansees nødvendig for yrkeskompetansen.

Samfunnsfagenes plass i studiet må vurderes på bakgrunn av hvor
meget kunnskap om disse som bør kreves for at kandidaten skal fylle sin
juristrolle på en tilfredsstillende mate. Selve utdannelsen må være
både innlærings- og metodeorientert, og lagt opp slik at den effektive
studietid for normalstudenten ikke overstiger fem år. Adgangen til
studiet bør i prinsippet være åpen for alle. En utskillelse av de uegnede
bør skje i studiets første del på kriterier som er relevante for egenskapene
som jurist.

Debatten inleddes av referenten, professor, dr. jur. Peter Lødrup,
Norge:

Jeg finner det naturlig først å redegjøre for den ramme jeg mener
emnet Juristutdannelsen bør gis i den kommende diskus jon.

Som det vil fremgå av mitt referat, tar jeg det utgångspunkt at jurist-
utdannelsen må utformes slik at den gir samfunnet de best kvalifiserte
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jurister til de tradisjonelle juridiske yrker. Og med juridisk yrke mener
jeg da dommer- og advokatvirksomhet, juridisk konsulentvirksomhet,
arbeid i private bedrifter og institusjoner og i den statlige og kom-
munale forvaltning hvor hovedtyngden av arbeidet er av juridisk art,
samt stillinger innen politi- og påtalemyndighet. Jeg går ut fra at dette
er en ramme som det lett kan enes om gir en hensiktsmessig avgrensning
av emnet. La meg straks si at det som jeg da skyter ut, er spørsmålet
om den juridiske utdannelse skal bidra til at de personer som ikke får
de typiske juristyrker, under sitt studium skal gis en innføring i fag
som de måtte møte senere i livet. Det er jo en kjensgjerning at jurister
idag får stillinger hvor deres juridiske kunnskaper ikke i særlig grad
kommer til sin rett.

Når jeg nettopp har antydet at vårt emne er hvordan universitetene
kan gis de juridiske yrkesutøvere de beste kvalifikasjoner, så aner vi
allerede hvor meningsforskjellen kan sette inn. Hva kan vi si er »de
beste kvalifikasjoner»? La meg antyde noen alternativer, som dog ikke
bør utelukke hverandre, men hvor det kan herske uenighet om hvilke
som er de viktigste: Er det kunnskap om de eksisterende rettsregler?
Er det evnen til å se rettsreglenes samfunnsmessige funks jon — som
produkter av maktforhold og etiske holdninger hos dem som preger
utviklingen? Er det evnen til kritisk analyse av gjeldende rett? Er
det oppøvingen av s.k. juridisk metode?

Et annet grunnproblem er hvorvidt studiet skal gi en enhetlig juri-
disk kompetanse, eller om det efter en viss grunnutdannelse skal inndeles
i linjer som leder opp til bestemte yrker.

Som man vil se, ligger problemene både på hva man kan kalle den
ytre, formelle ramme, og på studiets innhold, dvs. hvordan de enkelte
fag skal bygges opp. Og for begge problemkomplekser har man hele
skalaen av løsninger — her er det jo sjelden noe spørsmål om et enten/
eller.

Vender vi blikket mot den kritikk som rettes mot det nåværende
studium, så synes den å følge de samme linjer i alle de nordiske land.
Før jeg kommer inn på den, finner jeg dog grunn til å nevne at det
synes meg som om kritikerne også kommer fra de samme grupper,
nemlig studentene og enkelte lærere. De ferdige kandidater er tause.
Det gir grunn til visse refleksjoner: Man skulle tro at de som hadde
vært noen år i arbeidslivet hadde de beste forutsetninger for å
vurdere den utdannelse de hadde fått, og hvilke mangler den måtte ha.
Hvorfor tier de? Såvidt jeg kan se, er det et slående misforhold mellom
den kritikk man finner hos en del studenter, og den ro som hersker hos de
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uteksaminerte kandidater. Måtte disse bemerkninger virke provoserende
på forsamlingen, slik at den kommende diskus jon her kan skape en avkla-
ring.

La meg så trekke frem en del av den kritikk som oftest går igjen.
Det er da naturlig å begynne med den ytre ramme, dvs. hvilke fag
studiet skal bestå av.

Her er det naturlig først å nevne den grunnleggende motsetning:
Skal studiet i det vesentlige bygges opp av juridiske fag, eller skal man
før det egentlige juriststudium, eller som en integrert del av det, legge
inn ikkejuridiske fag, dvs. såkalte samfunnsfag som f.eks. økonomi,
sosiologi, statsvitenskap, psykologi, pedagogikk? Svaret må efter min
mening bero på om man derved blir en bedre jurist, dvs. bedre skikket
til å løse juridiske konflikter som dommer, en bedre advokat, en bedre
departements jurist osv. osv.

Selvsagt er svaret som et utgångspunkt ja — kunnskaper utöver eget
fagområde vil som regel også gjøre vedkommende bedre skikket i sin
stilling. Men efter mitt skjønn er det to vesentlige innvendinger mot
å erstatte store deler av det juridiske pensum med slike fag: For det
første blir den juridiske utdannelse svekket; det kan ikke være aktuelt
idag å øke studietidens lengde. Det juridiske stoff har selv øket betraktelig
den siste mannsalder, og enhver erkjenner idag at det er mange viktige
områder som studenten får liten eller ingen kontakt med. En ytterligere
reduksjon av det juridiske stoff vil derfor enn mer redusere de ferdige
kandidaters praktiske brukbarhet. Dette kunne dog ikke være avgj ørende
dersom opplæringen i en rekke samfunnsfag ville medføre at den juridiske
yrkesutøver dermed gjorde en bedre jobb for sin arbeidsgiver, klient og
samfunnet. Det er imidlertid min overbevisning at så ikke ville være til-
felle. Jeg tror så gjerne at mange av tilhørerne fra tid til annen
har savnet kunnskaper i visse samfunnsfag, men ville dette savn bli
avhjulpet ved at man i studietiden hadde fått en kort innføring i disse fag
på bekostning av bortimot 1/3 av det juridiske stoff, slik en del forslag
som idag er fremsatt vil innebære? Jeg vil gjerne ha understreket at
denne avstandtagen fra samfunnsfag i videre omfang i det juridiske stu-
dium ikke innebærer noen nedvurdering av samfunnsfagenes betydning.
Men den lærdom den enkelte ville få i de samfunnsfag som man vil
erstette noen av de juridiske fag med, er nærmest som skuebrød å regne.
I Norge har vi f.eks. sosialøkonomi med i pensum til juridisk embetsek-
samen i et omfang som tilsier ca. 2 ½ måneds studietid. Jeg tror det er
nyttig, men det kvalifiserer overhodet ikke til å bruke faget i praksis.
I det hele ser jeg det som et paradoks at i denne spesialiseringens tidsal-
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der — for den lever vi i selv om vi liker det eller ikke — skal plutselig
det juridiske stoff til juridikum beskjæres til fordel for en rekke andre
disipliner. Her tror jeg mer på samarbeid mellom jurister, sosiologer,
statsvitere, psykologer osv., enn å bygge opp et juriststudium hvor kandi-
datene får inntrykk av å kunne fag de sammenlignet med spesialistene
likevel bare blir amatører i.

Jeg er som man vil forstå tilhenger av et juridisk studium på ca. 5 år,
og hvor islettet av samfunnsfag begrenser seg til det omfang vi har
i Norge idag, dvs. ca. 1 semesters arbeid. Men når dette er sagt, betyr
ikke det at jeg ser på innholdet av studiet som ideelt. Jeg tror det er
behov for visse reformer. Nøkkelen her ligger i ordet valgfrihet. Stu-
dentene bør ha adgang til en betydelig valgfrihet mellom en rekke fag
ved siden av en obligatorisk kj erne. Hvor stor denne obligatoriske
kjerne skal være, vil det naturlig nok herske meningsforskjell om.
Personlig vil jeg gå forholdsvis langt, sålenge man makter å fy Ile føl-
gende målsetting: Studiet skal gi en generell juridisk kompetanse. Valg-
friheten bør både gi adgang til å ta visse fag fremfor andre, og å legge
tyngdepunktet på visse deler av stoffet, f.eks. noe mindre privatrett til
fordel for offentligrettslige fag, og omvendt.

Dermed er jeg kommet frem til det neste hovedpunkt jeg finner å
trekke frem: Nemlig behandlingen av selve stoffet. Det sies idag fra
mange kritikere at studiet er pugg av regler, viktige som uviktige, og for
å sitere en dansk student i Juristen 1972 s. 167 flg.: At gjeldende rett
aksepteres og innlæres kritikkløst. Han siervidere: Gjeldende rett skal
ikke være noget tabu, men skal legges åpent frem til diskusjon. Beg-
repet kritisk holdning skal inngå i den overordnede målsetting. — Det
er ikke vanskelig å være enig i slike tanker. Men jeg kan ikke se at de
inneholder noe originalt — enhver universitetslærer oppfatter det nok
som sin oppgave å advare mot kritikkløst pugg, og jeg har ennå tilgode
å se en lærer som omgår gjeldende rett med tabu-forestillinger, og som
ikke skal kunne være gjenstand for en kritisk analyse. Men når dette er
sagt, vil jeg også understreke at det er min faste overbevisning at det er
en lang rekke regler og rettsdata, som f.eks. dommer, som må læres. Og
selv om man måtte mene at vi idag legger for liten vekt på de
lege ferenda-betraktninger og rettspolitiske argumenter, er dette ikke
forhold som berører studiets struktur. Det samme gjeider et annet for-
hold som ofte trekkes frem: Studenten får ikke idag noen mulighet for å
se regiene i sosial sammenheng — jussens funks jon i samfunnet forbi-
gåes i nærmest taushet. Også her varierer nok dette fra fag til fag og fra
lærer til lærer. Jeg er enig i at man gjennomgående har vært noe for
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tilbakeholden på dette punkt. Men her trenger juristen hjelp fra sosio-
logene, og jeg vil uttrykk for at sosiologene har vist liten evne og vilje
til å gi oss denne hjelp. Det er mitt håp om at fremtiden her vil bli en
annen. Men også her står vi overfor spørsmål som i liten grad berører
studiets struktur. Igjen er det innen det enkelte fag og ved presentasjonen
av dette endringene bør finne sted. Min mening er således at kunns-
kapene om rettsreglenes samfunnsmessige funks jon og om de verdinormer
som ligger til grunn for de enkelte regler og rettsinstitutter, må gis i
tilknytning til studiet av selve regiene og ikke i form ,av egne, adskilte
»samfunnsfag».

De spørsmål jeg nå har skissert, henger i betydelig grad sammen med
den eksamensordning som man har ved de enkelte universiteter. Her
byr forholdene i de nordiske land på store ulikheter. I Norge har vi i
løpet av studietiden, som nå ligger på ca. 6 år, bare tre eksamener.
Efter 1 år avlegges eksamen, som er skriftlig, i familie- og arverett samt
avtalerett. 2 ½ år senere går studentene opp i resten av privatretten
samt rettshistorie, skatterett og sosialøkonomi. 3. avdeling, som avlegges
ca. 2 år senere, omfatter så den offentlige rett, strafferett og prosess,
rettskilder og rettssosiologi. De skriftlige oppgaver dominerer eksamen,
og studentene skal løse både praktiske spørsmål og fremstille teoretiske
emner. Det er ingen obligatorisk undervisning. I de øvrige nordiske land
er det som kjent en lang rekke deleksamener i de enkelte fag. I Norge
mener vi vår eksamensordning motvirker pugg av enkeltregler og
fremmer forståelsen for sammenhengen i rettssystemet, samtidig som
det gjør det mulig såvel i undervisningen som i eksamensoppgavene å se
de enkelte problemer i et videre perspektiv. Et lite poeng i denne for-
bindelse er også at eksamensbesvarelsene i det alt vesentlige rettes av
jurister fra de praktiserendes rekker, advokater, dommere, departments-
j urister, som også deltar i oppgavegivningen. Dette burde også bidra
til en viss avteoretisering. I valget av oppgavetyper får man i et slikt
system store muligheter til å prioritere den holdning til de juridiske stoff
som man mener studentene bør innta. En annen sak er at vi i Norge
ikke på langt nær har brukt de muligheter som her står til rådighet.

La meg avslutningsvis bare si dette: Juristutdannelsen idag har sine
svakheter som ligger forholdsvis klart i dagen. Disse svakheter berører
dog efter min oppfatning ikke selve grunntrekkene i studiet, og jeg finner
ikke at store reformer er aktuelt. Såvel mitt skriftlige referat som mitt
inniegg idag skulle vel klart gi beskjed om hvor jeg mener det er grunn
til å gjøre noe. Og la meg så helt til slutt være litt provoserende: Jeg
mener at studiet også i fremtiden må legge betydelig vekt på å gi studen-
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tene kjennskap til de gjeldende regler innen de enkelte fagområder,
og gi veiledning til å anvende disse regler. Det har vært innvendt at
jussen dermed ikke lenger blir noen vitenskap, men et håndverk. Jeg
kan være enig i det. Men hva galt er det i å være en god hånd-
verker?

Korreferenten, professor Edward Andersson, Finland:

I princip borde man vid val av referent och korreferent för ett diskus-
sionsämne tillse, att dessa båda personer har rätt olika grunduppfatt-
ningar om det ämne som skall diskuteras. På så sätt skulle man garantera,
att problematiken blir möjligast allsidigt belyst, och skapa ett gott under-
lag för en kanske skarp diskussion, i vilken olika åsiktsriktningar kommer
fram. — I det här ämnet har valet av korreferent inte slagit väl ut i
denna mening: vid en grundlig genomläsning av referentens, prof. Lödrups
förtjänstfulla diskussionsinledning har jag konstaterat att jag på nästan
alla punkter är av samma mening ifråga om slutsatserna och i stort sett
även om.motiveringen.

Den enda punkt, på vilken jag hyser en klart avvikande mening, är
frågan om inträdesbegränsningar till de juridiska studierna. Men då jag
inte betraktar denna fråga som central med tanke på examens- och
studieordningen, vill jag inte begagna tillfället till at pi denna punkt
polemisera mot inledaren. Frågan om dylika begränsningar är uppen-
barligen nationell, medan juristutbildningen som sådan enligt min mening
borde i princip kunna lösas enligt samma riktlinjer i de olika nordiska
länderna, utan att detta dock är något självändamål. Men jag vill nämna,
att vi ända sedan 1948 i Finland har haft en inträdesexamen för sökande
till juriststudier och att det med ett stigande antal sökande blivit allt
svårare att komma in. Medan på 1950-talet alla sökande med rimliga
förutsättningar togs in, har vi nu ett numerus clausus-system, enligt
vilket knappt 500 av mer än 3.200 sökande tas in till våra två fakulteter.
Detta har medfört en klart bättre kvalitet på studenterna vid fakulteten,
nedgång av avbrottsprocenten från ca. 45 till kanske 15 och en avsevärd
förkortning av studietiden, som nu torde hålla sig i genomsnitt blott litet
utöver de som norm uppställda 4 ½ år. Även om nyssnämnda positiva
konsekvenser inte beror enbart på intagningsbegränsningarna skulle jag
hävda, att vi i Finland i stort sett varit nöjda med det tillämpade systemet.

Då jag på de flesta punkter omfattar prof. Lödrups tankegångar och
alltså inte kan polemisera mot dem, skall jag försöka ge en bild av den
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diskussion som i Finland under de senaste åren förts kring juristutbildnin-
gen. På det sättet försöker jag genom att delge andras argument och
förse dem med mina egna kommentarer skapa en grund för den fortsatta
diskussionen.

Jag måste börja med att i korthet redogöra för den nuvarande fin-
ländska juristutbildningen, som dock kan kort karaktäriseras med att
den står rätt nära systemet i Sverige. De juridiska studierna består av
1   -   2 terminer med grundkurser och nationalekonomi och därefter av de
olika juridiska ämnena, (13 st.) som tenteras ett efter ett i en rätt bestämd
ordning. I ett valfritt av dessa ämnen skall djupare kunskaper uppvisas
(=cum laude-vitsord) och dessutom skall studenten i detta eller något
annat ämne skriva uppsatser och en avhandling. Minimikraven på en
godkänd avhandling ställs dock rätt lågt och genomsnittsstudenten torde
inte använda mer än 1 - 3 månader för sina skriftliga uppgifter. Varia-
tionen är dock stor.

Den finländska juristexamen är alltså i stort sett likadan som mots-
varande examen i de övriga nordiska länderna. Den tar sikte på ett slags
allmän juristkompetens och förutsätter därför, att alla studerar i stort sett
samma saker. Alla »traditionella» juridiska ämnen finns med och har
ungefär samma tyngd om också inte samma omfattning. Icke-juridiska
ämnen studeras i ringa utsträckning och valfriheten inskränker sig i stort
sett till rätten att välja det ämne, i vilket fördjupning skall ske. Examen
är »jämntjock» i den meningen, att den saknar tyngdpunkt. Studiesättet
är alltför inlärningsbetonat och osjälvständigt och möjligheterna att under
studierna fördjupa sig i dagsaktuella juridiska problem är ringa. Också
många andra invändningar finns att anföra mot studiernas uppläggning i
dag. Ofta säger man, att studierna tar främst sikte på att utbilda dom-
stols jurister, trots att domstols juristernas andel av juristkåren fortgående
sjunker och de flesta jurister behöver helt andra färdigheter.

Utgångspunkten för varje reform av juristutbildningen bör vara en
målsättningsanalys. Men jag företräder själv en ganska stark skepsis
gentemot djupgående målsättningsdiskussioner; de har en tendens att
utgöra tvister kring ord eller på annat sätt vara så diffusa, att de inte
leder till klart märkbara resultat. Inte sällan utgör målsättningsdiskus-
sionen nuförtiden det forum, där man i allmänna ordalag tar fasta på alla
fel i det rådande systemet, blåser upp dem och utdömer allt gammalt, utan
att kunna sätta i stället annat än allmänna fraser. Ibland är utdömandet
av allt gammalt betingat mera av allmäntpolitiska målsättningar än av
ett osjälviskt uppsåt att åstadkomma förbättringar på det område som
diskussionen gäller. Så har t.ex. diskussionen om juristutbildningen i
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Finland alltför mycket präglats av en önskan att »bryta juristväldet och
-hegemonin» på särskilda områden av samhällslivet.

För egen del ser jag som en central utgångspunkt frågan om vad
juristerna har för uppgifter i framtidens samhälle. Jag kan inte tro, att
juristernas roll kommer att i grund förändras. Det kommer alltid att
finnas sådana traditionella juridiska yrken, för vilka det behövs personer
med en solid juridisk utbildning. Jag tänker på domare, advokater,
affärsjurister samt jurister inom den offentliga förvaltningen, av vilka
grupper de två sistnämnda visserligen är mycket ohomogena. Min mening
är att juristutbildningen fortfarande bör inriktas främst på att utbilda
dugliga företrädare för de centrala juridiska yrkena. Jag håller helt med
huvudreferenten om att vi inte skall reformera juristutbildningen bara för
att hålla kvar juristernas konkurrenskraft gentemot samhällsvetarna på
sådana områden, där dessa kanske erhållit en lämpligare utbildning. Det
är en fullt naturlig utveckling att samhällsvetarna slår ut juristerna på
vissa områden av den offentliga förvaltningen, beroende redan på att
denna ändrat karaktär, men det återstår så många områden där inga
samhällsvetare kan ersätta juristerna. För övrigt har jurister ofta i det
praktiska livet visat sig behärska även sådana färdigheter, som är centrala
inom samhällsvetarutbildningen, medan man har sett ytterst få exempel
på att icke-jurister kunnat bemästra rent juridiska problem.

Personligen ställer jag mig skeptisk till blandade examina med t.ex.
hälften samhällsvetenskapliga och hälften juridiska drag. Sådana blan-
dade examina har utan större framgång prövats på åtminstone i Sverige
och i Finland. Jag tror att man skall ha en klar tyngdpunkt, antingen
juridisk eller samhällsvetenskaplig. Om tyngdpunkten är juridisk, tror
jag inte mycket på det ändamålsenliga i att tillföra examen ett större
antal obligatoriska icke-juridiska ämnen: t.ex. det betyg i national-, före-
tags- eller social ekonomi, som ingår i alla våra länders juridiska examina,
innebär blott en tämligen ytlig introduktion. Men å andra sidan är det
klart, att vissa icke-juridiska ämnen är nyttiga komplement till juristut-
bildningen, där denna har en bestämd tyngdpunkt. Jag finner det fullt
motiverat att inom vissa gränser utöka möjligheterna att infoga i en
juridisk examen även samhällsvetenskapliga ämnen och varför inte även
språk od. Men allt detta ser jag som en del av den stora frågan om
valfrihet, till vilken jag skall återkomma.

Även i Finland är en mycket vanlig invändning mot de juridiska
studierna den, att de tar sikte på inlärning av paragrafer, utan att beakta
rättsreglernas samhälleliga implikationer. Jag är beredd att rätt långt
ge kritikerna rätt på denna punkt. Det finns stora möjligheter att i detta
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avseende förbättra juristutbildningen. Men det kan inte ske genom att
man gör ett eller ett par nya samhällsvetenskapliga ämnen obligatoriska,
utan det sker lämpligen genom att den juridiska undervisningen och de
juridiska läroböckerna förbättras och görs mångsidigare. Samtidigt bör
man ha klart för sig att häri även ligger vissa nya risker för indoktrine-
ring; en ensidig framställning av rättsreglernas eller vissa rättsreglers
funktion i samhället kan vara sämre än ingen sådan framställning alls.
Inte sällan har de, som ropar högst på en större samhällstillvändhet hos
den juridiska undervisningen, en rätt ensidig uppfattning om vilka
omständigheter som härvid borde betonas. Men trots detta ser jag det
som ett angeläget önskemål att den juridiska undervisningen mera än hit-
tills observerar rättsreglernas funktion och plats i det samhälleliga
skeendet samt deras faktiska verkningar, där dessa skiljer sig från de
verkningar, som avsetts eller ter sig »naturliga». Samtidigt hävdar jag
bestämt att det är oriktigt att påstå, att dessa frågor generellt skulle
ha försummats i juristutbildningen: fråga är igen om graden, inte om
arten, och läget varierar mycket mellan olika ämnen och olika enskilda
lärare. Så kommer det även i framtiden att vara, oberoende av vad man
besluter i saken.

Det juridiska stoff som ingår i juristexamen växer oavbrutet. Både
lagstiftningen och litteraturen utökas ständingt. Redan av detta följer, att
vi måste underkasta den hittills gällande principen om att jurister skall
veta litet om allt en kritisk prövning. Det har tydligt visat sig, att de
traditionella juridiska ämnena haft ett klart försteg i kampen om utrymme
inom juristexamens ram, medan nyare ämnen haft svårt att göra sig
gällande. Vi har exempel på detta i alla länder. Min bestämda upp-
fattning är, att juristutbildningen blivit ytligare på grund av kunskaps-
stoffets tillväxt. För att stoppa denna utveckling finns det intet annat
medel än att gå in för en viss valfrihet. Vi måste inse att vi inte ens i
teorin mera kan kräva, att den blivande juristen skall lika ingående sätta
sig in i alla delar av juridiken. Det måste dock finnas ett visst minimi-
mått av allmän juridisk bildning, som bör krävas av varje blivande
jurist, men därutöver måste vi acceptera en valfrihet.

Såsom huvudinledaren framhållit, innebär valfrihet att eleverna stu-
derar sådana ämnen som intresserar dem, vilket i sin tur ger bättre
studieresultat. En måttlig valfrihet bör inte anses leda till att juristexa-
men förlorar sin enhetliga karaktär och juristen sin »allmänna kompe-
tens». Har man en järnranson juridisk kunskap, som krävs av alla, och
kompletterar man den med en god metodisk färdighet att sätta sig in i
nya frågor, kan man alldeles väl bibehålla den allmänna kompetensen
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även i ett system med ganska långtgående valfrihet. Specialisering
betyder nämligen fördjupning och fördjupning i ett ämne eller en ämnes-
grupp ger i regel färdighet att på egen hand sätta sig in i en annan
ämnesgrupp. Det vore en olycklig utveckling om studenterna tvingades
att redan under studierna välja bland ett antal alternativa juristbanor
samtidigt som de väljer bland ett antal studieriktningar eller alternativa
ämnen. En helt annan sak är att det alltid bör finnas möjligheter för
färdiga jurister att komplettera sina studier på sådana punkter, som
blivit aktuella under yrkesverksamheten. Överhuvud är det väl så, att
kompletteringsskolningen av jurister är den punkt, där det allra mest
brustit på universitetsnivå. Helt oberoende av att juristorganisationerna
och många andra anordnar olika former av fortsättningsutbildning menar
jag nämligen, att tillgång till sådan bör stå till buds även vid universiteten.

Jag har förstått dagens diskussionsämne så, att det tar sikte på juris-
ternas grundutbildning eller utbildningen av »vanliga» jurister, juris-
kandidater, medan den i och för sig mycket viktiga utbildningen av
vetenskapsmän inte avses. Jag betraktar det också som en självklarhet,
att man inte på utbildningen av den vetenskapliga återväxten kan tillämpa
samma tankegånger som på grundutbildningen. Samtidigt konstaterar jag
i förbigående, att utbildningen av jurisdoktorer och andra lärare för de
juridiska fakulteterna har varit mycket eftersatt och att även där krävs
förbättringar.

Debatter kring väsentliga ting förs lätt i skev riktning, om man kopplar
samman olika åsiktsriktningar med vissa slagord och inte grundligt ana-
lyserar de reella fakta, som de olika uppfattningarna står för, och det
reella innehåll slagorden har. Så har skett i Finland i frågan om jurist-
utbildningen. I en kommitté, tillsatt av de juridiska fakulteterna, vilken
gav sitt betänkande våren 1971, blåstes enligt min mening utan skäl upp en
konflikt mellan å ena sidan en grupp, som talade för en juristexamen
uppbyggd under de två sista studieåren kring rätt stora valmöjligheter,
ett temaseminarium, ett skriftligt arbete och prestationspoäng för olika
delprestationer, och å andra sidan en grupp, som baserade sitt (tänkande
på de två orden grupparbete och problemcentrering. De olika juridiska
ämnena skulle enligt denna åsikt brytas sönder och i stället skulle komma
undervisningspaket, »problemhelheter», vilka skulle variera från år till
år. De studerande skulle inte syssla med inlärning av kunskap, utan de
skulle syssla med att själva »skapa kunskap».

Jag är gärna med på, att alla åtgärder som kan åstadkomma en för-
ändring av de juridiska studiernas karaktär av korrespondensstudier eller
brevinstitut med ett ringa antal föreläsningar, tentamensläsning och
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skriftliga tentamina, är välkomna. Grupparbete är i hög grad önskvärt,
att redan under studietiden få syssla med att lösa aktuella viktiga frågor
vore säkert mycket sporrande och, hävdas det, ur mentalhygienisk syn-
punkt är dessa arbetsformer mycket bättre än tentamensläsning. Allt
detta är riktigt, men vi får trots det inte okritiskt kasta oss över reformer
i denna riktning, utan att undersöka, vilka svårigheter och nackdelar de
för med sig.

Vad grupparbete beträffar, är det en god arbetsform, ifall vissa
förutsättningar är uppfyllda. Det skall finnas en ledare, som håller
trådarna i sin hand, och det skall finnas medhjälpare av olika utbild-
ningsnivå, vilka kan tilldelas separata smärre uppdrag inom ramen för
helhetsuppgiften. Det skall helst finnas en myckenhet av empiriskt arbete
att göra. Givetvis bör en äldre lärare ha ansvaret för det hela och
trådarna i sin hand och åtminstone i många fall kan yngre lärare och
fortsättningsstudenter medverka i arbetet. Men alla områden av juridiken
är inte ägnade för grupparbete och i det verkliga livet har juristerna inte
heller alltid möjlighet att arbeta i grupp. Då det är fråga om studier,
kommer dessutom bedömningssvårigheter in i bilden. Jag tror fullt och
fast på, att minsta motståndets lag regerar majoriteten av alla studenter.
Vid grupparbete är risken för, att någon kan komma igenom sina studier
utan eget kunnande och med ett minimum av eget arbete, enligt min
mening en klar realitet. Ju större grupperna är, desto större är risken
för detta. Blott för en dogm, dogmen om grupparbetets allena salig-
görande verkan bör vi inte slopa alla de principer, som det nuvarande
examenssystemet bygger på.

Det jag sagt emot grupparbete bör inte förstås så att jag avvisar
grupparbete som ett sätt för att modernisera de juridiska studierna. Jag
tror att det är seminarieinstitutionen som framför allt kräver en kraftig
uppryckning. Seminariet, som är en aktivare arbetsform än tentamens-
läsning, bör vara studiernas tyngdpunkt under deras slutskede; lärarna
bör ägna mycket tid och ansträngning åt att planera och leda seminariet
och det bör utformas så, att man väljer ett större tema, vars enskilda del-
problem kan ges åt seminariets enskilda deltagare för penetrering. Detta
är ett slags grupparbete, som har den stora fördelen med sig att alla
seminariedeltagare är rätt väl insatta i varandras problematik, vilket är
en garanti för fruktbara diskussioner, i motsats till vad nu är fallet, då
de övriga seminariedeltagarna inte är insatta i den aktuella referentens
problem.

Vad grupparbetet beträffar, gäller det alltså närmast att lösa frågan
om hur det kan inordnas i ett bedömningssystem och vilken andel det skall
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få av den totala arbetsmängden som krävs för jur.kand.-examen. Men jag
kan inte acceptera tanken, att enbart deltagande i en arbetsgrupp under en
viss tid godtas som en självständig prestation. Ett grupparbete kring ett
visst tema ger dessutom alltid en högst begränsad kunskapssektor, vilken
inte uppvägs av den metodiska färdighet och fördjupning, som veder-
börande kanske i stället förvärvat. Därför måste grupparbetet utgöra
bara en del, om också en viktig del av studierna.

Jag sade redan att grupparbete enligt min mening passar bäst på de
områden, där empiriskt arbete skall utföras. Även om de juridiska stu-
dierna kan och enligt min mening även bör utvecklas i mera empirisk
riktning, kan de dock aldrig i detta avseende jämföras med t.ex. natur-
vetenskapliga studier. Även detta faktum uppställer vissa gränser för
grupparbete vid de juridiska studierna. Rättssociologin är bara ett av de
juridiska ämnena; att i alltför hög grad inrikta studierna på de rättssocio-
logiska frågeställningarna för knappast juridiken och juristernas yrkes-
kunskap framåt.

I nära anknytning till frågan om grupparbete står frågan om vad de
juridiska studierna skall inriktas på efter det en nödvändig, men troligen
ganska knapphändig helhetssyn inhämtats. Jag håller gärna med dem som
yrkar på att studierna skall inriktas på verklighetsnära problem, inte på
teoretiska spekulationer. Men samtidigt är jag inte beredd att erkänna,
att man för närvarande skulle i högre utsträckning syssla med förlegade
frågor. Däremot har man troligen i regel inte varit beredd att ta itu med
sådana problemställningar, som har starka politiska implikationer. I och
för sig är detta lätt förståeligt, för de juridiska studierna har inte givit
tillräcklig grund för allsidig analys av dessa frågor. Detta är i och för
sig en brist, som vid förnyelsen av juristutbildningen borde kunna avhjäl-
pas. Men att ge studenterna de nödiga hjälpmedlen härför är ingen liten
uppgift. Jag tror att det även i fortsättningen i regel kommer att vara
så, att juristerna först efter studietiden kommer att småningom få insikt
om rättsreglernas reella funktion i samhället. Men i den mån det är
möjligt att redan under studierna ge sådan insikt, bör vi försöka utforma
studierna så att den kan ges.

Juridiken är ett omfattande fält. Samtidigt som jag har talat starkt
för ökade möjligheter till specialisering, vill jag också understryka att
en alltför långtgående specialisering är av ondo. Särskilt olyckligt vore
det enligt min mening, om dagsaktuella sk. pop-ämnen skulle får en allt-
för stark plats på studieschemat. Då man i Finland har föreslagit, att
den senare hälften av studierna (= 2 år) borde i dess helhet ägnas åt
grupparbete på en enda sk. problemcentrerad stor arbetsuppgift och att

i
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de arbetsuppgifter, som varje läsår står till buds, borde fastställas på
basen av något slags allmän »demokratisk» omröstning, har jag kraftiga
invändningar att göra. Det skulle inte vara möjligt att, med beaktande
även av lärarresurserna, finna tillräckligt många ämnen som är lämpliga
för grupparbete i 20—40 personers grupper, utan följden bleve en tom-
gång. Vidare skulle ämnesvalet med stor sannolikhet bli ensidigt och
alltför mycket inriktat på dagsaktuella frågor och ämnen. På dessa
områden skulle utbildas alltför många specialister. Andra ämnesområden,
på vilka vidareutbildat folk också behövs i samhället men vilka inte har
samma aktualitetsvärde, skulle inte ha möjlighet att hävda sig. Jag har
svårt att tro att detta slags studier skulle ge de studerande en riktig bild
av juridikens problem sådana de i praktiken uppenbarar sig för de flesta
jurister.

Kanske har min framställning nyss varit alltför färgad av min syn
på vissa internt finländska meningsolikheter, som sannolikt saknar bär-
vidd utöver Finlands gränser. Men jag tror vi kan enas om, att då jurist-
utbildningen nu är föremål för reformsträvanden i alla nordiska länder,
bör vi inrikta oss på två huvudsynpunkter: 1. Juristerna har en speciell
uppgift i samhället; regleringen av de olika samhällsfunktionerna blir
alltmer omfattande och därför behövs personer med klart juridisk huvud-
skolning fortfarande. 2. Juristernas funktioner i samhället har förändrats
i och med att samhällsuppgifterna har förändrats; av juristerna krävs
inte mera bara paragrafkunskap, utan kännedom om allehanda livets
realiteter. Jurister utan någon insikt i samhällsvetenskapligt tänkande
och metodik kan på många områden inte väl fylla sin plats i ett samhälle,
där planering och ändamålsenlighetsöverväganden är mångfalt viktigare
än den rena lagtillämpningen.

För att kunna utbilda bättre jurister bör vi öka kraven. Med detta
menar jag att det finns en mängd saker som en jurist i våra dagar borde
veta men som inte ingår i hans examen. Vid en reform av juristutbild-
ningen bör dessa saker kort och gott tas med. Men för att inte studie-
tiden, som redan nu i genomsnitt är för lång, skall ytterligare öka, måste
vi komma med strykningar och rationalisering på vissa andra punkter.
Det råder troligen rätt stor enighet om, att juristutbildningen idag belastas
av endel dött stoff, som kan utrensas, men det är svårare att nå enighet
om vad detta döda stoff är. Professorerna är inte de rätta personerna
att i sitt eget ämne bestämma detta, men lika litet kan studenterna
ensamma bedöma den saken. Vad rationaliseringen beträffar, är det
undervisnings- och inlärningsmetoderna som är aktuella. Utan tvivel
finns det härvid åtskilligt att förbättra i form av minskad utantilläsning
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och effektivare undervisning i små grupper, förbättrade läroböcker, tätare
tentamenstillfällen med mera. Men vi skall inte i samband med ratio-
naliseringen sänka kraven, utan vi skall i allt väsentligt kräva minst
lika mycket som tidigare har krävts.

Jag ser i vissa strömningar åtminstone i Finland i dag en undervärde-
ring av kravet på kunskap i förhållande till önskvärdheten av ideologisk
medvetenhet: man menar att en ideologiskt medveten person kan lösa
alla problem med ett minimum av kunskaper. Inte minst på området
för lex ferenda har jag tyckt mig skönja denna inställning. Jag är också
bekymrad över en överbetoning av lex ferenda-frågorna. Visst är det
viktigt att lagstiftningen utvecklas och helt klart är det enligt min mening,
att juristkåren aktivt går i spetsen för denna utveckling. Men utveck-
lingen av lagstiftningen måste bygga på den lagstiftning och rättspraxis
i anslutning därtill, som gäller nu. Utan ingående kunskap om och analys
av gällande rätt kan man i regel inte på ett meningsfyllt sätt utveckla
lagstiftningen. Därför gillar jag inte den nonchalans för gällande rätt som
tar sig uttryck i en inriktning av studierna alltför mycket mot lex ferenda.
Och framför allt behöver samhället en stor mängd jurister, vilka så väl
som möjligt behärskar det gällande rättssystemet. Det är blott en liten
del av juristerna som kommer att syssla med lagberedning. På dessa
jurister kan vissa speciella krav ställas men frågan är, om dessa krav kan
uppfyllas under grundutbildningen. I varje fall skall vi inte lägga upp
studierna för alla jurister med tanke på att en liten del i framtiden skall
syssla med lagstiftningsuppgifter.

Från detta kommer jag även till min sista synpunkt, nämligen frågan
om vi skall räkna med att juristutbildningen vid universiteten kan resul-
tera i en färdig produkt, i en jurist som är omedelbart klar att sköta
olika juristuppgifter. Det har ofta sagts, att juristutbildningen är alltför
teoretisk och att de utexaminerade unga juristerna inte ännu är färdiga,
utan att först en tids praktik gör dem kapabla till självständigt jurist-
arbete. Onekligen är detta i regel riktigt. Men jag ser inte detta som
en allvarlig brist: inte heller på något annat område torde nyutexami-
nerade personer vara kapabla att sköta konkreta arbetsuppgifter lika väl
som en erfaren äldre kollega. Detta ligger i sakens natur. Vi skall
alltså inte dra slutsatsen, att det praktiska arbetets andel av de juridiska
studierna borde kraftigt ökas eller att man kanske borde kräva något
slags praktik före avläggande av examen. Sådana krav är bara ägnade
att förlänga studietiden utan att ge motsvarande nytta. Var skall juristen
lära sig teoretiska och principiella frågor om inte vid universitetet? Lär
han sig dem inte där, kommer han kanske aldrig att lära sig dem. Tids
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nog hinner han förvärva den erforderliga praktiska kunskapen på det
område, där han kommer att göra sin insats som jurist.

Sammanfattningsvis vill jag alltså säga, att det behövs en betydande
förnyelse av juristutbildningen men att vi inte skall förledas till att
betrakta den nuvarande utbildningen som alltigenom dålig. Redan den
roll juristerna spelat i samhället i alla nordiska länder visar, att deras
utbildning varit en god grund att bygga på. Liksom huvudreferenten
understryker jag, att utbildningen av jurister i första hand skall ta sikte
på de färdigheter som behövs på traditionella juristbanor. Här är det
önskvärt med en fördjupad kunskap i juridik, inklusive metodisk för-
måga och kännedom om rättsreglernas samhälleliga implikationer. De
olika samhällsvetenskapliga aspekterna borde inarbetas i undervisningen,
medan jag är skeptisk emot ökade krav på obligatoriska fristående
samhällsvetenskapliga ämnen. En ökad möjlighet till valfrihet är däre-
mot säkert påkallad och därvid kan valfriheten utsträckas även till icke-
juridiska ämnen.

Advokat, dr. jur. Jørgen Hansen, Danmark:

Hr. ordførende, mine damer og herrer,

Som praktiserende advokat føler jeg trang til at fremkomme med nogle
bemærkninger til den udvikling af den juridiske uddannelse, som vi oplever i
disse år, specielt i Danmark.

Vi har i Danmark igennem de sidste 10—15 år oplevet en række ændringer
af studiet og af undervisningen på universitetet, ændringer som i større eller
mindre grad er udtryk for en akcept af en række ungdomsfilosofiske betragt-
ninger, ændringer som i stigende grad har ført studiet væk fra de faglige proble-
mer. Udviklingen går i øjeblikket klart i retning af, at pensa, der tidligere blev
anset for at være væsentlige, skæres væk. Ændrede eksamensformer svækker
kravene til kandidaternes faglige viden. Såkaldt moderne undervisningsmetoder
fører til, at væsentligt mindre stof bliver berørt inden for timerne end tidligere,
og at en ændret holdning til de faglige kravs betydning fører til, at meget tid
anvendes på socialpolitiske og filosofiske diskussioner, der ud fra en faglig vur-
dering forekommer at være af ret begrænset værdi.

Virkningerne heraf er begyndt at vise sig, idet de juridiske kandidater, vi
i disse år uddanner i Danmark, er ved at blive fagligt ukvalificerede som med-
arbejdere og kolleger blandt praktiserende advokater.

Den, der skal virke i erhvervet som professionel juridisk rådgiver og først
og fremmest som advokat, må i uddannelsesmæssig henseende opfylde to krav:
For det første skal den professionelle rådgiver have en meget bred uddannelse,
der giver ham et dybt kendskab til de faglige problemer. Denne uddannelse skal
tilvejebringe et stort kombinationsfelt, så stort som overhovedet muligt. Den
professionelle juridiske rådgiver skal selv finde de problemer af juridisk art, der
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knytter sig til det spørgsmål, hvori han skal rådgive. Har den professionelle råd-
giver ikke et stort kombinationsfelt, kan han ikke påtage sig en rådgivningsopgave.
Man må forudse, at han ikke opdager de problemer, der knytter sig til de spørgs-
mål, han skal rådgive i.

Grundlaget for et kombinationsfelt er viden.
For det andet skal den professionelle rådgiver have en specialviden inden

for det område, hvor han særlig ønsker at virke. Kravet om en bred, dyb juridisk
uddannelse og kravet om specialviden lader sig kun uddannelsesmæssigt forene,
hvis man gennemfører uddannelsen på forskellige niveauer. Det har man altid
gjort, således at uddannelsen tog sig af den brede del og tilvejebragte den viden,
som var grundlaget for det store juridiske kombinationsfelt. Og erhvervene påtog
sig at uddanne de juridiske kandidater i specialer. Denne balance er ved at blive
forstyrret. Det er meget flot at sige, som jeg har hørt det sagt af en juridisk
professor i Danmark, at det ikke er universiteternes opgave at uddanne advokater.
Svaret må være at selvfølgelig er det ikke universiteternes opgave at uddanne
advokater, og det har universiteterne heller aldrig nogensinde gjort. Det har
advokatstanden gjort. Men det er universiteternes opgave at give den stude-
rende en sådan viden, at han i faglig henseende opfylder de krav som er forud-
sætningen for, at han kan virke som jurist i samfundet. Dette krav fastsættes
ikke på universitetet. Dette krav fastsættes af det samfund, hvori juristen skal
virke og udøve sin gerning. Universitetet er ved at svigte sin opgave på dette
punkt og sætter derved erhvervet i den situation, at erhvervet må supplere uni-
versitetsuddannelsen med en basisuddannelse for at bringe de juridiske kandidater
op på et fagligt niveau, som de havde for bare 10—15 år siden. En sådan supple-
rende basisuddannelse er vi i Danmark ved at planlægge blandt nogen større advo-
katkontorer, som har erkendt den faglige utilstrækkelighed hos de juridiske kan-
didater, der i de kommende år vil udgå fra universiteterne i Danmark.

Bliver forsøget en succes, er der ingen grund til at tro, at idéen ikke vil brede
sig, og så vil der ske det, at en del af erhvervet vil overtage en del af den grund-
læggende juridiske uddannelse, som tidligere lå på universiteterne, og jeg synes,
at vi skal diskutere hensigtsmæssigheden af en sådan udvikling her idag. Skal
erhvervet bygge en supplerende juristuddannelse op, er det et meget stort spørgs-
mål, om det samfundsmæssigt set kan siges at være af nogen værdi og være
nogensomhelst forbedring i forhold til det, som de ungdommelige filosoffer hæv-
der, at de har gjort for en forbedring af den juridiske uddannelse.

Skal erhvervene overtage en væsentlig del af juristuddannelsen, kan noget
sådant kun ske i forbindelse med en delvis ophævelse af den af fakulteterne sty-
rede uddannelse af jurister. Den del af juristuddannelsen, som erhvervet skaber,
vil blive styret af erhvervene, noget man hidtil har anset for uønskværdigt ud
fra en uddannelsesmæssig betragtning. Uddannelsestiden vil blive forlænget,
og uddannelsen vil samfundsmæssigt blive væsentligt dyrere end idag. Gennem-
fører erhvervene en supplerende juristuddannelse, må man forudse en klasse-
deling af jurister til den største skade for de jurister, som kun har universitets-
uddannelsen og som ikke har evnet eller ikke har fået lov til at gennemgå erhver-
vets supplerende juristuddannelse. Personligt tror jeg, at det for uddannelsen
er farligt, hvis uddannelsen styres af erhvervene og ikke af universiteterne.
Men forudsætningen for, at man kan overlade universiteterne frihed til selv at
styre uddannelsen, må være at de faglige krav respekteres. På dette punkt må
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man forudse — det er min opfattelse — at vi i hvert fald i Danmark vil komme
til at spilde en række årgange, og jeg har den dybeste medlidenhed med de
mange unge mennesker, som vi i disse år uddanner, og som vil opdage at de er
ubrugelige til at virke som jurister i samfundet, måske bortset fra at virke som
timelærere på universiteterne.

Juris kandidaten Sten Heckscher, Sverige:

I dagens Hufvudstadsblad talas det om att det nordiska juridiska samarbetet är i
fara. När det är fråga om juristutbildningen tror jag att farhågorna är över-
drivna. Jag vill börja med att säga, att jag är sekreterare i en svensk utredning,
som sysslar med juristutbildningen, och att jag har haft möjlighet att ta del av
Peter Lødrups och Edward Anderssons föredrag i förväg. Jag har också haft möj-
lighet att diskutera frågorna med dem. Jag tror att vår uppfattning om var
problemen ligger och om huvudlinjerna för hur de skall lösas ungefär överens-
stämmer. Jag vill alltså inte polemisera mot dem, även om jag givetvis i vissa
detaljer kan ha annan uppfattning.

Jag ser två huvudproblem, dels differentieringsmodellen, dels frågan om sam-
hällsvetenskapernas ställning i juristutbildningen. Jag tänker tala om samhälls-
vetenskapernas ställning och vill då börja med att påminna om att samhällsveten-
skaplig utbildning egentligen är relativt ny, att man tidigare i stort sett utbildade
läkare, präster, lärare och jurister och att juridisk utbildning var nästan den enda
världsliga utbildning, som stod till buds. Nu har samhällsvetenskaplig utbildning
fått ökat status, och den har haft betydelse också så till vida att juristutbildningen
har fått anspråk på att få del av detta ökade status, som bl.a. har sin bakgrund
i de möjligheter att belägga saker empiriskt, som man har utvecklat i sam-
hällsvetenskaperna. En annan sak som haft betydelse i det sammanhanget
är den ökade medvetenheten om värderingarnas betydelse i det juridiska besluts-
fattandet.

Man har överhuvudtaget på senare år diskuterat juristernas yrkesroll
i ökad utsträckning. Man har ifrågasatt deras ställning och egna föreställning
om sin funktion i samhället, och medborgarnas föreställningar om juristernas
objektivitet. Det här har förekommit i Sverige t.ex. i form av riksdagsmotioner,
som går ut på att det samhällsvetenskapliga inslaget i juristutbildningen skall
ökas. I direktiven för mitt arbete finns angivet att man skall pröva, om det
är möjligt, att inleda juristutbildningen med en allmänt samhällsvetenskaplig
grundkurs. Liknande förslag har framförts i andra nordiska länder. En sådan
grundkurs skulle då vara gemensam för jurister och andra utbildningskategorier
och omfatta ungefär ett år. Den skulle innehålla element av ekonomi, sociologi,
statskunskap och också juridik, och man skulle sträva efter att uppnå vad Edward
Andersson kallar för modeord, som jag skulle kunna kalla för honnörsord, näm-
ligen att den skall vara probleminriktad utan att man närmare talar om vad det
innebär.

Ett av ändamålen med grundkursen skulle vara att öka juristernas kunskap
och föreställningar om sin roll i samhället. Det är i och för sig troligt att allt det
som skulle kunna tänkas ingå i en sådan kurs kan relateras till något juridiskt
område. För varje samhällsföreteelse har väl någon rättslig aspekt lika väl som
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en ekonomisk. Omvänt har ju ekonomiska förhållanden ofta stor relevans för
förståelsen av rättsliga regleringar, och det kan förefalla bestickande att juridik
bara skulle vara en litet speciell form av samhällsvetenskap. I så fall skulle det
kunna vara lämpligt att inleda studierna med en sådan här grundkurs. Och det
är klart att det är en svaghet i nuvarande juridisk utbildning att man i för liten
utsträckning belyser samspelet mellan rättslig reglering och samhällsförhållanden
i övrigt. En sådan belysning är viktig t.ex. för att juristen skall få perspektiv
på sitt arbete och sin funktion, och för att han skall kunna samarbeta med perso-
ner med annan utbildning.

Men om man sysslar med den här frågan slås man av den brist av analys,
som man ägnar det här problemet. Påståendena har i allmänhet varit ganska
lösa, polemiska, utan närmare substans, de har baserats på ofta felaktiga förut-
sättningar, som t.ex. den att juridik i stort sett skulle bestå av straffrättskipning.
Jag vänder mig emot uppfattningen, att likheterna mellan juridik och samhälls-
vetenskap skulle vara så stora i ett brett perspektiv, olikheterna är påtagliga och
det gäller både arbetssituation och arbetsmaterial. Juristen förväntas dessutom
förhålla sig på ett annat sätt än en samhällsvetare till sitt material. Det är skill-
nad mellan metoderna. Det skulle man kunna ägna betydligt mer än de 10 minu-
ter som jag har på mig, jag kan tyvärr inte fördjupa mig i det. Det finns t.ex.
mänga norrmän, som har skrivit intressanta och tänkvärda saker i den frågan.

När det gäller den juridiska forskningen, är den visserligen tidvis mer
samhällsvetenskapligt inriktad, t.ex. när det gäller rättspolitiska forskningsupp-
gifter de lege ferenda eller om vilka effekter faktiska regleringar har på samhälls-
livet. Men juridisk forskning i övrigt och det regelstyrda juridiska beslutsfattan-
det har betydligt mindre med samhällsvetenskap att göra.

Anspråken på samhällsvetenskaplig juristutbildning kan grovt delas in i
två grupper, dels krav på kunskaper som gör det möjligt för en yrkesverksam
att se sin egen och den rättsliga regleringens plats och funktion i ett större sam-
manhang, dels anspråk på mer färdighetsbetonade insikter, t.ex. i bokföring, och
behovet av kunskaper som gör det möjligt för juristen att ta del och bedöma
annat än rättsligt material, t.ex. statistiska data eller rättspsykiatriska under-
sökningar.

När det gäller det första slaget av kunskaper, det här om funktionen, kan
man ju rent allmänt säga, att det är önskvärt att utveckla människors förmåga
att se sin funktion i ett större sammanhang. Det gäller generellt, det är
inget speciellt krav på jurister, även om man med visst fog kan hävda, att
anspråken skall kunna ställas ganska höga på jurister, med tanke på de effekter
deras verksamhet har. Att utveckla den där förmågan är givetvis ett generellt
samhällsmål och inte bara ett mål för utbildningspolitiken; jag vill bara påminna
om ett blygsamt, men dock försök som i Sverige görs med ungefär den här
målsättningen när det gäller domarkarriären, där man vill bredda rekryterings-
grunden för domarkarriären.

Men för att nu återkomma till det här med grundkursen, så tror jag att,
när det gäller att uppfylla det här anspråket, så är det olämpligt med en sådan
här allmänt samhällsvetenskapligt inriktad kurs i början av studierna. Det är
fel att det här inslaget i studierna skall komma först, eller att det skall komma
isolerat, innan studenten lärt sig någon juridik. För den juridiska utbildningens
del, är det mera ändamålsenligt att avsnitten inordnas i sina för juristerna respek-
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tive naturliga sammanhang. Då blir de samhällsvetenskapliga inslagen t.ex. väl
förenliga med god yrkesförberedelse.

Som komplettering till det här kan man tänka sig alla möjliga olika övningar.
Det finns t.ex. i Amerika någonting som kallas för Liberal education seminars, som
man skulle kunna översätta med konfrontationsövningar, som innebär att
människor med olika utgångspunkter diskuterar problem med gemensamma
infallsvinklar. Låt oss ta expropriationsproblemet eller miljöproblemet osv.
som har ekonomiska, juridiska o.a. infallsvinklar. En sådan typ av samhälls-
vetenskap är pedagogisk, funktionell och mera avpassad att öka utbildningens
värde än elementära och isolerade samhällsvetenskapliga kunskaper, som man
förvärvar i början av utbildningen.

Och målet för utbildningen i detta avseende är att jurister inser samman-
hangen mellan rättslig reglering och andra samhällsförhållanden. T.ex. någonting
om den ekonomiska bakgrunden till marknadsrättslig reglering eller om straff-
rättsskipningens plats i ett större socialt kontrollsammanhang. Men då är det
också nödvändigt att ge de kunskaperna i samhällsvetenskap tillsammans med
de juridiska kunskaperna eftersom det är samspelet, som skall belysas.

När det gäller det andra anspråket på samhällsvetenskap, det mer färdig-
hetsbetonade, så är det fråga om enormt olika krav. Man kan komma väldigt
långt, man kan komma så långt som kunskaper i atomenergi för jurister i svenska
industridepartementet eller kunskaper i glasblåsning för företags jurister från
Småland, eller dylikt och det måste finnas någon gräns för vilka anspråk man
i det avseendet kan ställa på högskoleutbildningen. Den måste även i framtiden
vara mera generellt inriktad och försöka fånga upp mera generella krav. Jag tror
att det är fruktbart att skilja mellan å ena sidan sådana kunskaper som alltid,
eller nästan alltid blir relevanta för de flesta jurister och sådana som är mera
sällsynt förekommande. Till den första gruppen kan man då föra t.ex. ett all-
mänt ekonomiskt inriktat ämne, viss företagsekonomi, bokföring, något om statis-
tik, som jag tror är ett försummat område för jurister. Man saknar väldigt
mycket den kvantitiva aspekten i sitt tänkande och det tror jag verkligen är en
svaghet. Jag tror också att det är lämpligt att peka på ADB. Man har utom-
lands t.ex. gjort vissa försök med att lägga juridiskt källmaterial på data, och
det har ju ganska intressanta implikationer för juridiskt arbete.

Men det är — för att knyta ihop det här — så att juristernas anspråk på sam-
hällsvetenskap överensstämmer inte med samhällsvetenskaparnas anspråk på
samhällsvetenskap, lika lite som samhällsvetarnas anspråk på juridik överens-
stämmer med juristernas. Det är fråga om olika anspråk, och jag
tror det är orealistiskt att tro att man egentligen skall kunna lösa dem ihop även
om det kan vara möjligt att göra det ibland. Och anspråken på att den färdiga
juristen skall vara i stånd att se rättssystemet och sin egen funktion i samhället
leder i och för sig inte nödvändigtvis till att hans kunskaper i annat än juridik
skall vara stora. Det är inte i första hand genom teoretiska och metodiska kuns-
kaper i t.ex. sociologi, statskunskap och psykologi som de här anspråken tillgodoses
utan det är snarare genom att den rättsliga regleringen studeras i sitt samman-
hang och en nödvändig förutsättning för att ha rimliga begrepp om rättens
funktion är att kunskaperna i juridik är goda.

Och slutsatsen blir, att i den mån som samhällsvetenskapliga kunskaper
skall ingå i juristutbildningen, så måste man försöka i största möjliga utsträckning
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integrera juridiskt och samhällsvetenskapligt stoff. Det är mycket bättre än
att ge isolerade samhällsvetenskapliga kurser, och med tanke på att så många
olika anspråk ställs på juristutbildningen också den enda möjligheten.

Men den här helhetssynen, som jag talade om, den förutsätter goda juridiska
kunskaper. Det är dessutom lättare för den enskilde att komplettera referens-
kunskaper, som ofta kommer som en naturlig följd av yrkesverksamhet, än
grundläggande och grundliga kunskaper och färdigheter i juridik och metod-
träning, som är nödvändig för den framtida yrkesverksamheten. Det är jurister
vi skall utbilda, möjligen på ett mera begränsat arbetsfält än tidigare under 1900-
talet men det är snarare en gedigen utbildning än ett snyltande på samhälls-
vetenskapliga ämnens modestatus, — för att riktigt ta i — som vi skall eftersträva
och vi har ingenting att vinna på att utbilda personer som blir något slags di-
lettanter som kan litet om mycket, men ingenting ordentligt.

Professor þór Vilhjålmsson, Island:

Hr. ordfører!

I mine bemærkninger idag vil jeg kort redegøre for nye regler for de juri-
disk studerende ved Islands universitet uden at tage op til debat de principielle
spørgsmål, som drøftes i referentens trykte og ko-referentens stenciliserede ind-
læg i det, som er sagt i debatten her idag.

I årene 1966—1970 arbejdede man inden for det juridiske fakultet i Reykjavik
på revision af reglerne om det juridiske studium, som i det væsentligste stammede
fra året 1949. Man var enig om, at den gennemsnitlige studietid på 6½ år var
for lang, og at den kunne forkortes væsentligt ved en ny eksamensordning.
Desuden var alle enige om, at der måtte indføres undervisning i nye fag, hvis
studierne skulle kunne kaldes tidssvarende, og der var heller ikke uenighed om,
at samtidig skulle der indføres et eller andet system med valgfrie fag, muligvis ved
en ret klar liniedeling. Medens man inden for det juridiske fakultet arbejdede
med disse problemer, udkom i vinteren 1969—70 en stor betænkning fra den så-
kaldte universitetskomité, hvori det blev foreslået, at der ved det juridiske fakultet
i lighed med, hvad der skulle gælde ved de fleste andre fakulteter, skulle indføres
et 4 års studium, som skulle afsluttes med en baccalaureateksamen, men evt. senere
suppleres med videre studier og en ny 'masters' eller kandidateksamen. Tanken om
en lavere og en højere embedseksamen var dermed inddraget i den islandske debat.
I sommeren 1970 fik vi endelig en ny anordning om de juridiske studier. Den løs-
ning, som man var nået frem til, betyder, at tankerne om en klar liniedeling blev
forkastet, og det samme gælder tanken om 2 eksamener, en lavere og en højere.
Studierne skal efter de nugældende regler tage 5 år, de første 4 år er fælles
for alle juridiske studenter, og pensum'et indeholder de gamle og velkendte
hovedfag. Derimod finder man ikke her traditionelle fag som retshistorie
og søret; heller ikke økonomi. Studierne i det femte år skal derimod
planlægges individuelt. De første 2 måneder eller deromkring skal studenterne
vælge 2 ud af 10 fag som opregnes i anordningen. Det sidste studieår bruges
derefter til videre studier i et fag, som studenten vælger selv. Ifølge anordningen
skal dette normalt være et fag, som læses i de første 4 år eller i begyndelsen

J
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af det femte år, men det er også muligt at vælge andre fag. Med det juridiske
fakultets tilladelse kan studierne i det femte år også foregå inden for et andet
fakultet. Man kan således tænke sig, at vi i den nærmeste fremtid får juridiske
kandidater i Island, som har brugt deres sidste eller femte studieår, før de tog
kandidateksamen, til studier ved det økonomiske fakultet, eller f.eks. til at
studere fransk ved det filosofiske fakultet.

Som allerede nævnt blev den studieordning, som jeg nu har kort beskrevet,
først indført for 2 år siden; den giver mulighed for årlige eksamener, og desværre
ser det ud til, at planen om, at studierne skal gennemføres på 5 år, ikke vil blive
realiseret af en så stor del af studenterne, som man havde håbet. Den indhøstede
erfaring er ellers næppe nu så stor, at man på basis af den kan sige meget mere
om vort nye system.

Professor Fritjof Lejman, Sverige:

Herr forman, mina damer och herrar!

Stormig har debatten varit under de sista decennierna i Sverige om jurist-
utbildningens utformning, och mycket har realiserats av de synpunkter som har
kommit fram i debatten, men erfarenheterna har kanske inte alltid varit de bästa.
Det tillsattes, jag tror det var 1949, en stor kommitté som arbetade i 9 år på
utformandet av en ny juridisk grundexamen. Den kommittén lär enligt upp-
gift ha sysslat i sex år med att utforma en juridisk samhällsvetenskaplig examen,
en kombination av samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen, och i tre år med
juris kandidatexamen.

När sedan dess betänkande remissbehandlades, visade det sig att de
juridiska fakulteterna avstyrkte den j ur idisk-samhälls vetenskapliga examen
på grundval av ett yttrande från dåvarande universitetskansler. Saken kom sedan
upp i departementet, och där lär det enligt uppgift ha funnits en hög tjänste-
män, för övrigt inte i utbildningsdepartementet utan i finansdepartmentet, som
hade en examen som liknade den här juridisk-samhällsvetenskapliga examen.
Han åstadkom att denna examen kom att bibehållas. För närvarande finns det
knappast någon som läser på den examen.

Så kan det alltså gå, och vad beror då detta på? Ja, det vet man inte,
kanske lyssnar man för mycket uppåt i kommittéerna, kanske lyssnar man
för mycket på vissa studentkretsar, låt mig kalla dem för framstegsvänliga,
men alltnog, vad man framförallt i de sammanhangen bör ta fasta på, det är
hur genomsnittsstudenten ser på problemen under sin studietid, vilka ämnen han
vill välja osv.

Jag noterar kanske med tillfredsställelse att Sten Heckscher, som varit
sysselsatt med en utredning i Sverige, inte tillhör dem, som alltför mycket lyssnat
till tidigare röster, när det gällde den här samhällsvetenskapliga bastarden. Låt
mig bara ta upp några få punkter här.

För det första: Frågan om valfrihet i studierna. Det har ju blivit något
av ett bevingat ord. Valfrihet är något som alltid är bra, hur galet det än i prak-
tiken är. Nu är det ju så, att på det stadium, som våra studenter befinner sig,
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så vet de ganska litet om var de kommer att hamna. Det är klart att det finns
en elitgrupp, som går sin väg absolut rakt fram till ett viss yrke, en viss sam-
hällställning, men det är ju inte dem man skall ta hänsyn till (det är en mindre
grupp), utan det är den stora massan av studenterna, och de vet i allmänhet inte
alls var de skall hamna. Om de får för mycket att välja på, så vållar det en viss
oro. Dels skall de följa vissa kamraters intentioner, kanske läsa tillsammans
med dem, och vill ta samma ämnen som de, och dels skall de gå till de lättaste
ämnena, lättaste professorerna, för att så snart som möjligt ta examen. Och allt
detta samverkar till att de oftast inte är kvalificerade att välja rätta ämnen på
det stadiet. Jag kan därför inte se annat än att vi måste ha en fast kärna av
de juridiska huvudämnena, en kärna av civilrätt och processrätt och offentlig
rätt. Och sedan kan jag gärna medge att där kan finnas en viss valfrihet när
det gäller de speciella ämnena, men jag måste kanske inlägga den reservationen
gentemot referenten och korreferenten också, att jag tror denna valfrihet bör
göras mindre än vad jag uppfattat att de vill förorda.

Slutligen kombination av samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen. Ja,
det var intressant att höra, att Sten Heckscher har nu i alla fall kommit på
den tanken, att de samhällsvetenskapliga ämnena bör inläggas i de speciella
olika juridiska ämnena och inte koncentreras till några allmänna kurser. Det
har alltid varit min uppfattning rörande den punkten Sociologien exempelvis
blir ju av särskild betydelse för dem som skall bli lagstiftare, och det är inte
så förfärligt många av juristerna som blir det, men om det är så att man här
behöver ett större mått av sociologi i sin verksamhet, så är det väl det lämpliga
att man tar sociologi, rättssociologi och allt vad det nu heter såsom särskilda
ämnen och alltså utvidgar sin studietid med en filosofisk examen också, en sam-
hällsvetenskaplig filosofisk examen.

Ytterligare en synpunkt på den s.k. spärren. Vi har i Sverige på de sista
åren upplevat en tredubbling av studentantalet ungefär från 1965. Det har
naturligtvis vållat stora svårigheter. Hur skulle det blivit, om man uppehöll
de krav, som man hade före 1965, på denna väldiga massa av studenter? Hur
många skulle inte då underkännas, kanske 80 °/o. Det går ju inte. Därför
är det givet att kraven har sänkts, och detta har ju lett till att vi får ut sämre
jurister. Men en annan mycket viktig synpunkt i detta sammanhang. Tidigare
kunde man och särskilt på den gamla studieordningens tid före 1959 på ett
helt annat sätt ta hand om studenterna, och man kunde hjälpa fram dem som
man såg vara nervösa och kanske hade svårt att uttrycka sig på något sätt.
De som tog tillbaka anmälningar 8 eller 9 ggr, dem ringde man upp och sade:
»nu får ni gå upp.» Det gjorde de i allmänhet också och klarade sig också.

Men det kan man inte göra numera, när man som jag exempelvis, och det
är ju bara i Lund (i Stockholm är det många fler) i ämnet Civilrätt I, alltså
det största grundläggande civilrättsliga ämnet, har i den mest frekventerade
tentamensperioden ungefär 240 tentander.

Det måste jag säga, att jag kan inte se annat än att när antalet har på detta
vis vuxit, så måste man genomföra någon sorts spärr. Det är oriktigt att många
skall lockas in på en sådan här yrkesinriktad examen som det är, och sedan
kanske slutar studierna och avstår från att ta examen. Det är ju klart, att spärrar
skall inte införas i sådana ämnen som konsthistoria och dylikt, som man kan läsa
mera för sitt nöjes skull, men när det är en lång yrkesinriktad examen, då kan vi
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inte ta emot hur många studenter som helst, särskilt när det icke blir anslag till
ökade lärarkrafter.

Ja, mycket skulle vara att tillägga här. Jag vill bara sluta med det, att
jag hoppas att de nya kommittéer, som nu sitter och skall arbeta kanske
lång tid här (det finns ju tradition på det), att de inte kommer med för mycket
experimenterande hit och dit som t.ex. att hitta på att man skall kunna ta ämnena
i vissa fall i den och den ordningen, i andra fall i rakt motsatt ordning, ungefär
som i ett dominospel där man lägger brickor. Jag tror att det vore mycket
olyckligt, jag tror att vi får hålla fast vid en mycket fast studieordning, givetvis
med viss valfrihet, men inte då allt för stor valfrihet. Det är den tillönskan som
Sag har att göra till de kommittéer, som nu skall sitta och bestämma utvecklingen
på det här området. Det betyder att jag alltså i mycket stor utsträckning är enig
med samtliga föregående talare.

Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark:

Hr. ordstyrer, ærede kolleger.

Jeg har bedt om ordet for at berette om et initiativ, som de tanker om
ændringer af universitetsuddannelsen og de begyndende ændringer der kan spo-
res har fremkaldt i Danmark. Jørgen Hansen tog lidt forskud på hvad jeg ville
have sagt, men jeg har nogle supplerende bemærkninger til det. Det er nemlig
ikke således, som man kunne forstå på Jørgen Hansen, at det kun er på store
fremskridtsvenlige, dynamiske kontorer i København at man har etableret en
efteruddannelsesvirksomhed. Det er også sket i mere officielle baner.

Udgangspunkter for det var et dramatisk møde i Københavns Advokatfore-
ning i høsten 1970 med deltagelse af professorer, studenter og advokater, et møde
som fik den entydige konklusion at man måtte forvente en alvorlig forringelse
af kvaliteten af kandidater, hvad angik de ting, som er væsentlige for advokatens
viden, huskestof, i og for sig det der blev kaldt for »paratviden». Dette møde
— resultatet fra det møde, indtrykket fra det møde — gik videre til Advokatrådet
idet nogle medlemmer der rejste spørgsmålet, om man fra advokaternes side måtte
etablere en lovskole oven på universitetet eller i hvert fald måtte etablere en
stærkt intensiveret efteruddannelse af fuldmægtige, og det blev givet i opdrag
til et uddannelsesudvalg. Jeg kan nævne at professor Gomard som ellers er med
i en del af betækningerne der er nævnt i referentens indlæg, også er med-
lem af dette. Og dette uddannelsesudvalg nedkom med en redegørelse et lille
års tid efter, en redegørelse som senere er blevet sat i værk og som faktisk har
ført til en etablering af en efteruddannelse.

Man fandt, da man nøjere havde set på det, vel ikke, at situationen var helt
så mørk som Jørgen Hansen gav udtryk for det. Man fandt ikke, at man endnu
kunne spore, at der skulle være sket en forringelse. Men man var enig i at det
meget vel kunne blive tilfældet og at man derfor måtte være parat til en hurtig
indskriden hvis katastrofen skulle ske. Derfor lavede man rammerne for en
sådan efterfølgende fuldmægtiguddannelse, rammer som senere kunne fyldes ud.
Og der gjorde man det, at man fyldte rammerne ud allerede nu med en del ting
som universitetet aldrig har taget sig af, og heller ikke skulle tage sig af. Men
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i og for sig, man lavede et teoretisk korrelat til den almindelige læretid som
advokatfuldmægtig på kontorerne.

Og der var der tre ting i særdeleshed som man har puttet ind i denne ramme.
Det er praktisk undervisning i det som referenten kaldte »håndværket», altså
det egentlige advokathåndværk, en praktisk undervisning typisk jo i dokumentaf-
fattelse, testamenter, skøder, pantebreve, processkrifter o.s.v. inden for emner
hvor man har fået den teoretiske uddannelse på universitetet, men hvor det er
noget helt andet at sidde en dag med de rigtige dokumenter og skulle lave dem.
Det har jo tidligere været sådan at advokatfuldmægtigen her kun fik sin uddan-
nelse gennem den 3-årige læretid, lærte gennem sine fejl, det man også kalder
erfaringer, og nu har man altså prøvet, om man herigennem kunne hjælpe ham
ved at tage ham, om jeg så må sige, teoretisk i hånden med det praktiske sam-
tidig med at han sidder på sit kontor og får stillet opgaverne af sin chef. Det
var jo nemlig sådan, at det kunne være noget tilfældigt inden for 3-års perioden,
hvad man mødte af problemer, og det kunne være noget tilfældigt hvor gode
undervisere de respektive advokatchefer måtte være.

Den anden ting man puttede ind i ordningen var undervisning i en række fag,
som ikke er genstand for universitetsundervisning, som måske burde være det,
men her mødes man jo igen af tidsbegrænsningens krav, en række fag som er
meget væsentlige for den praktiserende advokat: ting som dødsbobehandling,
aktieselskabsret, lejeret, altsammen fag der ikke er obligatorisk læsestof i Dan-
mark, men højst er genstand for valgfrie kurser.

Og for det tredje tog man en ting ind fra de mere almindelige samfundsud-
dannelser, om man vil, en ting som der er kolossalt praktisk behov for blandt
advokater, og hvor man lades som juridisk kandidat helt i stikken, nemlig bog-
føring og regnskabsanalyse, driftsøkonomi.

Man lagde meget vægt på, at underviserne ikke skulle være professorer,
ikke skulle være specialister, ikke skulle være folk med anerkendt ry. De skulle
være yngre advokater, helst sådanne som selv kunne huske hvor skoen trykkede,
selv kunne huske hvad der var galt, hvad man havde svært ved at lære, og
sådan er det blevet. Ofte har det været nogen som tillige har haft lidt under-
visningserfaring fra halvtidsundervisning på universitetet.

Omfanget af uddannelsen er blevet til 4 semestre å ca. 35 undervisningstimer.
I vidt omfang er undervisningen lagt an på paradigmamateriale, altså eksempler
på testamenter, kontrakter o.s.v., netop for også at understrege det helt jordnære,
det helt praktiske i det. Undervisningen finansieres gennem deltagerbidrag, idet
det dog meget stærkt henstilles til principalerne for de pågældende fuldmægtige
at betale dette bidrag. Men det er altså ikke noget som betales af det offentlige.

Endnu er det sådan at denne undervisning, som jeg kan sige blev sat i gang
i år i januar, er fakultativ. Det er op til den enkelte fuldmægtig om han vil følge
den, men det er uddannelsesudvalgets håb at den må blive i praksis obligato-
risk, således at enhver fuldmægtig, der vil frem som dygtig advokat, nødvendigvis
må følge denne undervisning. Man har her rammen for senere at kunne udbygge
den.

Konklusionen er at man vel nok fra advokatstandens side ikke betragter det
som muligt at stampe imod en ændring af universitetsundervisningen i det omfang
den er mere eller mindre politisk presset igennem. Skulle det blive tilfældet så
har man i hvert fald begyndelsen til en ramme som man kan fylde ud med de
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ting som universitetet i så fald måtte lade ligge. Om det så er heldigt eller ikke
heldigt, det kan man jo diskutere, men det er altså hvad erhvervene er parat til
at gøre.

Noget andet er, kan jeg så sige, at man jo ikke kan lære alt på universitetet.
Man skal jo i og for sig ustandselig holde sig å jour, og dette uddannelsesudvalg
arrangerer også kurser, ajour-føringskurser og orienteringskurser om nye ting i
meget, stærkt stigende omfang, i og for sig for alle advokater fra 25 til 80, og
det har man haft en vældig succes med, en meget stærkt stigende interesse. Man
kan se at advokaterne i hvert fald synes at have forståelse for det gamle ordsprog,
at man skal lære så længe man lever.

Professor Åke Lögdberg, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag kände för många år sedan en man, som hade tjänstgjort några år i Riks-
räkenskapsverket. Han berättade följande historia: Det var en person, som skulle
skriva en uppsats om detta verk. I detta syfte intervjuade han en chefsperson,
och på basis av denna intervju skrev han en uppsats. Där fick man veta, hur
chefspersonen trodde, att det gick till i Riksräkenskapsverket, men min sagesman
uppgav, att det i verkligheten inte alls gick till på det sättet.

Jag kom att tänka på det, när jag läste om den svenska juristutbildnings-
kommitténs uttalande här i professor Lødrups skrift. Det är väl nämligen så,
att om vi ser på vad som hände med den nya svenska juristutbildningsreformen
i slutet på 50-talet, så var den ena av de två stora nyheterna, att de flesta små
uppsåt ser i olika ämnen avskaffa des och att studenternas självstända ga verk-
samhet koncentrerades till en större tillämpningsuppsats under slutet av stu-
dierna. Den andra var, att man införde en fastare studiegång, en bestämd ämnes-
ordning.

Och hur har det nu gått med detta? Ja, jag känner ju bäst till hur det har
gått i Lund, och det visade sig genast, att det blev ett väldigt studenttryck för
att få till stånd ändringar. Många studenter tyckte inte om att skriva en stor
uppsats ,och då fanns en möjlighet att utbyta ämnet tillämpade studier i juridik
mot något annat ämne. För att tala om Lund, för det är visst bara där rätts-
sociologi länge förekommit som utbytesämne, så kräves där ingen uppsats, därför
att studenterna anses inte tillräckligt kunniga efter en kort tids studier för att
skriva en uppsats i rättssociologi. Det blev en fruktansvärd tillströmning till
rättssociologi, och tidvis kunde de flesta ta det på några veckor sades det. De
fick då alltid AB. Och det innebär ju, att för dem, som bedrev tillämpade studier
och verkligen skrev uppsatser, måste det tyckas egendomligt, att de i många fall
skulle få lägre betyg än de som valde rättssociologi, som egentligen hade gjort
så litet. Det blev alltså en betygsinflation, som vi nu kan konstatera i Lund. Den
har väl kunnat konstateras över hela landet i viss utsträckning även om rätts-
sociologin kanske är ett speciellt problem i Lund.

Studenterna söker få ännu flera utbytesämnen för att kunna ta vad som pas-
sar dem i stället för att hålla på med en stor självständig undersökning. Och då
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har vi alltså kommit till det läget, att en mängd studenter numera faktiskt inte
får några självständiga uppgifter utom en liten uppsats i Cl, medan de ju förr
hade en rad små uppsatser i olika ämnen. Det har alltså blivit mycket mindre
självständig verksamhet än vad det var tidigare enligt den gamla ordningen. Det
var ju tänkt, att motsatsen skulle bli fallet. Vad den fasta studieordningen beträf-
far så har den ju delvis urholkats genom en oerhörd mängd dispenser, och stu-
denterna förstår ju inte varför de inte kan få läsa ämnena i vilken ordning de
vill. Tanken var ju den, att många läste opraktiskt tidigare och blev överliggare
eller måste sluta. Därvidlag håller jag med Lejman, att det vore olyckligt, om
den nya utredningen innebär, att studenterna skulle få läsa ämnena i vilken ord-
ning som helst.

Beträffande den nya svenska utredningen så hörde jag Sten Heckscher tala
om den i Lund för något halvår sedan eller mera. Jag fick då det intrycket, att
dess idéer rätt mycket påminde om den gamla fil.kand.-examen; alltså man fick
en mycket stor valfrihet beträffande vilka ämnen man kunde plocka ihop till
examen, och det är väl tveksamt, om det är så lyckat. Men framför allt, och
det är det jag vill ha sagt här, är det viktigt, att man med den här nya examen,
som skall komma nu så småningom, måste försöka få till stånd, att det verkligen
blir obligatoriskt med åtskillig självständig verksamhet, vare sig det nu blir
undersökningar, uppsatser, grupparbete eller vad det kan vara. Det skall inte
bli, som det nu har blivit, att det kan vara frågan om nästan bara ett direkt inlä-
sande av litteratur från början till slut. Det är ju många som också tycker, att
det blir ganska tråkiga studier på det sättet, så att även ur den synpunkten är
det olyckligt.

Ett särskilt skäl, som talar för att man måste ha litet mera än rent inplug-
gande och för att studenterna får praktiskt arbeta med juridiska problem, är ju,
att nu kan de flesta inte få tinossittning. Det är ju såvitt jag vet bara en minori-
tet, som kan få tillfälle att sitta ting, vilket tidigare var den praktiska komplette-
ringen av jur.kand.examen. Det får de flesta inte nu. Jag skulle alltså vilja
framställa ett önskemål. När man nu har sett, att vad den tidigare svenska jurist-
utbildningskommittén tänkt i väsentliga delar icke har förverkligats, bör man
försöka på ett eller annat sätt se till, att studenterna mycket tidigt får börja öva
sig med att ta upp juridiska problem, d.v.s. lära sig arbeta på sätt som praktiska
jurister. Det kan naturligtvis bara ske i begränsad omfattning, men i viss
utsträckning bör det kunna ske. Det tycker jag är ett önskemål att föra fram,
så att det inte bara blir fråga om en pluggexamen, som det tenderar att bli.

Ja, det var egentligen det jag skulle ha sagt. Slutligen vill jag säga, att jag
tror nog, att det kommer att bli ett visst motstånd från studenterna. Jag tror
för övrigt, att den tidigare svenska juristutbildningskommittén aldrig räknade
med de många framstötar, som skulle göras från studenternas sida för att ändra
vad som hade bestämts. Det får man kanske räkna med även i framtiden, men
jag tycker det är väldigt viktigt ändå att inte skapa en alltför pluggbetonad
examen, utan att studenterna tidigt skall börja få känslan av att de sysslar och
arbetar själva med juridiska problem.
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Professor Heikki Jokela, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar,

Referenten, professor Lødrup och korreferenten, professor Andersson har i
sina grundliga anföranden framhävt som juristutbildningens mål både för-
värvandet av nödvändigt kunskapsförråd och behärskandet av juridisk metod,
allt detta i samband med förståelse för rättsreglernas samhälleliga implikationer.
Då samhället behöver jurister främst för att lösa rättsliga problem och för
rättspolitiska uppgifter, är det uppenbart att den metodologiska sidan av utbild-
ning förtjänar en speciell betoning.

Vid vårt utredningsarbete i Finland, som korreferenten hänvisade till,
har man varit tämligen ense om att de blivande juristerna bör delta i en effektiv
kurs i de grundläggande juridiska ämnena under den första hälften av utbild-
ningen för att kunna fortsätta sina studier med framgång.

Vad den senare delen av utbildning beträffar, så har meningarna varit
delade såsom korreferenten redan sagt. Jag tror dock att meningsskilj akt ig -
heterna inte är så stora i sak som de kanske har tett sig i början. Det gäller
främst rationalisering av undervisnings- och inlärningsmetoderna. För egen
del är jag övertygad om att det skulle vara nyttigt i detta skede att infoga
i programmet åtminstone i någon mån sådana projekt studier, som experimente-
rats, såvitt jag vet, i de anglosaxiska länderna och på den europeiska kontinenten,
t.ex. i den Tyska Förbundsrepubliken och Nederländerna. Denna projektmodell
avser studiet av ett visst problem genom grupparbete. Studieobjektet välj es
i varje särskilt fall så att det har nära samband med ifrågavarande ämne.
Objektet måste också vara relevant från social synpunkt och bereda tillfälle
till användande av tvärvetenskapliga arbetsmetoder.

Den sistnämnda synpunkten är av särskild vikt även därför, att de övriga
vetenskaperna kommer här in i bilden. De olika samhällsvetenskapliga aspek-
terna kan alltså inarbetas i undervisningen såsom här tidigare förordats.

Professor Svante Bergström, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Det var i första hand en uppgift i referentens skriftliga rapport, som kom mig
att besvära publiken med ett inlägg, nämligen att Europarådet år 1971 arrangerade
den andra europeiska konferensen för juridiska fakulteter, och att ett av över-
läggningsämnena där var »The Adaption of Law Studies to the Needs of Modern
Society». Jag hade, som en del andra här närvarande, en del att göra med
den konferensen och just det ämnet, och jag vill påpeka, att detta ämne var
så stort och kontroversiellt att behandlingen av det vid konferensen bara ledde
till förslag om en ny konferens med detta ämne som huvudämne. En sådan
konferens kommer förmodligen att hållas 1974. Diskussionen visade väl närmast
att juristutbildningens reformering diskuteras i alla länder, inte minst mot
bakgrunden av oroligheterna i studentvärlden, att i stort sett samma problem
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står i förgrunden, men att ingen ännu har funnit några samlande lösningar på
de här problemen. Det märks på olika håll i dag.

Jag tillåter mig vidare att säga några ord om ett par av de viktigare proble-
men, ännu ett inlägg av en svensk professor, denna gång från det filosofiskt så
belastade Uppsala.

Från radikalt istudenthåll, där man gärna mer eller mindre totalt dömer
ut den nuvarande utbildningen, framförs bl.a. den kritiken att utbildningen
praktiskt taget helt koncentreras på den nuvarande samhällsordningen. Utbild-
ningen, påstås det, fostrar juristen till en konservativ person, en person som
blir benägen att främst slå vakt om bestående samhällsförhållanden.

Det är nog litet främmande för icke minst alla ansvariga politiska instanser,
de må ha den ena eller andra politiska färgen, att de juridiska fakulteterna
främst skall vara härdar för en omdaning av samhället — helt vid sidan av
de politiska instanserna.

Men enligt min mening finns någon kärna av sanning i kritiken. Det är
ju allmänt känt att samhällsutvecklingen har accelererat. Ofta har en lag-
produkt knappast förts ut i praktiken innan den är föråldrad och en ny lag-
stiftning är under förberedelse. Detta har konsekvenser. Den första är att
det är föga motiverat att den studerande tränger i ett efemärt lagverks detaljer.
Denna konsekvens ansluter till en allmän tendens att koncentrera inlärnings-
stoffet på de stora linjerna i en lag och i största möjliga utsträckning lämna
detaljerna åt sidan. Den andra konsekvensen är att man måste i större
utsträckning än nu syssla med lagstiftningsteknik. Den färdige juristen kommer
i högre grad än tidigare att få syssla med lagstiftning och lagstiftningsteknik.
Det är inte bara så att fler jurister än tidigare är sysselsatta med utredningsarbete
inom den statliga lagstiftningsapparaten, utan det är även så att fler jurister än
tidigare får på remisstadiet ta ställning till nya lagstiftningsprodukter och därför
måste kunna genomskåda bl.a. de rent lagtekniska bristerna i ett lagverk. Vidare
har vi lagstiftningsliknande uppgifter som utarbetande av standardavtal.

Härmed kommer man lätt över till den tredje konsekvensen. Det är det
allmänt erkända kravet på ökat samhällsvetenskapligt inslag i den juridiska
utbildningen. I det här sammanhanget är det närmast fråga om att en jurist
inte kan bedöma en ny lagstiftningsprodukt enbart ur juridiskteknisk synpunkt
utan måste också i sammanhanget kunna värdera dess rent sakliga innehåll.

Hur man skall tillgodose kravet på Ökade samhällsvetenskapliga inslag i
den juridiska utbildningen är som vi redan hört ett av de mest svårlösta proble-
men, men högst ett år kan enligt min mening anslås till samhällsvetenskapliga
studier av främst integrerad art.

Att de samhällsvetenskapliga inslagen inte kan få större plats beror då
på att det också är andra inslag som pockar på större plats inom ramen för
en given studietid. Jag har redan nämnt ett ökat studium av lagstiftnings-
tekniken som sådan. De nyss nämnda av Europarådet anordnade konferenserna
för juridiska fakulteter har framförallt tryckt på, och man måste försöka att
i möjligaste mån bryta den juridiska utbildningens nationella isolering. Det
är uppenbart att den färdiga juristen i morgondagens samhälle i högre grad
kommer att möta problem med internationella inslag. Detta fordrar en viss
insikt i främmande rättssystem och även bättre språkkunskaper än f.n., vilket
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också är tidskrävande. Även de ökade internationella inslagen ställer stora
krav på lärarkadern.

Vi kommer så till den viktiga frågan, hur man skall bereda utrymme för
dessa tre viktiga nya inslag i den juridiska utbildningen inom den givna tids-
ramen. Vad kan man skära ned i det nuvarande utbildningsstoffet? Utan
nedskärning, även om den är smärtsam, får man ju intet utrymme för nya inslag.

Man får nog gå ganska frivilligt tillväga, ty en ganska bred opinion anser
nog, som förut har framhållits, att den nuvarande juris kandidatexamen är
en ganska tillfredsställande utbildning, mindre problematisk än många andra
utbildningar. Det gäller också att inte kasta ut barnet med badvattnet.

I stort sett finns det tre — eller möjligen fyra — olika utvägar, som kan
och vanligen måste kombineras med varandra.

En första utväg är att helt eller praktiskt taget helt utesluta en del nu
behandlade viktigare rättsområden som obligatoriskt stoff, att låta den studerande
välja att studera de rättsområden som han är mest intresserad utav, dvs. den s.k.
valfriheten.

En andra utväg är att flytta över studiet av vissa rättsområden helt eller
delvis till ständigt återkommande fortsatt utbildning under den kommande
praktiska yrkesutbildningen.

En tredje utväg är att flytta över tyngdpunkten i ännu högre grad än f.n.
från inlärning av kunskapsstoff till metodträning i vidaste mening.

En fjärde utväg ogillar jag och sparar därför till sist.
Jag är enig med bl.a. referenten om att de unga juristerna bör i princip

kunna uppskjuta sitt yrkesval på den juridiska banan till efter juris kandidat-
examen. Denna examen bör ge kompetens till alla juridiska yrken. Diffe-
rentieringen får sätta in efter examen. Med hänsyn härtill är jag något skeptisk
— och där överensstämmer mitt synsätt med ett traditionellt svenskt synsätt —
mot den första utvägen, att i större utsträckning än nu utesluta viktiga rättsom-
råden från det obligatoriska stoffet. Jag tror att erfarenheterna närmast visar
att det är värdefullt att kunna åtminstone något om varje viktigt rättsområde.
När man i framtiden måste röra sig på ett sådant rättsområde, är det lättare
att penetrera det, om man har luktat på det tidigare, liksom det är lättare att
friska upp ett språk som man en gång lärt sig grunderna av. Varje viktigare
rättsområde innefattar en viktig del av den rättsliga systembyggnaden.

Jag tror mera på de båda andra utvägarna. Det är troligt att det med
hänsyn till behovet har skett ett kontinuerligt stegrat utbud av fortsatt teoretisk
utbildning efter examen, och denna form får väl i framtiden organiseras fastare
än nu. Den som har gjort ett åtminstone preliminärt yrkesval bör få tillfälle
att därefter fördjupa sig på de rättsområden som han främst kommer i kontakt
med i sitt yrke, och därtill kommer det växande behovet av studium av
lagstiftning som kommit fram efter den grundläggande utbildningen. Studiet
av olika rättsområden i den grundläggande utbildningen kan därför göras något
mera översiktlig än f.n.

Slutligen tror jag det är möjligt att i högre grad än som redan skett
koncentrera undervisningen på metodträning i vidaste mening. I metodträning
inlägger jag inte bara metoden att lösa konkreta problem utan många andra
grundläggande färdigheter såsom förmågan att läsa lagtext och att snabbt
orientera sig i okänd juridisk text, att koppla en konkret i situation i samhället
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till de rätt abstrakta rättsreglerna och att se framför sig de olika rättsområdenas
grundstruktur och inbördes sammanhang. En förutsättning för att en sådan
metodträning skall kunna bedrivas är dock att man behärskar ett visst inte
alltför obetydligt kunskapsstoff. Det blir alltid en svår avvägning i under-
visningen i tidshänseende mellan inhämtande av kunskapsstoff och metodträning.

Referenten uttalar på s. 18 i sitt skriftliga referat att de må »erkjennes
at det juridiske studium är et typisk lesestudium — det er intet i veien for
at man kan ta en god eksamen utan i særlig grad å ha deltatt i undervisningen.»

Jag är enig med referenten i detta i vad gäller kunskapsstoffet. Rena
katederföreläsningar — i den mån de överhuvudtaget finns: utvecklingen har
gått mycket fort — kan vanligen undvaras i varje fall efter det inledande studie-
året. Juristen måste tidigt lära sig att läsa sig in i ett område själv. Men
man kan inte bli en god jurist genom självstudium eller på korrespondens.
Metodträningen måste ske i en juridisk miljö, i en diskussion mellan lärare
och elever och mellan elever. Här måste finnas vissa obligatoriska moment.
Som obligatoriska moment skulle jag, i likhet med Lögdberg, gärna vilja se
också en större skriftlig uppgift, liknande den som f.n. förekommer inom ramen
för tillämpade studier i Sverige. En jurist måste också kunna skriva. I det
nuvarande svåra arbetsmarknadsläget har de tillämpade studierna i denna form
tyvärr kommit i kläm och i stor utsträckning — som professor Lögdberg nämnde
— ersatts med vanligen mindre tidskrävande s.k. utbytesämnen. Jag vet att
meningarna är delade om de tillämpade studiernas värde. Men personligen
vill jag för svensk del inte rekommendera ett slopande av de tillämpade studierna
som en fjärde utväg att bereda utrymme för nya inslag i den juridiska utbild-
ningen.

Professor Åke Malmström, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag vet inte om jag tillhör de priviligierades skara som har 10 min. till förfogande.
Jag skall dock inte begagna mig av detta privilegium fullt ut, både med hänsyn
till den begränsade tiden och med hänsyn därtill, att huvudanledningen till
att jag begärde ordet var ett påpekande, som min kollega, professor Bergström
redan har gjort. Jag hade nämligen, när jag begärde ordet, en känsla av att
den här diskussionen inte skulle få passera utan att en erinran skedde om
de fakultetskonferenser som skett i Europarådets regi två gånger, och som
sannolikt år 1974 kommer att fortsätta med en konferens, där man kommer att
behandla de problem, som professor Bergström nämnde.

När det gäller den allmänna uppläggningen så har jag till min glädje konsta-
terat en vittgående enighet om vissa grundtankar. Jag ansluter mig också
till tanken, att den juridiska grundutbildningen bör inrikta sig på att ställa de
bäst kvalificerade juristerna till förfogande för de traditionella juridiska yrkena.
Detta måste betyda att det regelstyrda beslutsfattandet på något sätt måste vara i
centrum, och man kommer inte ifrån, att det finns en karaktäristisk skillnad
mellan denna attityd och den inom samhällsvetenskaperna vanliga attityden.
Jag upplevde denna skillnad en gång på ett slående sätt när jag råkade
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vara med vid något tidigt sammanträde vid Nordisk förening for rätts-
sociologi, vid vilket man diskuterat ett sociologiskt problem. Därefter skulle
man antaga stadgar, och så började man diskutera paragraferna i de här stad-
garna. Då var det sociologerna som började se så att säga »regeltekniskt» på det
hela och man upplevde helt automatiskt denna omställning.

När det gäller det samhällsvetenskapliga inslaget, så skulle jag också vilja
understryka, som många andra har gjort, att det är framförallt via någon sorts
integration, och delvis är det väl fråga om en sorts infusion, som man skall få
in detta inslag i de olika juridiska facken. Det pågår ju genom rättsvetenskapens
egen utveckling en förskjutning i den riktningen. När det sedan gäller andra här
diskuterade problem, så är frågan om efterutbildning ett allvarligt och svår-
löst problem. Den berördes av advokat Jørgen Hansen och någon annan dansk
talare. Det är inte bara det, att den grundläggande juristexamen inte längre
tillgodoser praktikens krav. Det kan den aldrig göra, utan det krävs en
komplettering. Denna komplettering är av olika skäl svårare att ordna genom
en enkel praktik nu än förut. Det finns således ett grundefterutbildnings
problem. Dessutom finns det ett annat efterutbildningsproblem, som man ser
exempel på i de mångahanda kurser som förekommer i varje fall i Sverige. Det
pågår en ständig kursverksamhet, som föranleds av ny lagstiftning. Detta är ett
ständigt återkommande problem, som vi p.g.a. snabbheten i samhällsutvecklingen
får räkna med. Det som jag därvidlag har funderat rätt mycket på, men inte
kunnat taga slutlig ståndpunkt till, är hur man skall kunna bringa denna för när-
varande litet regellösa efterutbildningsverksamhet i förbindelse med universitets-
fakulteterna och även låta de akademiska lärarna delta. Det gör de ju i viss
utsträckning nu, men man borde också mera systematiskt än hittills kunna
använda dessa kurser med färdiga jurister som en kanal genom vilken man åter-
för erfarenhetsmaterial till rättsvetenskapen, och därigenom få en fruktbringande
verksamhet.

Sedan har vi frågan om studiernas internationalisering. Den har lite
grann att göra med Strassbourg-diskussionerna därför att dessa diskussioner
handlar om vad man med Europarådets egen konstruktion kallar för en euro-
peisering. Men det är inte bara fråga om europeisering, det är fråga om bry-
tande av den nationella begränsningen. Men även där är det väl väsentligen
inte frågan om inplacering av isolerade kurser, utan det är frågan om någonslags
infusionsmetod: man får in komparativa aspekter i de traditionella facken. Jag
vill särskilt understryka en sak, som jag egentligen borde ha sagt i gårdagens
diskussion om det nordiska samarbetet. Jag har en känsla av, och det är i någon
mån en självanklagelse, att vi akademiska lärare inte tillräckligt tagit till vara
de nordiska aspekterna ens så mycket som skulle vara motiverat utav de resul-
tat som redan är uppnådda i fråga om det nordiska lagstiftningsarbetet. Om
vi talar om köplagen eller avtalslagen eller konventionslagen eller något lik-
nande, så framstår dessa lagar gärna för våra studenter som en rent nationell lag-
stiftningsprodukt. Vi har inte på något sätt levandegjort den nordiska aspekten
tillräckligt i den nuvarande utbildningen. Jag vill ha sagt detta därför, att jag
tror att en ökad satsning på en nordisk attityd i den grundläggande juristutbild-
ningen skulle vara en viktig sak, som skulle stärka det framtida nordiska sam-
arbetet, den framtida nordiska rättsgemenskapen.

Och därmed slutar jag.

16
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Professor Jacob Sundberg, Sverige:

Herr ordförande, mitt herrskap!

Jag skall bara lägga på några synpunkter här betr. grupparbetet som pedago-
giskt medel, och något om relationen mellan juridik och samhällsvetenskap.

Grupparbetet som pedagogiskt medel är ju litet nytt, och jag har upplevt
i tre olika sammanhang, dels därför att jag har egna ungar som har utsatts
för det där i skolorna, dels genom egen utbildning i Militärhögskolan med den
metoden och dels genom att jag använt den metoden vid utbildning av andra
i Militärhögskolan. Och beträffande ungarna så får jag väl säga det att det
är förfärligt svårt att få någon tillförlitlig utvärdering av vad det där egentligen
har gett inom skolväsendet, huvudsakligen p.g.a. vissa brister inom den svenska
skolledningen, som gör att tillförlitligheten sätts i fråga. Vad man hör av ungarna
är i varje fall sådant att det grundlägger en djup skepsis. Beträffande min
egen utbildning vid MHS, så får jag väl säga det, att jag fann icke någon tvekan
om att hela metodiken var ett enda stort skoj, framförallt p.g.a. den fragmentering
och begränsning av inlärandet, som den medförde, och det djupgående ointresse
för inlärningen som var en sekundär effekt av den. Det hindrar inte att det
finns vissa positiva erfarenheter av det. Och de har också kommit fram vid
Militärhögskolan, men de rör sig inom en ganska begränsad räjong. De visa sig
framförallt i utbildningen på den taktiska sidan. I Militärhögskolan samlas
då officerare som har varit ute i praktisk verksamhet i en 5—6, kanske 8 år
och de har varit ute på fältet och de vet alltså någonting om vad det är att
syssla med soldater, vad man kan lära dem för konster och vilka man inte
kan lära dem. När de samlas i arbetsgrupper för att driva det här grupparbetet
i taktiska ämnen, ja då sker ett positivt utbyte av erfarenheter mellan deltagarna,
som i sin tur har den egenskapen som professor Andersson berörde, nämligen
att det byggs kunskap ur detta. När det däremot gäller sådana områden där
det felas grundkunskap, där man alltså skall lära sig någonting från grunden,
från botten, ja där är metoden totalt värdelös, vad jag kan förstå. Därav drar
jag vissa slutsatser: här på den finländska sidan, som metodik så har den sitt
värde när insikterna redan finns. Och vilka är det då som har insikter? Ja,
bäst insikter av sociologisk natur på den juridiska sidan, det har så vitt jag
kan förstå, advokaterna. De är den förmedlande länken mellan gemene man
och rättsmaskineriet. Och slutsatsen blir då, att grupparbetet som metodik
är bäst på en färdig nivå, dvs. efter tingsmeritering, de vet någonting om vad
de talar om, och det har ingenting att göra med en inlärningsprocess på grundnivå.

Därefter övergår jag till en synpunkt på relationen mellan juridik och sam-
hällsvetenskap. Jag får väl säga det, att så vitt jag visste så var samhällsveten-
skapen framförallt en utbrytning ur juridiken, en utbrytning som snubblar fram
med väldiga inre svårigheter och åtskillig skepsis gentemot denna metodiken är
motiverad redan därför, man har försökt på sina håll med en s.k. feed-back där.
Den främsta exponenten för detta, som har försökt att tillgodogöra sig inom juri-
diken de metoder, som har kommit fram på den samhällsvetenskapliga sidan, är
väl professor Myres McDougal i Amerika inom den amerikanska folkrätten och de
erfarenheter som har gjorts där, är väl inte odelat positiva. Det finns också en
annan aspekt på det här, och det är att det är åtskillig skillnad på verksamheten
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inom samhällsvetenskapen och inom juridiken. Låt mig här avskilja själva elit-
frågorna. Vi är glada om vi kan stampa fram en elit på 5—10 %, men det är
egentligen inte detta, som vi är sysselsatta med på den stora utbildningsnivån.
Juridiken det är ett kontaktyrke. Samhällsvetenskaparen däremot har inget kon-
taktyrke. Han kan, för att tillspetsa det något, spärras in i en garderob på livstid
och sitta där och kläcka sina planer och det gör ingenting. Juristen däremot
han skall normalt ha kontakt med gemene man, och gemene man är lite miss-
tänksam och det där för med sig åtskilliga följder, och det är ett av skälen
till att det är ganska olyckligt med dessa unga fågelskrämmor i rätten, som
bara skrämmer gemene man och inte skapar något positivt. Men här kommer jag
in på en annan sak, och det är en slutsats icke utan betydelse när det gäller s.a.s.
spärrade fakulteter och sådant. Juridiken som sådan, det är åtminstone vår tro, att
det är det sätt varpå vi styr gemene mans beteende och det betyder alltså att ju
mer juridik gemene man kan, dess bättre. Ur den synpunkten så finner jag det
väldigt svårt att acceptera att man skulle sätta realistiska spärrar för inlärningen
av juridik. Tack!

Vicekontorchef, cand. jur. Lennart Konow, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer,

Professor Lødrup sagde i afslutningen af sin indledning nogen bemærknin-
ger, der havde, forstod jeg, relation til en artikel, der har været i det danske
tidsskrift »Juristen», hvor man fra studenterhold havde kritiseret det nuværende
studium for at være ikke et videnskabeligt studium, men et håndværksorienteret
studium. Professor Lødrup sagde vist noget i retning af i sin afslutning: »Er der
noget galt ved at være en god håndværker?»

Som praktiker tror jeg, man må være helt enig med professor Lødrup i det
synspunkt. Der er ikke noget galt i at være en god håndværker; hvis man skal
bygge lidt videre på et billede med denne håndværker, så kan man vel sige, at
uanset de reformbestræbelser, som er i gang også på helt andre uddannelser end
dem, vi her har talt om, så er der næppe nogen, der ville finde på heller i frem-
tiden at give svendebrev til en snedkerlærling, som aldrig havde sat sine ben på
et snedkerværksted. Men juridisk embedseksamensbevis kan man opnå og
derved få mulighed for at virke i praksis som jurist, også selv om man aldrig
har sat sine ben på et sagførerkontor, aldrig har konciperet en stævning og aldrig
har slået op i en tingbog.

Det var dette aspekt jeg gerne ville trække ind i debatten. Den, der har
prøvet at deltage i praktisk oplæring af unge jurister, vil erfare, at tilvænningen
og tilpasningen til jobbet for de unge kandidater er væsentlig lettere for de folk,
der har haft relevant erhvervsarbedje under studiet, end for dem, der alene har
tilegnet sig teorien. Jeg tror, at problemet er et problem, der findes, ikke et spe-
cielt dansk problem. Jeg kunne godt tænke mig, at man i sine overvejelser om
reform af studiet inddrog den tanke, at man skulle gøre en vis form for erhvervs-
praktik under studiet til et obligatorium. I hvert fald det danske juridiske stu-
dium er sådan indrettet, at der er ret lange sommerperioder, hvor det ikke foregår
noget på universitetet. Det måtte efter min mening være muligt også uden at



244 Lennart Konow

udvide de tidsmæssige rammer for studiet, hvad der givetvis vil være svært,
at gøre det til et obligatorium, at studenterne i løbet af studietiden skulle tilbringe
eksempelvis én måned på et politikontor eller et dommerkontor, én måned på et
advokatkontor og én måned på et kontor inden for den offentlige forvaltning i
stat eller kommune.

Også en anden ting slår en, når man beskæftiger sig med de helt unge kan-
didater, og det er, at i hvert fald det danske juridiske studium, som der er i øje-
blikket, giver for lidt træning i skriftlig fremstilling. Dygtige unge kandidater,
som mestrer deres teori, har ofte meget svært ved i starten at klare den skriftlige
fremstilling. De mestrer til perfektion teorien, men de går i stå, når de skal lave
noget så simpelt som at koncipere et brev eller en stævning. Ville det ikke være
rigtigt, om man, også som et obligatorium i studiet, indlagde en systemtatisk træ-
ning i skriftlig fremstilling. Hvis vi skal blive i håndværksbilledet, så er juristens
håndværktøj jo først og fremmest fyldepennen. Vil det ikke være rigtigt om
man i løbet af studiet lærer studenten systematisk at anvende også fyldepennen?

Tak.

Fylkeskontorsjef Tor Falch, Norge:

Herr ordstyrer!

Referentens avsluttende bemerkninger om deltakelse i debatten får tjene som
en viss unnskyldning for at jeg tar ordet i dette selskap av overveiende univer-
sitetslærere. Jeg tegnet meg i debatten på et tidspunkt da jeg savnet et syns-
punkt som senere er kommet noe sterkere frem. La meg også innledningsvis si
at jeg snakker ut fra visse erfaringer fra forvaltningen, i offentlig administrasjon,
som jo også er ansett som et tradisjonelt arbeidsområde for jurister.

Det er den »egentlige juridiske virksomhet» som danner utgångspunkt for
utdannelsen av jurister, og det kan vel uttrykkes slik at virksomheten går ut
på å bruke de eksisterende rettsmidler, finne frem til gjeldende rett og anvende
denne på enkeltstående interessekonflikter. Dette er et vesentlig utgångspunkt
for opplegget av juristutdannelsen — det er jeg naturligvis helt enig i — med
den modifikasjon kanskje at jeg kunne ha lyst til å si at det er ett vesentlig ut-
gångspunkt. Denne egentlige juridiske virksomheten blir fortids- og nåtidsrettet,
og ikke eller i bare liten utstrekning fremtidsrettet, i motsetning til en rekke
andre utdannelser som jeg tror det er riktig å si nettopp går ut på å lære seg
å forme noe for fremtiden.

Som statsråd Lidbom var inne på i går skjer samfunnsutviklingen raskere
nå enn den gjorde tidligere, og loven anvendes som et politisk virkemiddel i denne
samfunnsutviklingen. God forvaltning eller god administrasjon er i dag ikke først
og fremst å treffe enkeltavgjørelser i henhold til gjeldende forvaltningslovgivning
eller foreliggende praksis; jeg tror jeg vil være så fri å formulere det slik at
den tvert imot går ut på å lede og forme den utviklingen vi ønsker i fremtiden.
Spørsmålet blir så om juristene skal delta i denne utformingen av fremtiden, om
mange av juristene skal gjøre det. Naturligvis har enkelte gjort det og enkelte
gjør det. Men utf ormingen av fremtiden foregår innenfor de forskj elligste deler
av den offentlige administrasjon og ikke bare innenfor de spesielt juridiske deler



Juristutbildningen 245

av administrasjonen. Jeg vil reise spørsmålet om ikke bekymringen for utsiktene
for r ettsenhet en i Norden delvis ligger i at jurister ikke deltar i rettsutf ormingen
i dag i samme utstrekning som tidligere. Og den maten juristene tradisjonelt
deltar i rettsutformingen på, er den overordentlig grundige og tidkrevende mate,
mens en vesentlig del av utf ormingen av dagens lovgivning sk jer hurtig.

Jeg har inntrykk av at det i dag er mange jurister, iallfall i Norge, som ikke
er tilstrekkelig motivert for å delta i rettsskapingen. De har ikke den innstilling
at dette er noe de bør engasjere seg i — tvert i mot, man trekker litt på skuld-
rene over de mange hyppige lovendringer som finner sted f.eks. på skattevesenets
område, på trygdevesenets område; dette er ikke et felt for egentlige jurister.
Men det er jo et felt for temmelig sterk påvirkning av utviklingen i samfunnet.

Jeg undres derfor om utgangspunket for juristutdannelsen ikke bare bør
være rettsanvendelse, men også rettsskapende virksomhet. Jeg ser det ikke slik
at dette bør være noe eget fag, og for meg er det ikke noe poeng at man skal
trekke større eller mindre deler av de såkalte andre samfunnsfag inn i utdannel-
s€n. Jeg tror det er viktigere at dette momentet inngår som en del av alle
fag — eller iallfall langt på vei alle fag — som juristene undervises i ved
universitetet.

Professor Stig Strömholm, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Det här hotar att urarta till en tummelplats för svenska professorer, och jag
ber om ursäkt för att förlänga listan. Den problematik, som vi har talat om har
i regel formulerats såsom frågan vilka krav ställer eller kommer samhället att
ställa på den juridiska utbildningen. Och jag tror att man med ledning av den
frågan kan sålla bort ett par punkter.

Det råder väl stor enighet om att det finns en central juristsektor, och
där är man i stort sett enig om vilka krav som måste uppfyllas. Det råder väl
vidare enighet om att det finns en sektor, kanske framförallt inom privat verk-
samhet där det görs anspråk på så speciella kunskaper, att det är meningslöst
för universiteten att försöka möta de kraven. Det blir kvar en mellangrupp,
och det är den jag tror diskussionen i stor utsträckning har rört, den offentliga
förvaltningen i vid mening, en bred sektor av yrkesutövning som tidigare i stor
utsträckning har bestritts av jurister, och där nu juristernas roll är satt under
debatt. Och jag tror det är den sektorn av samhällelig verksamhet, som man
kanske särskilt skall se på i diskussionen. Inför denna sektor tror jag ändå att
det kan vara rimligt att formulera om frågan och inte enbart ställa frågan vilka
krav samhället ställer på juristutbildningen utan kanske rentav ställa den så här:
Vilka krav vill vi som jurister se uppfyllda av den offentliga förvaltningen, vilka
anspråk har vi utifrån de intressen som vi är vana vid att företräda och som vi
av traditionen är vana vid att uppbära?

Det är strängt taget en politisk fråga. Man kan, tror jag, beta av en del
av den på ett någorlunda objektivt sätt genom att peka på tre delfrågor, som kan
hjälpa till att besvara den, och jag skulle vilja formulera dem så:

Den första frågan är naturligtvis vari den offentliga förvaltningsverksam-
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heten består. Det belyser relationen mellan ren juridik och samhällsvetenskap.
Den andra delfrågan är, hur stort intresse är det att förvaltningen, tjänsteman-
nen och domaren, alltså de traditionella juristyrkena, talar samma språk,
eller m.a.o. vad det finns för skäl för och emot specialisering under juristut-
bildningen? Den tredje delfrågan är: Vad är det som den centrala juridiken kan
ge förvaltnings verksamheten inom det här mellanområdet där det kan vara dis-
kussion om juristrollen?

Om man granskar dessa tre delfrågor tror jag man först kan konstatera —
och det belystes av föregående talare — att den offentliga förvaltningsverksam-
heten alltjämt består i begränsade utredningsuppgifter i enskilda fall med därpå
följande beslut. Det är alltså fråga om myndighetsutövning.

Den långsiktiga utredningsverksamheten, den som tar sikte på samhälls-
styrningen i stort, den är alltjämt en relativt avgränsad typ av verksamhet
och en verksamhet som bedrivs och måste bedrivas i samarbete mellan exper-
ter från olika håll. Det vore orealistiskt att tänka sig att utbilda jurister
vid universiteten för den uppgiften. Den måste lösas i samarbete, och den löses
relativt sent i karriären för jurister. Just det förhållandet att juristerna
där bara är en grupp, expertgrupp, accentuerar, tror jag, betydelsen av en stramt
juridisk skolning därför att juristerna kan bidra till det samspel med samhälls-
vetare, planerare av olika slag som måste ske i denna långsiktiga samhällspla-
nering. Det är ju det centralt juridiska stoffet som är juristernas bidrag.
Har de inte det välutvecklat, så får de inget gehör, ingen respekt och blir med
andra ord en grupp av rena sekreterare åt dessa andra beslutsfattare. Jag tror
alltså att för att stärka juristernas position i det sammanhanget är det väsentligt
att det rent juridiska kunnandet, den rent juridiska traditionen om man så
vill, accentueras. Vad beträffar den andra, den mera normala dagliga för-
valtningsverksamheten, så förhåller det sig nu så, att den består av myndighets-
utövning i enskilda fall. Det förefaller också uppenbart att rättssäkerhetsaspek-
terna och överhuvudtaget den normativa problemlösningen alltjämt har sin funda-
mentala betydelse även om det vore dåraktigt att förneka värdet av vidgat sam-
hällskunnande.

Ser man till den andra delfrågan, nyttan av ett gemensamt språk, och
frågan vad den centrala juridiska verksamheten kan ge så förefaller det mig
att det är alldeles uppenbart att den nyttan är högst väsentlig. Nyttan är stor
inte minst därför att vi har ett område av juridisk beslutsfattning, som är särskilt
väl studerat, och det är domstolarnas. Det är ingen slump att processrätt är
ett stort centralt ämne i juristutbildningen. Ser man detta ur, skall vi säga,
något slags makrokosm-aspekt så förefaller det fullkomligt groteskt att unga män
tillbringar åtminstone en termin med att lära sig hur det går till i några så ytter-
ligt perifera inrättningar som våra domstolar. Det är inrättningar vilka en normal
medborgare kan undgå kontakt med under hela sitt liv och vilkas samlade output i
nationalekonomiska termer är en bråkdel av vad arbetsmarknadsstyrelsen t.ex.
rullar runt med i Sverige under ett år. Domstolarna ter sig som en sorts gammal-
dags diversebutiker vid sidan av flotta storköpsaffärer. Men det är inte kvantita-
tiva utan det är det eminent kvalitativa skäl av hög giltighet som motiverar detta
centrerade studium av processrätten och domstolsfunktionen. Det är just det för-
hållandet att här har det normativa beslutsfattandet i all sin problematik sedan
århundraden att inte säga årtusenden analyserats och benats ut. Jag tror att denna
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domstolarnas mönsterfunktion, denna domstolsbeslutets, domstolsargumentatio-
nens karaktär av samhällelig mönsterbildning är central och att detta är någonting
som är väsentligt. Jag skall avsluta, herr ordförande, med ytterligare tre korta
punkter.

I diskussionen om kritisk eller okritisk utbildning, är väl problemet helt
enkelt det att man sällan har skilt på två typer av kritik. Det ena är system-
kritiken, det andra är den kritiska attityden inom en ram, och det är väl helt
enkelt så att inom en utbildning vars uppgift är att tillgodose skall vi säga genom-
snittsintresset av att finna en rimlig form för en genomsnittsutbildning av fram-
tida funktionärer i olika roller så blir det den kritiska attityden inom givna ramar
som dominerar. Där tror jag i varje fall att de juridiska lärare jag haft och sett
inte har svikit sin uppgift. Man har diskuterat kritiskt inom ramen nämligen,
man har diskuterat huruvida ett rättsfall var en riktig tillämpning av gällande
regler, man har diskuterat huruvida en författare har rätt tolkat en bestämmelse.

Vad man däremot inte har gjort, och det är naturligtvis i och för sig återigen
ett prioriteringsproblem, är att man inte i någon nämnvärd omfattning diskuterat
den legala lösningens rimlighet, alltså ramens rimlighet. Där är det naturligtvis
återigen så, at det vore önskvärt att kunna bygga på detta men i en hårt trängd
prioriteringssituation tror jag att det är ett ekonomiskt riktigt avgörande att
låta dessa frågor träda tillbaka.

Lagstiftarens roll har här betydelse i framtiden och det torde förhålla sig
så att går utvecklingen i hög grad mot ökad generalklausullagstiftning då kom-
mer anspråken på s.a.s. obunden argumentation att öka. Jag tror att man skall
ha klart för sig att där föreligger ett samspel som vi har anledning att försöka
följa.

Efterutbildningen hos köpenhamnska advokater, det är ju dessvärre så att
detta är en boll som studsar ner och ner i systemet. Advokaterna behöver
utbilda juriskandidaterna för sin verksamhet. Fakulteterna skulle i varje
fall i Sverige behöva ordna efterutbildning för de nya studenterna i svenska,
historia, samtliga levande och döda språk, gärna religionskunskap jämte kanske
ytterligare några ämnen. Detta är ett problem som herrar advokater och andra
avnämare måste ha klart för sig. Vi tar inte emot samma grundmaterial som
vi gjorde för 5 år sedan och vårt problem är exakt detsamma. Någonstans
skall tid skapas, och var?

Professor Edward Andersson:

Herr ordförande!

Jag skall försöka fatta mig väldigt kort. Jag tycker den här debatten har varit
värdefull. Den har givit flera olika syner på den här frågan, men samtidigt
ser jag till min glädje, att det finns en ganska stor enighet om många centrala
frågor. Jag beklagar personligen att de som i Finland företräder helt andra
problemlösningar inte har varit här representerade. Det hade varit trevligt att
också få fram dessa, kanske mera från det nuvarande systemet, avvikande tanke-
gångar.

Men en fråga, som enligt min mening inte blivit tillräckligt berörd här,
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är hur den nordiska aspekten skall komma in, om vi skall kunna tänka oss
att bibehålla, kanske öka den enhet som vi nu har eller om studieordningarna
kommer att gå mera isär. Någon sade här tidigare i dag, att det är lyckligt att
det för närvarande finns en rätt stor enhet. Jag håller med om detta. Jag är
nog rädd för att det kommer att gå mera isär efter det arbete som nu tycks pågå
på alla håll. I den meningen ser jag den här diskussionen som positiv. Här har
företrädesvis, tycker jag, kommit fram synpunkter som i stort sett går i samma
riktning och talar för en enhetlighet.

Tack!

Professor Peter Lødrup:

Det er i grannen ikke meget jeg føler behov for å tilføye efter de to
siste inniegg — de har igrunnen tatt vinden totalt ut av mine seil. Det
er vel da naturlig bare helt til slutt å si at for en som har vært meget
opptatt av juristutdannelsen, for en som har sett problem ene omkring
juristutdannelsen som særdeles viktige problemer, ikke bare for universi-
tetet, men også for vårt juristmiljø, og følgelig også kanskje for betydelige
sektorer av samfunnet, er det giedelig å konstatere at de tanker man selv
har gjort seg har funnet en såpass almenn tilslutning som her i dag. Mitt
håp er bare at den store enighet som her har hersket — og vi må vel kunne
ta det som uttrykk for at tankene er sunne — vil bidra til at man i Nor-
den får en juristutdannelse som er forholdsvis ensartet, og som kan bidra
til ait studentene kanskje mer enn hittil kan ha utbytte av å studere litt
ved andre læresteder enn akkurat de som finnes i hans eget land, og at
vi kan få en utdannelse som, som professor Strömholm fremhevet, trekker
frem nettopp det vi ønsker å poengtere; nemlig styrken i jussen, styrken
i vår rettslige tradisjon — det er vel den som er vår beste ballast.


