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JURISTUDDANNELSEN I EN
FORANDERLIG VERDEN

Af professor Björn Þ. Gudmundsson, Island

To extend our existing systems of law, with their
imperfections and ideological limitations, their in-
herent conflicts and inconsistencies, under the guise
of an "international law" which is to apply to
"outer space and celestial bodies," would be to
spread our terrestrial conflicts and intolerances
wide and far through a universe that potentially
offers tremendous vistas of a new age for man - an
age of peace, cooperation, and advancement in
medicine, science, and philosophy.
(Andrew G. Haley: Space Law and Government.
New York 1963)

1. Indledning

Dette indlægs indledene citat er tænkt som en påmindelse om, at man for
det første ikke blindt lader sig styre af traditionen, idet man ikke må blive
vanetænkningens offer. For det andet er det hensigten at advare imod selv-
optagethed af vores eget retssystem og blind tro på dettes udmærkelse overfor
andre kulturer og retssystemer i verden. For det tredje vil jeg påvise, at når
det kommer til stykket, har den juridiske verden ikke ændret sig så meget,
siden Haley skrev disse ord. Det øvrige verdensbillede, som vi har for øjnene,
er på den anden side et helt andet og ændrer sig i virkeligheden fra dag til
dag. Derfor kunne det noget overdrevne billede, som jeg nu vil forsøge at
tegne af verdenssituationen som den forekommer mig, være blevet helt
skævt, når disse ord er kommet på tryk - måske ligesom mange andre af de
forudsætninger, jeg her lægger til grund.

2. Helt andet verdensbillede

Kommunismen i Øst-Europa er brudt sammen, i det mindste indtil videre,
og de lande, Sovjetunionen bestod af, splittes. Samtidig går de lande, som
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tilhørte efterkrigstidens Vest-Europa, henimod en økonomisk og politisk
sammenslutning og en retsenhed - om ikke ligefrem i en forbundsstat så i
hvert fald i en slags statsforbund. Flere af de tidligere kommunistiske stater
stræber mod medlemskab af det kolossale centraliserede fænomen, Den
Europæiske Union (EU), men disse stater har ikke alene haft totalitært styre
men også love og et retssystem, som ikke har meget til fælles med såkaldt
vest-europæisk ret.

Mens man på fuld fart går imod en tættere sammenslutning i EU, hvor
man i hvert fald udadtil ikke udviser stærk nationalisme, har der været blo-
dig krig på Balkanhalvøen, der er udgået fra blind religiøs og nationalistisk
fanatisme. Én af krigens konsekvenser er et flygtningeproblem i Europa,
som man aldrig har set magen til. Folkedrab i Afrika og krigshandlinger
vidt omkring i verden har ført til, at statsløse personer bliver flere og flere.
Befolkningstilvækst i de fattige lande vil resultere i en stadig hårdere kamp
om ressourcer både her på jorden og i universet. Grænseåbning med perso-
ners friere rejse mellem lande i Europa til følge vil få hidtil ukendte konse-
kvenser for staters stabilitet. Der er fare for forøgelse af nationale sammen-
stød.

I hele denne omvæltning har internationale organer vist sig at være magtes-
løse m.h.t. problemløsning - ikke mindst De Forenede Nationer, til hvilken
man i begyndelsen havde så store forventninger. Således står vi over for det
paradoks i en tid, hvor man hævder nødvendigheden af en integration, at
det ser ud til at lande har svært ved sammen at finde en løsning på de
problemer der opstår. Forventninger om fred bygger tværtimod snarere på,
at de stærkeste og rigeste stater tager ansvaret. Således ser det ud til at være
op til de store og rige lande og deres luner at løse verdens problemer og
samtidig med, at en stor del af Europa anser integration for at være den
bedste løsning, grasserer der nationalisme andre steder.

Modsat hvad man skulle tro, er det usandsynligt, at den her beskrevne
verdenssituation vil have en afgørende direkte betydning for retsudviklingen
i den aller nærmeste fremtid; heller ikke udviklingen inden for EU eller den
stadigt voksende internationalisme. Det, som efter min opfattelse vil få størst
betydning for og først vil øve indflydelse på den juridiske disciplins ud-
vikling og dermed jurastudiet, er den utroligt hastige omvæltning i infor-
mation, telekommunikation, medier og interaktiv kommunikation, der nu
pågår og er langt fra at være tilendebragt, og som ikke har noget sidestykke
i historien - måske lige bortset fra den industrielle revolution i det 18. og
19. århundrede.
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3. Fantastisk teknisk gennembrud

Den faktor i dette tekniske gennembrud, som efter min mening fremfor alt
vil få konsekvenser for den juridiske disciplin og jurastudiet er computer-
teknologien. Den afløser nu så småt traditionelle biblioteker og den vil i
fremtiden formentlig have en væsentligt formindskende effekt på udgivelse
af bøger i sædvanlig (trykt) form - deriblandt på udgivelsen af lov- og doms-
samlinger - ligesom elektroniske betalingskort efterhånden vil overtage de
trykte pengesedlers rolle. Databaser vil i større omfang erstatte traditio-
nelle arkiver, hvilket vil føre til en radikal ændring af metoder ved tilveje-
bringelse og behandling af materiale - bl.a. i forskning. Det er ikke usand-
synligt, at forelæsninger som undervisningsmetode vil blive opgivet - i hvert
fald i nuværende form - og undervisningens beliggenhed vil have mindre
betydning end nu. Ved introduktion af computerteknologien vil der være
flere muligheder for studier via telekommunikation, undervisning ved de-
monstration og "klinisk" professionslære og sådan kunne man blive ved.
Når henses til mere radikale ændringer, der kan ske, og f.eks. med skak-
computerens hastige udvikling in mente, kan der nævnes muligheder som
den, at der rent teknisk ikke vil være noget til hinder for, at der v.h.a.
computerteknologi afsiges domme og kendelser. Det må antages, at der før
end man tror vil blive gjort nytte af computere ved afgørelsen af i hvert fald
rutinesager inden for den civile retspleje og ved strafudmålingen i simple
straffesager, d.v.s., at en computer er programmeret med konkrete forud-
sætninger, sådan at den blot behøver konkludere på grundlag af retspraksis.

Korrespondance via telefax har ikke alene ændret almindelig kommuni-
kation mellem mennesker, men gjorde derimod, at både indenrigshandelen
og den internationale handel blev en helt anden. Men også i denne hen-
seende overtager computerteknologien så småt i form af stadig voksende
brug af elektronisk telefax idet handelsforbindelser snart vil blive plejet
v.h.a. elektronik - uden nogen som helst brug af papir. Sidst men ikke mindst
må man nævne det største tekniske under, Internettet, hvis virkning på den
juridiske disciplin i bredeste forstand - samt på andre samfundsforhold - er
helt uforudsigelige.

Selv om jeg her har fokuseret på computer-teknologien, så vil andre
teknikker også få stor betydning, og jeg nævner da kun Direct Broadcasting
by Satellite (DBS), men v.h.a. den teknologi kan man bl.a. udsende TV
umiddelbart ind til TV-apparater i hjemmene, hvilket vil afføde helt nye
problemer - f.eks. indenfor ophavsretten.
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Disse tekniske fremskridt, som ikke nærmer sig nogen slutning, vil der-
for uvægerligt få vidtgående konsekvenser for den juridiske disciplin. Hidtil
ukendte problemer vil opstå - f.eks. med hensyn til bevis, kontrakter, ophavs-
ret, privatlivets fred og ærens beskyttelse o.s.v. Strafferetten vil stå over for
stadig mere komplicerede forbrydelser p.g.a. øget brug afbetalingskort og
obligationsretten p.g.a. øget handel via diverse computer-systemer for blot
at nævne to eksempler. Muligvis vil de traditionelle juridiske discipliner
også forskyde sig overfor hinanden. Man vil således nok lægge større vægt
på fag som "computer law" og Electronic Data Interchange (EDI).

Selv om jeg således mener, at den juridiske disciplin først vil påvirkes
afgørende af teknologien, der nødvendiggør en reaktion, så kan man ikke
fornægte, at den forandrede verdenssituation, der her blev beskrevet, må
give anledning til stærkere krav om en harmonisering af retsregler - især i
kommerciel sammenhæng - og jurastudiet mellem de forskellige rets-
områder. Man vil uvægerligt lægge større vægt på international privatret,
international procesret og international strafferet o.s.v. og dualismen vil få
mindre betydning. Derudover vil EU-retten med sit virvar af anordninger
have stadig mere indflydelse på national ret i medlemsstaterne og ligeledes
udadtil.

Men i hvilken grad harmonerer det typiske nordiske fakultet med denne
ændrede verden som her beskrevet, og er der noget håb om, at fakultetet
ændrer sig i takt med dette forandrede og foranderlige verdensbillede? Lad
os hernæst strejfe denne problemstilling.

4. Det konservative juridiske fakultet

Et typisk juridisk fakultet ved et nordisk universitet, som jeg ser det, byg-
ger stort set stadig på faglig inddeling i jus publicum og jus privatum og
denne inddelings forgreninger, d.v.s. forfatningsret, forvaltningsret, strafferet,
retspleje, familie-, arve- og personret, formueret, samt oversigt over
retshistorie, folkeret og retsfilosofi. Traditionelt var der kun obligatoriske
fag i uddannelsen til juridisk embedseksamen, men når nye retsområder er
opstået er antallet af valgfri kurser blevet større og større, efterhånden som
flere fag er kommet frem. For ikke at gå ud over den normerede tid for et
jurastudium, er de traditionelle fag blevet samlet i en grunduddannelse i
jurastudiets begyndelsesfase, og valgfriheden derefter udvidet noget
tilfældigt på et senere stade. Sådan har studiemodellen stort set været i hele
Norden - dog med visse modifikationer. Denne model med en grund-
uddannelse og så en overbygning af valgfri kurser kan siges at indebære
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den vigtigste mærkbare ændring af jurastudiets organisering i årtier. Varig-
heden af jurastudiet har det meste af tiden i praksis været 6 år; er nu normeret
til 4 1/2 - 5 år, men faktisk bruger mange jurastudenter stadigvæk 6 år på at
færdiggøre sine studier.

Overalt er det et almindeligt adgangskrav for at komme ind på det juridiske
fakultet, at man har en studentereksamen, men der er ikke nogle andre
generelle adgangsgivende eksaminer, og de færreste har en universitetseks-
amen, når de går i gang med jurastudiet. Overalt er der dog en eller anden
form for adgangsbegrænsninger. Undervisningsmetoder har udviklet sig
langsomt og forelæsningsformen er stadigvæk herskende - dog ofte med
visse modifikationer. "Klinisk" undervisning - deriblandt lære i profession-
ens arbejdsmetoder, brug af video og computere i undervisningen - er
stadigvæk minimal. Pensum har som bekendt været traditionsbundet i årtier
- som oftest én lærebog, der navnlig er blevet lagt til grund i hvert enkelt
fag samt, forskellige artikler, "handout", domme og ombudsmandsudtalelser
o.s.v. Eksaminer er som regel skriftlige, idet mundtlige prøver næsten er
afskaffet - så sært som det nu forekommer, når det bl.a. drejer sig om et for
advokatprofessionen kompetenceforberedende studium.

Den typiske juridiske lærer har heller ikke ændret sig drastisk. Som regel
har han fået gode karakterer til sin juridiske embedseksamen og som oftest
har han en vis erfaring m.h.t. et arbejde uden for universitetet - navnlig i
det offentlige - inden han er blevet ansat på det juridiske fakultet. Hans mål
er sædvanligvis at skrive i hvert fald en eller anden slags hovedværk om sit
retsområde og udgive det i bogform, hvilket han så reviderer og udgiver
igen og igen - bl.a. for at skabe sig et navn - og det til trods for, at en anden
kan tænkes at have skrevet en meget bedre bog om samme retsområde. Jeg
har nogle gange påstået, at i realiteten ville én teoretisk bog due for hele
Norden på et bestemt retsområde, idet de retslige grundsætninger i disse
lande i den grad er ensartede. Som følge af den større konkurrence - hypo-
tetisk såvel som reel - stræber de juridiske lærere med at skrive artikler i
tidsskrifter under valgsproget "publish or perish" og helst at få dem publiceret
i udenlandske tidsskrifter "for anseelsen kommer udefra", som man siger i
Island. Dette ræs og/eller omfangsrige sidejobs uden for universitetet fører
bl.a. til, at lærere afsætter for lidt tid til at reformere undervisningsformer
eller lære pædagogik og retfærdiggør dårlig undervisning med henvisning
til, at de nu engang navnlig er forskere (der stilles ikke nogle pædagogiske
krav til juridiske lærere - lige så lidt som til de fleste andre universitetslærere
- hvilket man derimod gør på lavere niveauer i uddannelsessektoren).
Juridiske lærere anser administration gerne for at være et uomgængeligt
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onde, om ikke uværdigt for dem. Én ting kan de dog stiltiende enes om,
hvilket er at nedsætte et udvalg med ca. 10 års mellemrum og udarbejde en
betæknkning - helst en omfangsrig - om nødvendigheden i at reformere
jurastudiet og den juridiske undervisning. Dermed tror de at have gjort sin
pligt, idet de glemmer, at man ikke kan reformere ved blot at skrive om det.

Men er det ikke bare helt i orden? Har de juridiske fakulteter ikke klaret
sig udmærket indtil dato uden nogle kolbøtter? Er det ikke dyd at være
konservativ - i hvert fald inden for juraen (hvordan man end kan argumentere
for den påstand så ofte som den nu hævdes)? Mit svar er nej. Jeg mener, der
ikke alene er brug for ændringer men ligefrem radikale reformer. Men er
det sandsynligt, at der bliver væsentlige ændringer og i så fald hvem vil
tage initiativet til dette?

Selv om man ikke kunne enes om andet end en sandfærdighed til en vis
grad af det billede, jeg her har forsøgt at tegne af et traditionelt nordisk
juridisk fakultet på den ene side og på den anden side verdenssituationen
som jeg ser den, skulle man alligevel tro, at alvorlige bestræbelser var i
gang med henblik på at reagere - såvel på juridiske fakulteter som blandt
jurister - og, at myndighederne endda havde bevilget store pengebeløb i
den hensigt. Men sådan forholder det sig slet ikke. Hvad kunne grunden
være? Jeg vil nu forsøge at svare på det spørgsmål v.h.a. generaliseringer,
fordi overdrivelse fremmer forståelsen!

5. Manglende initiativ

Lad os først stille dette spørgsmål: Er det sandsynligt, at studenter - og da
taler jeg om gennemsnitsstudenten - vil tage initiativet til en ændring af
jurastudiet og den juridiske undervisning? Mit svar er nej.

Studenter vil næppe foreslå eller støtte ændringer bortset fra dem, som
de anser for gunstige for dem selv i den forstand, at studiet i hvert fald ikke
bliver mere besværligt end det nu er. Studenter bekymrer sig først og
fremmest for at bestå eksaminer og deres skøn over, hvad der kan anses for
at være et godt studieudbud og god undervisning, synes undertiden at hænge
sammen med, hvordan man lettest kan bestå en eksamen, m.a.o., hvilken
minimumsanstrengelse der skal til for at afslutte eksamen og da ikke
nødvendigvis med nogen høj karakter. Studenter er sjældent villige til at
anstrenge sig hvis de ikke "får noget for det". Dette medfører bl.a., at det
ofte ikke lykkes lærere at få studenter til at deltage i eksperimenter, hvad
end det drejer sig om pensum eller undervisningsmetoder, medmindre der
tages hensyn til studenternes ekstraarbejde ved karaktergivning. De fleste
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studenter har ingen akademisk tankegang. De ser ikke sig selv som en del af
et akademi, men nogle fa har dog en vis teoretisk interesse. Det juridiske
fakultet og selv universitetet er i deres øjne ikke andet end en institution,
hvor dem, der bestemmer, er lærere, der er kedelige - blot i forskellig grad.

Når studenterne går i gang med studiet er de dog ofte fulde af forventning
og kritiserer en del. Men når de på et vist tidspunkt forudser afslutningen af
studiet og begyndelsen på en karriere, aftager deres interesse for det, som
sker på universitetet; de er alligevel ved at gå. Selv om studenter lader som
om de indser - i hvert fald på overfladen - nødvendigheden af teoretisk
undervisning, anser mange denne fremfor alt for et nødvendigt onde, der
må afsones. Deraf følger til stadighed kravet om et mere praktisk jurastudium.
Lige så lidt som andre universitetsstudenters politik drejer jurastudenters
politik sig ikke primært om kvaliteten af det juridiske fakultet eller univer-
sitetet. Politikken drejer sig først og sidst om at tilgodese studenternes
økonomiske interesser.

Lad os da spørge: Kan man forvente det af praktiserende advokater eller
andre jurister, der er begyndt at gøre karriere ude i samfundslivet, at de vil
arbejde for en ændring af jurastudiet og den juridiske undervisning? Svaret
er også nej.

Som før nævnt aftager jurastudenters interesse for fakultetets virksomhed
efterhånden som deres studium nærmer sig en slutning. Som regel angår
det juridiske fakultet ikke dem efter afsluttet eksamen. Ligesom da de var
studenter, varetager juristerne først og fremmest sine egne interesser, og
man kunne vove at påstå, at selv om de i virkeligheden var interesseret i
reformer på det juridiske fakultet, så ville de ikke arbejde for det, simpelt-
hen fordi så ville de få konkurrence fra bedre jurister. Konkurrencen i det
moderne samfund bevirker ganske enkelt, at juristerne - lige så lidt som
jurastudenter - ikke bruger deres tid på at højne det juridiske niveau på
nogen måde medmindre de "får noget for det".

Lad os for det tredje stille dette spørgsmål: Er det sandsynligt, at initiati-
vet til en ændring af jurastudiet og den juridiske undervisning kommer fra
universitetets ledelse? Svaret er stadigvæk nej.

Kun undtagelsesvist fører universiteter en fælles politik på uddannelses-
området. Som regel anser man de enkelte fakulteter for suveræne i den
henseende. Universitetsledelsens rolle er hovedsageligt at fordele de
begrænsede midler, som man har, og tilse, at de ikke forspildes. I den
forbindelse anser de sig - med nogen ret - forpligtet til at behandle de
forskellige interesser ligeligt. På trods af, at den juridiske disciplin er en af
de klassiske videnskaber, der danner grundlaget for et universitet, kan man
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vel hævde, at der som regel fra universitetsledelsens side - om noget - ses
skævt til juraen og primært tænkes på naturvidenskaberne. Desuden
bekymrer man sig ikke særligt i universitetets ledelse om de juridiske fa-
kulteter, fordi de er billigst i forhold til antallet af studenter.

Lad os dernæst spørge: Er det da i hvert fald ikke sandsynligt, at de
juridiske lærere tager initiativet til ændringer på jurastudiet og den juridiske
undervisning? Svaret er desværre også nej.

De juridiske lærere vil ganske vist blive ved med at rokke lidt ved syste-
met med nogle års mellemrum som tidligere omtalt, men de vil næppe magte
at komme overens om radikale reformer, der generelt ville omfatte de
juridiske fakulteter ved landets universiteter. Juridiske lærere er endda i de
færreste tilfælde interesseret i nogle generelle kursændringer på sit eget
juridiske fakultet, medmindre de da selv har fundet på vedkommende
ændring eller også kun for så vidt den angår deres eget fag på en positiv
måde, men slet ikke hvis ændringen kunne have uheldige følger for faget.
Juridiske lærere i Norden nærer generelt ikke stor reel interesse for at tage
ved lære af organisering og arbejdsmåde fra andre juridiske fakulteter i
Europa f.eks. - for ikke at tale om Amerika. Deres interesse for at vide
hvordan man gør i det øvrige Norden kan sågar ligge på et meget lille sted.
Mange juridiske lærere anser det for at være under deres standard at bruge
tid på at ændre studieform eller bestræbe sig for at få et større studieudbud,
fordi det indebærer kedelige administrative pligter, der er uværdige for en
videnskabsmand. Når unge juridiske lærere bliver ansat på juridiske fakul-
teter er de undertiden fulde af gode idéer og går med ildhu op i deres arbejde
men de bliver snarest affærdiget af de ældre lærere, der er bange for at falde
i skyggen. Den stadig større konkurrence mellem de forskellige juridiske
discipliner og mellem dem, der dyrker dem, medfører, at mange juridiske
lærer tænker primært på selv at gøre en god karriere og højne sit eget fags
status og mener, det er spild af tid at arbejde ud fra en eller anden form for
helhedsbetragtning. Juridiske lærere - i hvert fald de ældre - frygter
teknologien og derfor stritter de imod den, for ellers risikerer de at sakke
agterud. På det juridiske fakultet opstår der m.a.o. snart en stiltiende aftale
blandt lærerne om, at man skal være konservativ i den henseende, uanset
hvor radikal man kan være på andre områder.

Lad os endelig stille dette spørgsmål: Er det sandsynligt, at initiativet til
en ændring på jurastudiet og den juridiske undervisning tages af politikere
eller offentligheden, samfundet? Svaret er helt bestemt nej.

Politikere er som regel mere villige end andre til at påstå, at jurister er alt
for mange i samfundet og da er det ligemeget om mange af dem selv er
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jurister. Politikere finder det ikke påkrævet, at bruge kræfter på juraen, ef-
tersom den ikke skaber håndgribelige værdier og øger den økonomiske
vækstrate. Jeg har sagt - halvt i alvor og halvt for morskabs skyld - at den
eneste måde at få politikere til at tænke på universiteter, deriblandt den
juridiske disciplin, det juridiske fakultet, er at indføre en optagelseskvotient
i form af "numerus clausus," fordi da ville politikerne først reagere, når
deres egne kære børn kunne risikere ikke at komme ind på jura og blive
jurister som far eller mor.

Den offentlige mening er generelt imod jurister. De er altid blevet anset
for at være for mange - og desforuden en slags ågerkarle om ikke samfun-
dets parasitter, jfr. en tegning, jeg engang så, hvor der var to mænd, der
reves om en ko; den ene trak i koens hale, men den anden tog den ved
hornene, og altimens sad advokaten og malkede koen.

Men bliver der så ingen ændringer - d.v.s. ændringer, der har noget at
sige - fordi ingen tager initiativet til dem, hvis det er rigtigt, hvad jeg lige
har fremført? Sådan forholder det sig naturligvis ikke, for jeg vil ikke
bagatellisere den modernisering, der trods alt er sket f.eks. i Sverige og
tilløb på de juridiske fakulteter i Norge til at modernisere den juridiske
uddannelse. Jeg anser det for lidet sandsynligt, at man kan reformere radi-
kalt som en reaktion på den ændrede teknologiske verden, imens der ikke
sker ændringer i den mentalitet, som hersker på det traditionelle juridiske
fakultet i Norden. Det vil jeg nu prøve at argumentere for.

6. Ændringer er uafvendelige

Den europæiske universitetstradition indebærer, at et universitet er en insti-
tution, hvor der drives videnskabelig forskning, hvor akademisk uddannelse
leveres og hvor studenter trænes i en selvstændig videnskabelig metode.
Når der foregår juridisk uddannelse indenfor rammerne af et fakultet ved
en sådan institution, så afspejler hensigten med uddannelsen uvægerligt til
en vis grad formålet med den institution som helhed og dennes politik. Den
juridiske uddannelse bør derfor være en akademisk uddannelse i denne in-
stitutions - universitetets - forstand. Vi, som til det sidste har villet holde
fast i den europæiske universitetstradition og anser den juridiske disciplin
for at være en humanistisk videnskab med selvstændig værdi per se, må
bestemt stille os selv det spørgsmål, om den juridiske uddannelse er på rette
vej - set i lyset af den kendsgerning, at universiteter har undergået store
forandringer. Dette er ikke det rigtige forum til at redegøre i enkeltheder for



114 Björn Þ. Guðmundsson

denne generelle udvikling. Defor vælger jeg blot at tage et eksempel fra
udviklingen i Island, idet dette eksempel kan forklare mine anskuelser.

Da loven om Islands Universitet, der blev oprettet i 1911, blev behandlet
i parlamentet, var der en livlig diskussion om navnet på denne institution. I
overensstemmelse med den islandske purisme skrinlagde man planer om at
bruge den latinske betegnelse - "universitas" - og besluttede at kalde den
Háskóli Islands, selv om den islandske betegnelse etymologisk set er den
samme som højskole, høyskole og högskola på dansk, norsk og svensk.
Man nøjedes med at slå fast i lovmotiver om denne institution, at der trods
benævnelsen var tale om "universitas" - der ikke måtte forveksles med
læreanstalter i de øvrige nordiske lande, hvis benævnelse indeholdt ordet
højskole, idet man derved navnlig henviste til de skandinaviske folke-
højskoler, folkehøyskoler, folkhögskolar. Navnet gav ingen problemer, før
man nåede dertil at ville oprette læreanstalter, der skulle byde på undervis-
ning på et højere niveu end det, der generelt leveres på gymnasialt plan,
dog uden at der var tale om et universitet. Disse institutioner kunne man
med rette have benævnt háskóli, men nu var den betegnelse forbeholdt et
universitet som Háskóli islands. Ikke desto mindre endte det alligevel med,
at man kaldte disse højere læreanstalter også for háskóli (højskole) og der-
ved blev Kennaraskóli Islands (Islands lærerskole) Kennaraháskóli islands
og Samvinnuskóli (Andelsskolen) blev Samvinnuháskóli, idet man også
oprettede en ny skole, der blev benævnt Háskóli(nn) á Akureyri. Resultatet
blev, at man som en fællesbetegnelse valgte at kalde alle disse højere
læreanstalter for skoler på universitetsniveau.

Jeg fortæller denne lille historie for at lufte mine anskuelser, der går ud
på, at begreberne universitet og universitetsuddannelse nu er blevet relative,
om ikke uden betydning overhovedet, men i så fald ville det gamle univer-
sitet være dødt og dermed også bristede forudsætninger for det traditionelle
juridiske fakultet. Med et sådant resultat ville man ånde lettet op på en
måde, idet man derved ville have fået ryddet af vejen den grundlæggende
forhindring m.h.t. mulighederne for en nyskabelse og en reorganisering af
den juridiske uddannelse, der følger af universitetets akademiske målestok,
der altid er blevet anset nødvendig for den juridiske uddannelse såvel som
anden uddannelse på universitetet. Vi ville m.a.o. ikke være nødt til først at
spørge, hvad et universitet er, og, hvilken rolle det spiller, når vi funderede
over ændringer på den juridiske uddannelse. Tværtimod kunne vi analysere
problemet frit og uafhængigt og bygge den juridiske uddannelse op igen på
nye og selvstændige præmisser - uden at skele det mindste til formålet med
det traditionelle universitet og dettes rolle.
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Dette siger jeg kun, fordi jeg tror, vi har et dilemma, idet vi må vælge
mellem vores loyalitet over for den gamle universitetstraditions værdier og
den blotte realitet i det moderne teknologiske informationssamfund, som
jeg har prøvet at beskrive det her ovenover. Og måske har vi ikke noget
valg. Dermed mener jeg, at ændringer simpelthen er uafvendelige p.g.a.
ydre faktorer, d.v.s. noget, der er ved at ske ude i verden på områder, der i
og for sig ikke direkte synes at have noget at gøre med jura - som f.eks.
industrialiseringen i sin tid. Med andre ord bliver vi tvunget til at ændre
jurastudiet uanset om vi kan lide det eller ej. Men er det rationelt at over-
lade det til skæbnen at bestemme hvad, der sker? Svaret er nej. Jeg tror, at
hverken vi jurister, universitetet eller samfundet kan være det bekendt. Derfor
må vi smøge ærmerne op og forsøge at styre udviklingen. Den mest fornuftige
måde at gøre det på - men samtidig en meget egoistisk måde - er at begynde
forfra med et rent bord, d.v.s. reorganisere jurastudiet og den juridiske un-
dervisning helt fra grunden og på nye og ændrede forudsætninger. På den
anden side tror jeg ikke, at dette er muligt, medmindre man afkobler jura-
studiet fra det traditionelle universitet sådan, at det foregår i en selvstændig
skole, en lovskole ("law school"). Kun derved ville man få det nødvendige
spillerum til på den ene side at reorganisere den juridiske uddannelse såvel
i organisationsmæssig som i indholdsmæssig henseende og til på den anden
side at skaffe de fornødne finansielle midler til at muliggøre en sådan
opbygning. Med andre ord finder jeg, at nytænkning og større pengebeløb
er grundlæggende forudsætninger for en reorganisering af jurastudiet.

7. Selvstændig lovskole

Lettere finansiering. Selv om en selvstændig lovskole blot fik de samme
statslige pengebidrag som det juridiske fakultet nu får, anser jeg en sådan
bedre stillet p.g.a. den suveræne selvbestemmelsesret m.h.t., hvordan den
disponerer over pengene, uanset om det så er til forskning, undervisning
eller administration. Desforuden ville en sådan lovskole have et større spille-
rum til en selvstændig finansiering i diverse former, idet den ville være
uafhængig af den finansielle administration på universitetet som helhed. I
den henseende kan man nævne et stærkt system af velgørere, der navnlig
ville være forhenværende studenter men også virksomheder og institutio-
ner, der kunne tiltrækkes til at yde støtte, idet man kunne opkalde bestemte
lokaler eller aktiviteter efter dem. Derved kunne f.eks. undervisningslokaler
bære en bestemt virksomheds eller endda en bestemt mands navn eller også
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faciliteter i et sådant lokale; man kunne opkalde et computerrum,
forelæsningssale, et bibliotek o.s.v. efter giveren. Man kunne tilmed tiltrække
udenlandsk finansiering f.eks. til specielle institutter, idet jeg i Islands
tilfælde kunne nævne retshistorisk institut og havretsinstitut i den henseende.

Jeg har den opfattelse, at der i en sådan lovskole burde være et særligt
skolegebyr. Det ville være nemmere at indføre det i en sådan selvstændig
institution, idet man ikke ville være nødsaget til at skele til det, der skete på
et universitets øvrige fakulteter. Jeg anser skolegebyrer for velegnet til at
gøre studenter mere ansvarsbevidst, fordi når det kommer til stykket
bekymrer de sig en del om sin pengepung - hvilket flere andre for øvrigt
også gør. Det er endogså muligt at tilpligte studenter at betale symboliske
beløb særskilt for de enkelte for forelæsninger, eftersom det ville føre til
større konkurrence mellem lærere, og det er ikke utænkeligt, at en del af
"entréen" kunne gå til læreren i form afløn. Nogle finder måske, at jeg her
lægger for stor vægt på den finansielle side, men efter min mening er det en
kendsgerning, at problemet for den juridiske uddannelse - ligesom alle an-
dre uddannelser måske - ikke primært er lærere og studenter men penge-
mangel. Af den grund får hverken lærere eller studenter reel lejlighed til at
indrette uddannelsen som de helst ville, eftersom de må følge den ramme,
der er bestemt af bevillingen fra universitetets finanser som helhed. Når
den juridiske uddannelse foregår på et juridisk fakultet ved et universitet,
konkurrerer man altid om en del af en kagen, som universitetet får tildelt
fra statens side, og man har derfor ikke meget at løbe på. En forbedring af
den juridiske uddannelse - ligesom al anden uddannelse - forudsætter et
større antal lærere og assistenter, en reform af undervisningsmetoder og
flere og bedre bøger. Sagen er i grunden så enkel, at det drejer sig ikke
mindst om de fornødne finansielle midler.
Større spillerum til forandringer. Selv om der ikke findes nogen absolut
definition på, hvad et universitet (universitas) er, så ved vi nogenlunde hvad
begrebet indebærer, eller går i hvert fald ud fra en bestemt betydning som
jeg før har berørt. Med andre ord spørger man først, hvad et universitet er,
og når man mener at have svaret på det spørgsmål, tilrettelægger man
studierne og uddannelsen indenfor de forskellige akademiske discipliner i
overensstemmelse dermed. Den juridiske undervisning på et fakultet ved et
bestemt universitet bærer m.a.o. præg af formålet med universitetet som
helhed og dettes politik, hvilket jeg også har strejfet ovenfor. Vi spørger
derfor, hvordan jurastudiet bør være - på grundlag af disse forudsætninger
i stedet for at vi ubundet stiller det spørgsmål, hvordan det overhovedet
burde være indrettet.



Juristuddannelsen i en foranderlig verden 117

Selv om jeg påstår, at det ville være nemmere i en selvstændig lovskole
at tilrettelægge den juridiske uddannelse på dennes egne præmisser i større
grad end man nu gør, er det ikke ensbetydende med, at generelle må-
lsætninger, som vi kender dem, ikke bør holdes i hævd. Man må derimod
blot fremhæve, at den juridiske disciplin og dermed den juridiske uddannelse
er under stadig forandring og bestandigt udvikler sig. Denne udvikling må
man til enhver tid tage tilstrækkeligt hensyn til - uden at universiteters
eventuelle absolutte målsætninger får lov til at have indflydelse derpå. Der-
for mener jeg, at man ikke længere kan komme uden om at gøre jurastudiet
mere specialiseret og udforme det med hensyntagen til samfundets bedste
eller verdenssituationen som den kommer til at udvikle sig, forudsæt at
dette ikke får skadelige følger for uddannelsens akademiske eller teoretiske
karakter. Det komplicerede, pluralistiske, teknologiske og til stadighed for-
anderlige samfund gør dette simpelthen påkrævet. Jeg har tidligere henvist
til den industrielle revolution, men nu taler man om en anden slags revolu-
tion - informationens og kundskabens revolution - og om at der er ved at
opstå en kundskabens tidsalder, hvor der just stilles krav om, at universiteter
såvel som andre højere læreanstalter må revidere studier og undervisning i
enhver henseende, idet man dermed med rette kan tale om et kundskabens
samfund. I den forbindelse må man lægge vægt på efteruddannelse, der let
kan organiseres v.h.a. fjernundervisning, siden den nye informationstekno-
logi ingen afstande kender. Når man går igang med at reorganisere jura-
studiet, må man endvidere tage hensyn til denne udvikling, men dette kunne
i grunden virke revolutionerende på de hidtidige idéer om den juridiske
uddannelse, man i den grad holder fast ved. Og det er netop af den grund,
jeg vover at påstå at, hvis man vil indlede nytænkning, vil det ikke lykkes
uden en særskilt lovskole. Og det er vel lidt paradoksalt, at vi dermed ville
vende tilbage til udgangspunktet, idet europæiske universiteter, som vi
kender dem i dag, jo som bekendt opstod på grundlag af lovskoler, lægeskoler
og præsteskoler. Derved ville man ikke være nødsaget til at lave om på
jurastudiets velkendte, traditionelle målsætninger, hvilke jeg i grove træk
vælger at fremstille på den måde, at en juridisk student bør have rede på de
principper, der gælder indenfor et bestemt retsområde, at han har udviklet
en evne til at finde de særregler, der gælder om dette retsområde og har
erhvervet sig kundskaber m.h.t. den korrekte retsanvendelse på fakta, d.v.s.
at træffe afgørelse ved anvendelse af retsregler på et bestemt afgrænset fak-
tisk forhold. Man må m.a.o. fortsat tilstræbe, at der fra en lovskole afslutter
sit studium en kandidat, der har en klar rationel tankegang, præcision i sin
juridiske formidling og almen forståelse for retten - fremfor en eller anden
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slags samling af viden, der bygger på udenadslæren. Men desforuden skal
den nye lovskole have gjort det klart for studenten i højere grad end det nu
sker, at den juridiske disciplin som en humanistisk videnskab pålægger ham
etiske pligter, der til en vis grad går ud over, hvad man kan kræve af andre,
idet juristen betroes varetagelsen af det, der er hjørnestenen i ethvert
civiliseret samfund, lov og ret.

Men hvad ville den ændrede betoning m.h.t. uddannelsen i lovskolen
nærmere bestemt indebære? Nu vil jeg lufte mine anskuelser i den hen-
seende, der ganske vist bærer præg af amerikanske og skotske lovskoler.

8. Reorganisering af den juridiske uddannelse fra grunden

Ændret tankegang. Eftersom jeg mener, at jurastudiet såvel som alle andre
akademiske discipliner hovedsageligt bør være et selvstudium, bør lærerens
rolle hovedsageligt være af vejledende karakter, men i mindre grad af belær-
ende karakter, som der hidtil er blevet lagt vægt på. Deraf følger, at man
burde lægge endnu større vægt på undervisning i akademisk metode, d.v.s.
lære studenterne at søge selvstændigt efter enhver slags kildemateriale v.h.a.
den nyeste teknologi til enhver tid, samt analysere det således, at man kan
adskille sagens kerne fra detaljerne, at anvende retskilder på praktiske
problemer og at subsumere ad logisk vej. En sådan juridisk metode burde
derfor være obligatorisk som et af hovedfagene i begyndelsen af jurastudiet
i den hensigt, at studenten straks indretter sig på selv at kæde sammen kund-
skaber i vedkommende fag med alle de teknologiske muligheder, han måtte
ønske at bruge, i stedet for blot at præsentere ham et bestemt pensum og
anrette det for ham. På dette princip ville man da grundlægge alt, hvad man
videre foretager sig på skolen, d.v.s. studenten selv skulle tage sig til at
tilrettelægge sit studieforløb. Studenten skulle m.a.o. straks gøre sig klart,
at det er ham, der er ansvarlig for studiet, og, dersom han er villig til at bære
dette ansvar, er læreren og andre medarbejdere rede til at hjælpe ham og
vejlede ham. Gymnasieperioden, hvor man mader studenterne, er som sagt
definitivt slut.
Minimalt antal obligatoriske fag. Denne attitude ville totalt ændre lærerens
stilling og arbejdsform. Han ville være passiv i den henseende, at hans
hovedopgave ville være at forberede og organisere de talrige kurser, der
ville være hovedbestanddelen i det nye og fakultative jurastudium, hvis
man ser bort fra de grundlæggende fag i begyndelsen af studiet, som alle
studenter nødvendigvis måtte læse og bestå eksamen i, for at kunne fortsætte.
Disse obligatoriske fag skulle være - foruden ovennævnte juridiske metode



Juristuddannelsen i en foranderlig verden 119

- almindelig retslære, introduktion til retshistorie, retsfilosofi, logik, etik
og sociologi, samt specielle seminarier i bibliografi, computervidenskab og
"legal english." De førstnævnte fag er ganske vist velbekendt, men undervis-
ningsformen ville være væsentligt anderledes. Udgangspunktet for
sammensætningen af pensum i den nye almindelige retslære, ville være, at
studenten navnlig fik et groft overblik over national ret, kendte dens kilder
og var klar over dennes forhold til andre staters retssystemer. Det billede
burde tegnes i almindelige forelæsninger, sådan at enhver lærer gjorde rede
for sit fag og dettes karakteregenskaber, idet han ville fremlægge et
indføringsbetonet læsemateriale, der ville være grundlaget for eksamen.
Lærerne ville konferere hverandre om denne introduktion, for at enes om
en fælles linje. Desforuden ville de redegøre for de fag, som de hver for sig
ville tilrettelægge og undervise i senere hen i studiet.

Undervisning i retshistorie skulle have et nyt indhold, idet mindre vægt
ville blive lagt på national retshistorie end det nu sker, mens andre landes
retstradition skulle behandles desto mere indgående, i den hensigt at få et
generelt overblik over de forskellige retssystemer i alle dele af verden. Lov-
skolens lærere ville udelukkende undervise i almindelig retslære og
retshistorie, samt juridisk metode, hvorimod kurser i de øvrige fag og de tre
ikke-juridiske seminarier ville være i hænderne på selvstændige eksterne
lærere, der ville tilrettelægge undervisningen med særligt henblik på juridiske
studenters behov. Al undervisning ville dog foregå i lovskolens regi og i
dennes lokaler. Eksaminer ville være mundtlige såvel som skriftlige, men
seminarierne kunne eventuelt være eksamensfri, dersom et vist antal søgte
timer var opnået dér. Man kunne overkomme alt dette på et år, idet man
ville have en eksamensperiode om foråret med en chance for reeksamination
om efteråret.
Maksimal studiefrihed. Når det første studieårs obligatoriske fag var afsluttet
ville det egentlige jurastudium starte og vare fire år til. Dette ville udeluk-
kende være i form af valgfrie kurser, og samtlige kurser ville blive afholdt
hvert eneste år, uanset hvor få studenter, der valgte vedkommende fag. I
den forbindelse ville finansieringen af undervisningsarbejdet blive sat på
prøve, idet denne form for undervisning ville kræve meget flere lærerkræfter
og ville følgelig koste dyrt. Til gengæld ville et sådant studium være meget
mere individuelt end efter de gældende forhold, eftersom man ville tilstræbe
en personlig manduktion i så vidt omfang som muligt og til den opgave
ville man stille assistenter, f.eks. blandt færdiguddannede jurister og
eventuelt blandt studerende i deres sidste studieår, f.eks. dem, der havde
besluttet at gå i gang med videregående studier. Formodentlig kunne disse
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personer betragte undervisningsaktiviteterne ikke kun som en måde at tjene
penge på men også som givende en vis prestige; advokater kunne f.eks.
sætte sin undervisningstitel på sit brevpapir og assisterende studenter kunne
bruge den som prestigegivende indslag i curriculi vitae, når de ansøgte om
stipendier i forbindelse med studieophold ved udenlandske universiteter.

Student kunne frit vælge kurser, sådan at han blot ønskede en juridisk
uddannelse med en værdi per se, d.v.s. uden hensyntagen til noget specielt
fremtidigt job. Studievejledere ville vejlede studenter ved systematisk
sammensætning af kurser og i den henseende kunne man tænke sig bestemte
hovedtræk eller studielinjer, f.eks. én, der satte kursen mod advokatpraksis
og retsvæsen, en anden, der ville fokusere på administration i stat og
kommune, og den tredje, der primært var koncentreret om jobs i forretnings-
livet og stillinger på den internationale arena. Man kunne eventuelt give en
slags lavere eksamensgrad for personer med tre års studier bag sig, som i så
fald nok burde være obligatoriske i højere grad, idet man derved tog højde
for stadig stærkere krav om et forholdsvist kort og praktisk betonet studium
i materielle retsregler. Et sådant studium ville f.eks. være hensigtsmæssig
for dem, der specielt søgte efter beskæftigelse ved salg af fast ejendom,
skibe og biler, idet det meget vel er tænkeligt, at myndighederne ville gøre
en sådan eksamensgrad til en betingelse for en bevilling til at drive det
erhverv. Man kunne også oprette et selvstændigt lovteknisk studium, der
kunne være kompetencegivende for dem, der ønskede at være en slags auto-
riserede lovteknikere eller en slags bibliografiske assistenter - men mere
end blot sekretærer - for advokater og andre teoretisk uddannede jurister;
noget i retning af det amerikanske begreb, "paralegal."

Ved afgørelsen af indholdet af de enkelte kurser ville man efterstræbe at
nedtone de nuværende, traditionelle obligatoriske fags betydning, idet man
i stedet ville forsøge at finde en heldig ligevægt mellem national ret, EU-ret
og folkeret. Man kunne således nemt tænke sig at EU-retten ikke blev under-
vist som et særskilt fag. I stedet ville man behandle EU-rettens forskellige
materielle regler på et passende sted i andre fag. Den institutionelle del af
EU-retten ville så blive behandlet i et specielt fag, institutionel ret,
institutiones, der ligeledes indeholdt en beskrivelse af de øvrige offentlig-
retlige hovedaktører i national ret og folkeret. På samme sæt kunne man
f.eks. behandle regler om voldgift i national ret sammen med international
voldgift under ét i et fælles fag med tilknytning til et specielt fag om
internationale traktater, eftersom de får større og større betydning indenfor
den juridiske disciplin.
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Endvidere ville man revidere de traditionelle obligatoriske fags indbyrdes
vægt; deres sammensætning skulle eventuelt ændres og koncentreres i højere
grad end nu. Konklusionen af en sådan revision ville nok blive, at der
indenfor national ret var behov for at lægge størst vægt på fag som retspleje
og forvaltningsret. Man ville sikre sig, at der på passende steder i pensum
og undervisning løbende blev gjort rede for regler, der tilhører international
privatret, international procesret og international strafferet. I forbindelse
med traditionel statsforfatningsret kunne man give overblik over stats-
forfatningen i de stater, der har de største ligheder med vores forfatnings-
retlige struktur. Man ville ikke behøve at behandle internationale regler om
beskyttelse af menneskerettigheder i et særskilt fag men i stedet i pensum
og undervisning placere dem på sin plads sammen med offentligretlige reg-
ler om menneskerettigheder i national ret. Nye former for lovovertrædel-
ser, der hænger sammen med den teknologiske revolution såvel som den
ændrede verdenssituation, vil nok få betydning for, hvad man lægger vægt
på i strafferetsundervisning som jeg ovenfor er kommet ind på. Sluttelig vil
jeg særligt nævne, at miljøret og havret vil af åbenlyse grunde få en meget
forøget betydning i den juridiske uddannelse.

De forskellige fag og deres betydning i forhold til hinanden ville
selvfølgeligt ændres i takt med det juridiske miljø i landet såvel som
udenlands og sågar ude i rummet. Studier i "space law" vil formodentlig
blive mere omfattende før end vi troede. Endvidere vil "computer law" og
"legal profession" og regler om EDI få større betydning blandt fakultative
fag samt flygtningeret, der eventuelt vil bive undervist flere steder.

Valg af fag ville være frit indenfor det minimale antal moduler, der var
fastsat som betingelse for at afslutte studierne. Dog ville det være nødvendigt
ved sammenvalget at sætte den betingelse, at man gennemgik et bestemt
fag inden man startede på et andet som overbygningsfag. Således ville det
være nødvendigt, at en student f.eks. havde gennemgået strafferettens
almindelige del, dersom han havde tænkt sig at vælge dens specielle del.
Desforuden ville de enkelte fag blive tillagt forskellig betydning ved
karaktervægtning, idet to fag på nogle områder vægtede som ét på et andet.
Dér, hvor fag skulle afsluttes ved eksamen ville der være frihed m.h.t. at
møde til undervisning og studenten ville være frit stillet m.h.t., hvordan han
ville erhverve sig de kundskaber, der var anset tilstrækkelige til at bestå
eksamen, idet eksamenskravene ville være kendt på forhånd. Man kunne
således tænke sig, at en betydelig del af pensum forudsattes læst ved et rent
selvstudium uden for skolen, idet man til det yderste i den supplerende
undervisning ville gøre brug af Internettet eller endnu nyere teknologi. En
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attest ville være et tilstrækkeligt bevis på påkrævet praktisk studierelevant
arbejdserfaring, hvilket man meget vel kunne forestille sig inden for skolen
såvel som uden for.

Eftersom adgangskravene ville føre til, at kun studenter over gennemsnittet
kom ind på lovskolen, ville det være tilstrækkeligt med karaktergivning i
form af bestået/ikke bestået, idet man derved kunne garantere en smidigere
tilrettelæggelse af studierne end det nu er muligt. Skolens standard ville
m.a.o. være så høj, at det ikke ville være nødvendigt at spørge om bestemte
karakterer. Studiet ville derefter blive afsluttet med et teoretisk speciale om
et selvvalgt juridisk emne, skrevet under en lærers vejledning. Udgangs-
punktet ville være, at specialet ikke overskred det antal sider, der kan for-
ventes af en sædvanlig artikel i et tidsskrift, idet hovedformålet med det
ville være at træne studenter i at skrive sådanne artikler. Det ville være
fristende at beholde cand.jur.-titlen p.g.a. traditionen, men det ville måske
være mere fornuftigt at indføre en mastersgrad i overensstemmelse med
betegnelser på andre lovskoler. Det kunne f.eks. lette andre skolers vurdering
af en færdig studerende, der gik i gang med en videreuddannelse udenlands.

Man ville ikke byde på generelle doktorstudier og -undervisning, men
blot på bestemte områder, som vedkommende skole ville specialisere sig i
og efterhånden blev kendt for, f.eks. havret, søret, miljøret, retshistorie o.s.v.
På den anden side ville juridiske kandidater have mulighed for at forsvare
afhandlinger for doktorgraden, som de selv havde skrevet uden særlige
doktorstudier under vejledning.

Man ville lægge vægt på, at de forskellige fag var tilrettelagt på den
måde, at det nemt kunne lade sig gøre at organisere specielle seminarier på
disses grundlag for at opfylde behov for efteruddannelse for færdiguddan-
nede jurister. Man kunne tænke sig at udstede specielle diplomer til dem,
der afsluttede et sådant seminarium, deriblandt udlændinge, som man gør i
USA.

Flere muligheder kan tænkes ved bestemmelsen af skolens adgangskrav
til studenter, f.eks. adgangsgivende eksaminer, men i hvert fald ville man
udvælge studenter på en eller anden måde. Alligevel kunne man tænke sig,
at dem, der havde en BA-grad - uanset hvilken disciplin - kunne komme
ind på første år, og det ville faktisk være belejligt for skolen, der derved fra
starten havde mere modne studerende iblandt.
Streng skole. Nogle vil måske indvende og sige, at et sådant jurastudium
ville blive for udisciplineret samt for specialiseret. Dertil vil jeg sige, at en
sådan indvending bygger på en formynderisk indstilling, der ikke er i takt
med et moderne samfund. Adgangskrav ville simpelthen være så strenge, at



Juristuddannelsen i en foranderlig verden 123

der ikke skulle være stor fare for, at studenter ville tilrettelægge sine studier
på en uhensigtsmæssig måde. Selvfølgelig skal man ikke bagatellisere den
kendsgerning, at en sådan skole ville stille strenge krav til studenterne, men
sådan skal det også være. Der er mere end nok dårlige jurister og samfundet
har ikke brug for flere af dem.

9. Afsluttende bemærkninger

Af den juridiske disciplins humanistiske karakter følger, at samtlige facetter
af menneskenes forhold angår denne disciplin. Dens udvikling må derfor
hænge sammen med det, der i øvrigt sker i det menneskelige samfund -
ligemeget hvor i verden. Den juridiske uddannelse kan fa indflydelse på
den udvikling og derfor må man højne dens standard.

Erfaringen viser, at det, der endelig sker, ikke altid stemmer overens med
det, man havde regnet med at ville ske, lige så lidt som det hænger sammen
med det, man havde troet at var nødt till at ske og endnu mindre med det,
som man ville have ønsket at ville ske. Derfor har jeg forsøgt at behandle
temaet ved at spørge om, hvad der sandsynligvis vil ændre sig i jurastudiet,
hvad uvægerligt må ændres og hvad, der er ønskværdigt m.h.t. ændringer,
og i så fald hvordan. -Disse spørgsmål har jeg ovenfor så vidt som muligt
prøvet at svare på ud fra mine egne betragtninger.


