
Fredagen den 25 augusti

Dagen upptogs av sektionsmöten i Finlandiahuset.

På förmiddagen behandlades i sektion A under ordförandeskap av
professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm ämnet

Juristutbildningen

Följande referat av professor, dr. jur. Peter Lødrup, Norge, hade före
mötet utdelats till deltagarna:

I. Oversikt.

1. Det emne som her skal diskuteres, har stadig vært oppe til debatt
de siste hundre år. Med jevne mellomrom har komitéer og enkeltpersoner
vurdert de til enhver tid gjeidende studieordninger for jurister, En
gjennomgåelse av en rekke av disse arbeider viser at det i det alt vesent-
lige er de samme problemer man til enhver tid har vært opptatt av, noe
som klart vil fremgå av den følgende fremstilling.

Jeg har ikke funnet det hensiktsmessig å gi noen utførlig redegjørelse
for alle de forslag om reform av juristutdannelsen som de siste årene har
vært lansert i de nordiske land. Det ville sprenge rammen fullstendig
for et diskusjonsopplegg som dette skal være. Jeg har istedet forsøkt
å finne frem til de tanker som ligger på det prinsipielle plan, og som
ved sin innbyrdes motsetning kan illustrere de alternativer som byr seg
ved en revisjon av de juridiske studier. Men også her har det vært
nødvendig med en viss seleksjon. Videre vil jeg g j erne få fremheve
at jeg naturlig nok er best kjent med debatten omkring juristutdannelsen
i Norge og erfaringene herfra. Men da problemene jo i det alt vesentlige
er feiles for alle de nordiske land, har jeg ikke hatt betenkeligheter ved
å gi fremstillingen en viss norsk slagside.

Materialet omkring juristutdannelsen er særdeles omfattende. En
utførlig bibliografi finnes for Sveriges vedkommende i Regner, Svensk
juridisk litteratur 1865—56, Stockholm 1957 s. 39 flg. og samme forf.,
Svensk juridisk litteratur II, Stockholm 1971 s. 34 flg. Av offentlige
utredninger er det fra svensk side særlig grunn til å nevne SOU 1953: 15,
SOU 1959:45 og den s.k. U 68, og av litteratur forøvrig Ekeløf, Den
svenska juristutbildningen i stöpsleven TfR 1953 s. 356 flg., Nial, Några ord
om juridisk forskning og undervisning, TfR 1957 s. 276 flg., Hult, Om juri-
diska studier, Uppsala Universitetets årsskrift 1949: 5. Fra dansk side vil
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jeg gjerne henlede oppmerksomheten på Gomard, De samfunnsvidenskabe-
lige studier, Juristen 1968 F 139 flg., Betænkning afgivet af det af
Danmarks Juristforbund den 28. januar 1966 nedsatte uddannelsesudvalg.,
Juristen 1968 F 57 flg., Rapport vedrørende samfundsvidenskabelige basis-
uddannelser, avgitt for Planlæggingsrådet for de højere uddannelser,
Maj 1970, med tilleggsrapport av Marts 1971, og fra Norge Smith, Den
norske studieordning for jurister under debatt, TfR 1959 s. 399 flg. Det bør
også nevnes at Europarådet i 1971 arrangerte the Second European Con-
ference of Law Faculties, og ett av forhandlingsemnene var Adaption of
law studies to the needs of modern society, til hvilken det var utarbeidet
en rekke rapporter. Også studentene er sterkt opptatt av studiets innhold,
noe hvert eneste nummer av studenttidsskriftene bærer klart preg av.

2. De juridiske studier i Norden karakteriseres idag ved at studentene
får en enhetlig utdannelse. Lærestoffet er i det alt vesentlige obliga-
torisk. Den enkelte students muligheter til å velge mellom ulike
faggrupper begrenser seg til adgangen til å skrive en avhandling fra et
bestemt område eller velge et spesialfag (Norge) eller ta kursfag
(Danmark), mens man i Sverige setter krav om en »uppsats» om et
spesielt problem. Noen spesialisering i egentlig forstand er det ikke
adgang til. Det er videre grunn til å fremheve studiets juridisk-dogma-
tiske karakter. Selv om man ikke på noen mate må undervurdere
overgangen fra den positivistiske ånd som preget rettsvitenskapen
omkring århundreskiftet til nåtidens sosiologisk-teleologiske metode og de
virkninger den har hatt på rettsanvendelsen, er det en kjensgjerning at de
juridiske studenter ikke i særlig grad lærer å se rettsreglene i sosial
sammenheng.

Et annet trekk ved studiet idag er at det er mer »innlæringsorientert»
enn forsker-eller metodeorientert. Den komitéinnstilling som lå til grunn
for den norske studieordning av 1933 fremhevet også dette, og dens be-
merkninger har også en viss gyldighet idag: »En vesentlig svakhet ved
den juridiske utdannelse, slik som den for tiden foregår, er efter komi-
téens mening at den i for høi grad består i mekanisk utenatlæring av de
foreliggende lærebøker, og gir studentene for liten opøving i selvstendig
juridisk tenkning... det trekkes stadig sterkere veksler på studentenes
hukommelse.» Men at det ikke er lett å være reformator, viser den
vurdering som i 1946 ble gitt av ordningen av 1933: »I praksis er
imidlertid 1. avdelings eksamen blitt en pugg-eksamen av rang». — Idag
er nok forholdene noe bedre; det er neppe tvil om at arbeidet med
juridiske metodespørsmål nu har høyere prioritet enn tidligere; opplæring
i juridisk metode ble sterkt fremhevet i begrunnelsen for omleggingen
av det juridiske studium i Sverige i slutten av 1950-årene. Folke Schmidt
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understreket dette i SvJT 1957 s. 355: »De viktigaste nyheterna är, att
studierna i framtiden mer än hittils skall avse träning i juridisk metod...».
Men det er nok fremdeles slik at arbeidet med de rene kunnskaper går
foran metode og forståelse. Årsaken til dette synes meg ganske klar:
For det første bør studentene motta adskillig kunnskapsstoff — det er
mengden som kan diskuteres. For det annet innebærer den mangel på
lærere som preger de juridiske fakulteter at den personlige kontakt,
med de muligheter for individuell veiledning dette gir, ikke kan oppnås i
særlig grad. Dette skulle dog ikke forhindre at såvel lærebøker som
den muntlige undervisning i fremtiden kan gj öres mer problemorientert,
og at arbeidet med å anvende rettskildene og deres innbyrdes harmonise-
ring gis noe større plass i forhold til positive kunnskaper om en mengde
regler. Her er det imidlertid en klar sammenheng med den eksamensform
studentene må gjennom, idet det neppe hersker tvil om at oppgave-
typene virker inn på den mate studentene arbeider med stoffet.

3. I de senere år har hele det høyere utdannelsessystem vært satt
under debatt. Samfunnets almindelige undervisningspolitikk er idag
g jenstand for revurdering. En diskus jon omkring det juridiske studium
kan ikke bli meningsfylt om den ikke settes i relieff til de almindelige
tendenser som gjør seg gj eidende for den høyere undervisning. Ønsket
— såvel hos yngre som eldre — om en videregående utdannelse utover
grunnskolen er sterkt øket de senere år. Dette har medført et voldsomt
press på utdannelsesinstitusjonene. En konsekvens av dette er for Norges
vedkommende at de aller fleste bare kan ta opp en brøkdel av dem som
ønsker å studere; det er praktisk talt bare enkelte fakulteter ved uni-
versitetene som ennå fører de åpne dørers politikk, herunder det juridiske.
Hvor lenge dette er mulig, er idag antagelig bare et tidsspørsmål.
For juristutdannelsens vedkommende oppstår det prinsipielle problem
om man skal nekte studenter adgang fordi alle andre studier stenges,
eller om man skal ta imot alle de studenter som ønsker å begynne å
studere. Hvor obligatorisk undervisning er ukjent i det juridiske studium,
blir dette et spørsmål om å nekte et antall mennesker å fremstille seg
til eksamen. Men bortsett fra dette noe tekniske problem, er det her et
annet hensyn som kommer inn og kan motivere en lukking også av det
juridiske studium, nemlig sammensetningen av de studenter de juridiske
fakulteter vil motta hvis man står alene om å motta alle som vil studere.
Det vil utvilsomt medføre en betydelig senkning av studentenes kvalitet
med de farer det har for undervisningsnivået og på noe lengre sikt vel
også for forskningen. I sammenheng med dette står en annen betraktning:
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Lukkede studier viser erfaringsmessig å ha en større tiltrekningskraft på
flinke studenter — rasjonerte goder har en egenverdi.

En annen årsak til dagens debatt om den høyere utdannelse er den
spesialiseringstendens som griper om seg på alle områder i det moderne
samfunn, og ikke minst de økede krav til utdannelse hos ansatte av alle
kategorier. Dette betyr en belastning på utdannelsesinstitusjonene med
derav følgende krav om økede bevilgninger — ved behovet for nybygg
og flere lærere, og ved sosiale ytelser til de utdannelses-søkende. I de
fleste land har dette hatt som konsekvens et krav om effektivisering av
studiene — samfunnet må ikke belastes unødig med utgifter i utdannelses-
sektoren. Mer konkret har dette gitt seg utslag i forslag om utdannelses-
tilbud på hva man kan kalle »tekniker» nivå — et grunnstudium som
kvalifiserer til mellomstillinger, og som virker som bremsemekanisme
for de høyere studier. I Danmark har således tanken om en »bachelor-
grad» vært reist, se nærmere bl.a. Juristen 1966 F. 231 flg., hvor Dan-
marks Juristforbunds uddannelsesudvalg underkaster den en sterkt kri-
tisk analyse. Her bør også nevnes at den svenske »kansliexamen» ble
avskaffet i 1935, og at man i SOU 1953: 15 tar avstånd fra å innføre en
ny, lavere grad, se særlig s. 76 fig. Igjen er det sammenheng med luk-
ningstendensene: Samfunnet ønsker ikke å satse på et studentmateriale
under et bestemt kvalitetsnivå. Som jeg kommer nærmere tilbake til, er
det danske opplegg om en samfunnsvitenskapelig basisutdannelse utslag
av bl.a. slike tanker, og dette har direkte følger for juristutdannelsen.

Et annet trekk som bør fremheves, er fremveksten av de øvrige
samfunnsfag som økonomi, statsvitenskap, sosiologi m.v. Her er det flere
hovedtendenser som gjør seg gjeldende når juristutdannelsen settes under
debatt. En går ut på å trekke inn i det juridiske studium fag av ikke-
juridisk, men av samfunnsvitenskapelig karakter. Den har gjort seg —
om enn med ulik styrke — gjeldende i alle land. En annen tendens
som særlig i Danmark har vært sterk, innebærer en feiles samfunnsfaglig
grunnutdannelse før man tar fatt på det enkelte embetsstudium. Videre
kan nevnes spørsmålet om en linjedeling av studiet med en mer spesifi-
sert, yrkesrettet målsetting. Av en noe annen art er spørsmålet om større
valgfrihet mellom de fag som er studiets g jenstand — en slik valgfrihet
er både aktuell innen den ramme som idag er satt for det juridiske
stidium og hvor de bygger på en samfunnsvitenskapelig basisutdannelse.
Efter mitt syn er det omkring disse problemer tyngdepunktet i dagens
diskus jon egentlig ligger.

4. Ved siden av de problemer som er skissert ovenfor, må fastleggelsen
av en juristutdannelse ha for øye studietidens lengde. Det er en k jens-
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gjerning at den har hatt en tendens till å øke, kanskje særlig i Norge og
Danmark hvor nå mange av studentene synes å bruke mer enn 6 år, mens
studieplanenes forutsetning er 4 ½ til 5 år. Et annet spørsmål som
har krav på betydelig oppmerksomhet, er hvordan man kan få utskilt de
som er uegnet for studiet på et tidlig tidspunkt. Særlig i Norge og
Danmark ligger frafallet på grunn av stryk til eksamen på et meget
høyt nivå. De norske tall er ca. 35 °/o til både første og annen avdeling,
mens tallet for tredje avdeling naturlig nok er lavere. Totalt sett regner
man i Norge med at bare ca. 50 °/o av de som begynner på studiet,
fullfører det. Og det er et tall som gir grunn til bekymring ikke bare
for den enkelte som har investert tid og penger i en mislykket studietid,
men også for det fakultet som belastes i sin virksomhet med mange
tapere.

Det er videre også andre forhold som også bør trekkes frem, men som i
helhetsbiidet kanskje betyr noe mindre. Jeg tenker da på ting som
undervisningens innhold og form: kateterforelesninger for et stort audi-
torium i motsetning til seminarer med et lite antall studenter; praktiske
øvelser i motsetning til teoretiske studier — her kan spørsmålet om
praksis fra visse stillinger i løpet av studietiden osv. trekkes inn. På
et mer prinsipielt plan ligger valget mellom frivillig eller obligatorisk
undervisning — et valg som også peker hen mot eksamens-systemet.
Dette er nemlig et overordentlig viktig ledd i helhetsbildet. Det er jo
ikke til å unngå at studiet og studentens arbeid med stoffet er sterkt
preget av den eksamen han til slutt skal gjennom. Oppgavetypene er her
av vesentlig betydning. For bare å nevne ytterpunktene: Fremskynder
de i det vesentlige tilegnelse av kunnskaper eller setter de krav til
forståelse i høysetet? Antallet eksamener er også av interesse. Her
er jo forholdet at man i Sverige har en lang rekke del-eksamener som
tas gjennom hele studiet, mens det annet ytterpunkt vel representeres
av Norge hvor man helt frem til 1968 hadde to store eksamener, mens
det efter den gjeldende studieordning er tre.

5. Før jeg underkaster de problemstillinger som er nevnt ovenfor
en nærmere analyse, må det tas standpunkt til hvilke yrkesroller det
juridiske studium skal gi kompetanse til. Det er en kjensgjerning at
juridiske kandidater får stillinger som varierer fra de tradisjonelle jurist-
yrker til stillinger hvor den rent juridiske ekspertise kommer sterkt i
bakgrunnen. Det prinsipielle problem blir da dette: Skal juristutdannelsen
ha som målsetting best mulig å kvalifisere kandidaten for de rene
juristyrker — eller skal den også tilstrebe å gi kunnskaper over et
spektrum av fag som kan være til nytte i andre stillinger, men som vil
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svekke hans utdannelse som jurist? Jeg er ikke i tvil om svaret: Juristut-
dannelsen må utformes slik at den skaper de best kvalifiserte jurister til
de juridiske yrker. Det er denne utdannelses innhold som her skal
diskuteres. Har samfunnet behov for kandidater med kunnskaper i både
juridiske disipliner og andre samfunnsfag, er det selvsagt at også slike
kandidater bør utdannes. Men det er efter min oppfatning ikke en
juristutdannelse, og denne utdannelses innhold faller således utenfor
rammen av denne fremstilling.

II. Samfunnsfagene og det juridiske studium.

1. Som nevnt preges idag det juridiske studium av sin enhetlige
karakter og et forholdsvis lite innslag av ikke-juridiske fag. Et gjen-
nomgangstema i alle de studieordnings-forslag som har vært fremsatt
i de siste 100 år, har vært ønsket om en større samfunnsorientering
og et større innslag av samfunnsfag i studiet, særlig sosiologi, økonomi
og psykologi. Begrunnelsen er både at kunnskaper i disse fag vil
gjøre juristen bedre skikket til juridisk virksomhet, og at mange jurister
får arbeide som ikke helt ut er av juridisk art. Gomard uttrykker
det i Juristen 1968 F 142 slik: »Særlig grund er det til at fremhæve,
at egentlig juridisk virksomhed ikke er det centrale eller vigtigste led i
administrativ virksomhed og ej heller i udøvelsen af ledelsesfunktioner i
privat eller offentlig virksomhed. Juraen er snarere et service-eller
hjælpefag end det centrale eller blot et centralt socialfag.»

Mot denne bakgrunn er det i Danmark arbeidet mot en feiles sam-
funnsvitenskapelig grunnutdannelse — argumentasjonen er det gjort
nærmere rede for bl.a. i den nevnte artikkel av Gomard, og i en rapport
av mai 1970 fra Planlæggingsrådet for de højere uddannelser om en
»Samfundsvidenskabelig basis-uddannelse». Fordi vi her står overfor
tanker som er nye i debatten om juristutdannelsen, er det naturlig å
komme nærmere inn på den begrunnelse som er gitt for dem og deres
nærmere utforming.

Hovedtanken bak basisutdannelsen er å gi studentene en bredere sosial
orientering enn de enkelte studier idag gjør det mulig. Bakgrunnen for
denne tanke synes å være at studiene idag gir et godt utgångspunkt bare
for den del av kandidatmassen som søker de spesifikt juridiske yrker.
For dem som får stillinger i den offentlige forvaltning eller i det private
næringsliv, utgjør tradisjonelle juridiske problemstillinger ofte bare en
brøkdel av arbeidet. For disse gir da studiet en mangelfull utdannelse.
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Fra studenthold — normalt den mer radikale del — hører en stadig at
studiet har for meget karakteren av en ren yrkesskole hvor man bare
får en mengde kunnskaper om regler, mens regienes funks jon og deres
plass i det samfunnsmessige bilde blir förbigått. Juristen som samfunns-
planlegger trenger ikke bare innsikt i den juridiske metode, men skolering
også i sosiologiens og økonomiens. Også personer i de mer tradisjonelle
juristyrker, f.eks. dommere, har behov for det noe videre perspektiv
en bredere samfunnsvitenskapelig skolering kan gi. En slik basisutdan-
nelse vi gi den enkelte student en utsettelse med valg av endelig
embetsstudium til et tidspunkt da han kan foreta valget på grunnlag av
kunnskaper om det enkelte fags innhold.

Et basis-studium har videre den fordel at det — eventuelt med tillegg
av ytterligere ett års studium — kan gi grunnlag for en selvstendig
yrkeskompetanse. Dermed oppnår en rekke studenter, som idag ikke
gjennomfører de lange og krevende embetsstudier, en eksamen som gjør
at deres tid på Universitet ikke blir »bortkastet». Videre må det nevnes
til de positive sider at selve embetsstudiet ikke vil motta så mange
studenter som idag og som mangler den nødvendige studiemotivering eller
evnen til å fuliføre.

Så kan man spørre: Hvilket nærmere innhold skal en basisutdannelse
ha? Og hvor lang tid skal den strekke seg over? I den rapport som er
forelagt for det danske planleggingsrådet, er Gomards tanker gjengitt
slik (s. 20 flg.):

»Alle studier under det rets- og statsvidenskabelige fakultet ved
København universitet og det juridisk-økonomiske fakultet ved Aarhus
universitet, bør efter Gomards forslag af 29. november 1965, indledes
med et 3-årig studium, der består af:

1. nationaløkonomi,
2. driftsøkonomi med statistik,
3. samfundsbeskrivelse med statistik,
4. sociologi,
5. grundtræk af privatretten (borgerlig ret) og offentlig ret,
6. statskundskab og administrasjonslære.

Senest det 3. år skal vælges enten:

1. nationaløkonomisk,
2. driftsøkonomisk,
3. juridisk,
4. offentlig administrativt,
5. sosiologisk eller
6. statistisk speciale.
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Specialerne svarer til de videregående kandidatstudier.
Kravet om filosofikum ophæves, og i stedet kræves et almentdannende

fag inden for fakulteternes fagområde læst i et omfang, der nogenlunde
svarer til det nuværende filosofikumpensum.

Grundstudiet læses af alle, der ønsker en samfundsvidenskabelig ud-
dannelse og afsluttes med eksamen. For at kunne gå videre med et
kandidatstudium i jura og økonomi o.s.v. kræves, at der er opgivet et
udvidet pensum, enten et udvidet pensum inden for et af fagene (»stort
betyg» eller et ekstra fag.

Efter grunduddannelsen lægges kandidatstudier af 2 til 3 års varighed,
der fører frem til kandidateksamener. Som kandidatstudier kunne såle-
des også tænkes indrettet nye studier, f.eks. statskundskab og adminis-
trationslære.»

2. De tanker som her er gjort gjeldende, har såvidt jeg har förstått,
vunnet bred tilslutning i Danmark. Personlig har jeg forholdsvis sterke
motforestillinger — og det er vel i og for seg en fordel i et diskusjonsopp-
legg som dette.

La meg først og fremst få fremholde at jeg er noe betenkt over den
sterke reduksjon av den rent juridiske utdannelse som forslaget inne-
bærer. Den primære målsetting for den utdannelse som leder opp til
juridisk embetseksamen, må være å kvalifisere kandidatene for de mer
typiske juristyrker, dommervirksomhet, advokatvirksomhet og virksom-
het i administras jonen (statlig og kommunal) med hoved tyngden på det
juridiske plan. En omlegging av studiet må ikke medføre at de ferdige
kandidater blir dårligere kvalifisert til å utføre disse arbeidsoppgaver, og
det er jeg redd for vil bli resultatet med en såvidt radikal beskjæring
som den skisserte basisutdannelse. Det argument at mange juridiske
kandidater ikke kommer inn i yrker hvor det juridiske arbeid danner
tyngdepunktet, er efter min mening av begrenset verdi. Man kan til og
med snu det rundt: At så mange jurister gjennom generasjoner har
havnet i stillinger med en stor del ikke juridisk arbeide, viser at den
tradisjonelle juristutdannelse har gitt et grunnlag som senere i livet
har vist seg å være særdeles verdifull. Men det er dog idag en kjens-
gjerning at jurister tvinges bort fra stillinger — ikke minst i statlig og
kommunal administras jon — hvor de tidligere var enerådende. Men
så vidt jeg kan forstå, har det ingen egenverdi å legge om den juridiske
utdannelse slik at gamle bastioner kan holdes. Samfunnet er blitt mer
differensiert, og det er bare et gode at også utdannelsestilbudene i de
øvrige samfunnsfag er blitt så variert at spesialister kan överta stillinger
hvor det er behov for en annen bakgrunn enn den juridiske.

Et annet moment som jeg legger en viss vekt på, er at en samfunns-
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videnskapelig basisutdannelse vil medføre at den enkelte student må
arbeide i år med fag som ligger i periferien eller utenfor hans inte-
resseområde. Det er en kjensgjerning at de samfunnsfag som man idag
har i det juridiske studium, av et flertall studenter oppfattes som ubehage-
lige fremmedlegemer i studiet. Slike »legemer» er selvsagt berettiget hvor
de må anses nødvendige for ens utdannelse som jurist. Men jeg synes
det skyter langt over målet å supplere juristutdannelsen med en bred
obligatorisk samfunnsvitenskapelig basisutdannelse som strekker seg over
minst to år hvis målet derved skal være å kvalifisere jurister for andre
stillingskategorier enn de juridiske. At det er behov for kunnskap av
juridisk karakter i en lang rekke stillinger hvor hovedvekten ligger
på andre samfunnsfag, er en kjensgjerning. Men det behov bør fylles
ved å gi en juridisk skolering ved utdannelsen i disse fag, ikke ved å
bryte ned det juridiske studium. Her kan et mer utbygget system med
fagkombinasjoner av ulikt innhold være på sin plass, og studentene får
da betydelige valgmuligheter såfremt de vil renonsere på å bli cand.jur.

De øvrige hensyn som ligger bak tanken om en basisutdannelse, som
utskillelse av studenter som ikke er studiemotiverte, mulighetene for å
heve nivået i den egentlige juristutdannelse ved at bare flinkere kandi-
dater blir opptatt efter basisutdannelsens avslutning, er hensyn som også
på andre mater kan varetas, noe jeg nedenfor kommer tilbake til. Det
samme gjeider den betraktning at en basisutdannelse vil medføre at det
blir færre studenter som føres frem til juridisk embetseksamen med de
goder dette gir de ferdige kandidater.

3. Det synes å herske almindelig enighet om at den juridiske student
må gis kunnskaper i visse samfunnsfag. Ønsket om en reform på dette
punkt lå bl.a. til grunn for den norske studieordning av 1933. Da
ble sosiologien innført som obligatorisk fag, samtidig som sosialøkono-
miens stilling ble styrket. Den almindelige rettslære ble samtidig gjort
til undervisningsfag. Sammen med statsretten og rettshistorien dannet
disse fag studiets første avdeling. Denne ordnings skjebne har efter min
mening prinsipiell interesse — den har i sine intens joner og innhold
paralleller i det danske forslag om en basisutdannelse — og da er det
grunn til å se hvordan den ble vurdert av en studieordningskomité som
avga innstilling i 1946. Om sosiologien heter det her:

»Ingen vil bestride at sosiologisk innsikt har betydning for jurister.
Men denne innsikt vil studentene i vid utstrekning erverve under sitt
studium av gjeldende rett og dens historie. I den nyere fremstilling av
de forskjellige rettslige disipliner behandles ikke spørsmålene uteluk-
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kende dogmatisk, det anlegges også en rettssosiologisk synsvinkel. I Retts-
kildelæren behandles f.eks. rettens regler som sosiale normer, der drøf-
tes deres forhold til moralnormer og konvensjoner, i familieretten drøftes
familiens utvikling s former og sosiale betydning idag, i strafferetten kom-
mer en inn på förbrytelsens årsaker og bekjempelse, problemer av utpre-
get sosiologisk art. Spørsmålet er imidlertid om sosiologien bør opprett-
holdes som et selvstendig fag til juridisk embetseksamen. På grunnlag
av de innvunne erfaringer bør dette besvares benektende.

Sosiologien er allerede nå blitt et meget stort fag; med den plass
en kan tenke seg å gi den i rettsstudiet, er det ikke mulig å gi noen
fyldestgjørende översikt over dens resultater. Og en översikt bare over
sosiologiens metoder ville neppe ha stor selvstendig verdi. Både for
metodene og enda mer for resultatene må man dessuten være oppmerk-
som på at sosiologien er i så rask utvikling at en fremstilling meget
snart vil utsettes for å bli foreidet. Hovedvekten bør antagelig legges
på at fremstillingen av de juridiske fag gir de sosiologiske drøftelser den
plass de har krav på; prøven i de juridiske fag vil da formodentlig
godtgjøre om en kandidat har tilegnet seg den sosiologiske innsikt han
trenger som jurist. En ordning med sosiologien som selvstendig fag vil
lett gi et falskt bilde — man gir en utdannelse som nødvendigvis må
bli meget overfladisk, og som derfor kan komme til å gjøre større
skade enn nytte.»

De betraktninger som her er gjort gjeldende, er det ikke vanskelig å
gi sin tilslutning. Særlig tankevekkende er det efter min mening at de
fremkommer på bakgrunn av innvunne erfaringer.

At en jurist bør ha kunnskaper utover de rent juridiske, begrunnes
som tidligere nevnt, gjerne med at juristene i en rekke stillinger — særlig
i stats- og kommunal-forvaltningen — treffer avgjørelser som må baseres
på faktorer av ikke-juridisk karakter. Men selv et betydelig pensum
i andre samfunnsfag må bli altfor lite til å dekke det spektrum av
problemer som reiser seg i praksis. For å ta et eksempel: Fordi enkelte
jurister arbeider i helsesektoren, kan ikke det juridiske studium gi
kunnskaper i sosialmedisin — dette vil være død kunnskap for dem som
på sin side arbeider med natur- og miljøvern. Her bør det med styrke
fremheves at utdannelsen ikke er slutt når man går ut i yrkeslivet; ikke-
juridiske kunnskaper som er nyttige alt efter de enkelte stillingkategoriers
egenart, bør og må i det alt vesentlige erverves under yrkesutøvelsen.

III. Alternativer til en basisutdannelse.

1. Den største svakhet med studiet er idag efter mitt skjønn de
minimale muligheter studentene har for å velge mellom ulike fag og
fagkombinasjoner. Det synes meg klart at det er mange andre fag enn
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dem som idag hører med til det obligatoriske pensum, som er like viktig i
praksis og som gir like god innføring i juridisk metode og tankegang.
Tanken om større valgfrihet innen studiet har såvidt meg bekjent fått
sitt mest representative uttrykk i en innstilling som en norsk komité
med professor Carsten Smith som formann avgå i 1969. Innstillingen
er ennå ikke drøftet av Det juridiske fakultet i Oslo; den vil bli vurdert i
sammenheng med innstillingen fra en s.k. målsettingskomité, som vil
foreligge i løpet av 1972.

Som utgångspunkt er det naturlig å minne om at de krav man
tidligere stillet om at studentene skulle ha kunnskap i alle rettsdisipliner,
nå er forlatt. En rekke fag er skilt ut fra det obligatoriske pensum og
gjort til valgfrie fag, av hvilke man i Norge må velge ett blandt 22,
mens Danmark opererer med de s.k. kursusfag. Denne linje viderefører
Smith-komitéen ved å foreslå en sterk reduksjon av de fag som skal
studeres av alle, for så istedet å bygge ut et system med valgfrie fag.

Da jeg i det vesentlige er enig i de argumenter Smith-komitéen
anfører for øket valgfrihet, skal jeg gjengi de grunntanker innstillingen
bygger på. Men jeg vil minne om min forutsetning for drøftelsen: Det
er juristene og deres utdannelse jeg har i tankene.

Valgfrihet vil kunne gi den enkelte student øket giede av studiet —
ved å kunne velge mellom flere fag eller fagkombinasjoner vil studie-
motivasjonen øke, noe som igjen vil føre til bedre resultater rent eksa-
mensmessig. At valgfrihet gir et større personlig engasjement, viser er-
faring i Norge, hvor det spesialf ag som velges studeres med større innsats-
vilje, og eksamensresultatene ligger i gjennomsnitt klart over resultatene
i de obligatoriske fag. For å unngå at valget vil skape problemer for
den gruppe av studenter som ikke har spesielle preferanser, synes det
naturlig med et »normalopplegg» som kan følges. Videre kan man i
studiets første år legge forholdene til rette slik at studentene får översikt
over rettssystemet og derved grunnlag for å treffe sine valg senere.

Som nevnt ovenfor, fremheves det g j erne i diskus jonen om juristut-
dannelsen at juristene får stillinger som viser stor yrkesmessig spredning.
Dette gjelder ikke bare mellom de typiske juristyrker og andre, men
også innen juristyrkene er det store variasjoner. Som eksempler kan
nevnes tjenstemenn i politi- og påtalemyndighet, juridiske konsulenter i
forsikringsselskaper, departements juristen og advokaten med vesentlig
praksis innen transportrettssektoren. Hvis utdannelsen skal være yrkes-
relevant, kan det nok med en viss rett spørres hvorfor den fremtidige
statsadvokat skal ha nøyaktig den samme utdannelse som den frem-
tidige skatteretts jurist? Kan ikke en viss spesialisering settes inn allerede
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i studietiden? Her står man efter min mening overfor et særdeles
vanskelig problem. Det må selvsagt erkjennes at det er meget hukom-
melsesstoff som en fremtidig jurist i stillingskategori X ikke har bruk
for, og at han med fordel kunne ha lært mer om problemer han møter
i sitt virke. Hvorfor bør ikke da studiet gi ham en utdannelse som
er direkte yrkesorientert? Her må man efter min mening holde fast ved
at juridisk embetseksamen må gi en generell juridisk kompetanse. Jeg
er ikke tilhenger av at man ved spesialisering eller eventuelt med en
linjedeling i studiets siste del avskjærer kandidater fra stillinger som
personer med andre valg kan få. Jeg ser det som en betydelig egenverdi
at studenten ikke tvinges til å foreta et yrkesvalg i løpet av studietiden.
Jeg mener videre at det er av stor betydning at en kandidat senere
i livet kan gå over fra en stillingskategori til en annen, f. eks. fra
statsadvokat til dommer, eller fra departements jurist til advokat eller
dommer. Her kommer også den betraktning at det ikke er mulig for
en student som spesialiserer seg, å vite om de stillinger som passer
til hans spesialutdannelse står åpne for ham. I et juristmarked som
det norske idag, hvor det er en betydelig mangel på kandidater i nær
sagt alle yrker, veier ikke dette tungt. Men slike »gyldne tider» vil neppe
vare evig — vi behøver bare å gå til Sverige for å oppdage at reelle
valgmuligheter bare er forunt noen få. Når jeg går inn for valgfrihet,
er det derfor med den begrensning at det ikke må bidra til at senere
valgmuligheter i yrkeslivet blir nevneverdig redusert. Av denne grunn
går da også Smith-komitéen mot de danske tanker om linjedeling av stu-
diet. Hertil kommer at linjedeling også vil redusere mulighetene for et
studium med valgfrihet mellom fag og fagkombinasjoner.

Større valgfrihet vil videre gi studenten muligheter for å komme
noe nærmere i kontakt med forskningen i løpet av studietiden, med de
fordeler for opplæring i juridisk metode og juridisk tankegang dette vil
gi. Smith-komitéen sier meget riktig dette:

»Det er et karakteristisk trekk ved det juridiske studium idag at det
er innlærings-, ikke forskerorientert, og at de færreste studenter har
kontakt med rettsvitenskap, og at de som oppnår slik kontakt, først
gjør det sent i studiet, gj erne i forbindelse med spesialfaget. Større
valgfrihet vil gi studentene større anledning til å studere fag hvor de
kan komme i kontakt med aktiv forskning — det er jo først og fremst i
mange spesialfag at avstånden til forskningsfronten er kort».

Jeg tror ikke man bør overdrive mulighetene for å gjøre studiet mindre
innlæringsorientert ved større valgfrihet, men de er der — i alle fall
for de mer interesserte studenter.
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Det kan videre anføres at større valgfrihet åpner større muligheter for
å trekke nye fagområder inn i det juridiske studium. Selvsagt kan
dette gjøres også idag, men for studentene vil det være større realitet i
tilbudet om faget ikke gikk inn som ett blandt mange som man bare
kunne velge ett (eller to) av, men ett som man kunne »bytte ut» med noe
som den enkelte ut fra sin legning fant av mindre interesse. Dette
bidrar også til, noe som Smith-komitéen understreker, å gjøre studiet mer
dagsaktuel t — man gjør det mulig å »vise hvordan nye faktiske proble-
mer krever nye rettsregler og hvordan rettsreglene kan bidra til å forme
utviklingen.»

2. Hittil har jeg i det vesentlige vært opptatt av en større valgfrihet
mellom fag av mer tradisjoneli juridisk karakter. Og her er det min
oppfatning at valgfrihet kan gå ganske langt, uten at studiets enhet som
grunnlag for allsidig juridisk yrkeskompetanse svekkes. Det som søkelyset
nå skal rettes mot, er i hvilken utstrekning fag av juridisk karakter
bør kunne byttes med andre samfunnsvitenskapelige fag.

Som det vil fremgå av min omtale av det danske forslag om en
samfunnsvitenskapelig basisutdannelse, mener jeg det ikke er noen
begrunnelse for å styrke samfunnsfågenes stilling i det juridiske studium
at juristene skal kunne beholde sin dominans i yrker hvor arbeidet i det
vesentlige forutsetter juridisk utdannelse. Samfunnsfagenes berettigelse
i det juridiske studium må vurderes efter deres evne til å dyktiggjøre
juristen i hans rettsanvendelse og rolle som rettsreformator. Også i
fremtiden må man gå ut fra at juristene vil stå sentralt ved utarbeidelsen
av ny lovgivning, og en samfunnsvitenskapelig skolering vil da klart
kunne være til nytte. Men hertil kommer at det må være riktig å gi
de juridiske studenter med særlig interesse for de øvrige samfunnsf ag
mulighet til å trekke inn flere av disse istedenfor visse juridiske disipliner,
i tillegg til samfunnsfag som man mener må være obligatorisk for alle.

Her er det to spørsmål som reiser seg. Man må for det første ta
stilling til hvilke ikke-juridiske fag studenten kan velge, og videre hvor
stor del av studietiden som kan vies ikke-juridiske fag. Smith-komitéen
tar et meget vidtgående standpunkt. Det heter bl.a.:

»Svært mange ikke-juridiske fag kan ha stor betydning for juristen.
Vi nevner som eksempler:

— Språk, både helt separat og i kombinasjon med fag som folkerett,
europeisk markedsrett eller engelsk/amerikansk rett.

— Historie.
— Filosofi og idehistorie (til belysning av rettsfilosofi og rettshistorie).
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— Matematikk og statistikk (kanskje særlig aktuelt i forbindelse med
forsikringsrett og skatter ett).

— Psykologi og psykiatri.
— Videregående bokføring.
— Sosiologi, rettssosiologi, kriminologi.
— Statsvitenskap, organisasjonsteori.
— Sosialøkonomi, bedriftsøkonomi.

Antagelig bør man ikke stanse her. En sosionomutdannelse kan på
mange mater være relevant for en jurists virke, likeså kan det være et
pluss å ha Politiskolen. Slike plussverdier bør krediteres, noe som for-
holdsvis enkelt kan sk je innenfor rammen av en fleksibel studieordning.»

For min egen del vil jeg tro at disse tanker i sitt utgångspunkt er
sunne. Og jeg kan tilføye at forsåvidt angår forholdene i Norge, fikk
man nylig en endring i eksamensreglementet som går ut på at Kollegiet
etter innstilling fra fakultetet kan frita for eksamen eller prøve:

1. når tilsvarende krav er oppfylt ved en annen insti tus jon.
2. på grunnlag av eksamen eller prøve i et velegnet fag utenfor

fagkretsen, avlagt ved Universitetet eller en annen institusjon.

Hvordan dette i praksis nærmere skal gjennomføres, er det foreløpig
ikke tatt standpunkt til.

Spørsmålet om hvor meget fag av ovennevnte karakter bør kunne
»spise opp» de juridiske fag, vil det naturlig være meningsforskjell om.
Smith-komitéen foreslår at opp til 25 % av studietiden kan brukes til
dem. Dette er efter min mening for meget. Her er det imidlertid to
forhold som har krav på oppmerksomhet, og som viser at det ikke er
mulig med noen skjematisk prosentregning. Det er for det første ikke
gitt at alle de fag man skal kunne velge mellom, skal være likestillet —
jeg kunne for eksempel tenke meg at et sprogfag må gi adskillig
mindre kredit enn f.eks. bedriftsøkonomi eller sosiologi. Og for det
annet, og dette er efter min mening vesentlig: Ved behandlingen av
tradisjonelle juridiske disipliner er det ikke gitt at man utelukkende
skal konsentrere seg om det dogmatiske og de lege ferenda-betraktninger
efter tradisjonelt mønster. Det ville være en fordel om man innen de
enkelte fag kunne trekke inn noe mer enn idag om regienes sosiale
funksjoner. Og det ligger i dagen at mange av de aktuelle problemer
som idag opptar oss, uten særlig vanskelighet kan innpasses i det enkelte
fag. Problemer som »demokrati på arbeidsplassen», miljøvern, forurens-
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ning, menneskerettighetene, fremmedarbeiderens rettsstilling, for bare å
nevne noen, kan alle finne sin plass innen de tradisjonelle juridiske
disipliner. I hvilken utstrekning spørsmål av denne art trekkes inn, vil
efter min mening avhenge vel så meget av den ramme den enkelte lærer
gir sin undervisning, som studieordningens struktur. Det er jo heller
intet i veien for at problemkomplekser som de nevnte — og andre av
aktuelt innhold — tas opp i seminarform til nærmere drøftelse. Det
gjøres også i stor utstrekning, iallfall i Norge hvor samtlige av de emner
som er nevnt ovenfor har vært gjennomgått på denne maten.

3. Selv om man som jeg er tilhenger av større valgfrihet mellom
fag innen det juridiske studium, er det åpenbart at denne ikke kan
gjennomføres fullt ut. Skal den juridiske embetsutdannelse gi generell
kompetanse, må studiet ha en enhetlig kjerne av fag som finnes nødvendig
for kvalifisering for de rent juridiske yrker. Og igjen går jeg ut fra at
vi står overfor et område hvor det vil herske noe delte meninger om
hvor langt man bør gå i obligatorisk retning. Som utgångspunkt må nok
studiets første år bestå av obligatorisk stoff — studenten må gis
kunnskaper for å kunne velge. Det synes da naturlig å trekke inn i
dette års undervisning en forholdsvis bred översikt over rettssystemet,
samt ett eller to fag som fyller følgende krav: De må være sentrale
juridiske fag og egnet som studium på begynnertrinnet. Dette er to
krav som ikke er lett å forene. Fag som efter mitt skjønn peker seg
naturlig ut, er kontraktsrett, dvs. stoff av avtalerettslig og obligasjons-
rettslig karakter. I tillegg til disse emner står det for meg som naturlig
å gi obligatorisk status til en del stoff fra tingsretten, særlig regiene om
omsetning av fast eiendom og løsøre. Utover dette kan det bygges opp
fagkombinasjoner studentene fritt kan velge mellom. Idag er f.eks. kau-
sjonsrett og panterett obligatorisk pensum i Norge, og fagene er såvel
omfattende som tidkrevende. Jeg synes imidlertid at f.eks. transportretts-
lige fag er like velegnet og like viktige, og bør kunne oppstilles som
alternativer. Og for å ta andre eksempler: Ekspropriasjons- og byg-
ningsrett, pris, kartell- og konkurranserett, selskapsrett og forsikringsrett
gir like meget innsikt i praktisk juss og juridisk metode som familierett
og arverett. Jeg skal ikke gå mer i detalj, idet det er prinsippene som
her skal settes under debatt, ikke enkelthetene i en studieordning med
større valgfrihet. En ting bør dog fremheves: Ved valg av fag er det ikke
fagets praktiske og aktuelle karakter som bør være utslagsgivende.
Fagets egnethet som grunnlag for studiet av andre fag og dets evne til å
oppøve juridisk tankegang og metode må veie like tungt. Husleierett og
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arbeidsrett er f.eks. fag hvis praktiske nytteverdi ikke kan bestrides.
Men som sentrale fag i en juridisk utdannelse hører de ikke hjemme.

4. Tilsvarende stiller det seg med samfunnsfågene; om en person
ønsker å t a sosiologi eller statsvitenskap istedet for ett eller to juridiske
fag, tror jeg ikke han blir noen dårligere jurist av det. Men også av
samfunnsfag bør det være et obligatorisk islett. Rettssosiologi og sosial-
økonomi er typiske emner som enhver jurist bør ha kunnskap i.

IV. Andre problemer.

Hittil har jeg t att opp de spørsmål som jeg finner særlig grunnleggende
for den kommende diskusjon om juristutdannelsen. Men som innlednings-
vis skissert, er det også andre og viktige spørsmål som påkaller interes-
sen.

1. Sentralt i debatten står spørsmålet om det skal være fri adgang
til det juridiske studium, eller om det skal opptas et begrenset antall
studenter hvert år. En begrenset adgang til studiet kan begrunnes ut fra
forskj eilige grunnsyn, og noen av dem er nevnt foran. For det første
kan det hevdes — og er blitt hevdet bl.a. fra politisk hold i Sverige —
at produksjonen av jurister må stå i forhold til samfunnets behov. Det
er sløsing med ressursene å utdanne personer som ikke vil få stillinger
hvor de får bruke sin utdannelse. Jeg står fullstendig fremmed for en
slik tanke, og jeg er her på linje med det standpunkt som synes å være
det alment aksepterte i Norge.

En adgangsbegrensning kan også begrunnes med hensynet til det enkel-
te fakultets utdannelses-kapasitet. Men i motsetning til mange andre fag
må det kunne sies at denne for jussens vedkommende er meget fleksibel
— det er bare et spørsmål hvor langt undervisningstilbudet skal uttynnes
m.h.t. antallet deltagere i den enkelte undervisningstime. Det må
jo også erkjennes at det juridiske studium er et typisk »lesestudium» —
det er intethi veien for at man kan ta en god eksamen uten i særlig
grad å ha deltatt i undervisningen. Flaskehalsen blir dermed i realiteten
eksamensavviklingen, noe som kan være alvorlig nok. Men det kan
også anføres andre argumenter for adgangsbegrensing. I et notat av
3. januar 1972 til Det juridiske fakultet i Oslo har professor Knut S.
Selmer oppsumert disse slik:

»1. Vi vil få gjennomsnittlig mer intelligente studenter, 2. som vil t a
gjennomsnittlig bedre eksamener, 3. og gjøre det gjennomsnittlig bedre i



J ur istut dannelsen 209

praksis. 4. Dette vil føre til at vi får mer inspirerende arbeidsforhold
ved fakultetet, 5. og at vi generelt sett får en bedre juriststand, 6. som
nyter større anseelse. 7. Derved vil en større del av den begavede ungdom
søke fakultetet, 8. en virkning som vil ytterligere forsterkes ved at adgang-
en til å studere juss er et ras jonert gode. 9. Videre vil man unngå over-
produksjon av jurister, og kan opprettholde gode lønninger og arbeidsfor-
hold i de juridiske yrker. 10. Endelig vil man få færre tapere, idet langt
færre studenter vil måtte gi opp studiet efter å ha satset mange ungsoms-
år på feil studium.»

Til tross for at disse argumenter samlet unektelig har betydelig vekt,
konkluderte Selmer med at de ikke veier tungt nok til å innføre noen
form for tradisjonell studiebegrensning. Dette er jeg enig med ham i, og
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har nylig med stort
flertall tätt prinsipiell avstånd fra å innføre adgangsbegrensning. Dette
må dog ikke oppfattes dit hen at jeg er tilhenger av et åpent studium
for enhver pris. Det er åpenbart at de juridiske fakulteter har et ansvar
overfor samfunnet for at de jurister som uteksaminers holder et for-
svarlig nivå. Blir tilstrømmingen av studenter så betydelig at dette nivå
ikke kan holdes, er adgangsregulering det eneste alternativ. Likeledes
er adgangsbegrensning efter mitt skjønn et alternativ hvis det kan bidra
til en kvalitativ hevning av de juridiske studenters intellektuelle standard;
ofte fremholdes det at denne ikke holder mål, se bl.a. Ersman, SvJT
1949 s. 373 flg. hvor det refereres et foredrag av Folke Schmidt. I Norge
henvises det g j erne til at artiumskar akterene for de juridiske studenter
ligger markert dårligere an enn for studenter ved de øvrige studier.
Men det kan nok stilles et spørsmålstegn ved den slutning at karakterene
til artium er utslagsgivende for en persons intellektuelle kapasitet. En
gjennomgåelse av de resultater som oppnåes ved Forsvarets psyko-tek-
niske prøver viser at juridiske studenter ligger henimot et like høyt
nivå som studentene ved det odontologiske fakultet, hvor det kreves
en særdeles god artium for å bli opptatt.

Det er en kjensgjerning at mange som begynner på studiet, faller fra
underveis. Men botemidlet er ikke her adgangsbegrensning hvor studen-
tene utelukkes efter kriterier som ikke har relevans for de egenskaper
som kreves av en jurist. Norske artiumskarakterer er, som nevnt
ovenfor, et eksempel på en begrensningsmetode som ikke er god. Ut-
skillelsen bør eventuelt sk je på faglig grunnlag tidlig i studiet. Å gi
»taperne» et tidlig varsel var den vesentligste begrunnelse for den
norske studieordning av 1968 hvor 1. avdelings eksamen avlegges efter
ett års studium Studentene gis i dette år et kurstilbud som tiisikter å
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redusere ulempene ved overgangen fra gymnasiet til et fritt studium.
At disse problemer ikke er særnorske, viser uttalelser fra Danmark og
Sverige, se bl.a. Juristen 1966 F. 229 og F. 242. Opplegget ligger før øvrig
nær opp til den danske studieordning av 1966.

2. Tidligere har jeg berørt spørsmålet om studiet idag i for stor grad
stiller krav til kunnskaper om rettsregler og dermed premierer studenter
med god hukommelse istedet for å fremme trening i juridisk metode
og problemløsning. Det kan vel neppe herske tvil om at det formål
med det juridiske studium som angis i den norske studieplan, i sitt
utgångspunkt er riktig. Her heter det at formålet »med rettsstudiet er
å utvikle evnen til selvstendig juridisk tenkning og gi sikkert kjennskap
til grunntrekkene i den gjeldende rett.» Efter min mening står det
ikke så dårlig til med gjennomføringen av denne programerklæring som
mange av kritikerne av studiet idag vil ha det til. Selvsagt stiller
studiet og eksamensopplegget krav til hukommelse. Men som ferdig
jurist trenger man en betydelig kunnskap om rettsregler — at juridisk
arbeid kan gjennomføres like raskt og presist ved en sterk nedtrapping
av det som noe nedsettende kan kalles »hukommelsesstoff», har jeg liten
tro på. Problemet er her heller om de rettsområder som er pensum,
og dettes omfang på det enkelte område, er riktig valgt. Gjennomføres
en betydelig grad av valgfrihet, blir det ikke fagene i seg selv som er
problemet, men deres nærmere innhold. Efter min mening er det
ganske åpenbart at det er adskillig stoff som man idag krever kunnskaper
i, som synes unødvendig.

En annen innvending som man ofte hører mot kravet om kunnskap
om et betydelig antall rettsregler, er at denne ofte blir »dødt stoff» ved
at regiene endres. Denne innvending synes meg overdrevet. Ser man
på de rettsområder som idag utgjør tyngdepunktet i studiet, er det ikke
de store forandringer som preger disse. Hertil kommer — og det er efter
min mening ikke minst vesentlig — at ny lovgivning ikke på noen mate
gjør kunnskap om eldre rett overflødig. Den vil som regel gi verdifulle
impulser til vurdering av den nye lov.

Jeg står, som det vil fremgå, fast på det standpunkt at studiet må gi
adskillig av rent kunnskapsstoff. Dette betyr selvfølgelig ikke at
metodeproblemene skal neglis jeres. De er naturligvis like viktige og
vies da også en bred plass i fagene rettskildelære eller almindelig
rettslære. Men den direkte undervisning i metode har sine begrensning-
er. Metode læres ikke minst ved et daglig arbeid i studietiden
med stoffet, såfremt bare studenten er metodebevisst. Det er nok her
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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 sk je 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


