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YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER

Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik

I.

Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun er
sparsommeligt behandlet i litteraturen og at en samlet oversigt
mangler fra de nordiske lande og når endvidere henvises til, at det
har vist sig at være vanskeligt at skaffe oplysninger herom fra
hvert enkelt land, så har jeg valgt at indskrænke mit referat til
nogle få teser, hvilket er at anse nærmest som en disposition for
mit foredrag på juristmødet.

Jeg er af den opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet
indenfor juristkarriéren, at karrieren er for bundet til bestemte
grupper og kategorier med alt for begrænsede muligheder for
juristen til at skaffe sig en alsidig praktisk erfaring. Det er for ofte
tilfældet, at juristerne sidder på samme plads — i samme stilling —
fra deres unge dage helt indtil de falder for aldersgrænsen. Målet
må være at skabe en større fleksibilitet ved en del praktiske arrange-
menter hos det offentlige og ved at stimulere interessen for denne
sag hos sagførerne og erhvervslivet. En smidig praktisk orienteret
ordning bør efterstræbes. Vi har rundt omkring i de nordiske lande
eksempler på hvad man kan gøre, f. eks. dommerfuldmægtige-
ordningen i Norge og den svenske notarie-ordning. I Danmark
er det f. eks. også en velkendt ordning med at en ung kandidat
arbejder den halve dag på et offentligt kontor og resten af dagen i
et sagførerfirma. Hos os er det almindeligt, at de unge kandidater
begynder deres karriere som dommerfuldmægtige og virker nogle
år som sådanne for herefter at gå over i sagførergerningen. Noget
lignende er også kendt fra Finland. Til trods for dette vil jeg tro
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at situationen ikke er tilfredsstillende i noget nordisk land i denne
henseende.

Forhandlingsemnet her er meget generelt. Man gør opmærksom
på at dommeruddannelsen specielt var genstand for forhandlinger
på det 24. nordiske juristmøde i 1966 og på sidste juristmøde
diskuterede man juristuddannelsen, som har visse berøringspunkter
med det emne vi her behandler. Det vil vel være naturligt at
hver enkelt diskuterer emnet ud fra sine egne erfaringer og ud fra
forholdene i sit eget land, men vi må stræbe efter at komme til
nogle generelle resultater.

II.

Vi bør stile imod en større rotation indenfor juristyrket. Det
gælder såvel rotationen mellem hovedgrupperne af den juridiske
virksomhed som rotationen indenfor de enkelte grupper eller
sektorer, f. eks. administrationen og domstolsvæsenet. Rotationens
mål er at give jurister lejlighed til gennem praktisk erfaring at
lære problemer fra forskellige grene af juraen at kende og herved
at udvide deres praktiske indsigt og horisont.

For at opnå dette mål vil jeg tillade mig at pege på følgende
punkter der vil blive belyst nærmere i mit foredrag:

1. Den juridiske uddannelse må være bred i sin struktur og ikke
for specialiseret. Det forekommer mig at den juridiske studieord-
ning i de nordiske lande har udviklet sig for langt ad speciali-
seringsvejen i de sidste år, hvilket jeg finder betænkeligt. Hvis
man tænker sig at stræbe efter en udvidet rotation for kandidater,
bør man også tænke på den juridiske studieordning og vogte sig
for en for stor specialisering. Dette punkt vil jeg ikke diskutere
nærmere, idet det var et forhandlingsemne på det sidste juristmøde.

2. En effektiv rotation forudsætter at det offentlige træder ak-
tivt ind med systematiske arrangementer ikke mindst for de unge
kandidater, specielt indenfor domstolsvæsenet og den administra-
tive sektor, hvorved man opretter stillinger for få års praktisk ud-
dannelse og erfaring, f. eks. to års ordinære dommerfuldmægtige-
stillinger eller sekretærstillinger i administrationen til nærmere be-
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grænset tid. Man bør tænke der på nytten af vejledning fra erfarne
personer og at de unge får virkelig interessante opgaver som de
kan lære af. Dette forudsætter igen en almindelig politik fra det
offentlige som vil indgå i rekruteringen af egnede og vel kvali-
ficerede tjenestemænd.

3. Jeg vil i denne forbindelse navnlig pege på det ønskelige i at
en dommerfuldmægtig — og de yngre dommere — får lejlighed til
at beskæftige sig med opgaver fra forskellige sektioner indenfor
domstolsvæsenet (domstolsorganisationen), f. eks. såvel med al-
mindelige civile sager, som sager fra fogedretten eller skifterets-
sager, plus straffesager. I tilslutning hertil ville det også være
ønskeligt med udbildningstilbud som angår arbejde i justitsminis-
teriet eller hos en statsadvokat o. s. v. En rotation indenfor ad-
ministrationen vil sikkert også være af stor betydning såvel inden-
for et givet ministerium som ministerierne imellem, f. eks. en rota-
tion mellem forskellige kontorer (afdelinger) indenfor et ministe-
rium eller f. eks. en rotation, hvorefter en jurist i finansministeriet
får lejlighed til at arbejde i Rigsskattestyret, Centralbanken eller
i et statsforetagende o. s. v. Jeg nævner disse få eksempler kun for
at illustrere hvad jeg her tænker på — man kan fortsætte med
eksempler her på nok så længe. Min tanke er her at man udarbejder
tilbud til juristerne, en del udbildningstyper eller udbildnings-
modeller, og det er slet ikke min mening at man tvinger dem til
at vælge en bestemt uddannelsesbane eller at disse i og for sig har
direkte krav på rotation. Det er sikkert mange praktiske vanskelig-
heder forbundet med et rotationssystem der dog næppe er uover-
vindelige. Jeg understreger at de stillinger der indgår i et system
af denne type bør være lønnede i overensstemmelse med vanlige
stillinger indenfor den sektor der gælder — således at lønsspørgs-
målene ikke skræmmer folk fra at søge denne flerstrengede prak-
tiske uddannelse.

Jeg vil stærkt understrege at mine idéer om rotation slet ikke
er indskrænket til de unge jurister, men også omfatter f. eks. dom-
mere der er blevet udnævnt i en domstol. Disse burde også få
lejlighed til at rotere mellem forskellige afdelinger i domstolen
eller få mulighed til at komme til andre domstole, bl. a. således
at de får orlov i en vis tid fra deres egen domstol. Herved skulle
også administrative opgaver m. m. komme i betragtning. Jeg vil
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også i denne forbindelse gøre opmærksom på at der burde finde
en interrelation sted mellem de juridiske fakulteter og f. eks. dom-
stolene, hvilket man også finder eksempler på i de nordiske lande,
hvorefter f. eks. dommere fik lejlighed til at undervise og vice versa
at de juridiske lærere en tid kom ud som dommere. En rotation
af denne type forekommer ofte i de amerikanske law schools.

4. Organisatorisk kunne man tænke sig forsåvidt det angår of-
fentlige stillinger, at rotationen muligvis kunne varetages af en
kommission med repræsentanter f. eks. fra Juristforbundene, dom-
stolene, ministerierne og statsforetagender. Det er også vigtigt at
sagførerne kommer her ind i billedet ved sagførerforeningerne.

5. Når man tænker på at udvide den praktiske erfaring hos jur-
ister i almindelighed er det klart at erfaringen fra sagførergernin-
gen kommer stærkt i betragtning. Interrelationen mellem sagfører-
yrket og f. eks. domstolene er meget begrænset her i Norden, hvor
det forholdsvis sjældent sker at en mand der har virket længe som
sagfører senere hen bliver udnævnt dommer, og det er også for-
holdsvis sjældent, at en dommer går over i sagføreryrket. I nogle
lande uden for Norden er forholdene anderledes. Sagføreryrket er
et forholdsvis lukket yrke i mange af de nordiske lande, og det ville
være ønskeligt ud fra det synspunkt som her er genstand for diskus-
sion at stile imod en større fleksibilitet, hvorved adgangen til sag-
førergerningen ikke ville være så begrænset som den nu er. Denne
sag har sikkert mange sider, og jeg vil nærmere berøre dette punkt
i mit foredrag.

6. I vore nordiske lande udnævnes tjenestemændene principielt
på livstid og ikke på åremål, skønt der er mange undtagelser fra
denne regel. Det er et spørgsmål om udnævnelsen på livstid er en
heldig ordning, og man bør overveje i forbindelse med vort forhand-
lingsemne, om det ikke kommer i betragtning at ansætte tjeneste-
mænd i højere grad end nu på åremål. Herved ville rotationen blive
langt større end nu og dette ville igen tjene det mål vi stiler mod når
vi diskuterer en fleksibil juristkarriére. Det forekommer mig heller
ikke helt indlysende at topstillinger i samfundet bør ansættes efter
livstidsprincippet. Dette gælder f. eks. departementschefstillinger,
chefer for statsforetagender o. s. v. Vi har her i Island det specielle
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system at præsidenten for Højesteret ikke udnævnes som sådan.
Han er en af dommerne som dommerkollegiet vælger til to år ad
gangen. Idet præsidenten ifølge praksis ikke genvælges, så sikrer
dette system en rotation indenfor domstolen. Det samme fore-
kommer mig at burde gælde f. eks. med byretspræsidenter.

7. Det er en kendt sag, at i nogle lande, bl. a. USA, vælges offent-
lige tjenestemænd, bl. a. dommere, ved offentlige valg. På denne
måde bliver der lejlighed til at skifte i løbet af få år, ikke mindst
i topstillinger. Det virker sikkert ikke sympatisk på mange men-
nesker her i Norden at indføre et system af denne type, men dette
system begrundes bl. a. på argumenter som angår fleksibilitet inden-
for den offentlige sektor af samfundslivet. I dette sammenhæng vil
jeg også erindre om et forslag fra Den anden Hooverkomité fra året
1955 (Commission on Organization of the Branch of Government)
til den amerikanske regering angående: „Senior Civil Service".
Idéen, — der ikke blev vedtaget —, gik ud på at staten skulle ansætte
nogle topkvalificerede mennesker i sin tjeneste på den måde, at de
ikke blev ansat til en bestemt stilling, men kunne rotere fra den ene
stilling til den anden. For eksempel: I nogle år kunne en sådan
tjenestemand være skatteekspert i finansministeriet, næst professor
i skatteret, derefter formand for et nævn, der reviderer skatteloven,
og dernæst direktør for et statsforetagende o. s. v.

8. Efteruddannelse.
Efteruddannelsen må komme stærkt ind i billedet når vi over-

vejer midler til at opnå fleksibilitet indenfor juristyrket. Samfundet
ændrer sig hurtigt og stærkt, og dette gælder også lovene og de rets-
lige synspunkter. En effektiv efteruddannelse, arrangeret i sam-
arbejde mellem Juristforbundene, de juridiske fakulteter, ministe-
rier og domstole m. m. er for alle jurister af den allerstørste betyd-
ning. Den kan bl. a. udfylde den funktion der ligger bag idéen om
en forøget fleksibilitet indenfor juristyrket — dette at stimulere folk
til at forøge deres praktiske (og teoretiske) indsigt og dermed at
gøre dem bedre egnet til at løse de mange og vigtige problemer
som det er juristens opgave at beskæftige sig med. Jeg er klar over
at dette punkt har vide perspektiver, men man bør være opmærk-
som på også at kombinere efteruddannelsen med den ordning hvor-
efter der skabes større fleksibilitet i juristkarriéren end det nu er
tilfældet i de nordiske lande.


