
Onsdag den 20. august 1975 kl. 11 og kl. 14
Plenarmøde

Yrkescirkulation blandt jurister
Se bilag I

Diskussionsleder: Mødets præsident, højesteretsdommer
Ármann Snævarr, Island.

Diskussionsiederen:
Jeg gør opmærksom på, at dette emne er blevet formuleret på

lidt forskellig måde under forberedelsen af mødet, idet det op-
rindeligt blev kaldt fleksibilitet i juristkarrieren. Dette er et emne
af stor principiel og generel betydning for hele juriststanden —
et emne hvor vi kan lære os meget af hverandre ved at udveksle
synspunkter og erfaringer fra forskellige lande. Set fra det syns-
punkt er dette et emne, som egner sig ypperligt til behandling i
dette plenummøde. Som det vil være bekendt har man i de
sidste år behandlet to emner på de nordiske juristmøder, der
står i nær forbindelse med vort emne her i dag, d.v.s. emnet
dommeruddannelse og udnævnelse af dommere på Stockholm-
mødet 1966 samt emnet juristuddannelsen på det sidste jurist-
møde i Helsingfors. Det emne, der nu vil blive lagt op til diskus-
sion, er mere omfattende end de to jeg nævnte. Det er mit håb,
at emnet vil blive alsidigt belyst fra deltagere fra samtlige nordiske
lande, hvor man forhåbentlig vil få korte og præcise redegørelser
om erfaringer af den nuværende ordning samt oplysninger om re-
formarbejde der ev. pågår og synspunkter af vejledende karakter
vedrørende reformer i fremtiden. Det vil endvidere være af speciel
interesse at drøfte en udvidet cirkulation i form af udveksling
af embedsmænd og andre jurister mellem de nordiske lande, hvilket
til nogen grad har forekommet og som burde udvides, og i den
forbindelse bør vi også rette blikket mod andre lande udenfor
Norden og være opmærksomme på juridiske stillinger der, bl.a.
i internationelle organisationer, som kunde indgå som led i den
juridiske cirkulation.
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Idet jeg udtaler håbet om interessante og inspirerende forhand-
linger har jeg den ære at give ordet til referenten, civildommer
Magnùs Thoroddsen, Island.

Referent, civildommer Magnùs Thoroddsen, Island:

Herra formaöur.
Mine damer og herrer.
Mit emne er: „Fleksibilitet i den juridiske karriere." Men hvad

er det for noget? Det ved jeg selvfølgelig ikke bedre end mine til-
hørere. Og lad mig også sige, at jeg er sikker på, at vi ikke er alle
enige om, hvad for et fænomen det er. Men sandsynligvis har de
fleste nogle idéer om dette emne, som det er meningen at vi ud-
veksler her i dag, og det er faldet i mit lod at bryde isen. Men
hvorfor jeg? Jo, alting under himmelen har sin forklaring og for
mit vedkommende er forklaringen den, at jeg køber cigaretter i
den samme forretning, som Dr. Ármann Snævarr køber blomster.
Stedet er Hotel Saga, som nogle af de ærede deltagere måske alle-
rede har opdaget, at der kan man også købe verdens dyreste sjusser.
Men det er ikke Hotel Sagas skyld.

Så var det en skønne dag, da jeg var i færd med at købe en
pakke sigaretter, at der blev pludselig lagt en blid hånd på min
ene skulder. Og jeg tænkte: „Ak, er det nu endnu en, der vil sige
til mig: Hold nu op at ryge." Jeg vendte mig om, der var Dr. Snæ-
varr og han sagde til mig: „Magnùs, min ven, nu skal du holde -
et foredrag." Og jeg blev så glad, at jeg omgående sagde: „Fint.
Men om hvilket emne skal jeg foredrage?" „Fleksibilitet i den
juridiske karriere." „Men hvad er det for noget?" spurgte jeg. „Det
må du finde ud af," sagde han. Og nu står jeg her. Men det ville
være meget forkert at sige, at jeg ikke kunde andet. Fordi klokken
6 i morges så begyndte gåsesæsonen i Island.

I.
Men hvorfor skal vi have fleksibilitet i den juridiske karriere og

hvorledes kan det lade sig gøre? Lad mig først behandle spørgsmålet:
„Hvorfor fleksibilitet?" Efter min mening så ligger der hovedsage-
lig to årsager der til. Den første er individuelle interesser - hen-
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synet til individet - og den anden er samfundsmæssige interesser.
Det er den almindelige erfaring, at mennesket er dygtigst de

første år i hver stilling. Da er arbejdet spændende og krævende og
i denne tid får man de fleste gode idéer om at forandre på forældede
arbejdsmetoder. Den nye fremmede ser det nemlig med skarpere
øjne, hvad der er galt ved systemet, end den gamle, som har siddet
midt i det hele i årevis og er blevet sløv af det hele og synes alt er
i orden. Det er derfor altid sandsynligere, at nye mennesker føler
større trang og har mere initiativ til at forbedre dårlige arbejds-
metoder end de gamle. Forbedrede arbejdsmetoder danner bedre
arbejdsvilkår og skulle gøre arbejderen mere fornøjet i sit arbejde.
Og desto mere tilfreds mennesker er med sit dont, desto bedre
arbejder de.

Jeg husker det godt, da jeg begyndte som fuldmægtig hos byretten
i Reykjavik, hvor opfyldt jeg var af nye idéer om systemets for-
bedring, og nogle af dem fik jeg virkeliggjort, trods skepticisme
fra de ældre. Men nu er det de unge fuldmægtige, der har de nye
idéer, men jeg synes forholdene ganske gode som de er, selv om
jeg ved det er de selvfølgelig aldrig. Men nu har jeg allerede arbejdet
i byretten i 15 år — så det er forlængst på tide at min karriere viste
noget fleksibilitet.

Men nu kunde man spørge: Hvad med erfaringen? Hvad med
rutinen? Er de ingenting værd? Jo, vist, men det er min mening,
at initiativ er endnu mere værd. Og lad mig i denne anledning
citere President Andrew Jacksons ord i hans første årlige udtalelse
til Congressen den 4 marts 1829, hvor han anbefaler, at tjeneste-
mænds ansættelser skal begrænses til fire år. Der siger han blandt
andet dette:

"There are, perhaps, a few men who can for any great length
of time enjoy office and power without being more or less under
the influence of feelings unfavourable to the faithful discharge of
their public duties. Their integrity may be proof against improper
considerations immediately addressed to themselves, but they are
apt to acquire a habit of looking with indifference upon the public
interests and of tolerating conduct from which an unpracticed man
would revolt . . ." Og senere i sin tale siger President Jackson: "The
duties of all public officers are, or at least admit of being made,
so plain and simple that men of intelligence may readily qualify
themselves for their performance, and I can not but believe that
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more is lost by the long continuance of men in office than is
generally to be gained by their experience."

II.
Lad mig nu drøfte lidt, hvad der behøves efter min mening for

at skabe muligheder for fleksibilitet:
For det første må den juridiske uddannelse baseres på bredt

grundlag.
For det andet skal rotation mellem offentlige stillinger ske hur-

tigere og selvfølgeligere end det går for sig nu. For at opnå dette
øjemed, kan det enten ske gennem almindeligt valg af tjeneste-
mænd, eller at tjenestemænd kun bliver ansat i en vis årrække, for
eksempel fire år, men ikke til livstid.

For det tredje skal døren til advokatstanden være så åben at de
jurister, som har lyst og kvalifikationer til at gå sagførervejen, ikke
på en urimelig måde bliver hindret deri.

Og for det fjerde må der være muligheder for efteruddannelse.
Jeg vil nu forsøge at drøfte disse idéer nærmere.
Hvis man i alvor vil opnå den største fleksibilitet i den juridiske

karriere, så er det, efter min mening, nødvendigt, at den juridiske
uddannelse ikke er fleksibel, men at den er baseret på et bredt og
solidt grundlag. Uden bred uddannelse kan man ikke opnå megen
rotation inden for vores fag. Jeg tror at i denne henseende er vi
gået ad den gale vej i de sidste år - måske årtier. Vi må sørge for
at udvide det juridiske studium i fremtiden, fordi som det nu er,
så mener jeg at grundlaget er for snævert. De jurastuderende har
for stort valg. Der bliver produceret for mange snæversynede
specialister i verdenen i dag — nogle siger fagidioter. Juraen har dog
endnu sluppet forholdsvis helskindet fra denne dumhed - takket
være juraens traditionelle konservatisme. Men lad os være opmærk-
som på dette og stå på vagt.

Nu er det selvfølgelig ikke min mening at vi jurister alle sammen
skal være nogen slags „Uomo Universale". Det fænomen i Verdens-
historien er engang for alle forsvundet - og kommer aldrig tilbage.
At ønske sig noget sådant, ville være at ønske sig man kunde sætte
tiden tilbage, og det ville være det sidste vi Islændere har lyst til,
fordi så ville vi pludselig komme under den danske krone igen.
Og det tror jeg selv Danskerne ikke er fleksibile nok til at kunne
udstå to gange i et årtusinde.
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Nu må ingen forstå mine ord således at jeg har noget imod
specialicering i og for sig. Tvært i mod indrømmer jeg at til en vis
grad er den nødvendig i det moderne samfund. Men det skal være
specialisering, der er bygget på et bredt, almindeligt og solidt ud-
dannelses-grundlag og i nær tilknytning til et praktiskt efterstudie-
arbejde.

Derfor er det min mening, at desto mere valgfrihed man giver
de jurastuderende, hvilke fag de kan studere, desto mere formind-
sker man i almindelighed mulighederne for fleksibilitet i den juri-
diske karriere. Hvis vi derfor stræber efter fleksibilitet, så er det
uklogt at give studenterne stor valgfrihed i studierne. Men det er
netop hvad man er begyndt at gøre ved det juridiske fakultet her
i landet. Nu skal de jurastuderende kunne vælge om de vil have
bogføring. Sikken en tåbelighed. Fordi hvad for en glad stud. jur.
vil vælge sådan et kedeligt fag. Selvfølgelig de færreste. Og hvad
for en jurist er det, som ikke har god forstand på bogføring? Og
hvilke muligheder har han til at rotere fra en stilling til en anden?
Ikke ret store. Lad være at han nogen sinde ville forstå Mogens
Glistrups brilliante idéer — de islandske skattebetaleres sidste håb.
Men sådanne nødvendigheder tænker man ikke på. De er ikke
teoretiske nok. Vi skal jo producere så store teoretikere, at der ikke
i alverden findes problemer for dem at løse.

Men det er flere fag, der er blevet gjort fakultativ i det juridiske
fakultet i Island. Nu er søret også blevet fakultativ hos fiskeri-
nationen. Men Gud ske lov, så virkede det kun på studenterne,
men ikke på torsken.

Men har man så ikke noget flere fra dette frisindede fakultet?
Jo. „Allt er, er." Alle gode gange er tre. I mange år-
tier var den islandske retshistorie obligatorisk på det juridiske
fakultet, uden at det var et specielt professorat. Men for nogle år
siden blev der stiftet et specielt professorat for dette fag. Noget
jeg syntes var helt rigtigt. Men hvad sker der så? Jo, man får endnu
engang en brilliant idé. Nu beslutter man at gøre faget fakulta-
tivt. Islandsk retshistorie fakultativ i Island. Har man nogen sinde
hørt mage? En af de få uddannelsesgrene hvor vi Islændere kunne
præstere noget til den samtlige germanske jura - er nu fakultativ
i selve Island.

Men nu kan man måske spørge: Hvad har dette med fleksibilitet
at gøre? Dette har alt med det at gøre, fordi ingen bliver en god
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jurist uden kendskab til retshistorie. Den er det grundlag man må
bygge på, lige så nødvendig for juristen, som jorden er for træet.

Hvis vi derfor forandrer disse ting, som jeg nævnte, så ville vi
åbne muligheder for mere fleksibilitet.

Men jeg vil også i denne sammenhæng understrege en meget
vigtig ting angående fleksibilitet og det er livserfaring — den
sunde fornufts mor og far. Gennem generationer har det været så-
ledes her i landet, at de allerfleste, der opnåede højere uddannelse
måtte arbejde — enten til søs eller lands — for at kunne betale sine
studieomkostninger. Dette gav studenterne et godt indblik i det
almindelige folks liv, dets kår og tankegang. Og jeg er ikke i tvivl
om at dette senere hen gjorde studenterne til bedre embedsmænd.
Selv har jeg ofte tænkt på hvor gavnligt der har været for mig i min
dommergerning, når jeg holder søret, at under min studietid ar-
bejdede jeg blandt andet til søs. Måske ville man have læst mere,
hvis man ikke havde måttet arbejde, men så ville man have gået
glip af noget endnu vigtigere, noget man aldrig lærer bare af bøger
- livserfaring.

Men nu tror jeg dette er ved at forandre sig. Nu kan studenterne
få så høje og gunstige lån, at de ikke behøver at arbejde som før
- nu bare læser de. Dette er i mine øjne en bekymrende udvikling.
Og hvis dette fortsætter, så tror jeg vi får værre tjenstemænd blandt
jurister og vi får også dårligere jurister og efter min mening mindre
muligheder for fleksibilitet inden for den juridiske karriere.

Men selvfølgelig er dette ikke nok. Vi må gå videre for at opnå
livlig rotation inden for den juridiske karriere. Og nu vil jeg be-
handle det andet problem om:

III.
„Ansættelse eller valg til offentlige stillinger."
Som bekendt er situationen nu hovedsagelig den, at man er an-

sat i en offentlig stilling og i denne samme stilling sidder man i
mange, mange år — måske hele sit liv. Det er denne situation, som
mange er utilfreds med og vil se ændret. Og dette er årsagen til at
vi har taget dette problem op til drøftelse her på dette møde.

Men hvorledes kunde man tænke sig denne fleksibilitet? Og
kunde den fungere hele systemet i gennem? Til en vis grad kunde
det lade sig gøre, men ikke på den måde at alle og enhver engang
i sit liv kunde tiltræde de højeste positioner, fordi selvom „All
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animals are equal, only some animals are more equal than others"
og det må komme an på kvalifikationerne. Vist vilde det være op-
muntrende for den tørstige jurist at kunne trøste sig ved den tanke:
„Hold nu modet oppe du gamle, fordi om to år bliver du direktør
for Statens vinmonopol."

Men sådan sker tingene ikke. En fleksibilitet bygget udelukkende
på enhver tjenestemands krav på rotation mellem de diverse embeder
— går ikke. Fordi menneskernes kvalifikationer er så forskellige.
Hvis vi fulgte fuldt ud den linje, at enhver havde ret til at rotere
gennem hele systemet, så ville følgen blive, at så og så mange top-
positioner ville være beklædt af mennesker, der ikke har tilstrække-
lige kvalifikationer. Men er det noget nyt? Man har jo disse eksem-
pler allerede — og ikke er fleksibiliteten skyld i det. Jo, vist, men
jeg frygter at det ville blive endnu værre. Men hvorfor det? Hvis
vi har disse fleksibilitets muligheder, så har man jo muligheder
for at slippe af med de uduelige, noget man har meget besvær med
i dag. Rigtig nok, men så har man også mulighed at få to udygtige
i stedet for een udygtig.

Derfor er det, at når man sætter sig ned og begynder at tænke
på dette problem, så tror jeg at de fleste vil komme til det resultat,
at uhindret fleksibilitet kan ikke lade sig gøre. Her som på så
mange andre livsfelter må der kvalifikationer og kamp til, — ialfald
angående toppositionerne.

Men for de lavere positioners vedkommende kunne det godt ske
at man roterede mellem disse med en vis årrækkes mellemrum.
Således kunne for eksempel dommerfuldmægtige rotere mellem
domstole og også ind i ministerierne og fuldmægtige i justitsmini-
steriet, og måske i andre ministerier, kunne ansættes ved dom-
stolene. Man kunne også tænke sig at disse tjenestemænd roterede
til statsforetagender eller banker og andre financielle eller industri-
elle virksomheder.

Sådan fleksibilitet synes jeg kunde gå nogenlunde uhindret for
sig. For at gøre dette effektivt, kunne man stifte et råd, dannet af
repræsentanter fra domstolene, ministerierne og statsforetagender.
Dette råd skulle have den opgave at rotere jurister mellem stillinger
og skulle kunne tage rimelige ønsker fra vedkommende til følge.
Hvis man således flytter en tjenestemand fra et sted til et andet,
så ville det være ønskeligt at staten betalte vedkommendes flytnings-
omkostninger. Og jeg vil i denne forbindelse gøre opmærksom på
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at i nylige lønaftaler mellem staten og Den islandske juristforening,
så har vi sådanne bestemmelser angående jurister der er blevet
flyttet fra den ene jurisdiktion til den anden inden for statstjenesten.
Men det er ikke nok, jeg tror vi må også indføre stedstillæg til
jurister der flytter ud på landsbygden.

Som jeg før har antydet er det min mening, at ingen kan have
en selvfølgelig ret til at stige til toppositioner i statens tjeneste.
Til at beklæde disse positioner må der ske nogen slags valg, for at
sikre — eller i alfald for at forsøge at sikre, at kun højt kvalificerede
mennesker beklæder disse embeder. Men dette behøver aldeles ikke
at betyde at den stagnation vi nu oplever angående disse embeder,
må blive ved. Tvært imod. Også i disse embeder kan man opnå
livlig rotation som i de lavere stillinger, selvom det ville ske på en
anden måde. For at nå dette formål, kunne man for eksempel tænke
sig de følgende tre metoder:

For det første at man vælger disse embedsmænd ved almindeligt
valg for eksempel for fire år lige som vore altingsmænd.

For det andet, at der kun sker ansættelser i toppositioner for en
vis årerække, for eksempel 3-5 år ad gangen, og at den samme ikke
genansættes mere end to gange.

Og for det tredje at man skifter ud i toppositioner både i mini-
sterierne og hos statsforetagender hver gang man har regerings-
skifte, det vil sige, at de nye ministre vælger sig nye departements-
chefer og kontorchefer, samt alle direktører for statsforetagender.

Alle disse metoder bruger man til en vis grad i U.S.A. Og er der
nogen der kender effektivere administration end i De Forenede
Stater. Det gør jeg i al fald ikke.

Så jeg tror der er ingen grund for os til at være bange for at
optage disse metoder i større omfang her i Norden end vi har gjort
indtil nu. Tvært imod kan det give dejlige lejligheder til at slippe
af med nogle antikviteter.

Jeg vil i denne forbindelse også minde om et forslag fra Den
anden Hoover komité fra året 1955 (Commission on Organization
of the Branch of Government) til den Amerikanske regering angå-
ende: ,,Senior Civil Service". Idéen — der forresten ikke blev ved-
taget - gik ud på at staten skulde ansætte nogle topkvalificerede
mennesker i sin tjeneste på den måde, at de blev ansat til en be-
stemt stilling, men kunne roteres fra den ene stilling til den anden.
For eksempel: I nogle år kunne en sådan tjenestemand være skatte-
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ekspert i finansministeriet, næst professor i skatteret, derefter for-
mand for et nævn, der reviderer skatteloven, og dernæst direktør
for et statsforetagende o. s. v.

De mennesker som ville blive ansat på den måde må være højt
kvalificerede, både som mennesker og eksperter på et eller andet
felt inden for juraen. Det er en forudsætning for dette system. Disse
tjenestemænd skal have høj løn, på niveau med departementschefer —
jeg beder dem undskylde, de mener vist ikke alle at de er så højt
betalte — men disse tjenstemænds løn skulde ikke kunde blive lavere
uanset hvilken stilling de beklædte den ene eller den anden gang.

Jeg ved ikke i hvor vidt omfang vi kunde optage dette system
her i Norden. Det ville sandsynligvis variere meget fra land til
land. I al fald har man her noget til at rotere sine tanker om,
hvis ikke det for tiden strækker til at rotere jurister.

IV.
Men nok om det og lad os nu se på mulighederne for rotation

inden for domstolene. Som det nu er her i Island så er byretspræsi-
denterne udnævnt specielt uden tidsgrænse. Men Højesteretspræsi-
denten er valgt af højesteretsdommerne til 2 år ad gangen. Og det er
praksis at den samme ikke genvælges. Denne regel kunne vi antage
ved byretterne og derved øge fleksibilitet inden for byretterne.
Denne regel følger man også i U.S.A. ved valg af byretspræsidenter.

Men man kunne gå endnu længere for at opnå mere fleksibilitet
inden for domstolene — i al fald inden for underretterne — og det er
at vælge dommere til for eksempel fire år ad gangen - lige som
man vælger altingsmænd og medlemmer af kommunalbestyrelser.
Dette gør man i de fleste stater i U.S.A. og det ser Amerikanerne
som: „A part of their democratic heritage." Dette kunne vi selv-
følgelig godt prøve her i Norden. Jeg ved dog godt, at der er mange,
som er skeptiske over for dette system. Men det er jeg ikke. Jeg har
stor tillid til den almindelige vælgers sunde fornuft. Det ville i al
fald ikke være værre end mange af de politiske ansættelser vi op-
lever gang på gang.

Hvis vi antager det system at vælge dommere, er der ikke nogen
tvivl om at det vilde give store muligheder for fleksibilitet inden
for dommerstanden. Navnlig tror jeg det vilde forøge rotering fra
advokatstanden til domstolene og give dommere ude på lands-
bygden større chancer for at flytte sig mellem jurisdiktioner, end
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det nu er tilfældet. I hvert fald er det således her i Island at mulig-
hederne nu er temmelig snævre i denne henseende. Og en del jur-
ister føler som om de er næsten "landsforvist" hvis de tiltræder en
dommergerning enkelte steder ude på landet. Der bliver de glemt
og begravet og kommer ikke derfra før de er blevet 70 år gamle med-
mindre de er heldige nok til at dø før.

Men der skal mere til at skabe livlig fleksibilitet, end at dom-
mere dør. Noget af det vigtigste i denne henseende er bestemt,
hvorledes man kontrollerer adgangen til advokatstanden.

I Island har vi nu - som hovedregel - det system at de som vil
begynde at praktisere, først må procedere fire prøvesager, før
de bliver autoriseret til at praktisere for underret, og andre tre
prøvesager må nogle år senere procederes for Højesteret.

Denne regel har dog undtagelser. For det første, hvis det drejer
sig om fremragende videnskabsmænd, og for det andet, hvis der er
tale om nogle kategorier af embedsmænd, så som dommere, dommer-
fuldmægtige, altingsmænd, Altingets kontorchef eller hans fuld-
mægtig, kontorchefer og fuldmægtige i ministerierne, politichef
eller hans fuldmægtige, byrådschef, bankdirektør, ambassadør eller
hans fuldmægtig og til sidst, de som har undervist i jura på Uni-
versitetet.

Ak, det var en lang spiseseddel.
Alle de nævnte tjenestemænd skal i det mindste have arbejdet i

tre år i en eller flere af disse stillinger. Disse tjenestemænd
behøver altså ikke at tage prøvesager, før de begynder at praktisere,
men alle andre må sørge for at skaffe sig prøvesager før de begynder
og det kan undertiden være temmelig svært — i særdeleshed for de
unge mænd, som ikke arbejder som fuldmægtige hos sagførere.

Hvis man derfor vil have mere fleksibilitet over for sagfører-
gerningen, må man sørge for at adgangen dertil, ikke blot sker
gennem nogle få døre, hvoraf sagførerne selv passer på den ene,
fordi så kan de næsten lukke den hver gang de finder deres arbejds-
muligheder truet på grund af for stor tilvækst. Den menneskelige
erfaring gennem århundrederne viser at en sådan regel ikke bare
kan virke urimelig, den er også skadelig, fordi den giver store mu-
ligheder for misbrug. Vi har jo erfaringen fra de gamle Gilder.
Denne fare er bestandig til stede, hvis ikke man er vågen - ikke
bare inden for sagførerforeningerne, men selvfølgelig indenfor alle
fagforeninger.
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Det er derfor efter min mening vigtigt at man åbner flere ind-
gangsdøre til advokatstanden. Og det kan man gøre ved at stifte
en afdeling ved det juridiske fakultet hvor man kunne undervise i
sagførergerningen. Jeg ser dette først og fremmest som en praktisk
undervisning i at løse de fleste juridiske problemer, som enhver
sagfører daglig står over for i sit arbejde og må finde frem til at
løse. Når studierne er færdige synes jeg at de deltagende jurister
skulle tage en eksamen og kun de som består, får lov til at åbne
sagførerkontor og begynde at praktisere.

Men på hvilken måde vi end udvider adgangen til sagfører-
standen, så må vi hele tiden huske, at det ikke må ske på den
måde, at standarden synker. Det er jo heller ikke min mening
med disse idéer, men at de mennesker, som er kvalificerede og
længes efter at gå sagførervejen, ikke er udelukket derfra på
grund af for rigoristiske adgangsregler til standen. Fordi lige
som man må have nogle adgangsregler for at opretholde standarden
inden for sagførerstanden, ligeså kan for snævre regler fordærve
den.

Jeg vil til sidst erindre om efteruddannelse. Generelt bemærket er
en efteruddannelse til en vis grad nyttig i denne hurtigt foranderlige
verden, og dette gælder også lovene og de retslige synspunkter. En
effektiv efteruddannelse ville også øge mulighederne for fleksibili-
tet inden for den juridiske karriere. Denne efteruddannelse kunne
for eksempel være arrangeret i samarbejde mellem juristforbundet,
det juridiske fakultet, ministerierne og domstolene.

Mine damer og herrer.
Min tale kommer nu snart til slut. Jeg er klar over, at hvad jeg

har sagt, har ikke ret meget med jura at gøre i den traditionelle
forstand. Dette har kun været nogle spredte tanker om: „Fleksi-
bilitet i den juridiske karriere" — som eventuelt engang i fremtiden
kunne virkeliggøres.

,, eru til alls fyrst," hvilket er udlagt, at idéen er im-
pulsen til al gerning.

Korreferent, lagman Henry Montgomery, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!
När jag först tog del av rubriken till vårt överläggningsämne
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idag, tänkte jag mig att den slutade med ett frågetecken. Alltså:
Skall vi gå in för yrkescirkulation bland jurister?

När jag senare såg inledarens tryckta teser, märkte jag att han
för sin del närmast läst rubriken med ett utropstecken efter.

Jag vill ändå inte gå förbi den fråga som uppställde sig för mig:
Skall vi gå in för en mer omfattande yrkescirkulation bland våra
jurister? Vilka skäl talar för en sådan ordning? Vilka skäl talar emot
den? Möjligheterna att faktiskt få en cirkulation till stånd får vägas
in som ett moment bland andra vid bedömningen.

Inledaren har framhållit att det ligger närmast till hands att
talarna från de olika länderna i första hand granskar problema-
tiken med utgångspunkt från förhållandena i det egna landet. Jag
tar alltså upp saken främst ur svensk synvinkel.

Nuläget i Sverige
Hur är då förhållandena på området idag i Sverige?
Vår juristutbildning är inriktad på att skapa generalister även

om viss fördjupning förekommer i form av tillämpade studier under
den sista terminen. I den reform av juristutbildningen som före-
slagits av universitetsutredningen - U 68 - bevaras den nuvarande
huvudprincipen.

En ganska stor del av de nya juristerna -men tyvärr inte alls så
många som man skulle önska — får notariemeritering efter jurist-
utbildningen. Det innebär 2 ½ å r s praktiskt arbete i domstol och
ofta på andra myndigheter. Det är fråga om en utbildningstjänst-
göring som är ingående reglerad i författning. Här har på senare
tid skett en väsentlig modernisering genom notariereformen. Den
innebär att flera slags myndigheter än tidigare godtas som meri-
teringsplats, t. ex. länsstyrelser, polis-, kronofogde- och åklagar-
myndigheter. I allt större utsträckning delas meriteringen upp på
två eller t. o. m. tre myndigheter, t. ex. ett år på åklagarmyndighet
och resten på domstol eller sex månader hos kronofogde samt två
år i domstol.

De olika juristbanorna är i stor utsträckning slutna även om över-
gångar förekommer. I princip är sålunda åklagar-, kronofogde-,
polischefs- och länsstyrelsekarriärerna slutna. Inom advokatkåren
förekommer en betydande specialisering. Vid övergång från annan
juristbana till advokatyrket råder föga generösa principer när det
gäller att tillgodoräkna den tidigare tjänstgöringen vid förvärv av
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advokattiteln. Inom den enskilda sektorn - organisationer, banker,
försäkringsbolag och andra företag - torde också råda en stark
specialisering. Övergångarna från den ena till den andra banan är
nog rätt så få. Det sker dock en hel del avhopp till den här sektorn
från den allmänna sidan, främst då från domstolarna. - När det så
gäller domstolarna, är karriären i princip sluten även om en eller
annan advokat eller åklagare utnämns till domare. Men inom dom-
stolsväsendet är rörligheten ganska stor, särskilt bland de yngre
domarna. Tjänstgöring sker i skilda domstolar och instanser. I små
tingsrätter har domarna alla sorters mål. I de större sker numera
en cirkulation ganska högt upp i åren så att domarna får erfarenhet
av skilda slags mål. Den allt övervägande delen av de yngre dom-
stolsjuristerna bereds idag tillfälle att arbeta som sekreterare i kom-
mittéer, i riksdagsutskott, departement och olika centrala ämbets-
verk.

Trots att juristerna i domarkarriären alltså får ganska vid inblick
i andra verksamhetsfält ansåg justitieminister Geijer för ett par år
sedan att den nuvarande slutna domarkarriären innebär risk för
att domarna skall isoleras från samhället i stort och de värderingar
som råder där. Statsrådet Geijer uppdrog åt en särskild kommitté
- domarutredningen - att lägga fram förslag till en öppnare domar-
bana. Förslaget har just remissbehandlats. Det går grovt beskrivet
ut på att de flesta unga domstolsjurister efter l½ års domarutbild-
ning i hovrätt och tingsrätt skall med olika medel pressas över i
andra juristkarriärer för att 15-20 år senare förhoppningsvis lämna
den andra verksamheten och söka domartjänst. Jag håller med den
kollega som sagt att förslaget illustrerar hur det går till när man
råkar kasta ut barnet med badvattnet. Tiden medger tyvärr inte
att jag går närmare in på förslaget.

Så långt dagens situation. Jag kan tillägga att övergångar mellan
allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol blivit vanligare på
senare tid. Denna utveckling kan förväntas fortsätta.

Vad är det då som talar för en ökad yrkescirkulation
inom juristvärlden?

Erfarenhet från olika verksamhetsområden är väl alltid berikande
och nyttig. Som jag antytt är specialiseringen inom de olika jurist-
yrkena ofta så pass stark att den sektor blir ganska snäv inom vilken
den enskilda juristen arbetar. Detta medför oneckligen viss risk för
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isolering och för ett alltför begränsat perspektiv i det enskilda fallet.
Saken utförs närmare i direktiven till domarutredningen och i dess
betänkande.

Jag vill dock i denna del gärna tillägga att jag tror att det skulle
vara mer berikande om våra jurister - efter bl. a. kinesisk modell -
någon gång under sitt yrkesverksamma liv en tid arbetade vid det
löpande bandet eller i annat grovarbete, i socialvård eller annan
mera jordnära verksamhet än att de en eller ett par gånger byter
från den ena typiska juristkarriären till den andra.

En faktor, som kan tala för yrkescirkulation, är vad jag vill kalla
specialiseringsraseriet. Det blir allt vanligare att den ena eller andra
kommittén anser en specialdomstol eller åtminstone en specialpro-
cess nödvändig just för dess område. Ibland får man gehör för sin
idé. Ämnet skall behandlas senare under mötet.

Vilka betänkligheter finns då mot en mer utrerad
yrkescirkulation bland jurister?

Den första invändningen hänför sig till yrkesskickligheten. Man
byter inte utan vidare från den ena banan till den andra. Man måste
också förvärva förmågan att effektivt utöva verksamheten. Krono-
fogden förvandlas inte till domare över en dag - och inte heller
domaren till kronofogde. När det gäller advokatyrket är saken
kanske särskilt känslig. Det är ju här i stor utsträckning tredje man
— klienten — som direkt får betala misstagen. Ju mer specialiserad
verksamheten är, dess större blir inkörningssvårigheterna. Jag bör
dock nämna att, när domarutredningen gjorde ett studiebesök i
Norge, mötte vi en byrettsdommer som tidigare varit kommunal-
jurist. På vår fråga om han haft stora omställningssvårigheter,
svarade han ungefär: "En flink man är en flink man var han än
blir satt!" Det där är riktigt i sig och säkerligen adekvat i det
aktuella fallet. Men jag tror att i allmänhet en mer intensiv yrkes-
cirkulation måste b; talas med ett ganska högt pris både för om-
skolningen som sådan och i form av minskad effektivitet under
inkörningstiden.

Men det är inte bara detta. Vi handskas här inte med byggklossar
utan med människor! De kan inte flyttas runt hur som helst. Många
trivs med att byta yrke. De vitaliseras och blir på sikt mer effektiva.
Andra har inte så lätt att rota sig i en ny verksamhet. I stor ut-
sträckning visar det sig väl att även den som omplacerats mot sin
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vilja ganska snart finner sig till rätta på den nya platsen. Men en
del klarar inte omställningen. De blir missanpassade och därmed
mindre effektiva. Detta gäller kanske i större utsträckning med till-
tagande ålder. Jag skall ge ett par exempel. Jag har i min egen
domstol, där cirkulation tidigare förekom i alldeles för liten ut-
sträckning, varit med om hur en skicklig brottmålsdomare bröt
samman efter en tid på tvistemålsavdelning. Efter återplacering till
brottmål fungerar vederbörande på nytt bra. Jag träffade för ett
par veckor sedan en jurist som strax före de 60 gick över från en
post som företagschef - företaget hade fusionerats - till advokat-
verksamhet. Han hade alltid drömt om att bli advokat. Men han
fann omställningen svårare än han tänkt sig. Han började oroa sig
och fick efter ett par år en svår hjärtinfarkt. Han måste för gott
dra sig ur produktivt arbete. Jag vill alltså peka på att vissa faror
föreligger på det mänskliga planet om man driver yrkescirkulation-
en hårt. Detta drabbar inte bara den enskilde utan också arbets-
givaren. Juristyrkena kan dessutom bli mindre attraktiva. Rekry-
teringen kan bli sämre. En mer tvångsmässig cirkulation stämmer
också dåligt med andan i den nya svenska trygghetslagstiftningen.
Mycket beror dock naturligtvis på hur saken drivs i praktiken.

Jag är ändå positiv till en cirkulation. Men jag är det bara under
förutsättning att den bedrivs så att dels effektivitet och yrkesskick-
lighet inte äventyras, dels viss varsamhet iakttas både rent allmänt
och i förhållande till den enskilda människan.

Magnùs Thoroddsen har pekat på olika vägar att underlätta cir-
kulationen. Han har också fört in moment, som kan öka juristernas
flexibilitet utan att i och för sig innebära en yrkescirkulation. Jag
följer hans exempel att bredda ämnet på det sättet.

Inledaren ock jag är ense om att den juridiska utbildningen bör
vara bred och inte specialiserad.

Jag är också överens med Magnùs Thoroddsen om att det all-
männa bör starkt engagera sig för att ge särskilt den unga juristen
möjlighet att arbeta inom skilda verksamhetsfält. För svensk del
bör vi bl. a. fortsätta på den inslagna vägen i fråga om notariemeri-
tering.

När det gäller de jurister som i princip är färdigutbildade tycker
jag att man i olika hänseenden bör underlätta för den som önskar
pröva på en annan juristbana: Det kan t. ex. vara lämpligt att in-
rätta särskilda provtjänster hos olika myndigheter och organ. Gene-
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rösa regler bör gälla i fråga om tjänstledighet för yngre jurister.
Utbyte mellan universitet och exempelvis domstolar bör främjas.
- Att cirkulation skall förekomma inom specialiserade domstolar,
liksom t. ex. inom länsstyrelser och större åklagarmyndigheter,
tycker jag är närmast självklart. För äldre tjänstemän bör cirkula-
tionen, åtminstone övergångsvis, vara frivillig. Cirkulationen får
inte genomföras snabbare än att tillräcklig specialkunskap kommer
att finnas på enheter med mer avancerade specialiteter.

Möjligheter till tjänstgöring i skilda instanser finns redan hos oss
i tillräcklig utsträckning. Utbudet på tjänstgöring för främst unga
domstolsjurister är redan stort i kommittéer, departement och lik-
nande. Detta utbud kunde dock med fördel ges fastare former och
i mindre utsträckning än nu ske underhandsvägen. Det borde mer
än nu komma också t. ex. åklagare, poliser och gärna advokater
till del.

När det gäller advokatsidan bör subventionerade provtjänster in-
rättas på de statliga advokatbyråerna - och varför inte också hos
advokater på den enskilda sidan, som vill ställa upp. Tjänstgöring
inom andra juristyrken bör få tillgodoräknas mer generöst än hit-
tills av den som söker inträde i advokatsamfundet.

Magnùs Thoroddsen tänker sig att rotationen på den offentliga
sidan kan tas om hand av en särskild kommission. Det låter en
aning byråkratiskt. Men jag kan väl tänka mig att man inrättar ett
råd med företrädare för både den allmänna och den enskilda sidan.
Detta råd bör ha som uppgift att underlätta för jurister inom skilda
yrken att bredda sina erfarenheter. Rådet bör verka genom utred-
ningsarbete, propaganda och rådgivning. (Jfr. brottsförebyggande
rådet hos oss.)

Magnùs Thoroddsen har i sina teser satt i fråga om inte tjänste-
männen bör i större utsträckning än nu utses för begränsade tids-
perioder. Vi har det systemet för bl. a. landshövdingar och general-
direktörer. I allmänhet får de dock mandatet förnyat så cirkula-
tionen har inte ökat så mycket. Jag ställer mig tveksam till att en
sådan ordning införs över hela linjen och är klart avvisande när det
gäller att tillämpa den på domare i allmänhet.Den kan få negativa
effekter i fråga om självständigheten. - Cheferna för de större dom-
stolarna har hos oss en så pass omfattande arbetsbörda av admini-
strativ natur att de behöver besitta både vissa anlag och kunnande
i fråga om administration. Jag tror därför inte på Thoroddsens idé
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att chefsskapet för dessa domstolar skulle cirkulera bland domarna.
Lönesättningen är för övrigt ganska olika för skilda domare i en
domstol.

Inledaren leker också med tanken att domarna och kanske även
andra tjänstemän skall efter amerikansk modell utses genom någon
form av allmänna val för begränsade tidsperioder. Jag är djupt be-
tänksam mot en sådan linje. Visst skulle väl cirkulationen bli större.
Visst skulle det över lag blåsa mera med en sådan ordning. Men
grundläggande värden kommer i farozonen. Jag syftar på oberoen-
det och självständigheten. Det gäller kanske inte så mycket de högre
domarna. De kan nog hävda sig. Utan jag tänker mera på tjänste-
män i mindra framskjutna positioner. Jag har inte varit i tillfälle
att på plats studera domstolsväsendet i USA. Jag förutsätter att det
fungerar bra. Men jag tillåter mig att tro att det i så fall är fallet
trots att domarna väljs - inte på grund av att de väljs!

Magnùs Thoroddsen kom avslutningsvis in på vidare- och efter-
utbildningsfrågorna. Här är jag helt med på noterna. Jag tror för
min del att detta är den bästa vägen när det gäller att främja flexi-
bilitet och förebygga isolering! Lagarna har blivit en slit- och släng-
vara. Samhället förändras snabbt. Det är knappast längre möjligt
för den enskilda juristen att på egen hand följa utvecklingen. Sam-
hället behöver göra en kraftfull insats i form av vidareutbildning
både av domare och andra jurister. Vid denna utbildning bör
jurister föras samman från olika sektorer för utbyte av erfarenheter.
Och inte bara jurister utan också andra: läkare, socialvårdare, fång-
vårdspersonal, revisorer, företagsledare o. s. v. allt efter ämnesom-
rådet. Det bör också finnas utrymme för praktisk verksamhet, t. ex.
tjänstgöring i fångvårdsanstalt. Under kurserna bör deltagarna upp-
bära sin vanliga lön. Jag tror alltså att man i stort sett kan nå målet
den här vägen. Men det förutsätter att en tillräckligt kraftfull
satsning görs. I Sverige har insatserna ökats starkt på senare år.
Men mycket återstår ännu att göra. Framförallt saknas samordning
och en bredare broslagning mellan juristyrkena. Här skulle den
rådgivande nämnden kunna göra nytta.

Sammanfattningsvis anser jag att det är angeläget att juristerna
inte lever isolerade inom ramen för det egna yrket. Genombryt-
ningar bör eftersträvas! Härigenom minskas risken för isolering
och ökas erfarenhetsunderlaget. En väg kan vara att på olika sätt
uppmuntra jurister att byta juristbana eller åtminstone att pröva
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andra sådana banor. Frivillighet bör i princip råda i fråga om
yrkesbyte. Viss press kan dock vara motiverad. Värdefullt är också
om jurister på den allmänna sidan över lag får tillfälle att skaffa
erfarenhet av arbete i kommittéer, riksdagsutskott och liknande.

Generositet bör visas när det gäller att bereda yngre tjänstemän
ledighet för att tjänstgöra på andra juristbanor.

I utnämningshänseende bör erfarenhet från skilda verksamhets-
områden anses som en särskild merit. Man bör också i viss utsträck-
ning utnämningsvägen integrera olika juristbanor.

Inom domstolar och andra myndigheter bör en effektiv cirkula-
tion ske. Intresset av att tillräcklig sakkunskap finns företrädd på
olika sektorer får dock inte efterges.

I övrigt tror jag att det mest effektiva sättet att hindra isolering
är att satsa kraftfullt på efterutbildning i vid mening. Härvid bör
olika yrkeskategorier från både den allmänna och den enskilda
sidan föras samman.

Mina damer och herrar. Låt gärna oss jurister få ökade möjlig-
heter att bredda vår erfarenhet och förebygga isolering. Men låt oss
inte medverka till att stora insatser görs med betydande risker och
ytterst ovissa vinster så länge säkrare vägar står oss till buds för att
nå målet!

Diskussionsiederen:

Det emne, vi behandlede under formiddagens møde, angår både mål og
midler i den juridiske yrkescirkulation. Spørgsmålet er her: bør vi stræbe
efter en yrkescirkulation, en øget fleksibilitet, og i hvilken udstrækning.
Referenten har besvaret dette spørgsmål derhen, at han ønsker cirkulation
i videst muligt omfang. Korreferenten er også principielt enig i, at vi bør
stile mod cirkulation, men har dog visse reservationer. Der er naturligvis i
dette emne en vis risiko for generaliseringer, idet det juridiske vejnet er
vidtstrakt, og det er også fare for at man kommer at spille for meget på
hjemmebane hvilket kan føre til monolog og ikke dialog. Vi er alle klare over
at forholdene i de fem lande er forskellige, f.eks. med dommerfuldmægtig-
ordning, notarieordning, udstationeringsordning og adgang til halvdagsarbejde
i administrationen o.s.v. Dette bør vi tage i betragtning. Vi bør også tænke på,
at det ikke er givet at de samme saglige argumenter gør sig gældende og er
relevante i alle grener af den juridiske virksomhed.

Når vi diskuterer dette emne, så er det helt naturligt at juristuddannelsen
som en primær faktor kommer stærkt ind i billedet. Idet denne var genstand
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for en omfattende diskussion under det sidste nordiske juristmøde, tør jeg
henstille til deltagerne i diskussionen, kun at diskutere denne side af sagen
rent generelt og uden at komme ind på detaljer. Jeg gør opmærksom på at
når man diskuterer cirkulation indenfor domstolene så bør det præciseres
om man herved tænker på en cirkulation indenfor en større domstol (ev.
domstoler indenfor et begrænset distrikt) eller muligvis indenfor hele dom-
stolsvæsenet i et givet land.

Generalsekretær, advokat Poul Østergaard, Danmark:

Herr formand.
Jeg vil gerne gøre nogle få personlige bemærkninger om dagens emne set ut

fra en dansk synsvinkel. Jeg mener, at man kan tiltræde indlederens hoved-
tese om at der er for ringe cirkulation blandt jurister — der er for ringe
fleksibilitet i juristkarrieren. Men jeg mener på den anden side ikke at
man bør tilslutte sig indlederens vidtgående forslag med hensyn til udskift-
ning i stillinger hos jurister i mere moden alder. Der er mange praktiske
vanskeligheder forbundet med at skifte stilling når man er vel etableret,
ikke blot de praktiske problemer når der er tale om flytningen til anden
geografisk position men også problemer med ægtefællens job i vore dage,
hvor så mange gifte kvinder er selverhvervende. Den væsentlige indvend-
ing er dog nok af mere principiel karakter. Når indlederen nævner som
en mulighed at man skulle efterligne de amerikanske systemer, hvor man
ligefrem går over til at vælge embedsmænd måske for fire års perioder
svarende til vore normale valgperioder, eller endnu mere vidtgående, at
det skulde være praksis at ministrene skulde udskifte deres departements-
chefer og kontorchefer efter stedfundet valg, så kunde konsekvensen blive
den at man skiftede chefer to gange om året i Danmark efter vor nu-
værende frekvens i valgsituationen. Det mener jeg vilde være helt frem-
med for en dansk tankegang og jeg mener overhovedet at der er knyttet
store betænkeligheder til at embedsmænd skulle ud i valgkamp, ikke mindst
embedsmænd der indtager stillinger som i meget høj grad er kontroversielle,
f.eks. anklagere, skatteinspektører o.s.v. Det vilde sikkert føre til helt uhold-
bare tilstande hvis de skulle stille op i en valgkamp og argumentere for
deres valg. Den tredje udvej indlederen nævnte; ansættelse på åremål, er der
skabt lovhjemmel for i Danmark ved den seneste tjenestemandsreform, men
den er kun benyttet hidtil i meget ringe udstrækning. Det er absolut en god
mulighed i visse situationer og man kan vel tilskynde til at denne udvej
bliver brugt noget hyppigere. Jeg mener at der er væsentlige vanskeligheder
ved cirkulation i mere moden alder, og jeg mener at problemet har størst
betydning, hvis man ser det i forbindelse med uddannelsen og med jurist-
ernes beskæftigelse i de yngre år. Her mener jeg afgjort, at man bør søge
at påvirke de unges indstilling til at forsøge sig i mere end en bestemt karriere,
d. v. s. ikke efter eksamen at søge sig ind i bestemt karriere og blive

4
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der. Det er overordentligt gavnligt at prøve forskellige virksomheder. Stort
set kan man vel sige, at i al fald når det gælder Danmark så er lovgrund-
laget til stede for en meget betydelig fleksibilitet inden for juristkarrieren.
Det er sådan set — bortset fra de særlige regler om meddelelse af advokat-
beskikkelse som jeg skal komme tilbage til — ikke lovregler der umuliggør at
man skifter stilling.

Vi har i Danmark gode erfaringer med den ordning som er nævnt i
referatet, hvorefter ansatte i ministerierne har adgang til forskydning af
arbejdstiden og samtidigt at virke i en periode på advokatkontor i henhold
til fuldmagt. Disse halvdagsfuldmægtigstillinger benyttes stadig i et betydeligt
omfang, og de giver en glimrende mulighed for at prøve sig inden for to
områder, dels med administrativ beskæftigelse og dels med advokatvirksom-
hed. Man kan herved udskyde det endelige valg af fremtidig karriere i et
åremål indtil man ser hvad man har bedst evner for og interesserer sig
mest for.

Vi har en anden ordning i Danmark som også er egnet til at anbefale.
Jeg tænker her på den udstationeringsordning vi har, først og fremmest
indenfor Justitsministeriet, men som også er benyttet af enkelte andre mini-
sterier. Herefter er det et led i uddannelsen, at man i et år eller to ud-
stationeres i provinsen og i den tid beskæftiges som dommerfuldmægtig eller
politifuldmægtig. Dette giver en udmærket og alsidig baggrund for en senere
administrativ karriere eller en senere karriere i retsvæsenet. Og dette er en
ordning som absolut kan anbefales til videre udvikling.

For en del år siden fik vi indført en lovreform i Danmark, hvorefter man
for de yngre aldersgrupper gik over til overenstkomstansættelse i stedet for
den hidtige tjenestemandsansættelse. Man lønnes i den stilling man er ansat
i i henhold til den anciennitet man har fra eksamen og det skulle jo give
en udmærket baggrund for at man senere uden at tabe anciennitet kan
skifte til en anden virksomhed. Desværre må man nok sige, at den side af
sagen ikke har haft den helt store interesse — det virker som om overenst-
komst — systemet er ligeså fastlåst som tjenestemandssystemet. Det er sjældent
man ser at overenstkomstansatte med nogen anciennitet af en vis varighed
skifter over til andre stillinger, men den principielle baggrund er i hvert
tilfælde til stede og det ville være ønskeligt at adgang til cirkulation i den
henseende blev brugt i nogen videre omfang.

Når vi taler her om de unges uddannelse, så er det et område, hvor jeg
mener vi i Danmark kan lære af vore nordiske brødre, og jeg tænker her
på den norske dommerfuldmægtigordning og den svenske notariemeritering.
Det ville være ønskeligt at vi i videre omfang kunne beskæftige unge kandi-
dater som dommerfuldmægtige i en vis tid selv om de måske ikke skal ende
deres karriere inden for domstolsvæsenet. Det ville være ønskeligt at der
kunne tilvejebringes en række midlertidige stillinger for unge kandidater
i en passende periode, et eller to år, og de skulle så naturligvis med
denne baggrundsuddannelse have en vis fortrinsret til at blive ansat i admini-
strative stillinger. Jeg tror det ville være til gavn for mange administrative
myndigheder, såvel statslige som kommunale, at man tog folk ind som havde
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en vis forudgående allround uddannelse som dommerfuldmægtige. Det
kræver naturligvis en ændring af den hidtige rekruttering som har været
meget snæver, idet man stort set kun har ansat de fuldmægtige som man
regner med at man kunne beskæftige varigt med henblik på udnævnelse i en
slutstilling ad åre.

Begge indlederne var inde på adgangen til advokatstanden og gjorde gæld-
ende at man burde der skabe en større fleksibilitet. Dette problem er for
øjeblikket til overvejelse i Danmark. Vi har en regel der kræver tre års
foregående praktisk virksomhed for at kunne få advokatbeskikkelse og den
almindeligste adgangsvej er gennem beskæftigelse som advokatfuldmægtig. Der
er dog en række embedsstillinger som også giver adgang til at få advokat-
beskikkelse, først og fremmest virksomhed som dommerfuldmægtig og politi-
fuldmægtig. Jeg mener for mit personlige vedkomende at man som også
korreferenten var inde på, bør tilgodese uddannelsessynspunktene i den for-
stand at man ikke må forringe uddannelsen for advokater og derfor nok
skal være forsigtig med at give altfor vidtgående adgang til at få advokat-
beskikkelse. Der kunne måske i virkeligheden være anledning til på dette
område at foretage en vis begrænsning således at de andre stillinger end
advokatfuldmægtigstillinger som anerkendes ikke kunne tælle fuldt ud for
de tre år.

Min konklusion er den at stort set er lovgrundlaget til stede for at arbejde
for en større fleksibilitet i juristkarrieren. Jeg mener at man i første række
bør interessere sig for de unges uddannelse, søge skabt en indstilling hos de
unge til at interessere sig for beskæftigelse i mere end en gren af juraen efter
at de har bestået deres eksamen.

Lagman Arvo Helminen, Finland:

Referenten har utförligt behandlat frågan om yrkescirkulation, unga juris-
ters teoretiska och praktiska utbildning samt efterutbildningen för äldre jurister.
Referentens synpunkter är välbetänkta och motiverade, så vitt gäller dessa
frågor.

Däremot ger de synpunkter referenten framför, så vitt gäller utnämning av
domare och tjänstemän för en viss begränsad tid, anledning till betänkligheter.

I proklamationen om mänskliga rättigheter uttalas, att varje medborgare bör
ha rätt till rannsakning av en oavhängig och opartisk domstol. Ett liknande
stadgande torde ingå i de flesta västeuropeiska grundlagarna, åtminstone stad-
gas det i vår finska grundlag, att domstolarna är oberoende. Man kan ha skäl
att tvivla, att en domare, som utnämnts endast för en viss tid kan förhålla sig
oberoende gentemot staten. I en konflikt mellan en medborgare på ena
sidan och statlig myndighet på andra sidan, är den enskilde medborgarens
ställning svag även eljest. Kan han lita på en domstol, då han vet, att domarens
återval till tjänsten eller hans avancemang i karriären kan lida, om staten
förlorar processen. Och även om domaren är samvetsgrann och självständig,
kan allmänhetens förtroende till domstolen svikta.
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Risken för oenhetliga avgöranden är stor, om domarna ofta växlar efter
vissa år. Många års erfarenhet i domarvärv borde väl ha en viss betydelse. Då
det gäller andra yrken, tillmätes erfarenhet en stor betydelse. Varför borde då
gamla domare rotera från en tjänst till en annan? Förhållandena i Finland,
Sverige och Norge är ganska olika i skilda landskap, i norr och söder. Går icke
en god kännedom om ortsförhållandena framom ett cirkulerande från en
trakt till en annan?

På vilket sätt skall man förfara, om en gammal domare, t. ex. på grund av
sin politiska kulör, icke återväljes, när hans mandattid gått? Skall han pen-
sioneras i förtid? Har staten råd därtill? Eller skal han rotera och utnämnas
till tjänst t. ex. i skatteverket eller tullstyrelsen?

Om domare utnämnas endast för en viss tid, borde väl den myndighet, som
utnämner honom, vara ett självständigt organ, som icke påverkas endast av
politiska eller andra ganska ovidkommande målsättningar.

Professor Por Vilhjålmsson, Island.

Hr. ordstyrer. Mine damer og herrer.
I det islandske samfund tror jeg man kan sige at juristerne udgør en ind-

flydelserig og fremtrædende gruppe. I hvert fald i visse henseender mere end
i de andre nordiske lande.Således er 16 ud af 60 medlemmer af vor lovgivende
forsamling, Altinget, uddannet som jurister og det samme gælder 5 ud af de 8
ministre i vor regering. Juristgruppen er også ganske stor på Island i forhold
til indbyggertallet og sandsynligvis også sammenlignet med andre grupper af
akademikere. Ifølge en optælling foretaget for nogle få uger siden af ambassa-
dør Agnar Klemens Jönsson i forbindelse med en ny udgave af hans skrift
Islandske Jurister findes der nu 625 personer som kan bruge bogens titel.
Gruppen øges hvert år, idet der fra universitetet kommer omtrent 30 nye kandi-
dater samtidigt med at 6 eller 7 jurister når pensionsalderen. En betydelig del
af disse 625 jurister er ansatte i administrationen og i erhvervslivet; det vil
sige i stillinger, hvor man i den nærmeste fremtid kan vente en hård kon-
kurrence fra andre akademiske grupper. Økonomen Magnùs Skùlason har nu i
sommeren 1975 for BHM — det islandske akademikerforbund — udarbejdet en
prognose om akademisk arbejdskraft. Deri får man oplysninger om den nuvær-
ende situation, og Skülason har fundet frem til, at der nu findes 5.000 personer
med universitetseksamen. Juristerne danner den tredje største undergruppe
i hans tabel, lige efter civilingeniører og magistre. Ved en optælling i 1958 var
juristerne derimod den største undergruppe.

Når man tænker på fremtidens Island opstår det spørgsmål, om man bør
stræbe efter, at juristerne beholder deres stærke stilling. Man bør her sikkert
vogte sig for at besvare dette spørgsmål på grundlag af følelsesbetonede eller
fagforeningsmæssige motiver. Men jeg tror, at jurister har en meget vigtig op-
gave i fremtidens samfund, nemlig den at være retssikkerhedens aktive for-
svarere. Hvis man således ønsker at juristerne ikke taber terræn, må man
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dernæst gøre sig klart, at dette ikke vil komme af sig selv. Vi må anerkende,
at vi er i en forsvarssituation. Juristernes fremtidige rolle er for en stor del et
spørgsmål om deres uddannelse, både ved fakulteterne og efter at de har fuld-
ført deres kandidatseksamen. Det er her vort emne i dag kommer ind i billedet.
Jeg er til en vis grad enig med vor referent: og korreferent i, at den juridiske
uddannelse må være bred i sin struktur og ikke for specialiseret. Alle jurister
er på talefod, og det er noget som bidrager til at de har deres nuværende stærke
position.

Skønt dette er en vigtig side af sagen, må man indrømme, at vi lever i
specialisternes tidsalder. Det er efter min opfattelse et reelt og vanskeligt
spørgsmål i hvilken udstrækning juristerne skal trænes til specialiseret arbejde,
som de derefter skal udføre til pensionsalderen. Jeg er bange for, at det er
nødvendigt at jurister uddannes i ret snævre undergrene af vort fag. Den
som deler sin energi mellem søret, kriminalret og familieret risikerer ikke i
tilstrækkelig grad at magte de problemer han venter at arbejde med. Det
er ikke let at sige, hvort langt specialiseringen bør drives. Det er dog klart,
at den ikke må gå for vidt. Da formindskes den nytte som man har af jurist-
ernes fælles kundskaber og tænkemåde og som blandt andet bidrager til at
de virker som kontaktmænd mellem forskellige grupper. Jeg vil her nøjes
med at fremdrage to punkter.

Referenten nævnte den anden Hooverkomité i de Forenede Stater og dens
forslag om den såkaldte Senior Civil Service. Dommer Thoroddsen sagde at
det kunne være ønskeligt at en tjenestemand i en højere grad end det nu
er tilfældet i de nordiske lande kunne rotere mellem stillinger. Hvis man
ser på hans eksempel, viser det sig, at en bestemt ekspertice, det vil sige på
skatterettens område, er fælles for de stillinger som nævnes, eller i hvert fald
for de fleste af dem. Her omtales rigtignok en yrkescirkulation, men indenfor
et begrænset område således at den er forenelig med en ret snæver special-
isering. En yrkescirkulation som denne er sikkert af det gode, både for tjeneste-
mænd og de institutioner som de tjener.

Det er derimod efter min opfattelse umuligt at forene yrkescirkulation og
effektivitet, når det drejer sig om stillinger som kræver ganske forskellig
juridisk erfaring og viden. Hvis opgaverne ikke er for komplicerede, kan en
cirkulation dog sikkert organiseres som et led i efteruddannelsen, men der-
udover stiller jeg mig skeptisk overfor den idé at vi jurister befinder os i en
sådan særstilling, at vi i vor specialiserede tid med held kan flytte mellem
stillinger med helt forskellige opgaver. Sådan noget tilhører de gode gamle
dage.

Landsdommer Inger Margrete Pedersen, Danmark:

Herr ordførende, mine damer og herrer.
Man kan ikke drøfte yrkescirkulation i nordisk regi uden at jeg føler en

meget stærk trang til at komme med et lille hjertesuk over den skæbne der
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har overgået den nordiske tjenestemandsudvekslingsordning. Det var ca. 1955,
at Nordisk Råd foreslog at det skulle ske en udveksling af nordiske tjeneste-
mænd. Jeg var selv i sin tid den første der blev udsendt og gjorde ti måneders
tjeneste i det norske justitsdepartement — en tid som har overbevist mig
om at denne ordning havde overmåde store fordele og i virkeligheden ingen
ulemper. Den betyder en inspiration og fornyelse, netop det som er blevet
efterlyst ved yrkescirkulationen. Den betyder en fremragende videreuddan-
nelse og det kan sandelig også ligge et meget betydeligt praktiskt sigte i
ordningen. I de første fem eller seks år efter at jeg havde været på denne
udveksling virkede jeg som en slags kontaktperson. Et betydeligt antal sager
der ellers skulle have været ekspederet som formelle sager blev ordnede ved
telefonopringninger eller ved et lille uformelt brev — både hurtigere, billigere
og enklere end hvis man ikke havde haft denne lille kontakt. Såvidt jeg
ved er ordningen sygnet helt hen og den har ikke været benyttet særligt mange
gange. Det er trist og sørgeligt forekommer det mig, og jeg vil gerne slutte
af med at sige at denne ordning var egnet til at udvikle den nordiske miljø
som er en af fordelene ved et nordisk samarbejde — hvor der jo ikke blot
er spørgsmål om lovgivning og kommissionsarbejde. Det var egentlig dette
jeg havde tænkt at sige, men jeg vil gerne have lov til at føje et par ord til
om det amerikanske system om valg af tjenestemænd, herunder af dommere.
Jeg var selv på studierejse i USA sidste år og det er ikke mit indtryk at dette
er en ordning Amerikanerne selv længer er ubetinget begejstrede for.

Man kunde let møde afgjorte modstandere og navnlig problemet omkring
dommerne og deres uafhængighed var genstand for megen diskussion. En af
de ting der gjorde et meget stærkt indtryk på mig var da jeg mødte en tid-
ligere dommer, der var vendt tilbage til sin advokatpraksis. Hun havde
været stærkt interesseret i fornyelse i behandling af lovovertrædere og blev i
den anledning udsat for en aviskampagne, da hun skulle genvælges, hvor
hun blev kritiseret for sine milde straffeudmålinger. Det er min opfattelse
at det er en god ting at befolkningen i almindelighed har nær og følende
kontakt med strafferetsplejen, med hvordan strafferetsudmålingen sker, men det
er ligeså bestemt min opfattelse at denne kontakt sker bedre gennem systemer
som den danske domsmandsordning, hvorigennem folk har en ikke ringe
indflydelse på disse ting og virkelig påvirker dommernes eget faglige miljø.
Jeg tror ikke det er et spørgsmål der egner sig til kontrol af vælgerne i
iøvrigt ophedede valgsituationer.

Ekspedisjonssjef Conrad Clemetsen, Norge:

Mine damer og herrer.
Jeg foler meg provosert til å si noen ord fra norsk side, selv om jeg ikke er

noe særlig forberedt. Jeg burde jo kjenne problemene en del idet jeg da er
ekspedisjonssjef i det norske Justisdepartement, og i det departementet har
vi med utnevnelse av dommere å gjöre, og endvidere med utnevnelse av
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tjenestemenn i påtalemyndigheten og innen andre områder hvor jurister bru-
kes, £. eks. i sivilforsvaret. Den norske juristutdannelse er sikkert vel kjent.
Den er formalisert ganske godt når det gjelder den teoretiske utdannelse. Den
ligger vel noenlunde på linje med de andre nordiske land. Men vi har kanskje
noe særeget, og det er at dommerfullmektiger har en meget selvstendig virk-
somhet. I prinsippet kan alle bli dommerfullmektiger i Norge og reelt har de
også i de senere år blitt det uten vesentlig lang ventetid. Den cirkulasjon som
da foregår, er at en del begynner på et bestemt felt og efterhvert går over på
andre juridiske felter. Men det er en frivillig ordning. Vi har prövd å forma-
lisere enkelte ting, men det har i grunnen ikke lykkes særlig godt, fordi det
har vært juristmangel i de senere år, og vi har hatt forholdsvis vanskelig for
å få en tilfredsstillende rekruttering til de utpregede juridiske yrker.

Når vi snakker om dette tema, om utvekslingen eller omskiftingen i stillinger
og kanskje formalisering av dette, så tenker jeg nok at man i Norge gjerne vil
forsöke noe sånt, og spesielt som et ledd i utdannelsen. Men jeg tror at det
kan bli litt vanskeligere hvis dette skal gjelde helt opp til topstillinger — da
tror jeg man vil foretrekke det mer frie valg, som er knesatt i Norge. Til ut-
nevnelser i dommerembeter og i andre juridiske embeter er det en kvalifika-
sjonsvurdering som ligger til grunn i utpreget grad. Det kan muligens sies at
det legges for stor vekt på enkelte faktorer som f.eks. alder, ansiennitet og
erfaring. Man burde kanskje utnevne dommere i en yngre alder slik at det
var lettere å omstille seg. Fra norsk side har vi lyttet med interesse til de
argumenter som har kommet frem og vi har hostet nytte av det. Forelöbig er
vi litt bundet i våre mulige reaksjoner på grunn av juristmangelen, men den
ser ut til å bedre seg slik at man da kanskje kunne stå friere i fremtiden.

Hovrättsfiskal Sten Heckscher, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Man kan anlägga olika perspektiv på de problem vi diskuterar här. Man

kan dels hålla sig till människornas yrkesliv och tycka att man vill ha cirku-
lation mellan de olika juristyrkena. Men jag undrar om man kommer så
värst långt om man begränsar sig till det. Dessa yrken är sinsemellan rätt
likartade och ger inte så skilda erfarenheter. Jag tror att man måste sträcka
sig betydligt längre. Man måste åtminstone plocka in den offentliga för-
valtningen i övrigt. Det här med cirkulation är ju för övrigt ingenting som
jurister är ensamma om att diskutera. Det har t. ex. i Sverige på senare tid
förekommit motsvarande diskussion för utrikesförvaltningens del, där man
hävdar att det är olämpligt att människor sysslar med en och samma sak i flera
decennier.

Men det andra perspektivet som vi alldeles för ofta lämnar utanför de-
batten och som är mycket viktigt när man talar om människors erfarenheter
är att folk inte bara arbetar. De har ett annat liv också. Vi måste tänka på
vad vi gör när vi inte är på jobbet. Det är viktigt för jobbet att ha breda
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erfarenheter. Det gäller för övrigt inte bara jurister. Men man måste hålla
i minnet att der är olika erfarenheter som präglar människor. Minst lika
viktigt som att tjänstgöra en kortare tid i ett annat-och snarlikt-yrke än det
man senare kommer att ägna sig åt är att man får ökade möjligheter att ta
del av samhället omkring sig. Och att man aktivt utnyttjar dessa möjligheter.
Åtminstone i Sverige är jurister allmänt sett ganska passiva och tillbaka-
dragna i samhällslivet.

Om man nu vill ha jurister med bredare erfarenheter och tror att cirkulation
är ett sätt att uppnå det tror jag att man skall försöka åstadkomma det på
frivillighetens väg. Cirkulationen måste göras till någonting attraktivt, till
något som folk vill ha. Inte till något som man tvingas till. Det här är i stor
utsträckning en rekryteringsfråga. Om man bryr sig om vilka människor man
får till juristyrkena så måste man se till att anställningsförhållandena är
hyfsade, vilket de förvisso är än så länge. Men att som den svenska domar-
utredningen föreslagit kasta ut personer från jobbet efter några år och upp-
mana dem att söka annat arbete innan de kan återanställas bidrar knappast
till en bättre domarkår.

Ordföranden i Sveriges Högsta Domstol Sven Edling:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Det ämne vi talar om är stort och vittsyftande och det är helt naturligt

att varje talare då först och främst gör den begränsningen som ligger i att
han tänker på frågan ur sitt eget lands synpunkt och med de erfarenheter
han har därifrån. När man talar om cirkulation mellan olika juristyrken,
så är det ju inte bara ett givande från den ena gruppen till den andra utan
en ömsesidighet — men med de utredningar som har varit i Sverige under
senare tid, så har man mest sett saken ur synpunkten om man skall kunna
tillföra domarkåren befattningshavare från andra yrkesgrupper och inte så
mycket på den motsatta ordningen. När man talar här om cirkulation mellan
olika juristyrken, så är det ju inte bara en cirkulation mellan olika befatt-
ningar inom en och samma domstol — det är den mest begränsade uppgiften —
utan en cirkulation mellan olika domstolar, mellan domstolar och förvalt-
ning och än vidare mellan domstolar och de fria yrkesgrupperna, advokater
och vetenskapsmän m.fl. Man måste självfallet göra klart för sig vilken form
för cirkulation man åsyftar. Helt allmänt måste man naturligtvis säga sig,
att det så väl för domare som andra jurister är bra med erfarenheter från
andra juristyrken. Det vädjar till känslan och det är helt naturligt att
man tycker, att det är en utmärkt sak. Så är det nog säkert också. Men
frågan har ju sina begränsningar. Man kan inte ha erfarenhet utav alla
juristens olika yrken. Människolivet är för kort för det. Man måste välja.
När man då förordar en mycket vidsträckt cirkulation, så tycker jag att
det är två saker som man förbiser. Det ena är att inom varje yrkesgrupp
krävs en arbetsrutin, det fordras att man har en viss erfarenhet i bak-
grunden som gör att man kan ägna hela kraften åt de viktiga problemen.
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Det är som bridge-spelaren som måste kunna de vanliga kombinationerna
för att ägna sin tankeverksamhet åt de finare distinktionerna. Det tycker
jag man förbiser när man varmt förordar att andra yrkesgrupper utan vidare
skall kunna träda in i en annan. Det måste bli en lång inkörningstid och
en stor effektivitetsminskning. En annan sak som jag tycker också man mycket
förbiser, när man talar om värdet av cirkulation åtminstone när jag ser
det från den mera snäva synpunkten, att andra yrkesgrupper kan träda in
som domare — det är det att åtminstone när det gäller de allmänna dom-
stolarna så har ofta domarerfarenheten från olika grupper av mål en stor
betydelse. Den allmänna domarverksamheten spänner över mycket vida fält
och ofta är andra yrkesgrupper som skulle träda in mycket mer specialiserade.
Man kan därför med fog ifrågasätta om en ca 10-årig tjänstgöring i en annan
mycket specialiserad yrkesgrupp skulle kunna tillföra en blivande domare en
större erfarenhetsmassa än den han förvärvat om han under samma tid hade
suttit i domartjänst i vanlig allmän domstol.

Jag är en varm vän av cirkulation, men med ganska stora begränsningar.
För till dessa mera principiella utgångspunkter kommer också de praktiska
svårigheterna, som gör att det är mycket svårt att förflytta en yrkesman
från det ena till det andra både ur lönesynpunkt, bostadssynpunkt etc, och
faran är om man ser det ur domarsynpunkt att inte de allra bästa utomstående
då skulle komma därtill. Det är en vandring, en färd mellan Schylla och
Karybdis. Självfallet är det av stort värde med andra erfarenheter, men först
och främst anser jag att en grundlig domarutbildning är av nöden. Finns
den så är det av största värde att därutöver ha erfarenheter från andra håll,
men förutsättningen masta vara att man känner sitt eget yrke. Därvid skiljer
sig inte juristyrket ifrån alla andra yrken. Det har visserligen sagts att en
flink man är alltid en flink man — men tyvärr — alla är vi inte flinka män.

När det nu gäller att gynna en ökat integrering mellan olika domstols-
grupper, så har det framställts olika propåer. Man må ha vilken åsikt som
helst om värdet utav ökad integrering, men för egen del ville jag ta ett
bestämt avstånd ifrån sådana tankar som att i vårt land införa tillsättning
genom val. Jag är också motståndare till en tidsbegränsning när det gäller
domarposter och jag är slutligen motståndare till tanken att en politisk
ändring inom regeringen skulle medföra att yrkesgruppen jurister i stort sett
ersattes utav andra män. Det må vara en annan sak, att vissa topptjänster
inom departementen är politiskt betingade och bör kunna ha innhavare av
samma tro som sin departementchef, men i stort sett tror jag att det ameri-
kanska systemet med en vid utbredning inte skulle vara att förorda.

Regeringsrådet Gustav Petrén, Sverige:

I själva cirkulationsfrågan har jag i stort sett enahanda uppfattning, näm-
ligen att det är värdefullt med erfarenheter från olika områden,som många
understrukit. Likaså att den erfarenheten inte bör vinnas genom några tvångs-
visa åtgärder. Der är kanske onödigt att upprepa detta en gång till.
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Det som egentligen kallade fram mig var Vilhjålmssons inlägg, där
han tog upp frågan om juristernas ställning i allmänhet. Jag tycker att den
frågan har ett visst sammanhang med den sak vi här diskuterar. Vad skall
nämligen den vidgade utbildningen vara till för — varför skall man skaffa
sig ett sådant vidgat underlag för sin juridiska verksamhet? Ja, det naturliga
svaret är att det skall göra juristen mera lämpad för den plats där han
satt — han kan sköta sina uppgifter bättre om han har ett större erfarenhets-
underlag än om han har ett mindre. Men jag skulle föra hela resonemanget
ett steg vidare just från den utgångspunkten som erfarenheterna från Island
visar. Det rådde förr i hela Norden ungefär det läge som Vilhjålmsson
skildrat från Island 1975 t. ex. när juristmötena startade. Då var många av
de ledande politikerna juridiskt skolade och hade ett stort inflytande. Vad jag
ville komma fram till är att jag tycker att den frågan skall ses litet grand
mot bakgrunden av vilken uppgift juristen skall ha i samhället överhuvud
taget. Vi har vant oss av vid den föreställningen att juristerna som t. ex.
läkarkåren och vissa andra samhällsgrupper kan tillföra det allmänna sam-
hällstänkandet något av värde. Den rättspolitiska debatten har ju, i den
mån den förs, i stort sett upphört att föras av jurister utan den förs av andra
grupper. Det leder till att juristkåren mer och mer sluter sig inom sin egen
sfär.

Om vi bara ser på lagstiftningsfrågornas förberedande, så är det klart,
att förr i tiden var allt mycket enklare. Då hade man en samhällssyn be-
träffande de rättsliga spörsmålen som var i stort sett gemensam och där
juristerna med sina erfarenheter inom de fältena kunde tillföra diskussionen
vid förberedandet av lagändringar ett värdefullt stoff. När man nu ifråga-
sätter institutioner som har varit bärande för samhällslivet under en lång
tid, frågor t. ex. om man skall ha äktenskap eller ej som grundlag för
familjerätten, eller om man skall ha enskild äganderätt som grundval för
privaträtten, eller hur man skall fördela inflytandet från kapital och arbete
inom det praktiska livet — då är det naturligtvis svårare att tillgodogöra sig all-
männa juridiska erfarenheter. Varje bidrag måste grundas på något ståndpunkts-
tagande till dessa allmänna samhällsproblem som jag har berört. Men jag
tror i alla fall, att det skulle vara av stort värde om juristkåren som sådan
i större utsträckning — då ofta på grundval av sådana allmänna erfarenheter
som vi här talar om — kunde medverka också i den rättspolitiska debatten och
tillföra samhällsutvecklingen de erfarenheter som man gör under sitt yrkes-
verksamma liv. Det är klart, att jag inte vill ha sagt, att juristerna skall ha
en särställning när det gäller att bestämma samhällsutvecklingen, men de
erfarenheter som juristerna gör inom sitt yrkesverksamma liv på olika om-
råden bör komma fram och utnyttjas i lagstiftningsarbetet.

Det är mot den här bakgrunden som jag i dag till fellesstyret för jurist-
mötena har ingivit en framställning som går ut på att juristmötena i större
utsträckning skall ägna sig åt rättspolitiska ställningstaganden. Det sker fram-
för allt med stöd av de erfarenheter som jag har från t. ex. de tyska jurist-
dagarna, där stora skaror av jurister, representerande de mest olika uppfatt-
ningar, från mycket radikala ungdomar till stockkonservativa jurister, samlas
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och faktiskt på viktiga områden genom omröstningar och på andra sätt fram-
kristalliserar rättspolitiska uppfattningar. Jag tror, att juristernas inflytande
och allmänhetens benägenhet att lyssna till jurister i stor utsträckning skulle
öka om man på något sätt kunde kanalisera den erfarenhet som vår kår
representerar. Av deltagarlistan på detta juristmöte framgår att en mängd
framstående jurister från hela Norden har samlats här. Det vi säger går
in i den här apparaten och kommer på tryck om ca tre år — när alla läsarna
har glömt vad det hela handlade om. Jag tror, att det är högt på tiden att
man inom juristvärlden besinnar sitt allmänna samhällsansvar. Jag tycker att
den här debatten delvis pekar i den riktningen när man vill i utbildningen öka
inslag från olika områden.

Stadsfiskal Henry Herlin, Finland:

Jag tror nog som referenten att en viss cirkulation och flexibilitet kan
vara bra. Dock med vissa ganska allvarsamma begränsningar. För det första
förenar jag mig ytterst energiskt i det vad lagman Helminen och president
Edling yttrade om att viss tids besättning av tjänst genom val är en styggelse
som Gud måtte bevara oss för. Sedan skulle jag återknyta till lagman Helminen
som hade vissa betänkligheter beträffande förflyttning av tjänstemän från
branscher som inte har något sammanhang med varandra, der det kan
vara stora svårigheter att sätta sig in i den nya branschen. Inte är det så
säkert att en rådman så lätt lär sig att arbeta i tullstyrelsen eller en skatte-
jurist som rådman. Det kan nog ha sina svårigheter så jag tror att en sådan
överflyttning från branscher som är så långt ifrån varandra kan stöta på
svårigheter. Men jag skall nu lämna det och i stället begränsa mitt yttrande
till den egentliga domstolsjuridiken, som står mig närmast efter att jag har
varit delvis rådman och delvis stadsfiskal — aktor, som det heter på danska
och norska — nästan hela mitt juridiskt verksamma liv.

I Finland förefaller det nog som om cirkulation inom domstolsväsendet
kunde göras mera rörlig. Det förefaller så att när man kommer in i ett slags
domstolsjuridik, så sitter man där hela livet och kommer aldrig åt det ena
eller andra hållet. De som börjar på rådstuvurätten sitter där hela livet och
åklagaren är åklagare hela livet, de som börjar som unga fiskaler i hovrätten
tjänstgör enbart i hovrätten tills de blir hovrättsråd. Det förefaller som om
domstolarna i detta hänseende skulle inta en alltför snäv ståndpunkt, endast
de som de själva har undervisat och lärt upp från början duger. Det är mycket
sällan en åklagare övergår till rådman, det är ännu mera sällsynt att en råd-
man flyttar över till hovrätten eller en yngre hovrättsjurist till högre post i
rådstuvurätten. Jag tror att i det hänseendet borde en förbättring fås till
stånd så åtminstone domstolsjuristerna skulle fä en mer omfattande praktik
i alla de branscher man kan få inom en domstol.

Sedan skulle jag ytterligare komplettera det här med blick på advokat-
väsendet som ju står oss inom domstolsväsendet mycket nära. Nu har jag
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den uppfattningen att inom hela Norden står advokatkåren ganska högt, vi har
mycket kloka och goda advokater. Men det är mycket sällan en advokat
övergår till en domstol och det vore nog säkert ett plus om advokater kunde
utnämnas till tjänster inom domstolsväsendet. Jag tror, att domarkåren skulle
vinna på det och skickliga advokater kunde bli t.o.m. justitieråd. Ty den
praktik en advokat får är av stort värde. Jag tror att domarkåren skulle
vinna på att kåren då och då kunde kompletteras med advokater. I mot-
satt riktning tror jag inte just det förekommer — men varför inte? Vill
en ägare av en advokatbyrå ha ett biträde som har praktiserat i en domstol,
så skulle det också vara bra. Det händer någon gång, men att advokater skulle
övergå till domstolsväsendet, det händer aldrig. Men det skulle också ske.

Professor Jacob Sundberg, Sverige:

Jag vill inleda mitt anförande genom att ställa en fråga. Hur kommer det
sig att det är så tacksamt att berätta roliga historier för småbarn? Det är
nog en erfarenhet vi alla har gjort som föräldrar. Ja, det är så tacksamt
därför att de aldrig har hört den förut — de har inget minne. Den här
debatten i dag går mot bakgrunden av den numera gängse historiska anings-
lösheten. Allt det här har vi varit igenom förut för länge sedan, nämligen
på 1700-talet. Och hela denna cirkulation, denna flexibilitet och så vidare,
den speglas i den dåvarande situationen. Man kan läsa Calonius, som berättar
hur de satt i Högsta Domstolen sent på våren och hade ingen aning om
huruvida de skulle få ett nytt förordnande på hösten — de for hem utan att
veta någonting, De befann sig i en osäkerhetstjänst, en osäkerhetssituation av
stora proportioner och den speglas också i aktningen för domarämbetet. Det
finns alltså en baksida av detta. Man har sett samma sak i danska Höjesteret.
När danska Höjesteret hade en stor cirkulation, det kom dit in mycket
unga personer, de yngsta var 25 år, de satt i Höjesteret som bisittare. De
visste att de skulle gå vidare, ja det gjorde förstås att danska Höjesteret
blev en passage-instans, vilket i sin tur också speglades i aktningen för den
domstolen.

Jag vill här erinra en punkt som icke överhuvud taget har berörts, men
som vad jag kan förstå är utomordentligt väsentlig och som var mycket aktuell
hemma i svenska riket för en tjugo år sedan och som förmodligen kommer
att bliva aktuell igen om man nu skulle genomföra de här reformerna på det
sätt som skisserats. Låt mig då bara bringa i erinran att rätt är något med
kvalitet för sig. Det finns de som tror att rätt icke är något annat än organ-
iserad makt. Jag tror att det är alldeles fel — rätt är något alldeles för sig
och det speglas bl. a. i de anspråk vi har på domarrollen, de anspråk vi
har på en domare om att han skall vara ojävig. Och denna jävsfråga har
helt försvunnit ur den debatt som har förts när det gäller flexibilitet och
cirkulation. För tjugo år sedan var det utomordentligt aktuellt hos oss och
plötsligt infördes en lagstiftning mot bakgrund av vissa beklagliga fall om
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domares bisyssla. Om man föreställer sig att man kan rekrytera domarna
fritt, från vilket skikt i samhället man vill och så vidare, så drar man
plötsligt på sig hela den här problematiken med jävsfrågor. Därför att ingen
går omärkt genom livet i en helt annan karriär. En advokat som har varit
verksam som advokat i 20—30 år, han är icke omärkt av detta. Han har
dragit på sig en stor intressesfär, som kommer att explodera tid efter annan i
hans verksamhet. I princip så skulle detta kunna hanteras med ordentligt
och rimligt utformade jävsregler, men vår erfarenhet av jävsregler är dåliga
och på andra håll i världen får vi sådana skandaler ideligen. Om man före-
ställer sig att man kan hugga en politiker — och det finns politiker av olika
schatteringar, varav en del är mer eller mindre fanatiska, en del är riktigt
hyggliga personer, andra ser politiken som ett allt överskuggande — och
tror man att man kan rycka in honom som domare, att han plötsligt skall
kunna hugga av hela denna sfär, hela det förflutna livet, ja, då tror
jag att man är helt orimligt optimistisk. Jävsfrågorna är avgörande, och
det är ingen tillfällighet att det är emellanåt relativt tråkigt att vara domare
och särskilt en internationell domare har en utomordentligt ledsam situation
när han kommer på mindre orter, just därför att han måste hålla sig på
distans med hänsyn till jävssituationen.

Professor W. E. von Eyben, Danmark:

Jeg havde egentlig kun tænkt mig at sidde som en begavet tilhører og
drage konklusioner og blive erfaren. Pludseligt kom jeg i tanker om at jeg
befinder mig i en situation som er ganske mærkværdig og illustrerer proble-
merne. Jeg er bl. a. dommer, men udnævnt på åremål og bliver afskediget næste
år efter ti års forhåbentligt godt overstået gerning. Min efterfølger ved jeg
ikke hvem vil blive. Han bliver udnævnt af en minister. Det kan blive en
rent og skær politisk afgørelse. Det bliver det dog næppe, men muligheden
foreligger. Og så kan man jo spørge hvordan befinder jeg mig i situationen
Jeg befinder mig aldeles strålende Jeg synes det er udmærket, at det slutter.
Men jeg har også den gode baggrund at jeg har en stilling ved siden af.
Det vil også sige rent og klart: Jeg kan godt mærke at jeg ikke går ind i
sagerne med helt den samme ildhu som i de første år. Og det var netop
motiveringen for at man for 40 år siden bestemte at dommerne i den danske
klageret som tager stilling til genoptagelse af straffesager kun skulle sidde for 10
år. Man var bange for, at de blev netop for rutinemæssige og for meget
indstillet på at når en, to eller måske tre instanser har set på en straffesag,
så må det række — nu må det stå fast. Men jeg kan da godt mærke at man
efterhånden bliver mere og mere tilbøjelig til at sige at vi har da egentlig
ganske udmærkede dommere og derfor så holder man sig måske noget tilbage.
Jeg synes man skal nævne dette her — når man siger, hvad jeg er ganske
enig i, at erfaringen spiller en kæmpemæssig rolle i hver sag. Naturligvis.
Der er da helt klart, at jeg selv føler det som en stor gave, at jeg har fået
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lov til at virke seks år i administrationen, otte år i domstolene, endda fordelt
med to år som civildommer og to år som straffedommer, to år som politiretsdom-
mer og to år i en skifteret — således at jeg har prøvet næsten det hele. Og dernæst
— ja, desværre — fire og tyve år som universitetslærer. Det er nok for meget,
også der har man vist nok ikke den samme ildhu som for fire og tyve år
siden. Og dog synes man engang imellem at man er mere radikal end adskillige
af de yngre og da navnlig de mellemyngre. Det er et spørgsmål om sind og
mentalitet.

Som det blev nævnt, så er det sikkert mange som gerne ønsker at cirkulere
og hele tiden ser hen til noget nyt — og evner at gå ind i noget nyt. For
andre er det en pestilens, og de rækker ikke til og duer ikke. Vi kan animere
til cirkulation, men tvangsmæssig cirkulation skal man nok være en hel del
forsigtig med og jo ældre folk bliver jo mere forsigtig med det. Vi vil gerne
kunne så meget som muligt, og man har her ønsket at man skal ha en generel
uddannelse — og det vil jeg egentlig at man skal ha —. En jurist er trods alt
stadig væk en enhed som kan begribes. Vi skal ha en generel uddannelse
— men er det virkeligt tænkeligt at vi kan blive ved med ustandseligt at
producere og anvende jurister som et enhedsbegreb. Hvis vi nu går over til
at se på nogle af de nærmere stående akademiske uddannelser, ingeniørerne.
Da jeg startede med at ha med unge at gøre for 30—40 år da havde vi højst
fire grupper af ingeniører. Vi havde elektrofolk, bygningsfolk, maskinfolk,
kemikere og det rakte. Nu findes der tror jeg 15 eller 20 forskellige elektro-
uddannelser, og de der kan bruges til at tage sig af radio og svagstrøm og
lignende er aldeles umulige når det drejer sig om højspænding. Lægerne er
lige sådan. Når man nu som jeg desværre har svært ved at gå på den ene
fod, så vil jeg da meget håbe jeg kommer til en som har forstand på fødder.
At den pågældende har en kæmpemæssig generel uddannelse som læge rager
mig en høstblomst. Vi kan næppe blive ved med det — vi kan ønske så
meget som muligt at vi kan alt og jeg må sige at jeg forstår f.eks. ikke hvordan
man kan være advokat — det har jeg aldrig prøvet at være —. Hvordan i
verden kan man overhovedet overkomme at kunne al jura — for alt bør
advokaten jo kunne — plus en hel masse mere. Det må simpelt hen være
uoverkommeligt, men de skal jo gøre det og jeg beundrer dem meget at de
fortsat kan blive ved med at drive hvad vi undertiden kalder for blandet
landhandel, hvor man altså sælger alt lige fra sild til kanoner. Men altså —
dette er vanskeligt, og dommerne har det ligeså vanskeligt, de skal kunne
alt, hvis de sidder i en almindelig domstol. Men de har den kæmpemæssige
fordel at de får stoffet serveret — både det faktiske og det juridiske — af
andre. Vi kan ønske så meget vi vil i retning af at vi beholder vor generelle
uddannelse, og jeg vil kæmpe en hård kamp for at vi beholder den — men
vi undgår ikke en specialisering der da begynder ret tidligt. Og yderligere
må vi tage i betragtning — og det er egentlig det som jeg vil nævne til
sidst som noget meget væsentligt: Er vi sikre på at den juridiske uddannelse
forbliver som den nu er? Vi overvejer jo meget rundt omkring og i hvert
fald i mit eget land, om ikke den juridiske uddannelse er for ensporet og
for dogmatisk — om ikke der er andre vigtige aspekter, man kalder dem
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samfundskritiske, man kalder det mere samfundsrelevant — man bruger mange
betegnelser derfor. Det er vistnok realistisk at regne med at den generelle
uddannelse som toner op i fremtiden vil få en langt mere generel karakter
end det vi nu betegner som en generel juristuddannelse. Og er man kommet
så vidt, må man desværre tage det andet i betragtning, at det praktiske erhvervs-
liv stiller sine ubønhørlige krav, og det ved også vi ældre og da i særlig
grad de unge jurister. Det kan ikke nytte noget at man flakker rundt fra
den ene stilling til den anden og håber på at noget vil vise sig, når man
er blevet træt af den ene eller anden stilling, for vi ved nu efter de
prognoser der er blevet udarbejdet i Danmark at hver fjerde af kandidater
der produceres indtil 1985 bliver arbejdsløs som jurist. Det er vistnok des-
værre en kendsgerning. Det vil uvægerligt indgå i betragtningerne og får man
ord for at være en flakke, får man ord for at være den der stadig farer rundt
fra den ene til det andet — da er jeg bange for at de unge jurister simpelt
hen ikke tør, selv om de så meget gerne vil. Det skaber umådelige vanskelig-
heder, fordi vi også udover at fastholde den generelle uddannelse må prøve
at lave en uddannelse ved vore Universiteter således at kandidaterne bliver
praktisk duelige. Ellers kan vi jo risikere at vi derefter får en administrativ
skole for dem der skal bruges i administrationen, får en dommerskole for
dem der skal i dommerkarrieren, får en advokatskole for dem, der skal være
advokater og jeg kan fortsætte i det uendelige. Jeg mener at vi har en forpligtelse
til ikke kun at skabe en generel uddannelse, men også en så tilpas specia-
lisering som er anvendelig. Og skal man kunne overkomme både det ene og
det andet, så kan det jo ikke nytte at vi laver en uddannelse som rækker
hen over 10, 15 eller 20 år. Og måske. Det er måske netop sagens løsning.
Er vi ikke under uddannelse hele tiden — bør vi ikke være det? Jeg skal
ikke komme ind på alle disse uddannelsesproblemer. Ordføreren har netop
lagt bånd på os i så henseende, fuldstændigt korrekt, men det hænger uløse-
ligt sammen. Skal vi tjene samfundets behov, skal vi tjene eller tilgodese
vore klienters — ordet taget i videste forstand — ønsker, skal vi i virkelig-
heden kunne leve op til alle de fordringer der stilles til os, så kommer vi
ikke udenom at vi først må uddanne os generelt, derefter må vi specialisere
os, men vi må ikke lukke af. Lukker vi af således at vi derefter står inde
i en ganske bestemt bane og ikke kan komme andre steder, da synes jeg
vi er blevet nogle ulykkelige mennesker.

Advokat Bure Malmström, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Jag är ledsen att jag förlänger tiden nu när alla önskar gå hem. Men

jag blev en liten smula provocerad att stiga upp här. Det var ett par av
talarna som sa att det är alldeles för svårt att bli advokat speciellt för
domare. Jag vet inte om jag vill hålla med om det. Det skall vara svårt att
bli advokat. Vi som är så pass gamla att vi i Sverige var med om den tid
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då vi inte hade ett organiserat advokatväsende med den ställning som
advokaterna har i Sverige i dag, vi erinrar oss väl dessa som vänsterknäckte
som sakförare. Det var helt olärda män, men det var också ämbetsmän och
domare och andra som sysslade med advokatverksamheten litet vid sidan
av. Det var en bekymmersam tid. Jag tror att båda domare och advokater i
Sverige är överens om att det har skett en klar förändring till det bättre
sedan det har blivit svårare att bli advokat. I Sverige krävs för närvarande
5 års praktisk juridisk verksamhet för att man skall vinna inträde i advokat-
samfundet och av de 5 åren måste 3 år vara i advokatyrket. Men det finns
dispensmöjlighet och eftersom jag nu suttit några år i den positionen att
jag har varit med om att handlägga sådana dispensärenden så kan jag väl
säga att den som har en god domarverksamhet bakom sig, en väl vitsordat
domarverksamhet — och som under ett par år dessutom i advokatyrket visat
att han skulle kunna passa som advokat — han får en viss dispens. Vi har
under min tid inte beviljat och jag tror inte att det inom överskådlig tid
kommer att beviljas dispens för så lång tid att en inträdessökande då han
antas inte har minst l½ års advokatverksamhet. Domartjänst — utöver sådan
tjänst som tingsnotarie eller fiskal utan på en litet bättre nivå — kan räknas
för en fjärdedel eller möjligen en tredjedel. Vi ger också dispens för folk
som har annan juridisk verksamhet. Det har t. ex. förekommit för bank-
jurister någon gång eller andra som har haft en liknande verksamhet, men
minst 1½ år måste var och en ha arbetat direkt i advokatyrket, annars blir
han inte antagen till ledamot. Ja, det var det här som provocerade mig att
stiga upp.

Nä jag nu ändå är här så kan jag väl kanske få lov att säga några ord i
övrigt också.

Det är inte bara svårt för en domare att bli advokat. Det är ohyggligt svårt
för en advokat att bli domare. En domare som vill pröva advokatyrket kan
söka tjänstledighet och han har en reträttpost — han kan dra sig tillbaka
till hovrätten eller var han nu sitter — om han skulle finna att han inte
själv trivs med advokatverksamheten eller tror att han inte passar för den.
Men hur är det med advokaten som skall ge sig in och försöka bli domare? Ja,
han har för närvarande ytterligt små möjligheter att i Sverige pröva sig fram om
han trivs med att vara domare och om hans kolleger i domstolen tror han skulle
passa. Det är ju ömsesidigt. Jag tror att man måste — om man är positiv
till den här cirkulationen — underlätta det här. Jag tror, att man kan göra
det genom att öppna möjligheten till ströadjunktion. En advokat kan inte
ta ledigt ett halvt år från sin advokatbyrå och tro att det finns någon verk-
samhet kvar när han kommer tillbaka ifall han har ångrat sig. Men han
kan kanske adjungeras någon vecka då och då — han kan kanske sitta på
några mål då man ömsesidigt får känna sig för. Det är ju också så att
advokaten på ett helt annat sätt än domaren har kontakter och ansvar
utåt, gentemot sin klient. När en domare blir sjuk eller är tjänstledig blir
en annan domare förordnad som tar över — men klienten är inte nöjd
med att det helt plötsligt på advokatens stol dyker upp en annan advokat
eller kanske en hovrättsassessor eller fiskal som har blivit ledig. Det är ett
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personligt förtroendeförhållande där som man måste beakta. Sedan finns
det en annan sak. Det är inte roligt för en advokat som har varit framgångs-
rik i sitt yrke, som står mitt uppi sin gärning och tycker att han har det
ganska bra att söka en domartjänst och riskera att inte få den. Han vet ju
inte alls hur man avväger hans meriter i konkurrens med den som hela livet
har arbetat som domare. Är det bättre att ha varit domare i 15 år än att ha
varit advokat i lika många år? Det är klart att advokaten vet mindre om
domstolsverksamheten än vad domaren gör, men vill man ha cirkulation
så får man acceptera de övergångssvårigheter som naturligtvis uppkommer
genom att den som inte är rutinerad kommer in.

Jag vill säga att jag har en positiv inställning till en viss yrkescirkulation
och då tänker jag naturligtvis främst på cirkulation mellan domar- och
advokatyrkena. Jag säger en viss cirkulation — det förslag som vi i Sverige
har fått på bordet från en kommitté lider svåra brister, det är drastiskt, det
är orealistiskt och det kommer rimligtvis icke att kunna leda till lagstiftning.

,,Varför skall man nu ha cirkulation?" är det någon som säger. För det
första så är det naturligtvis — eller kan vara — en personlig tillfredsställelse
för en jurist att ha prövat sina krafter på ett par olika områden i livet. Det
är utvecklande för personen och därmed tillför han väl också sin uppdrags-
givare något. Det måste ju även ur arbetsgivarsynpunkt — om jag får använda
det ordet här — ur allmänhetens och samhällets synpunkt — vara värdefullt
att en person har fått tillfälle att utveckla sig. Det här att man tillför dom-
stolarna speciell erfarenhet skall man dock inte överdriva. Om man tar en
sjörättsjurist och sätter honom t. ex. i Högsta domstolen, så är det inte säkert
att det blir han som skall döma när det kommer in ett stort och svårt sjörätts-
mål. Urvalet, sorteringen av målen där sker efter andra grunder. Men jag
tror kanske ändå att en advokat med erfarenhet av t. ex. kommersiell juridik
i en kollegial domstol kan tillföra den en hel del. Det är ju tyvärr så att det
nu sker en omfattande specialisering av domstolarnas verksamhet i Sverige
och därmed följer att domarna får en allt smalare sektor att arbeta med och
allt mindre allmän erfarenhet. Jag tror, att det kunde tillföra domstolarna
något att även få erfarenhet av t. ex. den kommersiella juridiken och få
del av advokatens erfarenhet hur vi handskas med den typen av tvister.

Advokat Leo R. Hertzberg, Finland:

Herr ordförande.
Jag förenar mig i mycket om det som advokaten Malmström har sagt

om utbytet av domare och advokater.
Hos oss i Finland är förutsättningarna att bli advokat inte så stränga som

det förefaller att vara i de andra nordiska länderna. Det förutsäts enbart
ett års advokatverksamhet och två års annan juridisk verksamhet för att
man skall kunna bli advokat. Jag har inte hört något som helst klagomål över
att tröskeln skulle vara för hög. Inte heller har jag kunnat märka, att man
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bland domarna skulle vara intresserad av att bli advokat. Jeg känner
inte till någon fall, var en domare skulle ha bytt yrke på det viset. Däremot
händer det ofta att folk från andra yrkesgrupper söker sig över och blir
advokater. Självfallet föreligger det en svårighet för den som plötsligt vill
bli advokat senare att skapa ett klientel och därför tror jag att detta byte
av naturliga skäl sker främst när det gäller unga jurister.

Två positiva tankar tycker jag har kommit upp i denna problematik vi
behandlar här i dag. Den ena nämnde referenten, som pekade på möjligheten
att en advokat som anställer en domare eller tjänsteman som vill öva sig i
advokatyrket skulle få vissa subventioner för att möjliggöra den här nya
yrkesorienteringen. Det är en tanke som jag tycker att förtjänar att beaktas
i framtiden. Den andra tanken som var konkret kom advokaten Malmström
med, när han pekade på den möjlighet att adjungera advokater under en över-
gångstid för att se om advokaten verkligen vill in i domstolskarriären.

Jag tror ändå, att det största problemet för närvarande inte är det som
gäller cirkulation mellan domstolsväsenet och advokatyrket. Det största pro-
blemet gäller universitetslärarnas rekrytering. Hos oss förefaller det att vara
så att tröskeln för att bli professor är allt för hög. Enbart vetenskapliga meriter
beaktas. Jag kan inte undgå att understryka att det inte kan vara rätt att
personer som skall lära folk juridik — och juridik är framför allt en praktisk verk-
samhet — är personer som enbart har varit verksamma vid universiteten och
enbart har sysslat med undervisning och utbildning. Det bör göras lättare och
vanligare att rekrytera universitetslärare bland personer som har en längre
tids praktisk juridisk verksamhet antingen som advokater eller som domare
eller på några andra områden bakom sig.

Korreferenten, lagman Henry Montgomery, Sverige:

Jag har gjort en del spridda anteckningar och skall ta upp ett par punkter
i debatten.

Man märker efter en stund att vi talar ganska mycket förbi varandra,
särskilt gör vi det de olika länderna emellan. Det är något som är alldeles
naturligt. Förhållandena är så olikartade. Vi har hunnit olika långt på det
ena och andra området. Det är ju inte bara så att förhållandena skiljer sig
i fråga om juristyrkena utan hela samhällsskicket avviker staterna emellan.
Det måste man hela tiden hålla i minnet när man försöker hitta förebilder
och studerar förhållandena i det ena eller andra landet. Vi kan få utmärkta
idéer av varandra och ute på andra håll. Men även om det t. ex. går bra
med domstolsväsendet i Förenta Staterna trots att man väljer domare — jag
tror inte på grund av att man väljer dem — så är det inte alls säkert att
det passar oss. Man måste exempelvis beakta att vi i Sverige har en ny
trygghetslagstiftning som ger de anställda mycket starka garantier i an-
ställningen. Vi kan då inte på ett begränsat område utan vidare sparka ut
folk hur som helst. Jag anser därför att man på det här området måste iaktta
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ganska stor varsamhet. Ta gärna idéer från skilda håll, men anpassa dem
efter den egna, interna samhällsbilden!

Sten Heckscher var inne på en viktig sak. Det räcker inte bara att se på
samhällsbilden som sådan. Man måste också väga in mycket annat. Numera
har t. ex. i allmänhet både man och hustru yrkesarbete. Det går då inte att
flytta den ene utan vidare — de är ju beroende av varandra. Sten Heckscher
sade att han inte tycker att det skulle vara så roligt att åka ut och hålla valtal
i Norrköping eller på någon annan ort. Jag instämmer däri. Men som ett
kuriosum vil jag berätta att jag i början av sommaren var på en studieresa
i Sovjetunionen. Där väljs domarna. Varje domare är skyldig att hålla tre
föreläsningar i månaden på olika arbetsplatser, på fackföreningsmöten och
liknande. På det viset förbereder man valet, som sker — vill jag minnas —
vart fjärde år. Jag tror att det är nyttigt med den här föreläsningsverksam
heten för genom den kommer man verkligen i kontakt med folk. Men själva
tanken med statliga tjänstemän ute i en valpropaganda förefaller mig som
något ganska vanskligt för svensk del.

Vi har talat om flexibilitet och har tänkt på förhållandena i det egna
landet. Jag skulle vilja bredda synfältet och säga att det är viktigt att vi
inte bara är flexibla i förhållande till det landet. Vi jurister har blivit ganska
provinsiella och har varit det under en stor del av 1900-talet. Nu har det
blivit en omsvängning i och med att åtminstone ett av de nordiska länderna
har kommit in i EG. Men jag tror att vi fortfarande behöver öppna oss
mera utåt. I det hänseendet torde intresset hos de unga juristerna vara
mycket stort.

Lagman Helminen var orolig för en cirkulation som skulle sträcka sig
från norra till södra Finland — att man skulle flyttas från ort till ort. Jag
vill därför gärna säga, att när jag talar om cirkulation inom domstolarna
då menar jag en cirkulation inom varje enskild domstol så att man får
erfarenhet från skilda slags mål. Men jag tycker inte att en rådman från
Stockholms tingsrätt skall behöva åka upp och lära sig hur arbetet bedrivs i
Haparanda.

Vi lyssnade till prof. von Eyben och hörde där — inte oväntat — ett lysande
exempel på cirkulation. Jag vet inte om det var tio eller tolv ställen som
prof. von Eyben verkat på? Justitierådet Edling sade förut att alla inte
klarar något sådant. Man rår inte med omställningarna. Jag är inte alls
rädd för hur det skall gå för de starka personligheterna, de som når längst.
Vad jag tänker på är den vanliga enkla ämbetsmannen, hur han skall klara
att byta yrke från tid till annan. Man får inte glömma att det ändå inte är
de mest framträdande personligheterna som er grunden i vårt samhälle utan
att det är de vanliga trägna arbetarna. Det är dem som vi måste vara var-
samma om.

Advokat Bure Malmström sade att det skall vara svårt att bli advokat. Det
håller jag gärna med om. Ibland tycker man kanske att det borde vara ännu
svårare än det nu är. Men jag anser fortfarande, att om det hålls på att, innan
man kan komma in i advokatsamfunnet, man måste ha varit i direkt advokat-
arbete i 3 år så är det en väl lång tid. Nu upplyste advokat Malmström om
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att man kan få dispens efter 1½ år i advokatyrket och det tycker jag låter
hyfsat. Men jag trodde att det bara var rent undantagsvis som man var så
generös ifråga om dispens.

Advokat Malmström talade också om hur svårt det är för en advokat att
bli domare. Men han berörde inte den pekuniära sidan. Det är ju alla bekant,
men jag vill ändå peka på den. Det är väl helt enkelt så att domare och
andra statstjänstemän aldrig kommer tillnärmelsevis upp i de inkomster som
de advokater gör som man vill ha till domstolarna. Detta torde vara ett hart
när olösligt problem.

Referenten, civildommer Magnùs Thoroddsen, Island:

Jeg har lyttet på diskussionerne med stor fornøjelse og opmærksomhed. Og
jeg tror ikke jeg kan føje ret meget til det, der allerede er blevet sagt. Jeg
synes at vi er enige om, at forholdene som de nu er, er utilfredsstillende, og
at vi må have mere rotation inden for den juridiske karriere. Men der er lidt
delte meninger, hvorledes det skal gå for sig og hvor vidt vi skal gå. Men det
ventede jeg også og det er helt naturligt da forholdene er forskellige fra det
ene land til det andet og de samme løsninger kan ikke bruges i alle landene.
Jeg indrømmer at måske har jeg været lidt for radikal i mine ændringsforslag.
Men det gjorde jeg på sæt, fordi hvis man vil have radikale ændringer, så må
man have endnu mere radikale idéer, fordi de bliver aldrig helt fyldestgjort.
Men nu har vi allerede fået masser af idéer og materiale angående dette emne,
som man kan tænke over og arbejde med i fremtiden.

Men hvilken metode vi end anvender for at opnå rotation, så er der to
punkter, som jeg vil lægge stor vægt på. Det første er at rotationen må foregå på
en menneskelig måde, men ikke således at det bliver til en personlig tragedie og
at mennesker taber sit helbred ved omflytningen, som lagman Montgomery gav
os et eksempel på i sin tale i formiddags — og det andet er at rotationen må
aldrig ske på den måde at domstolernes selvstændighed og uafhængighed
bliver mindsket og jeg er endnu overbevist om, at det behøver der ikke ske,
selvom vi vælger vore dommere. Men i det samme øjeblik nogen kunde over-
bevise mig om, at idéen er skadelig så vilde jeg være imod den.

Lad mig også tilføje, at jeg forstår ikke den frygt som nogle talere har ud-
trykt vedrørende ansættelse af dommere til en vis årrække. Her i landet hænder
det gang på gang, at den ordinære dommer i en jurisdiktion ikke kan dømme i
en sag af en eller anden grund, men så ansætter justitsministeren en anden
dommer til at behandle sagen, og jeg kender ikke et eneste eksempel på at det
har skadet retssikkerheden i dette land.

Diskussionsiederen takkede referenten og korreferenten og andre, der
berigede diskussionen ved deres indlæg.


