SIGURBUR GIZURARSON, cand. jur:

„Í SJÓNHENDINGU“

Svo hefur um samizt við ritstjóra Úlfljóts, að ég taki að mér að rita fastan
þátt í blaðið um ýmis efni, einkum úr lögfræði og öðrum félagsfræðum.

Þess má minnast, að þessari viðleitni eru takmörk sett. Hér er ekki stofnað til margbrotinna fræðilegra ritgerða, en öllu fremur til stuttra hugleiðinga
og greinargerða. Ef að líkum lætur, mun og sá, sem árum saman hefur lagt
sig framkróka til að öðlast margrómaðan þankagang stéttar sinnar, einnig
sjá aðrar fræðigreinar í gegnum lögfræðileg gleraugu.
Er það hagræði eða annmarki? Stundum heyrist haldið fram, að lögfræðimenntun takmarki skilning manna og þrengi jafnframt því þó að skerpa
hann. Við stéttarbræður skulum vona, að þetta sé aðeins hálfur sannleikur
— staðhæfingin hafi verið nær réttu lagi áður fyrr, þá er lögskýring var bundnari bókstafnum. Þeirri skoðun eykst nú fylgi, að lög verði að skýra í ljósi allrar menningararfleifðar þeirra, sem í hlut eiga. Í því felst rík krafa til viðsýni og víðtækrar menntunar lögfræðinga.
En hvað sem um þetta má segja, virðist hitt vafalaust, að skipting félagsfræða í lögfræði, hagfræði, stjórnvísindi og fleiri greinar, er ill nauðsyn.
Hætt er einatt við, að „sérfræðingum“ förlist sú heildarsýn, sem gerir kleift
að sjá aðalatriði hvers máls; hætt er við að þeir sjái ekki skóginn fyrir trjánum.
Efnisval í Úlfljót hefur ekki hingað til verið rammskorðað við lögfræði,
og er ástæða til að ætla, að svo sé betur farið. Söguleg verkefni hafa alltaf
haft mikið seiðmagn. Frekar má sakna þess, að félagslegum verkefnum hafi
ekki verið sinnt sem skyldi — verkefnum, sem oft er á færi lögfræðinga einna
að vinna að með árangri.
Þáttur þessi mun framvegis birtast undir einkunnarorðunum: „Í sjón1'

hendingu“.
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LA GANÁM

Í GENF

Fyrir góð orð ritstjóra Úlfljóts mun þess verða freistað að segja nokkur
orð um laganám hér í Genf.
Aðstaða til náms má heita góð (hnattstaða borgarinnar krefst ekki skýringa).
Bærinn er ekki stór — tæpir 200 þús. frönskumælandi íbúar. Margir eru útlend—
ingar. Genfarbúar taka aðkomufólki vinsamlega en heldur fálega.
Svisslendingar eru íhaldsamt fólk, sem unir glatt við sitt. Könnun leiðir
í ljós, að 95% þeirra eru ánægðir með hlutskipti sitt í lífinu.
Lágrnarksframfærslukostnaður er talinn vera 500 frankar á mánuði en
varlegra er að ætla einstaklingi 800 franka á mánuði til sæmilegs viðurværis.
Herbergi fyrir stúdenta kosta 150—200 franka. Í bænum eru nokkrir stúdentagarðar:
1. Cité Universitaire, 26, av. de Miremont, 1206 Geneve.
2. Centre Universitaire Protestant, 2, av. du Mail, 1205 Geneve.
4. Maison Internationale des étudiants, 2, rue Daníel—Colladon, 1204
Geneve.
4. Foyer

John-Knox, 27, chemin des Créts de Pregný, 1218 Grand-

Saconnex.
má og geta, að svissneska sambandsstjórnin hefur undanfarin ár veitt
Íslendingum námsstyrki, sem Menntamálaráðuneýti Íslands hefur séð um.
Skíðabrekkur eru góðar í nágrenni Genfar, og eru skíðaíþróttir mikið
stundaðar eins og í Grenoble, olympíubænum, sem liggur 160 km sunnar.
Kalvín stofnaði Genfarháskóla árið 1559, og er skólinn virðuleg stofnun
eins og margar slíkar á meginlandi Evrópu. Yngri er Stofnun alþjóðlega fræða,
sem hefur starfað í Genf frá árinu 1927. Hún er helguð rannsóknum á
Þess

aðkallandi alþjóðavandamálum.
Laganám í Sviss tekur að minnsta kosti 3 ár. Kennsla við Genfarháskóla
fer aðallega fram á frönsku, en einnig að nokkru á þýzku. Hér má ljúka
prófi í frönskum og þýzkurn rétti auk hins svissneska. Eftirfarandi yfirlit
sýnir námsefni í svissneskum rétti:
FYRSTA ÁR.

VETRARMISSERI
Skyldugreinar:
1. Inngangur í lögfræði.
Rómarréttur.
Réttarsaga.
Ríkisréttur, almennur hluti.
Hagfræði, almennur hluti.
Hagfræði, ríkisafskipti.
:
Æfingar 1 ritun lögfræðilegra skjala.
FTPPTTÞWN
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Seminör (eftir vali).
l. Almenn saga stofnananna (réttarsaga).
2.

Hagfræði.

SUMARMISSERI.
Skyldugreinar.
1. Rómarréttur.
2. Réttarsaga.
3. Saga stjórnarstofnana í Sviss.
4. Saga stjórnarstofnana í Genf.
5. Ríkisréttur, almennur hluti.
6. Svissneskur borgararéttur.
7. Svissneskur borgararéttur (persónuréttur).
8. Hagfræði, almennur hluti.
Seminör (eftir vali).
1. Rómarréttur.
2. Svissneskur borgararéttur.
3. Hagfræði, almennur hluti.
4. Hagfræði, ríkisafskipti.

ANNAB ÁR.
VETRARMISSERI.
Skyldugreinar.
1. Stjórnsýsluréttur, almennur hluti.
2. Samanburðar-stjórnsýsluréttur.
3. Þjóðaréttur.
4. Refsiréttur, almennur hluti.
5. Svissneskur borgararéttur.
6. Hugverkaréttur.
7. Vinnuréttur.
8. Almannatryggingar.
9. Opinber fjármálaréttur.
Seminör (eftir vali).
1. Þjóðaréttur.
2. Refsiréttur, almennur hluti.
3. Borgarare'ttur.
4 Opinber fjármálaréttur.
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SUMARMISSERI.
Skyldugreinar.
1.

Samanburðar—stjórnskipunarréttur.

2.
3.

Þjóðaréttur.
Refsiréttur, sérstakur hluti (annaðhvert ár).
Refsiréttur, refsíréttarfar (annaðhvert ár).
Svissneskur borgararéttur (sérstakur hluti kröfuréttinda og eignaryfirfærslu, annaðhvert ár).
Svissneskur borgararéttur (hlutaréttindi, annaðhvert ár).
Verzlunarréttur.
Hugverkaréttur.
Vinnuréttur.
Vátryggingar einkafyrirtækja.
Opinber fjármálaréttur.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Seminör (eftir vali).
1. Rómarréttur.
2. Samanburðar— og stjórnskipunarréttur.
3. Þjóðaréttur.
4. Refsiréttur, sérstakur hluti.
5. Svissneskur borgararéttur (eignayfirfærsla).
6.
7.
8.

ÞRH—JJA

Svissneskur borgararéttur (hlutaréttindi).

Hugverkaréttur.
Vinnuréttur og almannatryggingar.
Opinber fjármálaréttur.

ÁR.

VETRARMISSERI.
Skyldugreinar.
1.

Svissneskur stjórnskipunar— og stjórnsýsluréttur.

2. Svissneskur borgararéttur (fjölskylduréttur).
3. Alþjóðlegur einkamálaréttur (almennur hluti).
4. Samanburðar—borgararéttur.
5. Réttarfar borgarmála.
6. Verzlunarréttur.
7. Réttarlæknisfræði.

Seminðr (eftir vali).
1.

2.
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Svissneskur stjórnskipunar— og stjórnsýsluréttur.

Refsiréttur (almennur hluti).
ÚLFLJÓTUR

sést hvar
Á
Genf stendur í Rhóne dalnum við suðvesturenda Genfarvatns. myndinni
hluta.
í
tvo
fljótið Rhóne rennur út úr vatninu og skiptir borginni
3,

Svissneskur borgararéttur (kröfuréttindi).

4.

Verzlunarréttur (félagaréttur).

SUMARMISSERI.
Skyldugreinar.
l. Svissneskur stjórnskipunar— og stjórnsýsluréttur.
2. Refsiréttur (sérstakur hluti, annaðhvert ár).
Refsiréttur (refsiréttarfar, annaðhvert ár).
3. Svissneskur borgararéttur (sérstakur hluti kröfuréttinda og eignayfirfærslu, annaðhvert ár).
Svissneskur borgararéttur (hlutaréttindi, annaðhvert ár).
4. Svissneskur borgararéttur (fjölskylduréttur).
5. Verzlunarréttur (félög með takmarkaðri ábyrgð, samvinnufélög).
6. Alþjóðlegur einkamálaréttur (sérstakur hluti).
7. Samanburðar-borgararéttur.
8. Réttarlæknisfræði.
Seminör (eftir vali).
1. Svíssneskur stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttur.
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Refsiréttur (sérstakur hluti, annaðhvert ár).
Svissneskur borgararéttur (eignayfírfærsla, annaðhvert ár).
Verzlunarréttur (víxlare'ttur).
Verzlunarréttur (lögsókn vegna skulda).
Alþjóðlegur einkamálaréttur (sérstakur hluti).

Við skulum lita ofurlítið á þetta yfirlit og til fróðleiks bera það saman
við nám í Lagadeild Háskóla Íslands. Líklega reka flestir augun í mismunandi
lengd námstímans. Að vísu eru ekki öll kurl komin til grafar þó að lagaprófi
(licence) sé lokið að 3 árum liðnum í Sviss. Þeir, sem ætla sér að hefja mál—
flutning, verða að stunda nám áfram í tvö ár og ljúka síðan all-erfiðum
prófum. Margs konar störf krefjast náms í enn eitt ár og prófs að því loknu
(diplöme d'étude supéríeures en droit). Þessu prófi þurfa og þeir að ljúka, sem
hyggja á vísindastörf en meginþáttur náms þeirra er vörn doktorsritgerðar.
Til þess eru ætluð tvö ár; samning ritgerðar og próf (doctorat en droit).

Doktorar geta menn því orðið eftir 7 ára nám.
Hér í Genf er lögð áherzla á aðrar greinar en í Reykjavík. Hvað kennt
er, fer auðvitað fyrst og fremst eftir, hverjar greinar stjórn lagadeildar telur
helzt geta komið mönnum að gagni í starfi. Engan furðar á því, að sjórétt
er hvergi að finna í svissnesku laganámi. Hins vegar hefur rómaréttur ekki
enn verið lagður á hilluna. Hann gegnir að nokkru hlutverki sem réttarsaga,
skýrir uppruna þess réttar, sem gildir í dag. Í fullkominni samhljóðan við
þetta sjónarmið, er réttarsaga (saga stofnananna) einnig kennd á fyrsta ári, —
eins og raunar Víða annars staðar. Sýnist það í alla staði eðlilegt, að nemend—
ur fái sögulega yfirsýn yfir réttinn í byrjun námsins en ekki í lok þess. Réttarsaga sú, sem kennd er í flestum Evrópulöndum, er almenn saga réttarins og
stofnana hans frá því sögur hófust. Erum við heima vart umkomnir að fá
einungis kennslu í hluta þess efnis, þ. e. aðeins í sögu íslenzks réttar, sem
ekki er þróunarsaga nema að litlu leyti. Yfirleitt virðist námsefni vera raðað
bæði hér og í Frakklandi að því er ég veit — þannig, að á fyrsta og öðru
ári eru kenndar þær greinar, sem minnst reyna á „lögfræðilegan þankagang.“
Svisslendingar leggja alúð við verzlunarrétt, alþjóðlegan einkamálarétt
(lagaskilarétt) og samanburðarlögfræði. Mikils er um vert að gefa gaum að
framförum í rétti annarra þjóða, en einnig er mikið í húfi fyrir iðnaðar- og
verzlunarþjóð eins og Svisslendinga að geta sagt fyrir, hver verði réttarstaða
fyrirtækis, sem stofnsetur útibú erlendis eða hefur þar hagsmuna að gæta.
Ekki þarf að taka fram, að þeir leggja mikla áherzlu á þjóðarétt; eru margar
greinar hans einnig kenndar Stofnun alþjóðlegra fræða.
Seminör eru virkur þáttur laganáms í Sviss. Þau fara venjulega þannig
fram, að nemendum er skipt niður í fámenna hópa (10—15), sem rannsaka
tiltekið svið réttarins. Þátttakendur koma saman vikulega og setjast á rökstóla
við eitt borð. Þar er tekin til athugunar ritgerð, sem einn þátttakendanna
hefur samið, og hefur henni verið úthlutað fjölritaðri með viku fyrirvara.
——

1'

112 —

ÚLFLJÓTUR

Semjandi reyfar efni ritgerðarinnar og svarar spurningum, — allt undir
leiðsögn prófessors eða lektors. Með þessum hætti eru allir virkir þátttakendur.
Þessi vinnubrögð sýnast mér vera mjög þroskandi og ráðlegt að viðhafa
einnig heima í Reykjavík sem fastan þátt í náminu. Menn geti ekki skráð
sig til prófs, nema þeir hafi á hendi vottorð um þátttöku í seminari.
Stofnun alþjóðlegra fræða (Institut universitaire de hautes études internationales) er stórmerk kennslu- og rannsóknarmiðstöð í alþjóðamálum. Þar
eru úrlausnarefni rannsökuð með aðferðum sagnfræði, stjórnvísinda, lögfræði
komnir
á
og hagfræði. Stofnunin stendur opin stúdentum, sem vel eru veg
í námi og eru þess umkomnir að vinna sjálfstætt að rannsóknum. Einmitt
á þessum stað má stunda framhaldsnám með árangri, því að háskólinn hér
í Genf er fremur miðaður við að undirbúa menn undir embættispróf.
Mál sitt geta menn flutt hvort heldur er á frönsku eða ensku, enda starfa
hér prófessorar víða að úr heiminum.
Viðfangsefnum er skipt í 5 flokka:
I. Saga og alþjóðastjo'mmál.
Samskipti þjóða frá 1929—1933.
Samskipti þjóða frá 1939—1945.
.“.af-“FPSNH

Bandaríki N.-Ameríku í Austurlöndum.
Utanríkisstefna Kína frá 1949.
Utanríkisstefna Sovétríkjanna frá 1945.
Utanríkisstefna ríkisstjórna Asíulanda.
Starfsemi utanríkisþjónustu Bandaríkjanna (American Diplomacy).

II. Alþjóðahagfræði.
l. Undirstöður stefnunnar í alþjóðagjaldeyrismálum.
Nokkrar hliðar utanríkisverzlunar og gjaldeyrismála.
Efnahagsbandalög.
Áætlunargerð til efnahagsþróunar.
Utanríkisþjónusta i verzlunarmálum.
Stefnan í alþjóðaefnahagsmálum.
Alþjóðleg samvinna að efnahagsþróun og milliríkjaviðskiptum.
???“:ÞPON

III. Þjóðaréttur.
1.

Lagalegar og félagsfræðilegar undirstöður þjóðaréttar.

2. Úrlausn deilumála í alþjóðastofnunum.
3. Uppsprettur þjóðaréttar.
4. Lögfræði alþjóðlegra fyrirtækja.
5. Lögfræði evrópskra bandalaga.
6. Sameinuðu þjóðirnar og þjóðaréttur.
7. Könnun á alþjóðareglum um efnahagsþróun.
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8.

Túlkun sáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir Alþjóðadómstólnum

í

Haag.
IV. Alþjóðleg samtök og stofnanir.
l. Alþjóðasamtök og stjórnmálaþróun.
2. Sameining Evrópu og áhrif hennar í heiminum: stjórnmálaleg og

F“???

V.

raunveruleg.
Valdatafl (stjórnmálastefna) alþjóðastofnana.
Fræðíkenningar um samskipti þjóða.
Dómsuppsaga alþjóðastofnana.
Alþjóðabandalög.

Hagfræði efnahagsþróunar.
]. Efnahagsþróun og áætlanagerð (Asía og Afrika).
2. Efnahagsþróun.

Innan vébanda Stofnunar alþjóðlegra fræða starfar Stofnun evrópskra
fræða. Þar er m. a. fjallað um þessi efni:
Uppruni, hlutverk og erfiðleikar þjóðríkja.
Könnun á uppruna evrópskra stjórnmálakenninga.
Breytingar á efnahagskerfi Evrópu á leið til sameiningar.
Áhrif sameiningar Evrópu á skipulag iðnaðar.
Stjórnmálalegur þáttur sameiningar Evrópu.
Suresewr'

Eins og sjá má af framangreindu yfirliti er lögfræði aðeins einn þáttur
þess, sem numið er í Stofnun alþjóðlegra fræða. Henni er ætlað að veita alhliða menntun þeim, sem hafa í hyggju að hefja störf hjá alþjóðasamtökum
og stofnunum.
Nám í stofnun alþjóðlegra fræða er talið vera erfitt. Stofnunin veitir í samvinnu við háskólann titil í stjórnvísindum (licence es science politigue). Til
þess að öðlast titil þennan þurfa menn að vera innritaðir í laga-, hagfræði- eða
bókmenntadeild háskólans og í Stofnun alþjóðlegra fræða og nema átta misseri
þar af þrjú í háskólanum. Einnig má ljúka sérstöku prófi frá Stofnun alþjóðlegra fræða (diplóme de l'Institut) eftir þriggja missera nám. Þeir, sem ætla
að ljúka doktorsprófi frá Stofnun alþjóðlegra fræða, skulu nema þar að
minnsta kosti sex misseri, ljúka prófum og verja ritgerð (doktorat es science
politigue). Doktorspróf þetta er talið sýnu torsóttara en samskonar próf í lög-

um við Genfarháskóla.
Gjarnan er þeirri spurningu kastað fram, hvað menn séu að þeytast til annarra landa að embættisprófi loknu. Játa skal, að þessi spurning er ekki alveg
út í bláinn. Upp í námsferðir til annarra landa geta menn naumast lagt að
ástæðulausu. Efalaust eru ástæður margar. Það er talið þroskandi, víkka sjóndeildarhringinn, nauðsynlegt sé að læra erlend tungumál, ekki sé kostur á
slíku námi heima, 0. s. frv. Allt má þetta til sanns vegar færa. Ferðalög gera
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mönnum auðveldara að öðlast frumlega sýn (ekki nauðsynlega rétta) á þau
vandamál, sem við er að etja á heimalandinu. Aðrar þjóðir eru oft að berjast
við sömu eða náskylda erfiðleika, þó að þeir séu í öðrum búningi og öðru—
vísi sé við þeim brugðizt. Íslendingar verða að laga sig eftir öðrum þjóðum
og læra tungur þeirra, en geta ekki vænzt slíks af þeim nema í litlum mæli.
Framfarir og menntun þjóða lýsa sér einatt réttarskipun þeirra. Því er
mikilvægt að sýna árvekni og fylgjast með löggjöf annarra ríkja. Því miður er
lagabókasafn tæplega til í eigu Háskóla Íslands, og þær fáu bækur, sem sagðar
eru vera á háskólabókasafni, eru venjulega í útlánum. Laganám í Reykjavík
er því naumast laganám í þeim skilningi, sem aðrar þjóðir leggja í það orð.
Háskóli án bókasafns er eins og hljómkviða án tóna, nafnið tómt. Hér er
fjárskorti kennt um. En hvað mætti ekki gera fyrir lagadeild háskólabókasafnsins fyrir mánaðarlaun eins prófessors. Þetta kemur mér í hug, þegar fyrir Alþingi liggur frumvarp um stofnun prófessorsembættis í blaðamennsku. Erfitt
er að hugsa sér blaðamennsku lærða í skóla, ekki einu sinni í háskóla. Háskóli
okkar veitir ekki kost á nema hluta af því námi, sem aðrir háskólar veita
venjulega, en hann gæti þá boðið upp á eitthvað, sem fæstir aðrir gætu, ef
frumvarpið verður samþykkt!
Vegna fátæktar menntastofnana okkar og einangrunar lands og þjóðar, sýnist vafalaus ávinningur, að lögfræðingar geti einhvern tíma á starfsferli sínum
haldið utan til framhaldsnáms. Alltaf er þörf á að viðhalda og auka þekkinguna, því að „mönnum munar annaðhvort aftur á bak ellegar nokkuð á leið“.
En eins og ágætur maður úr stétt lög— og viðskiptafræðinga sagði við mig ekki
fyrir löngu: „Fari menn ekki utan strax, eða skömmu eftir embættispróf, þá
fara þeir aldrei.“
1'

Laga-kjarna lýsa vann,
lýðum fáir gerðu
jörfa svarnir jafngóðan(n)
júristarnir eins og hann.
(Gömul vísa um Svein lögmann Sölvason).
Forlög koma ofan að,
örlög kringum sveima,
álögin úr ýmsum stað,
en ólög fæðast heima.
Páll lögmaður Vídalín.
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