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kunne hævdes, at retfærdigheden i det virkelige liv er et gode, som kun
har reel betydning for et begrænset udsnit af befolkningen.
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Debatten inleddes av referenten, landsretssagfører Niels Th. Kjølbye,
Danmark:

Hr. ordfører, mine damer og herrer,

Det er vel et af tidens paradokser, at tilværelsen i de velfærdssam-
fund, som de nordiske lande må siges at være, er blevet mere og mere
uoverskuelig og kompliceret for den enkelte samfundsborger. Dette viser
sig ikke mindst inden for retsområdet taget i dets videste betydning.
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Aldrig har behovet for rådgivning i forbindelse med retlige problemer vel
været større end nu.

Også det forhold at borgerne, såvidt man da kan se, bliver mere og
mere utilfredse jo mere deres økonomiske kår forbedres og jo mere de
kommer til at eje, bidrager til at skabe øgede behov for bistand i retlige
anliggender. Man møder ikke sjældent fra mere eller mindre kompe-
tente samfundskritikeres side, måske navnlig mindre kompetente, det
synspunkt, at retfærdigheden har social slagside, og at juristerne i kraft
af deres erhverv, milieu og uddannelse står ganske isoleret i samfundet.

Samfundet, siger man, har jo slet ikke formået at skabe en retshjælps-
service til befolkningen, som kan tåle nogensomhelst sammenligning med,
hvad man gennem lovgivningen har bygget op i form af social, medicinsk
og psykiatrisk rådgivning til hele befolkningen.

De reformbestræbelser, som udspringer af en sådan samfundskritisk
holdning, vil helt løsrive retshjælpen fra den hidtidige faste forankring i
det grundsyn, at retshjælp principielt må være betinget af en vis økono-
misk trang hos den, til hvem den ydes. Der synes imidlertid at være bred
enighed om, at adgangen til at opnå retshjælp ikke skal stå åben for alle
og enhver, men baseres på, at den retshjælpnydende uden at få retshjæl-
pen ville komme til at lide økonomiske afsavn. Behandlingen af emnet
»Retshjælpens principper og former» rejser helt naturligt en række pro-
blemer, som kan hamres ud i nogle slagordsprægede grundspørgsmål:
»Hvem skal have retshjælpen? Hvad består den i? Hvornår og af hvem
skal den ydes? Hvordan skal man organisere den?» Uden en tilfredsstil-
lende belysning af disse grundproblemer bliver hele samfundets retssys-
tem og retsmaskineri let for den almindelige mand på gaden en skueret
eller noget relativt uhåndgribeligt.

Men det gælder jo for enhver retshjælpsordning, som staten vil orga-
nisere og gennemføre, at hvis man vil nå noget, som er tilfredsstillende, så
er det til syvende og sidst rent statsfinancielle og politiske hensyn, som
bliver afgørende for, hvorledes en ordning bliver. Hvad vil samfundet ofre
på dette alter. Og hvad vil man betale til dem, der skal påtage sig arbej-
det med at yde retshjælpen? Og hvorledes vil man i sidste instans allokere
de beløb, som stilles til disposition?

Der synes nu at være bred enighed om, at de nordiske landes rets-
hjælpsordninger hidtil har været utilfredsstillende på to afgørende punk-
ter: For det første er retshjælpen blevet ydet til for få, fordi man har
været for streng ved opstillingen af de økonomiske betingelser, i hvert
fald i visse af de nordiske lande. For det andet har retshjælpen været for



limiteret i sit saglige omfang. En udvidelse af retshjælpen til også at
dække andet en civile mål og endda begrænset konsultation uden for
rettergang er påkrævet. Målet må være, at retshjælpen skal dække
juridisk bistand principielt i alle retlige anliggender, måske alene bortset
fra enkelte specielt angivne undtagelser.

Den nye svenske retshjælpslov, som vil træde i kraft den 1. juli 1973,
har jo udvidet og effektiviseret retshjælpen væsentligt på disse to områ-
der. Den økonomiske grænse for at få retshjælp er næsten tredoblet,
samtidig med at der dog er gennemført en ordning, hvorefter personer,
hvis indtægter overstiger for tiden ca. 21.000 kr., kommer til at betale et
omkostningsbidrag til retshjælpen, varierende med størrelsen af deres
indtægter. Retshjælpen er samtidig gjort generel. Den gælder alle typer
af retlige anliggender i og udenfor retssager, blot med enkelte begræn-
sede undtagelser herunder om næringssager og sager vedrørende opret-
telse af selvangivelse.

I Finland er der sket det nye, at en proposition til rigsdagen om
udvidelse af retshjælpsordningen, er blevet forelagt den 25. maj i år.
Forslaget omfatter en ny lov om almen retshjælp og en revision af
loven om fri proces. Også her stræber man mod en væsentlig udvi-
delse af den personkreds, der kan få retshjælp, selv om det ikke direkte
af det foreliggende lovudkast kan ses, hvor de økonomiske grænser nøjag-
tig skal drages. Den almene retshjælp skal stadig efter det finske forslag
enten være helt omkostningsfri eller ydes mod det, der kaldes en partiel
ersättning, en dækning af udgifterne, som skal være sat i forhold til
bidragmodtagerens økonomiske forhold.

Også når det gælder omfanget af retshjælpen ligger det finske for-
slag ganske på linie med det svenske, forsåvidt angår den »utomproces-
suelle» retshjælp, idet man også der fastlægger det princip at yde rets-
hjælp i alle retlige anliggender. Den indenretlige retshjælp foreslås
udvidet i et vist omfang, idet man medtager nogle yderligere sager udover
de klassiske civile retssager og straffesager. Administrationen skal som
noget nyt nu, forsåvidt angår den udenretlige retshjælp, ligge i kommu-
nale retshjælpsnævn, og den indenretlige retshjælp skal fortsat adminis-
treres af domstolene.

I Danmark opererer man vel stadig med de mest liberale økonomiske
trangsgrænser på området fri proces. Men det må nok antages, at
vi forsåvidt angår de økonomiske betingelser for den udenretlige
retshjælp vil være strengere, efter at de nye svenske og finske reform-
forslag har sat sig spor i en ikrafttrådt lovgivning. Det er en mangel i
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den danske retstilstand, at der er forskelligartede økonomiske betingelser,
alt efter om retshjælpen er indenretlig eller udenretlig. Der bør her
opstilles ensartede betingelser. Men det vil nok føre til, at man i Dan-
mark må indføre en bidragsordning ganske på linie med den svenske og
det finske forslag og i øvrigt også på linie med den friproceslov-
givning, som er undervejs i England. Den danske retshjælpsordnings
omfang ligger også sagligt tilbage for de nye svenske og finske forslag
— det gælder både fri proces-området og det gælder navnlig udenretlig
rådgivning, som er alt for snævert afgrænset og limiteret; her er der
behov for reformer.

Det er vel næppe ganske forkert at regne med, at man også i Norge,
hvor man har ligget meget på linie med de danske ordninger, for så vidt
angår det saglige omfang vil tage skridt til reformer, som mere eller
mindre tager sigte på at bringe lovgivningen å jour med de krav til en
udvidelse af det saglige og personelle område, som helt givet foreligger.

En udvidelse og effektivisering af retshjælp, således som den er gen-
nemført eller må formodes at blive det, kan vel næppe undgå at få virk-
ninger på de frivillige retshjælpsordninger, som i vidt omfang er skabt af
store organisationer og større eller mindre foreninger i de forskellige
nordiske lande. Disse bistandsordninger er ikke gjort til genstand for
særlig omtale i referentindlægget, der jo har begrænset sig til retshjæl-
pen i statsligt regie; men det spørgsål kan naturligvis rejses, om de
omfattende bistandsordninger som arbejdsgiver-, arbejder-, landbrugs- og
konsumentorganisationer har skabt for deres medlemmer, vil være nød-
vendige i det omfang, hvori retshjælp står til rådighed, eller om man
omvendt skal indrette retshjælpsordningerne således, at den offentlige
retshjælp først træder til, hvis en frivillig bistandsordning ikke fore-
ligger. Der kan ellers udfra samfundsmæssige synspunkter opstå ikke
ønskværdig overlapning af juridisk service på ret store områder. En
gensidig tilpasning og en eventuel begrænsning må anses for nødvendig
— her kan for den offentlige retshjælps vedkommende peges på inte-
resseprøvningen som et middel til at undgå denne overlapning.

Det er påpeget i referentindlægget, at retshjælpsforsikringerne må
undergå en ændring i forbindelse med den betydelige udbygning af rets-
hjælpsordningerne, som er gennemført og formentlig vil blive gennemført
i de nordiske lande. Problemet er navnlig her, om retshjælpsforsikrin-
gerne i de tilfælde, hvor de retshjælpssøgende selv skal betale omkost-
ningsbidrag, kan ændres således, at disse bidrag med en eller anden form
for selvrisiko kan dækkes under forsikringerne. Problematikken bliver
navnlig den at finde den rette spændvidde mellem selvrisiko og de dæk-



kede omkostningsbidrag under forsikringen. Det vil næppe være muligt

at gennemføre en fuld dækning af omkostningsbidragene, uden at det

måske kan få indflydelse på forsikringspræmierne, men herom vil debat-

ten formentlig give nærmere oplysninger senere i eftermiddag.

Et andet uløst retshjælpsforsikringsproblem er jo retshjælpsforsik-

ringer for næringsdrivende, et område hvis dækning vel er under for-

søgsvis opdyrkning, men hvor der i hvert fald ikke foreligger generelle

resultater endnu.

Det mest kontroversielle retshjælpsproblem er for mig at se orga-

nisationsspørgsmålet. Hvem skal yde retshjælpen? Det er jo fremgået

af mit indlæg, at jeg ikke hører til dem, der hilser indførelsen af almene

advokatbureauer med nogen form for entusiasme, og at jeg finder begrun-

delsen for etableringen af sådanne bureauer over hele Sverige, således

som retshjælpsloven jo tilstræber det, for ganske svag. Det er ikke det

forhold, at advokatstanden derved udsættes for en konkurrence, som man

næppe ud fra en objektiv vurdering kan kalde ganske lige, som i særlig

grad er betænkeligt. Det er noget andet og mere betydningsfuldt og

alvorligt, der her er bragt i risiko, nemlig advokatstandens principielle

uafhængighed. Ingen kan vel benægte, at der i hvert fald består en

abstrakt risiko for en undergravning af denne uafhængighed, som ud fra

retssikkerhedshensyn må betragtes som uheldig. En henvisning til, at

sådanne almene statsdrevne advokatkontorer er den eneste mulige og for-

svarlige løsning i tyndtbefolkede områder, hvor der ikke er økonomisk

basis for permanent advokatvirksomhed, kan i hvert fald ikke legitimere

en generel ordning med udøvelse af statslig advokatvirksomhed i hele lan-

det. De tyndtbefolkede områder, f.eks. Finmarken og en række store

svenske, finske og norske distrikter, frembyder helt specielle problemer,

som er ukendte i Danmark. Selve det forhold, at store geografiske om-

råder med meget betydelige transportafstande på grund af manglende

befolkningsunderlag ikke kan danne økonomisk grundlag for udøvelse af

fast advokatvirksomhed, kan imidlertid efter mit skøn ikke motivere at

man altid i stedet for skaber statslige advokatkontorer. Disse må jo,

sålænge man holder sig til en rentabilitetsanalyse, blive ligeså lidt løn-

nende som de private virksomheder, området ikke har kunnet bære. Det

er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man skal opgive at dække

sådanne specielle regioner med retshjælp, men man kunne vel tænke sig

efter en forhåndsanalyse af behovene i tyndtbefolkede områder, at man i

stedet for det almene advokatkontor forsøgsvis etablerede rejsende ser-

viceordninger varetaget af advokater fra andre tilstødende områder.

Det, jeg her har sagt, må ikke tages som et udtryk for en afstandtagen
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fra almene advokatkontorer eller retshjælpsbureauer — kært barn har jo

mange navne — under alle omstændigheder og i alle forhold. Der er

ingen tvivl om, at disse er nyttige og også uundværlige til dækning af

retshjælpbehovet i en række særlige tilfælde, hvor navnlig geografiske

hensyn, men måske også andre forhold gør sig gældende. Men det jeg

ensker at understrege er, at der er et stort spring herfra og til at gå så

stærkt ind for den statsdrevne advokatvirksomhed, at man vil etablere

den på landsdækkende basis som et direkte alternativ til de privatprak-

tiserende advokater. Det spørgsmål kan vel iøvrigt rejses, om man ikke

satser forkert ved at skabe et offentligt kontor med det udelukkende for-

mål at yde de berettigede retlig bistand. Det er ikke bare muligt, men

også sandsynligt, at en bred masse af det klientel, retshjælpsordningerne

særlig vender sig til, ikke kan nøjes med en bistand, der kun gælder det

juridiske felt. En virkelig rationel og adækvat bistand til den brede

befolkning vil ofte forudsætte, at rådgivningskontoret behersker felter

som psykiatri, psykologi, social praktik og jura. Og dette fører jo videre

til tanken om — i hvert fald på forsøgsbasis — at etablere sådanne blan-

dede rådgivningskontorer indenfor de forskellige kommuner. Den danske

betænkning om rådgivning inden for det sociale område er gået ind for

sådanne forsøg. Jeg skal afstå fra at udtale en sikker opfattelse af, hvor-

vidt rådgivningskontoret af denne flerstrengede art er fremtidens løsning

til dækning af behovet for det, man kan kalde en juridisk førstehjælp.

Det er i hvert fald klart, at en videregående retlig bistand forudsætter, at

sagerne går over til egentlig advokatmæssig behandling. Men jeg kan

fastslå, at vi ved for lidt på dette område og bør afstå fra større reformer

og eksperimenter før denne viden er udbygget, og det er på denne bag-

grund, jeg kan tilslutte mig tanken om, at man etablerer de nødvendige

forsøg for at kunne måle og vurdere virkningerne. Må jeg pege på, at de

forsøg, der er gjort i Norge gennem de juridiske studenters ambulante

retsinformation, kaldet Jus-Bus, må være af interessant betydning her

for en belysning af dette emne.

Når man nu i Sverige og Finland har fundet det rigtigt, ,at der frem-

over skal etableres — eller som i Finland i hvert fald fakultativt være

mulighed for at etablere—offentlige advokatkontorer til at yde retshjælp,

skyldes det vel en fornemmelse af, at de privatpaktiserende jurister og

advokater ikke alene kunne magte denne opgave. Idet jeg ser væk fra

rent geografisk begrundede kontorer, er det min opfattelse, at en sådan

fornemmelse savner grundlag og beror på overtro. Når en sådan for-

nemmelse overhovedet har kunnet opstå, skyldes det erkendt en vis

mangel på engagement hos advokaterne i retshjælpsarbejdet, der igen i



nogen grad kan føres tilbage til en ikke altid rimelig honorering af grene

af dette arbejde, og yderligere den alvorlige kommunikationsfejl, som har

præget hele retshjælpsarbejdet, nemlig en manglende information til

befolkningen om, når, hvordan og hos hvem den kan opnå retshjælp. Det

må forekomme helt indlysende, at det juridiske arbejde, der skal udføres

for det retshjælpssøgende publikum, må være af samme kvalitet og

effektivitet som juridisk bistand ydet til andre. Det er en tvingende kon-

sekvens heraf, at arbejdet honoreres principielt på samme måde. Det

finske forslag har på fortjenstfuld måde betonet dette kvalitetshensyn

ved direkte i lovteksten at pege på, at kvaliteten skal være et vigtigt para-

meter for fastsættelsen af honoraret for udførelsen af retshjælp. Opfyl-

des honoreringsforudsætningen ikke, vil de advokater, som hidtil er veget

tilbage for at gå aktivt ind i retshjælpsarbejdet, stadigvæk holde sig til-

bage. Dette må siges at være en uheldig ordning, som en rimelig hono-

rarordning let vil kunne imødegå. Målet må være at placere den privat-

praktiserende advokat ligeså stærkt i det kommende retshjælpsklien-

tels bevidsthed som sygekasselægen idag. Men hertil kræves et stort

og aktivt publicity-arbejde, i hvilket advokaterne, deres organisationer

og det offentlige må engagere sig. Advokaterne i de nordiske lande må

være rede til at leve op til den udfordring, som samfundets udvidede rets-

hjælp bliver for dem. Deres uddannelse og uafhængige stilling skulle

prædestinere dem til at være de, der bærer ordninger frem og aktivt

virker for, at det brede retssøgende publikum får en kyndig og effektiv

hjælp. Også når det gælder dækning af de retlige behov hos den del af

befolkningen, som retshjælpsordningerne dækker, skulle vi gerne kunne

sige med den danske folkehøjskoles åndelige far, N.F.S. Grundtvig —

nu i folkemunde blot kaldet Frederik: Da har i rigdom vi drevet det vidt,

når få har for meget og færre for lidt.

Korreferenten, professor Per Olof Ekelöf, Sverige

Mina damer och herrar,

Jag skall i mitt anförande begränsa mig till ett klassiskt problem, som
ingen lagstiftare kan stillatigande gå förbi vid en reglering av rättshjälps-
institutet, nämligen frågan om beviljad rättshjälp också bör avse den
ifrågavarande partens kostnadsansvar. Denne kommer jag i det följande
kalla för rättshjälpsparten, medan jag betecknar den andra parten som
motparten. Med hänsyn till den begränsade tid som står mig till buds
kommer jag endast att beröra hur problemet ligger till i dispositiva t viste-
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mål. Vidare följer av vad jag nu har sagt, att jag inte alls kommer att
beröra den utomprocessuella rättshjälpen.

Det har gjorts gällande att om rättshjälpsparten själv skulle svara
för den vinnande motpartens rättegångskostnader, så uppstår otrygghet
i vissa fall för honom, i andra fall för motparten. Har rättshjälpsparten
några utmätningsbara tillgångar, kan det för hans del vara föga bevänt
med att få rättshjälp, såvida denna inte också omfattar hans kostnads-
ansvar. Att så ej är fallet skulle rent av kunna föranleda honom
att efterge sin rätt eller m.a.o. just det man velat förhindra genom att
ställa rättshjälp till medborgarnas förfogande.

Lika illa skulle det te sig för motparten, såvida denne inte själv åtnju-
ter någon rättshjälp samt processar mot någon, som har sådan hjälp och
saknar utmätningsbara tillgångar. Motparten tvingas härvid att processa
under den ogynnsamma förutsättningen att vare sig han tappar eller
vinner, så får han stå för sina egna rättegångskostnader. Enligt ett
svenskt kommittébetänkande från 1950-talet skulle detta medföra att
rättshjälpsparten kommer »i ett omotiverat överläge i förhållande till
sin motpart vid förlikningsförhandlingar och i processen». Att rättshjäl-
pen inte omfattar rättshjälpspartens kostnadsansvar skulle sålunda i vissa
fall kunna medföra att motparten föredrar att ge upp sin rätt framför
att hävda denna i process.1

Skulle man av dessa skäl låta rättshjälpen omfatta även kostnads-
ansvaret, bör man emellertid notera en viktig skillnad mellan de fall,
i vilka detta motiverats av rättshjälpspartens och då så skett i motpartens
intresse. I den senare men inte i den förra situationen finns det skäl att
tillerkänna statsverket regressrätt mot rättshjälpsparten för vad statsver-
ket utbetalat i rättegångskostnader till motparten.

Även i propositionen till den nya svenska rättshjälpslagen tas det här
berörda problemet upp till diskussion, varvid departementschefen stannar
för den uppfattningen, att varken rättshjälpspartens eller motpartens
intresse motiverat att den förres kostnadsansvar omfattas av rättshjälpen.2

Riksdagen instämde häruti och avslog en motion med motsatt innehåll.

Advokat Kjølbye finner däremot den nya svenska lagen otillfreds-
ställande på denna punkt och förordar att rättshjälpen åtminstone i vissa
fall omfattar även kostnadsansvaret.3 Han hänför sig härvidlag till Rpl

1 Ang. det föregående se SOU 1958: 40 s. 71 f och 1965:13 s. 120 f samt Prop.
1972:4 s. 132 f, 140 f och 145 f.

2 Prop. 1972:4 s. 261 f.
3 Kjølbye s. 25 f.
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§ 333, som tillkom 1969 och ersatte den tidigare § 331 Stk. 3, vilken över-
ensstämde med den av honom kritiserade svenska ståndpunkten. Den
nya bestämmelsen har följande lydelse:

Fri proces for en part medfører ikke fritagelse for at ersatte modpar-
tens omkostninger.

Stk. 2. Når hensynet til en part, der har fri proces, i særlig grad taler
derfor på grund af sagens beskaffenhed och partens økonomiske forhold,
kan retten bestemme, at omkostningerne til modparten helt eller delvis
skal betales af statskassen i stedet for af parten.

Stk. 3. Retten kan i øvrigt, hvor hensynet til modparten i særlig grad
taler derfor, bestemme, at omkostningerne til denne skal betales af stats-
Kassen, der i så fald indtræder i modpartens ret mot parten.

Av särskilt intresse i detta sammanhang är den motivering som anförs
i den svenska propositionen.4 I vad angår rättshjälpspartens skyldighet
att stå för den vinnande motpartens rättegångskostnader, understryker
departementschefen kostnadsansvarets betydelse som »korrektiv mot
oöverlagda processer». Intresset av att kostnadsansvaret fyller denna
preventiva funktion skulle sålunda överväga olägenheten av att detta
ansvar kan avhålla rättshjälpsparten att hävda sin rätt genom process.

Angående motpartens intresse för departementschefen däremot ett i
viss mån annat resonemang. Han utgår visserligen från att en regel som
den danska skulle ha till uppgift att säkerställa motparten i de fall, då
rättshjälpspartens talan varit klart obefogad. Men han menar det inte
föreligga något behov härav på grund av den intresseprövning, som skall
företas vid beviljande av rättshjälp. En ansökan härom skall avslås, då
sökandens anspråk grundas »på en klar felbedömning av gällande rätts-
regler och då bevisläget är sådant att det framstår som utsiktslöst eller
mycket osannolikt att anspråket kan drivas med framgång».5 Någon
risk för att rättshjälpen möjliggör att motparten utsätts för några klart
obefogade krav skulle därför inte föreligga.

Att döma av ett uttalande i Kjølbyes uppsats s. 25 godtar denne i stort
sett den svenska departementschefens resonemang, men han vill dock i
överensstämmelse med det här tidigare återgivna danska lagstadgandet
undantagsvis låta rättshjälpen omfatta även kostnadsansvaret. »Specielt
forekommer et sådant behov at være til stede, når bevillningen til fri
proces ikke blot er motiveret ved den individuelle parts interesser, men
i en almen interesse, eller når sagen angår et tvilsomt, juridiskt spørgsmål,

4 Prop. 1972:4 s. 261 f.

5 Prop. 1972:4 s. 248.
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i hvis afgørelse den pågældende part havde en afgørende interesse. I
hvert fald i sådane tilfælde slår begrundelsen for den (svenske) stive regel
i att virke som en prævention mod uoverlagde processer, ikke til.»

Av de två fall som Kjølbye nämner skulle i det ena beviljandet av
rättshjälpen vara motiverat av »en almen interesse». Detta uttryck har
en så obestämd innebörd att jag ej kan bedöma vilka situationer som avses
därmed. Mer gripbart är däremot det andra fallet. Då saken angår »et tvil-
somt juridiskt spørgsmål», föreligger emellertid i regel behov av ett auk-
toritativt uttalande härom, ofta i form av ett i den högsta instansen med-
delat prejudikat. Nu föreligger det helt visst i moderna samhällen ett stort
behov av vägledning om hur lagen skall tillämpas i svårbedömbara fall.
Och visserligen kan man ifrågasätta om prejudikatväsendet tillfreds-
ställande fyller denna uppgift och om inte detta åtminstone borde kom-
pletteras med något annat sätt att ge den erforderliga vägledningen. Men
för närvarande har vi inget annat medel härför att tillgå än meddelandet
av prejudikat. Det framstår då otvivelaktigt som en anomali att den tap-
pande skall stå för de mången gång skyhöga processkostnaderna i mål
med invecklade rättsfrågor. Åtminstone skulle jag vilja ifrågasätta, om
ej meddelande av prejudikatdispens i högsta instans borde leda till att
det allmänna stode för parternas kostnader i målet. Detta borde emeller-
tid vara fallet, alldeles oavsett om parterna — eller den ene av dem —
kommit i åtnjutande av rättshjälp. Att rättsfrågan i målet är svårbe-
dömbar kan i så fall inte åberopas som stöd för att beviljad rättshjälp
även skall omfatta ansvaret för motpartens rättegångskostnad. Jag skall
emellertid återkomma härtill längre fram.

Om jag alltså inte kan finna Kjølbyes motivering övertygande, anser
jag emellertid detsamma vara fallet med den svenske departementsche-
fens argumentation för sin ståndpunkt. Att rättshjälpsparten måste ris-
kera att få betala motpartens kostnader motiveras i propositionen med
behovet att prevenera mot att denne för en »oöverlagd» talan. Man frågar
sig då, varför inte även i detta fall den berörda intresseprövningen utgör
ett tillräckligt remedium häremot? Denna tillerkänner ju departements-
chefen avgörande betydelse, då det gäller att skydda motparten mot en
»obefogad» talan från rättshjälpspartens sida. Det är ju i båda fallen
såtillvida fråga om exakt samma situation att motpartens talan bifallits.
Och har ansökningen om rättshjälp avslagits på den grund att sökanden
aldrig kan vinna en eventuell process samt denne på grund härutav inte
kunnat väcka någon talan, får ju det här berörda problemet överhuvud-
taget inte någon aktualitet.

Det väsentliga felet med departementschefens resonemang ligger
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emellertid enligt min mening på ett annat plan. Det är inte de fall, då
den tappandes talan varit »oöverlagd» eller åtminstone klart »obefogad»,
som bör stå i blickpunkten för uppmärksamheten, utan de i egentlig
mening tvistiga målen.

Även i dispositiva tvistemål är det främst bevisfrågorna som vållar
svårigheter, fastän härvid mången gång — såsom vid avtalstolkning och
culpabedömning — rättsliga spörsmål är sammanvävda med bevisfrå-
gorna. Då bevis står mot motbevis, är det i regel omöjligt att förutse
hur bevisningen kommer att utfalla under huvudförhandlingen. Låt mig
nämna ett exempel, då vid första påseende motsatsen kan synas vara
fallet. Vid förhandlingar rörande ett krav påstår gäldenären, att han
för länge sedan betalt skulden till borgenären men att han förlorat sitt
kvitto. Att i detta fall vägra gäldenären rättshjälp, på grund av »bevis-
läget», vore enligt min mening förhastat. Ingen kan nämligen veta vad
som framkommer, då de båda parterna korsförhörs under sanningsför-
säkring.

Men vad fyller då rättegångskostnadsansvaret överhuvudtaget för
funktion inom den förmögenhetsrättsliga rättskipningen? Ja, i de klara
fallen bidrar kostnadsrisken till att gäldenärer såvitt möjligt gör rätt för
sig frivilligt samt att det ej reses några anspråk eller invändningar, som
är helt oriktiga eller åtminstone hopplösa. Vem vill dra på sig kostnader,
som i efterhand visar sig ha varit meningslösa ur ens egen synvinkel?
Det kan förefalla ligga annorlunda till i de verkligt tvistiga målen. Moti-
verar inte kravet på allmän rättssäkerhet att båda parterna i sådana fall
kan få tvisten sliten genom process? Och försvåras inte detta genom den
tappandes kostnadsansvar? Så kan tyckas vara fallet och detta var väl
åtminstone ett av skälen för den tidigare så allmänt omfattade regeln att
kostnaderna borde kvittas i tvistiga mål. Den nu refererade uppfattning-
en ligger tydligen också i linje med motiveringen för att staten över-
huvudtaget skall ställa kostnadsfri processuell rättshjälp till medborgarnas
förfogande. Men enligt min mening är det ändock så, att kostnadsrisken
fyller en viktig funktion även i de tvistiga målen. Som skäl härför skulle
jag vilja anföra följande.

Ur samhällets synvinkel är varje invecklad förmögenhetsrättslig pro-
cess någonting av en ekonomisk katastrof. För folkhushållet begränsar
sig ju inte kostnaderna till dem som parterna har att stå för. Vi har också
utgifterna för domstolsväsendet, vartill kommer vad rättshjälpen kostar.
Skulle processen gälla ett större värde, kan ju vidare ovissheten
om dennas utgång hämma parternas ekonomiska aktivitet och därmed
inverka menligt på produktiviteten i samhället.



Ur flera synpunkter är det sålunda önskvärt att tvister görs upp i godo
genom förhandlingar, om blott resultatet härav inte alltför mycket avviker
från det materiella rättsläget, i den utsträckning detta kan klarläggas
genom bevisning i en eventuell process. Men det är just härvidlag som
kostnadsrisken har sin betydelse. Vid övervägande av förlikningsanbud
och accepter har parterna att ta hänsyn inte bara till tvistemålets värde
och chansen att vinna en rättegång, utan även till vad den tappande får
betala i rättegångskostnader. Att så blir fallet manar till moderation vid
förhandlingarna, medan man får räkna med att en part, som inte står
någon kostnadsrisk alls, blir mindre benägen att göra några eftergifter.
Och det är ju just det som blir fallet med den som har rättshjälp, såvida
detta skulle befria honom även från hans kostnadsansvar. Vidare får
man räkna med att motparten under denna förutsättning blir benägen att
i alltför hög grad efterge sina anspråk. Risk uppstår sålunda för att en
uppgörelse i högre grad avviker från det materiella rättsläget och blir
detta vanligt förekommande, minskas rättsordningens handlingsdiri-
gerande förmåga och därmed de materiella reglernas genomslagskraft
i samhällslivet.

Ligger det någonting riktigt i vad jag nu sagt, skulle en viktig uppgift
för civilrättsskipningen vara att inverka sanerande på parternas förlik-
ningsförhandlingar. Men därmed är också givet att lagstiftaren på det
här behandlade området har att försiktigt kryssa mellan Scylla och Cha-
rybdis. Det är lika viktigt att det ej är för billigt att processa som att
det ej är för dyrt. Får ekonomiskt svaga parter inte rättshjälp, kommer
de i underläge under förlikningsförhandlingar, varvid dessa inte kommer
att tillfredsställande fylla sin samhällsfunktion. Men står den som erhållit
rättshjälp ingen kostnadsrisk, blir resultatet detsamma, fast det härvid är
motpartens förhandlingsposition som otillbörligen försvagas.

Jag kommer så till mina konklusioner. Enighet tycks råda om att det
kostnadsansvar, som åvilar part gentemot motparten, i princip inte bör
påverkas av att den förre åtnjuter rättshjälp. Frågan begränsar sig alltså
till om motsatsen bör gälla i vissa undantagsfall. I vad angår rätts-
hjälpsparten kan jag inte finna att »sagens beskaffenhet» härvidlag skulle
vara av betydelse, såsom fallet är enligt Rpl § 333 stk. 2. Om det är fråga
om ett kravmål eller tvist om bättre rätt kan inte spela någon roll och
motsvarande gäller, om tvisten rör sig om ett större eller mindre värde.
Inte heller bör man enligt min mening fästa något avseende vid »partens
økonomiske forhold», som det heter i den nyssnämnda paragrafen. Antag
att rättshjälpsparten har ett mindre sparkapital, som skulle tas i anspråk
för motpartens kostnadsanspråk, sävida denne vann målet. Skulle rätts-
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hjälpen i sådana fall omfatta även kostnadsansvaret, hade man härigenom
helt spolierat dettas handlingsdirigerande funktion. En part, som
befinner sig i den berörda ekonomiska situationen, bör därför ha att vid
förhandlingar ta hänsyn härtill, alldeles oavsett om han genom rättshjälp
får täckning för sina egna kostnader eller ej.

Emellertid förtjänar ett mera speciellt fall särskild uppmärksamhet.
Antag att rättshjälpsparten haft all anledning anta att han ligger bra till
i bevishänseende. Bevisupptagningen under huvudförhandlingen kom
emellertid att för hans del bli en besvikelse. Motpartens vittnesbevisning
visade sig starkare än han haft anledning förmoda, samtidigt som hans
egna vittnen inte stod fast vid sina tidigare uttalanden. Skulle rättshjälps-
parten ha att betala motpartens rättegångskostnader även i ett sådant
fall, skulle risken härför kunna avhålla honom från att hävda sin rätt i
process, även då det i övrigt fanns allt skäl att ej ge vika för motparten.

Med avseende på fall av detta slag skulle jag emellertid vilja fästa
uppmärksamheten vid ett stadgande i den svenska rättegångsbalken, som
jag har en känsla av att svenska domstols jurister inte ägnat tillräcklig
uppmärksamhet. Det heter där i 18 kap. 3 § andra stycket:

Var den omständighet, varav utgången berodde, icke före rättegången
känd för den tappande parten och hade han ej heller bort äga kännedom
härom, må förordnas, att vardera parten skall bära sin kostnad.

I vad angår den nu berörda situationen skulle vi sålunda inte behöva
ha några bekymmer för rättshjälpspartens del, enär härvid något kost-
nadsansvar överhuvudtaget inte åvilar denne. Och jag antar detsamma
måste vara fallet enligt dansk, finsk och norsk rätt, eftersom det där gäller
mer generella bestämmelser rörande kvittning av rättegångskostnaderna

Emellertid kan ju rättshjälpsparten också ha tappat för att han fel-
bedömt en ren rättsfråga. Han har t.ex. räknat med att rätten skulle
tillämpa ett lagstadgande analogt, vilket inte blev fallet. Ja, har rätts-
hjälpsparten inte haft några bärande skäl för sin ståndpunkt, bör han
inte befrias från kostnadsansvaret. Det måste finnas ett incitament som
förmår parterna att under de förprocessuella förhandlingarna noggrannt
tänka igenom även de rättsfrågor som är av betydelse. Emellertid finns
det sådana frågor, i vilka skäl och motskäl väger ungefär jämnt, och då
även den skickligaste och mest samvetsgranne advokat kan stanna för
motsatt uppfattning än den som blir domstolens. Ja, enligt dansk, finsk
och norsk rätt skall man kvitta kostnaderna även i ett sådant fall, om
jag är riktigt underrättad. Däremot är detta icke förhållandet enligt
den svenska rättegångsbalken, något som jag för min del finner be-
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klagligt. Som jag tidigare antytt kan man rent av ifrågasätta, om ej
det allmänna i vissa fall borde stå för båda parternas rättegångskostnader,
då det ligger till på det nu berörda sättet.

Jag övergår nu till att granska skälen för att det allmänna skulle stå
för motpartens rättegångskostnader med regressrätt mot rättshjälps-
parten. Man får härvidlag skilja mellan de fall då motparten är kärande
och när han är svarande. I det förra fallet bör han få stå sitt kast. Att
svaranden är obemedlad och inte kan betala några rättegångskostnader
är en omständighet, som en kärande alltid har att ta hänsyn till
vid bedömningen av om han bör stämma eller inte.

Mer komplicerat ligger det till, då det är rättshjälpsparten som väckt
talan. Enligt ett tidigare svenskt lagförslag kunde motparten i sådana
fall få sina kostnader ersatta med allmänna medel.6 Detta lagförslag
förutsatte emellertid inte någon intresseprövning vid beviljande av rätts-
hjälp, varvid det allmännas kostnadsansvar ansågs motiverat som skydd
för motparten gentemot en oöverlagd och helt grundlös talan från rätts-
hjälpspartens sida.

I vad angår dansk och norsk rätt vill jag i detta sammanhang erinra
om att även där beviljandet av processuell rättshjälp förutsätter en
intresseprövning, motsvarande den som den svenske lagstiftaren tänkt
sig.7 I Rpl § 330 uttrycks detta därigenom att parten »skønnes at have
rimelig grund til at føre proces». En dansk författare har emellertid
gjort gällande att det allmänna borde stå för motpartens rättegångskost-
nader, då rättshjälpsparten lyckats genom falska uppgifter föra den bevil-
jande myndigheten bakom ljuset.8 Häremot skulle jag vilja invända att
denne i så fall fört talan mot bättre vetande. Och mot processbedrägeri
bör man tillgripa andra medel. Uppfattningen att det allmänna skulle
stå ansvar härför just i det fallet att den felande haft rättshjälp, tror jag
baseras på ett helt ohållbart skuldresonemang.

Emellertid har det också gjorts gällande att det skulle strida mot allas
likhet inför lagen att det allmänna ej svarar för den vinnande motpartens
rättegångskostnader. Hade käranden ej fått rättshjälp, hade han kanske
inte kunnat väcka någon talan. Genom statens ingripande härvidlag
kommer svaranden i sådana fall i en sämre position än om det varit en
solvent person som väckt talan.

Emellertid må man uppmärksamma att problemet saknar betydelse,

6 SOU 1965: 13 s. 21 och 120 f.

7 Kjølbye s. 20 f.
8 Ringgård i Juristen 1970 s. 119.
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om även motparten — eller m.a.o. i vårt fall svaranden — har rättshjälp.
Återstår då endast motparter, som är så välsituerade att de ej kan
få nogon rättshjälp. Själv hör jag till den kategorien och jag skall gärna
medge att om jag bleve stämd av en obemedlad rättshjälpspart, så skulle
jag föredra en mycket mager förlikning framför en fet process, såvida
mina processkostnader ej täcktes av min rättsskyddsförsäkring. Även
om jag hade goda chanser att vinna målet, finge jag ju stå för mina egna
kostnader. Emellertid må man uppmärksamma att om det allmänna
skulle påta sig något kostnadsansvar i den nu berörda situationen, så inne-
bure detta att välsituerade parter skulle erhålla processuell rättshjälp,
såvida de vunno målet — och detta till på köpet utan att betala något
kostnadsbidrag. Något sådant synes mig stå i strid med den svenska rätts-
hjälpslagens intentioner. Att en person utan underhållsskyldighet, som
har mer än 56.000 kr i årsinkomst, inte får någon rättshjälp alls, synes
mig inte kunna motiveras på annat sätt än att man i överensstämmelse
med den moderna jämlikhetsideologien velat diskriminera dem som ligger
i ett såhögt inkomstläge. De lege lata hade det under sådana omstän-
digheter varit inkonsekvent att härvidlag göra undantag för det fallet
att en part i denna inkomstklass står som vinnande i sin process.

Till slut skall jag i all korthet beröra två andra problem mot bak-
grund av det preventiva synsätt, som jag lagt på frågan om kostnadsan-
svaret. Som motivering för att rättshjälpspart bör betala ett kostnads-
bidrag, som står i relation till hans årsinkomst har anförts dels statsfinan-
siella skäl dels jämlikhetssynpunkter. Jag skulle vilja tillägga att kost-
nadsbidraget även utgör ett incitament för rättshjälpsparten att hävda
sitt anspråk realistiskt och med moderation. Ur denna synpunkt skulle
det emellertid vara en fördel, om det kunde förekomma att part ålades
att betala kostnadsbidrag flera gånger. Antag att parten betalat sådant
bidrag vid inledande av förhandlingar och att detta härvid konsumerats.
Vill han sedan väcka talan, borde han betala ett ytterligare kostnads-
bidrag samt ännu ett, om han vill överklaga underrättens dom, som gått
honom emot. Enligt den svenska lagen skall visserligen rättshjälps-
nämnden »förordna att rättshjälpen skall upphöra, såvida sökanden ej
längre kan anses ha befogat intresse av att få sin sak behandlad». Det
måste emellertid mången gång vara svårt för nämnden att bedöma detta,
även om parten tappat i underrätten. I sådana fall synes det mig önskvärt
att parten själv tvingas att överväga, om det verkligen lönar sig för honom
att kosta på sig ett ytterligare kostnadsbidrag.

Den andra frågan, som jag helt summariskt skall beröra, angår rätts-
skyddsförsäkringen. I den svenska propositionen fäster man stort
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avseende vid denna försäkring som komplement till det statliga rätts-
skyddet. Och jag antar den följande diskussionen delvis kommer att röra
sig om hur man kan utforma premiesättningen vid hemförsäkring, då den
däri ingående förmånen av rättsskydd kommer försäkringstagarna i allt
högre grad till godo, ju större deras årsinkomst är. Angående denna
fråga har lagrådet i sitt yttrande över förslaget till rättshjälpslag yttrat,
att om »det skulle mot förmodan visa sig att försäkringsinrättningarna
av reformen föranleds att avveckla rättsskyddsförsäkringarna, innebär
detta att en väsentlig förutsättning för reformen brustit».

Vad som är av särskilt intresse i förevarande sammanhang är emeller-
tid att rättsskyddsförsäkringen även omfattar vad försäkringstagaren kan
komma att förpliktas utge till motparten i rättegångskostnader. Kjølbye
betecknar denna förmån rent av som försäkringens »største gode».9 Enligt
den av mig företrädda synpunkten medför detta emellertid även en
olägenhet, enär försäkringen eliminerar den kostnadsrisk, vid vilken jag
fäster så stor vikt.

Man kan tänka sig att endera rättshjälpsparten eller motparten har
rättsskyddsförsäkring.10 Att det senare är fallet spelar inte någon roll
i förevarande sammanhang, enär försäkringsbolaget har regressrätt mot
rättshjälpsparten. Men om det är denne som har rättsskyddsförsäkring,
kommer han tydligen att slippa ifrån allt kostnadsansvar, även då han
förlorat processen. Härvid uppstår ett problem liknande det vid ansvars-
försäkring, som täcker förpliktelse att ersätta vållad skada. Frågan är
hur försäkringen påverkar skadeståndsskyldighetens handlingsdirige-
rande effekt, medan det i vårt fall gäller kostnadsansvarets inverkan på
hur tvistande parter löser sina konflikter. Det är här den vid rättsskydds-
försäkringen gällande självrisken kommer in i bilden. För närvarande
är denna i Sverige 200 kr jämte 10 % av överskjutande kostnader. Om
detta är lämpligt avvägt kan jag inte bedöma. Ur den av mig företrädda
synpunkten vill jag bara understryka vikten av att självrisken ej är för
liten.

Till slut skall jag ta upp en invändning mot mitt betraktelsesätt, som
jag kan vänta mig. Jag skulle i för hög grad ha räknat med att män-
niskor är rationella. De som är inblandade i rättstvister är mången gång
förblindade av rättshaveri, egoism och hämndlystnad eller — i bästa fall
— av ett förfelat rättspatos. Nej, det har jag ej förbisett och jag menar
också att man vid utformningen av rättsordningen måste ta hänsyn härtill.

9 S. 43.
10 Jfr Prop. 1972:4 s. 140 och 262.
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Den tidigare berörda intresseprövningen utgör ett exempel härpå. Men
i övrigt menar jag rättsordningen bör anpassas efter människor, som rea-
gerar rationellt, samt ge incitament till ett sådant reaktionssätt.

Stadsfiskal Henry Herlin, Finland:

Såsom varande chef åklagare i Helsingfors skall jag denna gång uppehålla
mig huvudsakligen med rättshjälpen i kriminalmål, vilket ju är någonting som
vi åklagare kommer i beröring med dagligen.

Det, vad jag nu känner till, närmast Sverige och Finland, så är ju vår lag-
stiftning eller kommande lagstiftning, som är under reformarbete som bäst, någor-
lunda likartad. Det är bara en sak, som jag skulle vilja påpeka, där svenskarna
är ett strå vassare än vi i Finland, nämligen när en åtalad får fri rättegång i
Finland, och sedan försvaret får sitt arvode, så döms det alltid sålunda enligt vår
lag att detta advokatarvode och dessa rättöshjälpskostnader faller staten till last.
I Sverige är det så, så vitt jag vet, att blir den åtalade dömd, så åläggs han att
återbetala de här rättshjälpskostnaderna till staten. Nå, det är ju i de flesta fall
teori, för dessa brottslingar är ju sällan i den ställningen att de någonsin åter-
betalar någonting till staten, men jag skulle i alla fall säga att den svenska stånd-
punkten här är nog moraliskt betydligt mera berättigad, för att nog är det ju en
skam och skandal att vi skall säga en kassörska eller boutredningsman försnillar
några hundratusen kronor eller mark och super upp dem och får en fri rättegång,
och sedan skall staten stå för denna kostnad för eviga tider, det finns ingen möj-
lighet, att återfå dessa kostnader av denhär brottslingen, också om han eller hon
kommer på grön kvist och blir fast hur rik som helst i framtiden. Så i det här
fallet måste jag verkligen säga att jag skulle ge finnarna råd att ta lära från
Sverige, det är ju mycket gott och ont, som har kommit från Sverige hit, kristen-
domen kom hit från Sverige och knarken håller nu på att komma, så att allting
kommer ju först till Sverige och sedan till Finland.

Så skulle jag något vilja orda om behovet av offentlig försvarare, och jag
vet ju att i Danmark och Norge är det advokattvång. Där finns alltid en offentlig
försvarare. I Sverige och Finland är det icke så, utan den åtalade har rätt att
begära försvarsadvokat och efter prövning beviljar då rätten denna rätt och kallar
på advokat; i vissa fall kan han begära själv att få advokat den och den, i andra
fall, om han inte har några förslag, ringer man upp advokatförbundets sekre-
terare, och han säger vem som är i turen och så kommer denne. Allright, det
är inget vidare att säga, men jag har nog det intrycket att när man nu följer
med debatten i det här ämnet, som ju har varit mycket livlig på senare tider,
både i television, radio och tidningspress, så förefaller det som om de offentliga
media i allmänhet iskulle ha en ryslig förståelse för dessa banditer och fångar,
men en mycket liten förståelse för den, som blir knivhuggen, och mycket liten
förståelse för den, som blir bestulen eller på annat sätt offer för en brottsling.
Jag tycker praxis i det här fallet har nog gått litet väl långt i humanitet. Det
är bara mot brottslingen man är human nu för tiden, men ingalunda mot måls-
äganden som ju är den som har lidit av brottet. Nå, nu kommer man till frågan:
när skall en sådan här åtalad få fri rättegång?
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Nu finns det ju de, som pläderar för att man alltid skall ha den där fria
rättegången, alltid behöver den. Jag vågar nog inta en motsatt ståndpunkt. Vare
mig fjärran att jag skulle påstå att en bandit inte har rätt att försvara sig, det
är klart det; också en stor bandit skall försvaras, och kanske en stor bandit behö-
ver försvaras mycket mer än en liten bandit. Man hör någongång i rådstuv-
korridorer sägas på finska »käy päälle kuin virallinen syyttäjä», det är på svenska
»att han anfaller som en allmän åklagare». Nu vågar jag, som företräder åklagar-
väsendet här i vårt land, och som känner till åklagarna både i Sverige, Norge
och Danmark ganska bra, påstå, att inte är det i de skandinaviska länderna bruk-
ligt att åklagarna flyger på. Åklagarns uppgift är ingalunda att flyga på utan
att försöka få fram den objektiva sanningen och för domstolen framlägga ett mate-
rial, som sedan resulterar i en så rättvis dom som möjligt. Jag vågar påstå, att
största delen, 90 °/o, eller kanske 100 °/o av åklagarna i våra nordiska länder har
den här ståndpunkten. Inte finns det just några blodtörstiga åklagare så vitt
jag vet här i Norden. Det kan hända att det finns sådana i några amerikanska
kriminalfilmer, men jag har inte påträffat några sådana i det verkliga livet. Det-
samma gäller om domstolarna. Icke är domstolarna heller blodtörstiga, de för-
söker också så vitt det står inom mänsklig möjlighet komma till en rättvis dom.
Alltnog, vad lära vi därav? Jo, mången gång i rutinmål såsom vanliga stölder,
snatterier, slagsmål på gator och torg och små bedrägerier och skojerier blir den
åtalades rätt inte alls bättre av att det kommer en advokat och bockar sig och
ber om lindrig dom. För det kan nog den åtalade själv säga precis lika bra.
Och det händer, och har hänt hundratals gånger i min egen praktik, att om
det bara finns en möjlighet att säga något gott om den åtalade, så säger nog åkla-
garen det också. Är det en första resans gosse så säger jag att ja, visserligen
har han gjort det och det brottet, men i betraktande av att han inte tidigare har
gjort något brott, så rekommenderar jag en villkorlig dom. Inte behövs det någon
försvarsadvokat. Eller är den åtalade ung eller ovanligt enkelt konstruerad, eller
har det varit fråga om något nödvärn eller dylikt, så nog säger åklagaren
det också, och nog betraktar rätten det å tjänstens vägnar. Så nog finns det bra
många fall, där man kunde spara på skattebetalarnas medel med att helt enkelt
låta bli att utnämna en försvarsadvokat i rutinfall, där domen blir precis den-
samma oberoende av om där finns en försvarsadvokat eller inte.

I Danmark och Norge är ju advokatväsendet bättre organiserat. Där är det
advokattvång; så icke i Finland och Sverige. I Finland och Sverige får vem
som helst driva mål, och i den här reformen borde nog tas i betraktande, att när
fri rättegång beviljas borde till försvarsadvokater endast kunna förordnas till
advokatsamfundet i Sverige eller advokatförbundet i Finland hörande advokater.
Att de rättshjälpsbehövande försvaras av all världens element, som endera på
grund av sin vandel eller på grund av sin dumhet inte kan höra till förbundet,
är nog ett grovt fel.

Hovrättsrådet Rune Lindgren, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag skall anknyta här, inte till det som den sista talaren sade i fråga om
brottmål, utan till det som han sade om skattebetalarnas intressen. Och som
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professor Ekelöf sade så har det gjorts åtskilliga utredningar i Sverige om den
fria rättegången, och alla de tidigare utredningarna fram till 58 års utredning
hade som enda syfte, nästan, att man skulle se till, att det blev mindre kostnader
för statsverket. Man tyckte i riksdagen att kostnaderna ökade och ökade, men
sedan kom då den här utredningen på 50-talet. Jag hade nöjet att få vara sek-
reterare i den kommitté som lade fram det förslaget, och där gällde det då att
hitta på ett system som skulle kunna utvidga rättshjälpen, enbart den processuella
rättshjälpen. Det gällde enligt direktiven att komma litet högre upp i inkomst-
grupperna, så att de så att säga vanliga människorna skulle kunna få en sådan
här fri rättegång, men med bidragsskyldighet efter inkomst och förmåga.
Och då lade vi fram ett förslag, där vi tog efter det engelska systemet med legal
aid, där man ju har sådan här bidragsskyldighet, det var väl de som var först
med det här systemet.

Det där förslaget var ute på remiss som andra förslag, och advokatsam-
fundets yttrande var utomordentligt positivt den gången, det är sällan som man
haft nöjet att läsa något så positivt. Vi var rädda för advokatsamfundet. Vi
trodde att de skulle se det här som något slags hot mot advokatkåren, men det
gjorde man inte. Däremot så sade man från advokatförbundets sida att bestäm-
melserna var krångliga i detaljerna.

Sedan kom då den här departementspromemorian, som var ute på remiss,
och de flesta känner väl till att advokatsamfundets kritik där var fullständigt
nedgörande, liksom också många andra sakkunniga remissinstansers kritik. Men
sedan har vi då fått lagen och jag får säga det, att så vitt jag kan förstå, så tycker
jag nog att man har löst det tekniskt sett väldigt elegant, som lagen har blivit,
det är mitt intryck. Visserligen är bestämmelserna krångliga här också, så det
är nog svårt att komma från krångliga bestämmelser i ett sådant här samman-
hang, men jag tror att det är väldigt elegant löst, på ett smidigt sätt just det här,
att man kan få så att säga rättshjälp utan beslut utav nämnden först osv.

Men det finns ett par punkter, som jag inte gillar. Det är det här med de
statliga advokatbyråerna och med taxorna för advokaterna. Som lagen har blivit,
så behöver man ju inte några statliga advokatbyråer. Det behövde man ju från
början, tror jag, men det är något, som har kommit hit ändå så att säga och jag
förstår inte vad det skall tjäna till egentligen. Faktum är att det finns en risk där,
att resultatet blir, om man får säga så här, en sämre advokathjälp alltså. Det
hänger på naturligtvis vad man får för folk till advokatbyråerna. Vi övervägde
ju i rättegångskommittén en gång i tiden, om vi skulle föreslå något slags rätts-
hjälpsbyråer också, men vi sade oss detta att det blir ett sorts fattigadvokater,
och då når man inte det syfte som man ville ha, nämligen att få likhet inför
lagen. Och sedan är det detta med taxorna. Det beror på hur de utformas natur-
ligtvis. Men det är naturligtvis ytterst viktigt där, att man är så pass generös
med taxorna så att man verkligen får skickliga advokater till att åta sig sådana
här uppdrag. Man har ju tagit bort nu bestämmelsen i rättegångsbalken om
skyldighet för advokat att åta sig fria rättegångsuppdrag inom det län, där han
är bosatt. Man skriver i propositionen att den bestämmelsen inte haft någon
större betydelse, men det är väl kanske litet lustig motivering för just det att
bestämmelsen har funnits, existensen av bestämmelsen, har ändå s.a.s. medfört
att advokaterna har känt sig skyldiga. Annars så riskerar man det att man får
en slags sämre advokater som rättshjälpsadvokater, nämligen de, som är på stat-
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liga advokatkontoren, och de advokater, som så att säga blir tvungna att ta rätts-
hjälpsuppdrag för att försörja sig, medan då däremot de skickliga advokaterna,
de inte bryr sig om det.

Jag kan sluta kanske med att berätta en liten sann anekdot, som belyser just
det här sista. Det var just när vi höll på med det här lagförslaget. Som de flesta
vet så fanns det ju en bestämmelse i lagen om fri rättegång att om part hade
väckt eller fullföljt talan utan skäl och biträde i detta hänseende hade ådaga-
lagt oaktsamhet — någonting sådant där stod det —, så skulle man kunna för-
klara att biträdet skulle bli utan ersättning eller också sätta ned ersättningen.
Och jag minns, att vi hade ett mål där jag satt som adjungerad i Göta hovrätt
på 1950-talet. Det var en fiskalsasprirant som drog ett civilmål. Det var ett litet
mål, det rörde ungefär 1500 kr, så det gick på handlingarna och han drog det
så illa, så vi tyckte att den där fullföljda talan var fullkomligt obefogad.
Vi satt där och sa »kan man inte göra något åt det här» och så plockade vi fram
den här paragrafen och började titta på förarbetena, och så tänkte vi att här
skulle vi göra en ordentlig prutning. Sedan gick målet till referenten och när
han hade haft målet ett slag så fick han ju se att klaganden hade haft alldeles
rätt och det förelåg alltså inte något obefogat överklagande utan underrättens
avgörande skulle ändras och det blev också ändrat. Advokaten fick sitt arvode.
Och då frågar kanske någon vart den fiskalsaspiranten tog vägen. Ja, han blev
inte fiskal utan han kom så småningom att bli advokat på rättshjälpsanstalt.

Juris kandidaten Sten Heckscher, Sverige:

Jag hade inte tänkt att säga någonting i denna diskussion, men stadsfiskalen
Herlins och hovrättsrådet Lindgrens inlägg provocerade mig så att jag måste
anmäla avvikande uppfattning till vad de har sagt. Av tidsskäl kan jag givetvis
inte gå in på alla de punkter jag finner tvivelaktiga.

Lindgren ifrågasätter behovet av statliga advokatbyråer. Han bortser helt
och hållet från att det finns ett enormt latent rättshjälpsbehov i samhället, som
måste täckas, och att vi måste betrakta det som en skyldighet för det allmänna att
se till att det blir täckt. Det tycker jag är elementärt och grundläggande, och
det får man inte glömma bort.

När det gäller Herlin, så har jag inte samma idealistiska uppfattning om åkla-
garens roll i brottmålsprocessen som han. Det är belysande att jämföra brott-
målsprocessen med civilprocessen i vilken man har en förberedelse inför dom-
stolen mellan två i princip jämställda parter. I brottmålsprocessen är det däremot
den ena parten, som sköter förberedelsen, och därmed har man på sätt och vis
kommit ifrån intentionerna i rättegångsbalken. Rättegångsbalken är skriven med
tanke på att advokaterna skall ta betydligt aktivare del i förundersökningen i
brottmål än de faktiskt gör. Och jag kan inte hålla med om att åklagarna,
åtminstone i Sverige, skulle ha den oerhört objektiva roll som Herlin påstår.
Svagheten med den svenska situationen är snarare att man inte utnyttjar de för-
delar som den kontradiktoriska principen innebär och att inte svenska advokater
tycks ha de praktiska arbetsmöjligheter som de skulle behöva för att på rätt sätt
bevaka sina klienters rättigheter under förundersökningen. Det förekommer
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nästan aldrig att offentliga försvarare närvarar vid förhör med misstänkta
anhållna och häktade, däremot har åklagaren hela tiden nära kontakt med
situationen.

När det sedan gäller en detalj i Herlins inlägg, så går utvecklingen mot att
återbetalningsskyldigheten inte blir lika beroende av om vederbörande befinns
skyldig eller inte. Genom att byta ut ett 'och' till ett 'eller' i en § i rättegångs-
balken har man gjort det beroende av inte bara den tilltalades skuld, utan
också hans ekonomiska situation, om han skall åläggas återbetalningsskyldighet
eller inte. Och det är en möjlighet som utnyttjas i växande utsträckning.

Och när det gäller principen om återbetalning, och det är kanske min vikti-
gaste invändning mot Herlin, så håller jag inte alls med honom om att det är
stötande att statsverket skulle stå för advokatkostnaderna för en person som
befinns skyldig.

Det viktigaste skälet till att man behöver advokater i domstolsprocessen är
att den har blivit så pass komplicerad att människor behöver sakkunnigt biträde.
Och det är faktiskt inte de enskilda medborgarna som skall sitta emellan för att
domstolsprocessen har blivit sådan, utan det måste betraktas som en skyldighet
för det allmänna att se till att varje tilltalad som behöver får sakkunnigt råd.

Tack!

Høyesterettsadvokat Erik Bryn, Norge:

Herr ordfører, mine damer og herrer!

Dette emnet har jo så mange sider at man må jo plukke ut noe. Jeg vil feste
oppmerksomheten på den voldsomme utvikling som det statlige engasjement har
fått i de senere år. Staten griper inn på langt flere felter enn tidligere og særlig
på forvaltningsområdet. Man får områder som går over fra domstolsprøvelse
til forvaltningsavgjørelse. Dette gjør etter min mening at når man skal utfor me
prinsippene for fri rettshjelp, må man også ta i betraktning at man må beskytte
individet mot en overhåndtakende statsmakt og mot vilkårlighet. Det gjør at jeg
mener man bør gå langt sterkere inn for fri rettshjelp i forvaltningssaker enn
man hittil har vært tilbøylig til.

Det annet jeg vil peke på er at i Norge iallfall har vi et stort og viktig
område hvor det i praksis er fri rettshjelp, nemlig ekspropriasjonssakene. Den
som blir fratatt fast eiendom av hensyn til statlig, kommunal eller privat virk-
somhet, har krav på fri rettshjelp.

Jeg begynte med å snakke om statens virksomhet.
Da kan jeg nevne at i Norge og vel også i Sverige og Danmark og Finnland

har vi to instanser hvor man prøver erstatningens størrelse og hvor man altså
prøver såvel det juridiske som utmålingen av selve erstatningen. Utmålingen
av erstatningen er ikke noen enkel sak, og den vil alltid kunne differensiere fra
første til annen instans. I Norge har man altså fri rettshjelp i sin helhet i første
instans og i praksis faktisk også i annen instans. Dette har staten — for å sette
saken på spissen — på grunn av sitt engasjement funnet blir for dyrt, fordi hvis
man har to instanser så tar det for lang tid å få fastsatt den endelige erstatning
og pengeverdien synker og det blir dyrere å betale hvis man kommer i annen
instans. Erstatningen blir nødvendigvis større, fordi pengene er blitt mindre.
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Nå skulle man jo tro at staten burde sette inn sine krefter på å beholde penge-
verdien istedetfor å sløyfe annen gangs prøving, men i Norge er det et forslag
hvoretter man bare skal kunne prøve erstatningsutmålingen i første instans. Jeg
trekker dette frem for å vise hvorledes staten når den selv blir involvert i større
grad, via behandlingsreglene sikrer å oppnå et for staten gunstig økonomisk resul-
tat på bekostning av borgernes rettssikkerhet. Jeg tror man også skal være opp-
merksom på denne side ved spørsmålet om behovet for fri rettshjelp og formen
for denne. Takk.

Advokaten Ingvar Björkman, Sverige:

Lindgren här fick skrattarna på sin sida. Ja, jag vill erkänna att jag tillhör
den kategorin människor han talade om. Jag är chef för Rättshjälpsanstalten i
Göteborg. Jag vill något belysa förhållandena där och varför det är motiverat
med en utbyggnad av de allmänna advokatbyråerna och varför medborgarna i
samhället överhuvudtaget bör få möjligheter att vända sig till juridiskt biträde
i olika angelägenheter.

Diskussionen har i Sverige varit mycket infekterad. Jag hade verkligen
hoppats på att man på ett sådant här sammanträde inte skulle behöva gå in på
sådana tråkigheter som nu har blivit fallet. Jag skall emellertid inte beröra den
saken så mycket.

Göteborg är en stad på ca 400.000 innevånare. Vi har haft rättshjälpsanstalt
där sedan 1926. Sedan 1873 har det funnits en viss möjlighet för folk att få hjälp
om de varit mindre bemedlade. Det är nu nästa år 100-årsjubileum. I Göte-
borgs och Bohus län, som har en population om ca 300.000 innevånare, är rätts-
hjälpsverksamheten ordnad genom överenskommelse med de privata advokaterna.

När man undersökte om det behövdes utvidgad hjälp i rättsliga angelägen-
heter torde det vara 1968 års siffror som låg till grund för denna undersökning.
Det visade sig då att de privatpraktiserande advokaterna i Göteborg och Bohuslän
under 1968 hade lämnat hjälp till dessa 300.000 människor i 218 äranden. Det hade
då funnits möjlighet att ända sedan 1947 vända sig till de privata advokaterna.
I Göteborg hade vi det året — om vi bortser från de mål där vi processade —
ungefär 4.500 ärenden.

Det finns dåliga målare, det finns dåliga domare, det kommer det alltid att
finnas, det finns dåliga advokater, det kommer det alltid att finnas. Var de sedan
hamnar, om de kommer på rättshjälpsanstalter eller om de kommer i privat verk-
samhet, det är någonting som vi inte kan sia om. Men det må jag väl dock under-
stryka här. Det var samfundet som släppte in den oduglige fiskalsaspriranrten,
som blev spräckt. Samfundet har ju monopol på detta.

Det finns i dag ungefär 75 advokater anställda på olika rättshjälpsanstalter.
Det är en sekundärkommunal angelägenhet att sörja för rättshjälpsverksamheten.
Huvudmän är sålunda landstingen eller de landstingsfria städerna. Vi är under-
kastade samfundets disciplinära åtgärder likaväl som alla andra advokater. Jag
skulle tro att antalet disciplinärenden som finns registrerade hos samfundet ligger
bortåt 10.700. De flesta av dem har naturligtvis inte föranlett någon åtgärd från
samfundets sida. Anmälan har varit obefogad. I de fall det har föranlett åtgärd
har det naturligtvis en och annan gång drabbat någon som har varit anställd på
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någon rättshjälpsanstalt. Men jag skulle nog förmoda att det i så fall rör sig om
en »marginalanteckning» om jag så får uttrycka mig. Det kanske gäller att ett
brev inte besvarats eller något annat i den stilen. De privata advokaterna har
naturligtvis utsatts för en mycket stark frestelse många gånger. De har med
mycket stora pengar att göra och det har ju förekommit mycket allvarliga åtgärder
mot dem. Jag vill peka på vad inledaren i ett annat ämne här i dag, den norske
høyersterettsadvokaten, hade att säga om statlig revision. Det fanns ju onekligen
vissa problem som behövde beaktas.

Ja, jag tycker att när vi nu har fått en lag om allmän rättshjälp är det inte
anständigt längre att hacka på varandra. Alla vi som skall lämna hjälp åt våra
klienter, vare sig vi är anställda på den ena eller andra sidan, bör sträva efter
att ge vår hjälp så gott det går. Jag tror att det finns utrymme för alla goda
krafter att hjälpa folk som befinner sig i en besvärlig situation. Jag tycker inte
om, vill jag säga, att tala i egen sak. Därför har jag inte någon gång tidigare
i något sammanhang yttrat mig, men jag tycker att jag borde göra det i detta nu.

Hovrättsrådet Rune Lindgren:

Ja, herr ordförande!

Jag måste säga att jag med anledning av vad advokaten sade, att det inte
var min mening att på det sättet svärta ned rättshjälpsadvokaterna. Jag ber om
ursäkt för det. Min erfarenhet är det att det finns många rättshjälpsadvokater
som är utomordentligt bra, det är ingen tvekan om det, men de allra skickligaste
advokaterna återfinns nog trots allt bland de privata. Men advokatkåren är ju
en så stor kår. Man har ju allting där ända från det absoluta bottenskiktet till
det absoluta toppskiktet, det är det ingen tvekan om.

Domare, det finns många dåliga domare, jag brukar säga det. Domarpröv-
ningen gör möjligen att man gallrar bort det absoluta bottenskiktet, det gör man
kanske verkligen, men något mer kan man inte säga att hovrättsprövningen inne-
bär. Ja, min mening var inte att generalisera, jag ville bara fästa uppmärksam-
heten på att det finns viss risk här, i varje fall om man inte ger dem ordentligt
betalt. Det ett statligt intresse här nu att se till att de som är anställda på rätts-
hjälpsanstalter får ordentliga löner helt enkelt så, att det blir bra rekrytering,
det går bra, och sedan att inte taxorna blir för snäva, så att de bästa fria advoka-
terna inte vill åta sig rättshjälpsuppdrag. Det var det som jag ville säga,
och jag ber om ursäkt, om jag sårade advokaten där, men det var inte
meningen att generalisera egentligen, utan det var bara att man skulle ha klart
för sig det, och det kan mycket väl också vara så, att både rättshjälpsadvokater
och privatadvokater är lika bra. Men folk kan få den uppfattningen. Det var en
advokat som berättade mig det om en rättshjälpsanstalt, jag talar inte om i vilken
stad det var, men det var en stor stad, där kommer klienten in på morgonen, och
så tar han en köbricka, och så sätter han sig och väntar, och sedan så kommer
han inte in den dagen så får han komma in-dan därefter. Jag vet alltså inte
om det är sant, men en privat advokat har berättat det för mig. Jag har inte
kontrollerat uppgiften, men går det till på det sättet är det inte så särskilt lyckat.
Men det är kanske ett undantag får jag hoppas, men det har berättats så för mig.
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Överhuvudtaget de som är statsanställda och det gäller oss domare också så
att är det så att man är statsanställd, det blir liksom inte samma fart på en sådan
många gånger, det blir det inte. Det visar erfarenheten från många områden,
ingen tvekan om det.

Tack!

Advokaten Ragnar Gottfarb, Sverige:

Herr ordförande!

Jag begärde ordet före hovrättsrådet Lindgrens sista anförande. Jag vill
bara säga det, att jag tror att jag talar i alla privatpraktiserande svenska advo-
katers namn, om jag isäger, att vi har den allra största respekt för våra kolleger
i rättshjälpsanstalterna, och rättshjälpsanstalterna utför ett utomordentligt värde-
fullt arbete, och det är beklagligt om någon här tror att det är ett inbördes gräl
mellan svenska privatpraktiserande advokater och advokater i rättshjälpsanstal-
terna.

När jag ju ändå står här, vill jag ju säga att stadsfiskalen Herlins anförande
vimlade av felaktigheter, som jag gärna skall försöka att rätta till privat, för jag
tror inte att det var någon annan, som var så dåligt orienterad i dessa frågor.
Och till slut så skulle jag kanske vilja också säga ett halvt ord om professor Eke-
löfs hyperintressanta och teoretiska utläggning, men han kom till slut fram till
verkligheten, dock med den reservationen att han gjorde gällande att vi måste
arbeta som om människor vore rationella; nu är de inte rationella och folk reso-
nerar inte på det sättet, som professor Ekelöf teoretiserade när det gäller kostna-
der, utan de är fyllda med aggressioner och bortseende från sitt eget bästa, när
de kastar sig in i processer.

Tack så mycket!

Advokaten Bure Malmström, Sverige:

Ja, herr ordförande!

Jag hade faktiskt inte tänkt att delta i den här diskussionen. Jag kom också
in här litet senare, så jag vet inte riktigt vad som har sagts tidigare. Men
det här sista replikskiftet har ändå gjort att jag tyckte att jag ville stiga upp
här. Jag kan väl säga för dem som ej vet det, herr ordförande, att jag är ord-
förande i Advokatsamfundet.

Vi har från Advokatsamfundets sida riktat en mycket stark kritik mot
det ursprungliga förslaget till rättshjälpsreform som lades på bordet. Men det
förslaget är kraftigt omarbetat, och i det skick vi nu har fått det, så tycker jag
att det är i huvudsak ett ganska bra förslag. Vi har fått en rättshjälpsreform,
som vi skall se positivt på, och som vi skall hjälpas åt att göra någonting bra
utav.

Det ligger naturligtvis en liten latent risk i att man inrättar relativt stora
statliga advokatbyråer. I ett visst läge så kan man ifrån statsmakternas sida
öka den sektorn. Man skaffar fler statliga byråer och man använder taxepoli-
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tiken till att strypa den privata advokatverksamheten. Vi ser ingen risk för
dagen att något sådant kan hända, men vi skall ha klart för oss att där ligger
för framtiden en liten latent risk. Det är egentligen det enda, som jag själv nu
ser som ett litet orosmoment, men det är latent.

Men nu har vi fått statliga advokatbyråer eller får statliga advokatbyråer,
vi har en kår av privatpraktiserande advokater, och vi betraktar oss som en
advokatkår och vi kommer att även i fortsättningen betrakta oss som en advokat-
kår och inte två. Och jag tror att de här generaliseringarna, att vi har bättre,
skickligare advokater här eller där, dem skall vi låta bli, de för ingen vart och
jag tror att det finns ganska klent underlag för det.

Tack!

Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye:

Ja, den relativt korte debat her har jo til syvende og sidst i visse henseender
understreget behovet for retshjælp, også blandt dem der har ytret sig —
Må jeg takke korreferenten for Deres blændende og skarpsindige analyse
af det særlige omkostningsrisikoproblem, der er fremme. Jeg kan til dette sige,
at der består ikke nogen principiel forskel mellem professor Ekelöfs og min opfat-
telse. Jeg mener kun, at man er nødt til i en relevant og adækvat retshjælps-
lov at have en bestemmelse, som giver en elastik for omkostningsdækning hos
retshjælpsparten i de særlige tilfælde, hvor en sådan dækning kunne opstå.
De sager, der har almen betydning, er jo de sager, hvor det er et tilfælde, at den
pågældende optræder som part i sagen, men hvor der er tale om en generel
retlig interesse, som gør det helt urimeligt, at den pågældende i det tilfælde,
at sagen skulle gå ham imod, kom til at betale omkostningerne efter den
almindelige hovedregel. Jeg har jo, så vidt jeg har kunnet lytte til indlæggene,
ikke kunnet konstatere nogen afgørende indvending mod de forskellige teser, der i
referentindlægget er opstillet med henblik på udformningen af retshjælpens
former og principper. Når nu debatten lidt skævt er kommet ind på et kunstigt
skel mellem retshjælp-advokater og privatpraktiserende, kan jeg fastslå, at dette
ingen basis har i referentens indlæg. Jeg har på ingen måde i mit indlæg så
meget som villet antyde, at der har været nogen kvalitetsforskel mellem disse
to former for retshjælp. Det, jeg har påpeget, det er den abstrakte risiko, der
er knyttet til en statslig udøvelse af advokatvirksomhed, og jeg har ud fra
abstrakte risikoovervejelser fundet, at denne vej ikke er den rigtige at betræde;
jeg har ikke på nogen måde anfægtet kvaliteten af den retlige bistand, som er
ydet og vil blive ydet af de statsligt organiserede kontorer. Men jeg har konsta-
teret tilslutning til den grundlæggende tese, at det for de øvrige nordiske lande
ikke vil være en rigtig løsning at betræde, idet man ikke kan udelukke, at der
her er opstået et instrument, som i urette hænder kan bruges imod deres rimelige
hensigt og formål.

Må jeg afsluttende sige til professor Ekelöf, som har sagt, at en retshjælps-
lovgivning må udformes overfor rationelle mennesker, at det nok er rigtigt
her at citere Kumbel for en vignet til dette problem, nemlig dette: At appellere
til fornuften er verdens største slag i luften!


