
Förhandlingarna fortsatte på eftermiddagen med sektionsmöten.

I sektion A behandlades under ordförandeskap av presidenten
Sture Petrén ämnet

Rättshjälpens former och principer

Följande referat av landsrettsagfører Niels Th. Kjølbye, Danmark,
hade före mötet utdelats till mötesdeltagarna:

I. Indledning.

Det er en naturlig og selvfølgelig opgave for ethvert retssamfund at
Skabe regler, der tager sigte på at sikre, at ingen af økonomiske grunde
afskæres fra at varetage sine interesser i retlige anliggender. I nordisk
ret har sådanne regler da også gammel hævd. Allerede ved enevældens
begyndelse omkring midten af 1600-tallet møder vi i dansk og norsk
ret »beneficia paupertatis» i form af administrative bevillinger til veder-
lagsfri proces eller rettergang til ubemidlede. I Danske Lov fra 1683
indeholdes således i 1-19-2 bestemmelser gældende for købstæderne,
ifølge hvilke prokuratorerne, når de beordredes hertil af øvrigheden,
var forpligtet til at »tiene de fattige være sig Enker, Vanvittige og
Værgeløse eller andre uden Betalning og søge deris Løn og Opretning
i den Kost og Tæring, som dennem af Vederparten tildømmis». En
beslægtet bestemmelse fandtes i den svenske Rättegångsbalken af 1734,
15. kap., 9. §, der dog afviger fra de norske og danske regler ved at
lægge kompetencen til at beordre vederlagsfri rettergang hos vedkom-
mende domstol. Der er, som det ses af bestemmelserne, endnu et stykke
vej til den egentligt statsligt organiserede og financierede retshjælp, og
exemplifikationen af begrebet fattige i Danske Lov virker noget ejen-
dommelig, men reglernes hovedformål er klart.

Ca. 100 år efter foreligger i Forordningen af 24. Juli 1789 — samme
år som udbrudet af den franske revolution — en klar formulering af
det retsbeskyttelses- og retssikkerhedshensyn, som bærer reglerne om
fri proces, og en næsten lige så præcis fremhævelse af, at de prokurato-
rer, som betros udførelsen af de beneficerede sager, må vederlægges
på rimelig måde herfor:
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»Ligesom Kongens Landsfaderlige Retfærdighed på den ene Side
ikke kan taale, at nogen Undersaat, formedelst Mangel på Formue og
Evner til at paatale eller forsvare sin Ret, skulde savne Beskiærmelse
ved Domstolene; saa findes det og på den anden Side ubilligt, at Pro-
curatorer, som ifølge beneficia paupertatis befales at føre Fattiges Sager,
skulle besværes med Udgifter.»

Udover bestemmelserne om beneficia paupertatis udfærdigedes under
enevælden bevilling til fri proces til offentlige stiftelser, kommuner
og tjenestemænd »til Embeds Forsvar», det såkaldte »beneficium pro-
cessus gratuiti», der bortset fra, at ubemidlethed ikke var nogen betingelse,
i øvrigt var underkastet samme regler som beneficia paupertatis.

Den senere udvikling i Skandinavien op til de nyeste reformer og
udbygninger af det offentliges retshjælp har i store træk formet sig
således, at der i Sverige, Finland og Danmark ad lovgivningsvejen er
foretaget en nærmere fiksering og uddybning af reglerne om fri proces,
medens man i Norge hovedsagelig har videreudviklet reglerne ved
administrativ praksis i Justitsdepartementet.

I det sidste tiår er der i Norge på administrativ basis og i Danmark
ved revision af retsplejelovens § 135 sket en udvidelse af den offentlige
retshjælp til tillige at omfatte en statsligt styret, udenretlig rådgivning
og bistand til mindrebemidlede.

I Sverige forelægges i foråret 1972 for den svenske rigsdag et forslag
til en ny rättshjälpslag (Kungl. Majrts proposition nr. 4 1972), der inde-
holder en gennemgribende og banebrydende reform af hele retshjælpen,
såvel den indenretlige som den udenretlige.

Sideløbende med den foran beskrevne udvikling har indførelsen af
retshjælpsforsikringer på frivilligt grundlag, typisk som et akcessorium
til familieforsikringer, kombineret grundej erforsikring, privatansvars-
forsikring, kombineret forsikring for motordrevet køretøj etc., bidraget
til at supplere den retshjælp, der organiseres og gennemføres af staten,
og samtidig givet anledning til overvejelser af, om samfundets behov
for retshjælp fremtidig vil kunne dækkes gennem forsikringsordninger.

Det kan i det hele fastslås, at det moderne velfærdssamfund med
dets vidtforgrenede kompleks af sociale, medicinske, mentalhygiejniske
og undervisningsmæssige ydelser og goder, som af det offentlige stilles
til rådighed for borgerne, har skabt øget interesse om hele retshjælps-
problematiken. Det anføres fra forskellig side som noget naturligt og
rimeligt, at samfundet organiserer og gennemfører en, alle retlige anlig-
gender omfattende, juridisk bistand og service, der — alt efter det rets-
søgende publikums økonomiske vilkår — står til rådighed for borgerne,
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enten vederlagsfrit eller mod hel eller delvis betaling. I det svenske
reformforslag er konsekvensen draget fuldt ud ved de til forslaget
hørende planer om, at det eksisterende system med retshjælpsanstalter
udbygges væsentligt ved etablering af såkaldte »allmänna advokat-
byrån» i hvert len, der skal gennemføre retshjælpen og i øvrigt drive
virksomhed i konkurrence med de privatpraktiserende advokater.

Ikke blot som følge af det svenske reformforslag, men på grund af
hele samfundsudviklingen, er retshjælpsproblemerne kommet på mode
og står i den offentlige debats focus. Det må forventes, at arbejdet
med deres løsning i de kommende år vil spille en central rolle og sætte
sit præg på retsudviklingen i Norden.

II. Terminologien.

Traditionelt har man hidtil sondret mellem på den ene side
fri proces, i Norge kaldet »fri sakførsel», i Sverige og Finland »fri
rättegång», og på den anden side retshjælp, i Norge kaldet »fritt rettsråd».

Det svenske reformforslag, Prop. 1972:4, sondrer mellem
1) Allmän rättshjälp, der dækker både fri rättegång og det øvrige

område for ydelse af retshjælp i principielt alle retlige anliggender.
2) Rättshjälp åt misstänkt i brottmål.
3) Rådgivning.

I det følgende vil retshjælp blive benyttet som fælles overbegreb
omfattende hele den offentlige retshjælp, både den der ydes indenret-
ligt og udenretligt. I de tilfælde, hvor der specielt sigtes til enten
bestemmelserne om fri proces eller til retshjælp i anliggender, som ikke
er til behandling ved domstolene, anvendes i flæng henholdsvis betegnel-
sen fri proces eller indenretlig retshjælp og betegnelsen udenretlig rets-
hjælp. Den sidstnævnte betegnelse dækker således også begrebet råd-
givning i det svenske reformforslag.

Fremstillingen vil samle sig om de generelle spørgsmål, som tilrette-
læggelsen og gennemførelsen af en offentlig retshjælpsordning rejser.
Indenretlig retshjælp i form af beskikkelse af advokat i særlige sager
som f.eks. adhæsionssager, ægteskabssager, umyndiggørelsessager og
faderskabssager vil ikke blive særligt behandlet. Det samme gælder
de spørgsmål, som retshjælpen i tyndt befolkede områder rejser.

Uden for fremstillingen holdes også den retshjælp, der ydes af
domstolene over for udlandet, navnlig i form af bevisoptagelse til brug
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for sager, der behandles i udlandet. Den retshjælp, der i Sverige ved
siden af rättegångsbalkens bestemmelser om offentligt forsvar m.v. ydes
til mistænkte i kriminelle sager gennem retshjælpslovgivningen, vil kun
blive gjort til genstand for kortere omtale.

III. Til hvem skal offentlig retshjælp ydes?

Mens der vel fra alle sider har kunnet gives principiel tilslutning
til den tese, at ingen af økonomiske grunde må være afskåret fra at vare-
tage sine interesser i retlige anliggender, må det erkendes, at det hidtil
kun i begrænset omfang er lykkedes at omsætte denne tese til praktisk
virkelighed i nogle af de nordiske lande. Den offentlige retshjælp
har ganske vist i alle lande, også i ikraft af en århundredgammel tradi-
tion, været betinget af økonomisk trang, men kravene til økonomisk
trang har været stillet så strengt, at retshjælpen navnlig i Finland,
Sverige og Norge kun er kommet de mindstbemidlede samfundsgrupper
til gode.

Hverken i Finland, Norge eller Sverige indeholder de gældende, ved
lov eller administrativ praksis fastsatte bestemmelser om fri »rättegång»
eller fri »sakførsel» nogen bestemte indtægts- eller formuegrænser som
betingelse for bevilling til fri proces. Men bestemmelserne praktiseres
således, at det alene er fysiske personer med beskedne indkomster og
uden formue, som kommer i betragtning.

I Finland varierer trangsgrænserne ligesom i de øvrige lande noget
efter, om der er tale om by- eller landdistrikter. Det træffer for-
mentlig nogenlunde det rette at sige, at fri proces i byområder normalt
ikke gives for en familie på 1 eller 2 personer, hvis der efter fradrag
af personskatter og husleje er et større beløb til rådighed pr. måned
end ca. 260 Fmk. pr. familiemedlem, d.v.s. et disponibelt årsbeløb på
ca. 3.120 Fmk. pr. person.

I Sverige har indtægtsgrænserne også været svingende, idet dom-
stolene har fastsat varierende grænser svingende fra ca. 14.000 kr. til
ca. 18.000 kr. årlig med et tillæg på 4.000—5.000 kr., hvis den pågældende
har ægtefælle uden egen indtægt, samt et tillæg på 2.000—3.000 kr.
pr. barn.

For Norges vedkommende er billedet nogenlunde tilsvarende. Her
ligger trangsgrænsen stort set på omtrent samme niveau.

I Danmark har udviklingen medført en væsentlig udvidelse af trangs-
grænserne, således at det vel i dag er et spørgsmål, om den indenretlige
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retshjælp længere er betinget af en egentlig økonomisk trang eller
ubemidlethed. Retsplejelovens § 330 kræver ganske vist stadig som den
ene hovedbetingelse for fri proces, at vedkommende person »ikke uden
at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet
med sagen», og denne betingelse afviger ikke i sin sproglige formulering
væsentligt fra den udtryksmåde, der anvendes i den svenske lov om
fri »rättegång» (1919: 367) og den finske tilsvarende lov fra 1955. Men
ved den justitsministerielle bekendtgørelse nr. 563 af 19/12 1969, der
med hjemmel i retsplejelovens § 330, stk. 2, nærmere fastlægger ind-
holdet af den økonomiske betingelse for meddelelse af fri proces, er
det bestemt, at fri proces som hovedregel ikke gives til personer, som
ikke opfylder betingelserne for at være medlemmer i en anerkendt
sygekasses medlemsgruppe A. Den for sådanne A-medlemmer gældende
indtægtsgrænse fastsættes ved løbende bekendtgørelser af socialministe-
riet og angiver den skattepligtige indkomst. Efter socialministeriets
sidste bekendtgørelse nr. 17 af 14. januar 1972 andrager indtægtsgrænsen
i København 61.000 ikr. for en forsørger med et børnetillæg på 7.950 kr.
pr. barn. For at nå til bruttoindkomsten skal der mindst lægges ca.
2.000—4.000 kr. til den angivne indkomst, svarende til de normale stan-
dardfradrag. Dette er ensbetydende med, at bruttoindtægtsgrænsen
for adgangen til at opnå fri proces for en familie bestående af et ægtepar
og 2 børn ligger på ca. 80.000 kr. Det kan skønnes, at denne indtægts-
grænse ligger så højt, at ca. 80—85 °/o af den danske befolkning over
18 år herved opfylder betingelserne for at opnå fri proces.

Også for så vidt angår formuegrænsen er der ved den ovennævnte
bekendtgørelse fra justitsministeriet sket en betydelig liberalisering i
Danmark, idet bekendtgørelsen først — og da kun som hovedregel —
afskærer meddelelse af fri proces, hvis ansøgeren har en likvid formue
på mere end 25.000 kr. eller en samlet formue på over 200.000 kr. Ligger
formuen inden for disse grænser, skal der ved afgørelsen af, om formuen
er til hinder for fri proces, udøves et samlet skøn over ansøgerens ind-
tægts- og formueforhold og herved særligt tages hensyn til, om formuen
er bundet i let eller svært realisable aktiver.

De ovennævnte bestemmelser om de økonomiske betingelser er alene
vejledende hovedregler, og retsplejelovens §331og§4i justitsministeriets
bekendtgørelse giver yderligere mulighed for undtagelsesvis at meddele
fri proces, selv om de økonomiske betingelser ikke er opfyldt, hvis det
må skønnes, at ansøgeren har et ganske særligt behov for bistand, eller
sagsomkostningerne må antages at blive extraordinært store. Den
heromhandlede bestemmelse tager særligt sigte på situationer, hvor en
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sag f.eks. imod det offentlige må siges at have en sådan principiel betyd-
ning og at være så tvivlsom, at det må forekomme ubilligt at lade en
enkelt person betale omkostningerne ved sagens førelse, selv om hans
økonomiske forhold i og for sig ikke var til hinder herfor.

De i den ovenfor givne summariske redegørelse anførte trangsgrænser
for adgangen til fri proces, som praktiseres i en række af de nordiske
lande, finder ikke uden videre anvendelse på den udenretlige retshjælp
bestående i rådgivning og bistand i retlige anliggender.

I Sverige er det overladt til retshjælpsanstalterne i de len, hvor
sådanne findes, at afgøre, om andrageren er mindrebemidlet og derfor
har ret til at modtage bistand. Anstalterne ser mindre strengt på de
økonomiske betingelser end i hvert fald en del af domstolene, når talen
er om at bevilge fri proces. I de tilfælde, hvor udenretlig retshjælp
ydes af advokater som et led i de aftaler, der lensvis er indgået mellem
landstinget og den lokale afdeling af advokatsamfundet, det såkaldte
»Jämtlandssystem», er stillingen enten den, at der er fastlagt en maxi-
mumsindtægt for dem, der er berettiget til juridisk bistand, eller at
det er overladt til advokaten selv at skønne over, om ansøgeren er ube-
midlet.

I Finland er der, såvidt vides, ikke opstillet specielle indtægtsgrænser
for den kommunale, udenretlige retshjælp, som er etableret gennem
oprettelsen af retshjælpskontorer i en række kommuner med tilskud
fra staten. Det må formentlig antages, at stillingen her nogenlunde
svarer til den, der foreligger for de svenske retshjælpsanstalter.

I Norge har justitsministeriet i sin rundskrivelse af 7. februar 1970
vedrørende de økonomiske betingelser for »fritt rettsråd» opstillet en
indtægtsgrænse på 11.000 kr. for enlige og 16.000 kr. for ægtepar med
et tillæg på 1.500 kr. for hver forsørget person samt en formuegrænse
på 20.000 kr. Er formuen bundet i fast ejendom og/eller driftsmidler,
forhøjes formuegrænsen til 25.000 kr.

Hvad endelig stillingen i Danmark angår, indeholder retsplejelovens
§ 135 om retshjælp til ubemidlede i stk. 3 en bemyndigelse for justits-
ministeren til at fastsætte bestemmelser om, hvem der skal være beretti-
get til at modtage den i lovbestemmelsen omhandlede, udenretlige rets-
hjælp. Justitsministeriets bekendtgørelse herom, nr. 562 af 19/12 1969,
fastsætter indtægtsgrænsen således, at den skattepligtige indkomst ikke
må overstige 25.000 kr. med et tillæg på 3.000 kr. for hvert barn under
18 år, som forsørges af andrageren. Med hensyn til formueforholdene
gælder den regel, at den skattepligtige formue ikke må overstige
100.000 kr., og at vedkommende ikke må eje likvide midler på 20.000 kr.
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og derover. Der er således ved de nævnte regler sket en væsentlig
stramning af de økonomiske betingelser i forhold til reglerne om fri
proces med en indsnævring af den berettigede personkreds til følge.
Dette sammenholdt med, at retshjælpen er begrænset til rådgivning i
en række, ganske vist almindeligt forekommende, sager, har bevirket, at
denne retshjælpsordning er af forholdsvis begrænset betydning.

De eksisterende svenske, norske, finske og danske retshjælpsordninger
gælder som hovedregel kun til fordel for fysiske personer. Både i Norge
og Danmark består der dog tillige mulighed for at bevilge fri proces til
stiftelser, tjenestemænd og kommuner (beneficium processus gratuiti).
Udover disse bevillinger, der i Danmark har hjemmel i retsplejelovens
§ 331, vil der yderligere med henvisning til denne bestemmelse kunne
blive tale om bevilling til fri proces til dødsboer og konkursboer, når
særlige grunde taler herfor.

Når der som altovervejende hovedregel i intet af de nordiske lande
ydes retshjælp til aktieselskaber, hænger det formentlig sammen med,
at der, som nærmere omtalt nedenfor, i almindelighed heller ikke ydes
retshjælp til erhvervsdrivende, fysiske personer. I de tilfælde, hvor
de økonomiske betingelser for ydelse af retshjælp er opfyldt, fore-
kommer det dog ikke rimeligt at opretholde en så streng praksis som
hidtil i relation til de næringsdrivende. I konsekvens heraf forekommer
det også naturligt, at retshjælp kan gives til aktieselskaber, når det efter
det om aktionærernes forhold og selskabets egenkapital oplyste findes
rimeligt begrundet.

Den ovennævnte beskrivelse af de nugældende økonomiske betingel-
ser for retshjælp i de nordiske lande med undtagelse af Island bør
kompletteres med det svenske reformforslag i Prop. 1972: 4, som radikalt
vil ændre de nugældende svenske regler. Lovforslagets § 6 fastlægger
den berettigede kreds således:

Almen retshjælp ydes til fysiske personer, der har behov derfor, i
alle retlige anliggender, når vedkommendes årsindtægt ikke overstiger
et grænsebeløb, der modsvarer 8 gange det basisbeløb, som er stipuler et
i henhold til loven om almen forsikring (1962: 381) i oktober forud for
det år, hvori retshjælpen begæres.

Basisbeløbet andrager for tiden 7.100 kr., og den nævnte årsindkomst
er således for 1972 56.800 sv. kroner.

Grænsebeløbet forøges med et halvt basisbeløb for hver person, til
hvis underhold den retssøgende væsentligt bidrager. I tilfælde af sær-
lige omstændigheder, der begrunder en forøgelse af betalingsevnen, f.eks.
formuebesiddelse eller en væsentlig reduktion af betalingsevnen, f.eks.
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som følge af gældsbyrder, skal der ske en regulering af årsindkomsten
med et passende beløb.

Ved siden af de fysiske personer kan almen retshjælp også ydes til
dødsboer, når dette findes rimeligt under hensyn til boets beholdning
og de berettigedes økonomiske forhold.

Bortset fra dødsboer er der ikke i det svenske reformforslag mulighed
for at yde offentlig retshjælp til juridiske personer. Aktieselskaber,
foreninger, korporationer, stiftelser, selvejende institutioner og kommu-
ner m.v. synes således afskåret fra at få retshjælp.

Den almene retshjælp, som ydes efter det svenske reformforslag, er
principielt vederlagsfri. Den retssøgende skal dog bidrage til udgifterne
efter de bestemmelser, der er fastlagt i lovforslagets §§ 12—15. Dette
indebærer nærmere, at retssøgende, hvis beregnede årsindkomst ikke
ligger over en grænseværdi, som modsvarer 3 gange basisbeløbet, altså
p.t. 21.300 kr., skal betale et bidrag på 8 %o af basisbeløbet nedrun-
det til nærmeste hele kronebeløb i 10 kr. eller multipla heraf. Bidrags-
beløbet andrager altså for denne indkomstkategori 50 kr. Dette beløb
kan nedsættes eller helt eftergives, hvis særlige grunde foreligger.

Ved indtægter, der er højere end 3 gange basisbeløbet, andrager det
maximale omikostningsbidrag en varierende og stigende brøkdel af den
retssøgendes indkomst ud over 3 gange basisbeløbet:

1/20 af den del af indkomsten, som overstiger 3, men ikke 5 gange basis-
beløbet

1/15 af den del af indkomsten, som overstiger 5, men ikke 6 gange basis-
beløbet

1/10 af den del af indkomsten, som overstiger 6, men ikke 7 gange basis-
beløbet

1/2 af den del af indkomsten, som overstiger 7, men ikke 8 gange basis-
beløbet

De grænsebeløb, som lovforslagets § 12 opererer med, øges med
halvdelen af det til enhver tid gældende basisbeløb for hver person,
til hvis underhold den retssøgende væsentligt bidrager.

Hvis der foreligger omstændigheder, som væsentligt øger eller
væsentligt formindsker den retssøgendes betalingsevne, f.eks. formuebe-
siddelse eller gældsbyrder, skal der ske en passende forhøjelse eller
nedsættelse af den pågældendes beregnede årsindkomst ligesom ovenfor
ved beregningen af, om årsindkomsten ligger inden for den grænse,
hvor der overhovedet kan blive tale om at få retshjælp.
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I praksis indebærer de ovenfor nævnte, ikke helt ukomplicerede
regler, at f.eks. en familie bestående af mand, hustru uden særlig ind-
komst og 2 børn, med en årsindkomst på f.eks. 60.000 kr., skal erlægge
et omkostningsbidrag på indtil 3.490 kr. Er der kun tale om en enkelt-
person, nås det maximale omkostningsbidrag ved en indkomst på
56.000 kr., hvor bidraget andrager 5.040 kr. Ved indkomster for enkelt-
personer på 30.000, 40.000 og 50.000 kr. andrager bidraget henholdsvis
430 kr., 1.010 kr. og 2.040 kr.

De ovenfor gengivne svenske regler er udtryk for en betydelig udvi-
delse af kredsen af personer, der er berettigede til retshjælp, men reg-
lerne om pligt til at betale omkostningsbidrag bevirker, at der skabes
en glidende overgang mellem de tilfælde, hvor der kun skal betales
et maximalt bidrag på 50 kr., og de tilfælde, hvor den højeste grænse for
adgang til retshjælp nås. De bidragsbeløb, som skal betales, når man
kommer op over ca. 21.000 kr. for en enkeltperson, er ikke helt ubetyde-
lige og i sig selv udtryk for, at der pålægges den retssøgende en selvrisiko
i forbindelse med retshjælpen.

En sammenstilling med de danske regler på fri proces-området viser,
at de sidstnævnte stadig er væsentligt lempeligere, når det gælder
de økonomiske betingelser, men det må herved erindres, at de danske
regler netop kun omhandler den indenretlige retshjælp, og at bestem-
melsen i retsplejelovens § 332, stk. 2, hjemler adgang til at begrænse
bevillingen til kun at gælde en eller flere af de begunstigelser, som en
normal bevilling til fri proces indebærer. Hertil kommer, at det vel
må erkendes, at den danske fri proces ordning er gået meget vidt ved
principielt at knytte den økonomiske grænse til den skattepligtige ind-
komst for A-medlemmerne af sygekasserne. Denne grænse er ikke
længere udtryk for nogen trangsgrænse, og det er vel et spørgsmål,
om det vil være rimeligt at bevare den som vejledende hovedregel
fremover.

Den omstændighed, at man i Danmark ved udformningen af reglerne
om udenretlig retshjælp har skærpet kravene væsentligt, kan vel tages
som udtryk for, at man i tilfælde af en dansk retshjælpsreform med ind-
førelse af fælles regler for indenretlig og udenretlig retshjælp enten
må arbejde med lavere økonomiske grænser eller efter svensk — og
også engelsk — mønster indføre regler om omkostningsbidrag. For
valget af den sidste løsning taler, at det utvivlsomt ville føles som et
tilbageskridt, om de økonomiske grænser for meddelelse af bevilling
til fri proces blev sænket væsentligt. Det ville snarere kunne accep-
teres, at man for de indtægtsgrupper, som ligger nærmest ved græn-

25
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sen for retshjælp, i videre omfang end hidtil benyttede sig af
adgangen til at give delvis fri proces og yderligere gennemførte en
ordning med pligt til at betale et maksimeret bidrag til delvis dækning
af omkostningerne ved retshjælpen, som gradueredes efter den rets-
søgendes indtægtsforhold.

Mens det svenske reformforslag har forladt det i det svenske pro-
memoria fra 1970 indeholdte forslag til en generel retshjælpsordning,
der stod åben for alle og enhver uden hensyn til økonomisk trang, har
man på et specielt område, nemlig konsultationsområdet, foreslået reg-
ler gennemført, som skal kunne benyttes af alle retssubjekter, både
fysiske og juridiske personer, uden hensyn til deres økonomiske for-
hold, og i øvrigt gælde for alle retlige anliggender, som ikke specielt
undtages. I forslaget er alene selvangivelser undtaget. Lovforslagets
§§ 41 og 42 bestemmer nærmere, at enhver mod betaling af en afgift
på 8 °/oo af basisbeløbet, p.t. 7.100 kr., eller afrundet 50 kr., skal kunne
begære en kortere rådgivning eller en dermed sidestillet bistand hos en
advokat eller en juridisk medarbejder på et advokatkontor. Selv denne
afgift kan nedsættes eller helt eftergives efter et skøn, der udøves af den,
der yder retshjælpen.

Forslaget er interessant derved, at det har til formål at dække et
præsumeret behov for en slags juridisk førstehjælp i alle mulige sager
til en i loven fastsat bestemt takst, der alene reguleres med stigning
eller fald i basisbeløbet. Forslaget forekommer mig imidlertid at være
foir vidtgående ved at udstrække adgangen til at begære konsultation
til et hvilket som helst retssubjekt. Også her ville det have været at
foretrække, om man havde begrænset retten til konsultation til kun
at gælde for retssubjekter med en årsindkomst, der — for erhvervs-
virksomheder efter foretagelsen af de som følge af slid og alder nødven-
dige afskrivninger — ikke oversteg et grænsebeløb, som kunne fastsættes
administrativt og i øvrigt gerne måtte ligge noget højere end grænse-
beløbene for den generelle retshjælp.

En fast takst for den heromhandlede, kortere rådgivning på 50 kr.
forekommer næppe realistisk. Selv en kortere konsultation eller en
dermed sidestillet bistand vil normalt lægge beslag på en advokats tid
og viden i et sådant omfang, at et vederlag på 50 kr. bliver for lavt.
Det lader sig simpelthen ikke gøre at fiksere en takst, der blot tilnærmel-
sesvis fører til fornuftige resultater for alle typer af sager og for alle
retssøgende. En lovregel om vederlaget synes ikke at kunne gå videre
end til at fastslå, at der skal erlægges et passende honorar for den
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ydede rådgivning, med en til administrationen delegeret adgang til at
fastsætte vejledende takster i visse typer af sager.

Dersom man på grundlag af den foran givne redegørelse for de i de
nordiske lande gældende bestemmelser om, hvem der er berettiget til
retshjælp, skulle søge at drage nogle konklusioner og udforme nogle
teser som grundlag for en drøftelse af problemet, kunne navnlig føl-
gende anføres:

1) Offentlig retshjælp bør kun ydes til fysiske personer, som på grund
af deres økonomiske forhold helt eller delvis er afskåret fra at vare-
tage deres tarv i retlige anliggender. Såvel når der er tale om bene-
ficia processus gratuiti som i andre tilfælde bør juridiske personer
kunne opnå retshjælp, hvis det ud fra en samlet bedømmelse af
vedkommende juridiske persons og deltagernes økonomiske forhold
findes, at betingelsen er til stede.

2) De hidtil i administrativ praksis i visse af de nordiske lande
fastsatte grænser for retten til fri proces ligger for lavt og tiltrænger
en væsentlig forhøjelse. For Danmarks vedkommende kan spørgs-
målet rejses, om grænserne dog ikke er blevet sat så højt, at man
har forladt det principielle økonomiske trangäkriterium.

3) Der bør gælde principielt ensartede, økonomiske betingelser for
ydelse af indenretlig og udenretlig retshjælp.

4) En generel retshjælpsordning dækkende såvel indenretlig som uden-
retlig retshjælp bør udformes som et smidigt system, der både opere-
rer med en graduering af retshjælpsgoderne og med en pligt for de
retssøgende til at yde et dækningsbidrag til retshjælpsudgif terne,
som er afpasset efter deres indkomst- og formueforhold.

5) Der kan for så vidt angår den retshjælp, der består i rådgivning af
begrænset omfang i hertil egnede, retlige anliggender eventuelt ope-
reres med en højere indtægts- og formuegrænse end ellers, men
noget generelt behov for at lade konsultationsadgangen komme alle
til gode uanset sagens beskaffenhed og de retshjælpssøgendes øko-
nomiske forhold synes ikke at foreligge.

IV. I hvilke sager skal retshjælp ydes?

Betydningen både for det retssøgende publikum og for samfundet af
en etableret retshjælpsordning vil i væsentlig grad afhænge af, i hvilke
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sager der kan ydes retshjælp. Man kan her enten tage det udgangs-
punkt, at der skal kunne ydes retshjælp i principielt alle sager, og at
undtagelser kræver særlig hjemmel, eller omvendt at kun positivt
angivne sager skal omfattes af retshjælpsordningen.

Valget her har nøje sammenhæng med de indtægtsgrænser, der
anvendes, om der af de berettigede betales omkostningsbidrag til rets-
hjælpen samt endelig omfanget af den ydede retshjælp. Lægges de
økonomiske grænser så højt, at der kan rejses beføjet tvivl om, hvorvidt
der overhovedet længere er tale om trangsgrænser, bliver det både af
statsfinancielle hensyn og for at begrænse sagsmængden nødvendigt
at overveje, om visse grupper af sager helt skal undtages fra retshjælpen,
eller om omfanget af retshjælp i visse sager skal limiteres.

Der vil formentlig kunne skabes bred enighed om, at retshjælp i
princippet bør ydes i alle civile sager, herunder faderskabs- og umyndig-
gørelsessager. Der ses da heller ikke i de nordiske lande at gælde regler,
der på forhånd og altid afskærer fri proces i civile sager på grund af
deres art. Dog har der ved den interesseprøvning, som ifølge de herskende
ordninger skal finde sted, navnlig i Norge og Danmark dannet sig en
praksis, hvorefter der som altovervejende hovedregel ikke gives fri proces
i visse sager på grund af deres beskaffenhed. Det drejer sig i Danmark
om:

Injuriesager.
Private voldssager.
Rene inkassosager.
Sager vedrørende overvejende forretningsmæssige forhold.
Sager om køb og salg af luksusgenstande.

Skiftesager er et af de områder, hvor man i hidtidig praksis i dansk:
ret ved fri proces ofte har begrænset den bistand, der gives, til fritagelse
for skifteafgifter etc. Beskikkelse af advokat har kun fundet sted,
såfremt der under boets behandling er skønnet at være særlig anled-
ning hertil. Denne praksis har forsåvidt sin naturlige baggrund
i retsplejelovens § 14, stk. 2's bestemmelse om den skifteretten påhvilende
pligt til i mindre, ukomplicerede boer at bistå ægtefælle og arvinger
med udfærdigelse af opgørelser, der skal indgives til skifteretten i hen-
hold til skifteloven, arveloven og arveafgiftsloven. Man må dog være
opmærksom på, at en sådan praksis, hvorefter advokatbeskikkelse ikke
anses for fornøden i dødsboer, ikke må komme til at afskære folk fra
den bistand, en beskikket advokat vil kunne yde som repræsentant for
arvingen. Navnlig synes de mange nye og til dels meget komplicerede



Retshjælpens former og principper 389

regler, der er indført i Danmark om dødsbobeskatning, at have skabt

et betydeligt behov for kvalificeret bistand til arvinger.

Af sager, der i norsk praksis på grund af deres beskaffenhed vil

afskære mulighederne for at opnå fri proces, kan nævnes:

Skatteager,

huslejesager, samt som regel

sager om handels- og forretningsforhold.

Det må erindres, at udelukkelse af disse sager er sket på grundlag

af den interesseprøvning, der efter de gældende regler finder sted, jvf.

nedenfor i afsnittet om interesseprøvning p. 19 ff. Disse sager er således

ikke på forhånd undtagne efter deres art, og det kan ikke udelukkes, at

der, når ganske særlige omstændigheder foreligger, vil kunne blive tale

om at give fri proces også i sager af de ovennævnte kategorier.

I Sverige og Finland bevilges fri proces, når de relativt strenge øko-

nomiske betingelser er opfyldt, i principielt alle arter af civile sager,

der indbringes for de ordinære domstole. Interesseprøvningen, der kun

sker i yderst begrænset omfang, har således stort set ikke ført til ind-

skrænkning af nogen betydning i arten af sager, der er fundet egnet

til fri proces.

Hvad særligt angår beneficium til foretagelse af arrest og nedlæggelse

af fogedforbud, må der antages at være et behov for ikke blot en retlig

bistand, men også en økonomisk bistand, således at kravene om sikker-

hedsstillelse ikke stiller sig hindrende i vejen for disse retsskridt.

Medens det formentlig er den almindelige regel i de nordiske lande,

at bevilling til fri proces også dækker fuldbyrdelsen af en truffet afgø-

relse i den sag, i hvilken der er ydet fri proces, synes de eksisterende

ordninger ikke at give mulighed for retshjælp under den form, at det

offentlige stiller den eventuelle nødvendige sikkerhed på den beneficerede

parts vegne. Selv om man under de nuværende retshjælpsordninger

kan opnå retshjælp også i arrest- og forbudssager, savner man såvidt

ses hjemmel til at yde den økonomiske hjælp i form af f.eks. sikker-

hedstillelse, som er nødvendig af hensyn til sagens førelse.

Det svenske reformslag råder på hensigtsmæssig måde bod herpå

ved en bestemmelse i forslagets § 10, hvorefter den nødvendige sikker-

hedsstillelse som et led i retshjælpen kan ydes af det offentlige, der

også bærer de tab, som måtte opstå i forbindelse med sikkerhedsstillelsen.

Behovet for ydelse af retshjælp i straffesager — udover forsvarer-

bistand og retsregler, der beskytter den sigtede eller tiltalte under sagen

og dens forberedelse — forekommer begrænset. Det gælder i alle de
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nordiske lande, at enhver, der tiltales for en overtrædelse af gældende
straffebestemmelser af blot nogen betydning, vil få beskikket en for-
svarer, soim han som hovedregel er berettiget til selv at vælge.

Det er dernæst den almindelige regel, at tiltalte i tilfælde af dom-
fældelse selv skal udrede det vederlag, den beskikkede advokat får
tilkendt, tillige med sagens øvrige omkostninger. Efter reglerne i den
gældende svenske lov om »fri rättegång», som med enkelte tilføjelser
opretholdes i forslaget til ny retshjælpslov, har en tiltalt, der hører til de
laveste indtægtsgrupper, adgang til at opnå fri proces med den virkning,
at han får udgiften til forsvarer og bevisoptagelse samt rejse- og opholds-
udgifter dækket af offentlige midler uden tilbagebetalingspligt bortset fra
de tilfælde, hvor fældende dom er afsagt, og den pågældendes beta-
lingsevne skønnes at være blevet af en sådan karakter, at der
er basis for at rejse krav om hel eller delvis tilbagebetaling.

Selv om det nok vil føles bedst stemmende med retstraditionen, i
hvert fald i Norge og Danmark, at overlade det til bestemmelser i straffe-
processen at give regler om lettelse af tiltaltes pligt til tilbagebetaling
af sagsomkostninger i straffesager, fortjener det dog overvejelse, om
der kunne være anledning til i videre omfang end efter de nugældende
regler at lempe tilbagebetalingspligten eller eventuelt helt lade denne
bortfalde i forholdet til de mindstbemidlede lovovertrædere. Bortset
herfra synes der ikke inden for en offentlig retshjælps ordnings rammer
at være noget udtalt behov for forbedringer med hensyn til straffesager.

Både i Sverige, Norge og Danmark gælder der ved siden af fri proces-
institutet regler om ydelse af udenretlig retshjælp til fysiske personer,
der opfylder de tidligere omtalte, økonomiske trangsbetingelser.

Hverken den retshjælp, der ydes af de svenske retshjælpsanstalter,
eller af advokater under Jämtlandssystemet, er begrænset med hensyn
til arten af de sager, i hvilke retshjælp kan ydes. Reglen er den, at
udenretlig retshjælp principielt ydes i alle retlige anliggender til den
berettigede personkreds.

Heller ikke i Norge ses den udenretlige retshjælp at være limiteret
med hensyn til sagernes art. Med hensyn til den i Finland gennem en
række kommunale retshjælpskontorer ydede, udenretlige retshjælp for-
holder det sig, såvidt vides, på samme måde.

Den række af private retshjælpsinstitutioner i Danmark, der med
støtte af stat, kommuner og private yder retshjælp til ubemidlede i et
for visse af institutionernes vedkommende betydeligt omfang, opererer
lige så lidt som retshjælpskontorerne i de øvrige nordiske lande med
faste regler, der begrænser arten af de sager, i hvilke der ydes bistand.
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Hovedreglen er derfor, at bistand ydes i alle anliggender. Da klientelet
som oftest udgøres af retshjælpssøgende med beskedne indkomster, vil
hovedparten af sagerne typisk vedrøre de mest almindelige, dagligdags
juridiske problemer, herunder f.eks. spørgsmål inden for person-, familie-
og arveretten, erstatningsretten, huslejelovgivningen, o.lign.

Ved siden af den fornævnte af private institutioner ydede retshjælp
er der, som allerede tidligere berørt, i Danmark gennemført en uden-
retlig retshjælpsordning baseret på advokater. Retsplejelovens § 135
indeholder en bemyndigelse for justitsministeriet til at fastsætte regler
om udenretlig retshjælp, herunder hvilke sagsområder retshjælpen skal
omfatte. Ifølge retshjælpsbekendtgørelsen af 19/12 1969 omfatter rets-
hjælpen bistand i følgende anliggender:

1) Rådgivning og i forbindelse hermed sædvanlige skriftlige henven-
delser vedrørende

a) person-, familie- og arveretlige forhold, bortset fra de i rets-
plejelovens § 14, stk. 2, nævnte anmeldelser og opgørelser i hen-
hold til skifteloven, arveloven og arveafgiftsloven,

b) erstatning uden for kontrakt,
c) forsikringsforhold,
d) ikke-erhvervsmæssige løsørekøb,
e) leje af bolig,
f) ansættelsesforhold og feriespørgsmål for så vidt angår arbejdere,

medhjælpere og funktionærer.

2) Udfærdigelse af ansøgninger om fri proces.

3) Udfærdigelse af stævninger i de under 1) nævnte sager samt i under-
retssager, hvis værdi ikke overstiger 2.000 kr.

4) Udfærdigelse af klager over en offentlig myndigheds afgørelse.

Selv om de sager og sagsområder, der opregnes i retshjælpsbekendt-
gørelsen, stort set dækker dagliglivets behov for juridisk bistand, efter-
lader bekendtgørelsen dog betydelige områder udækket, hvor et i hvert
fald latent behov for retshjælp foreligger.

For det første sætter det fastsatte salær pr. sag, kr. 80.— (dog kr.
160.—, hvis der ud over rådgivning udfærdiges stævning, ansøgning om
fri proces eller klage over offentlig myndighed), særdeles snævre græn-
ser for assistancens omfang. For det andet må det betegnes som util-
strækkeligt, at bistanden i sager, der behandles af forvaltningsmyndig-
heder, kun dækker udfærdigelsen af klager over allerede trufne afgø-
relser, men ikke forhandlinger, brevveksling med og i det hele udførelse
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af sager, der verserer ved administrative myndigheder, nævn, kommis-

sioner og råd, herunder særlig skattemyndigheder. For det tredie med-

fører ordene i bekendtgørelsen: »rådgivning og i forbindelse hermed

sædvanlige skriftlige henvendelser», at den ydede bistand ikke dækker

møde for voldgiftsretter, forligsforhandlinger i tvister, der ikke når frem

til domstolene, og navnlig juridiske undersøgelser, forhåndsanalyser eller

sagkyndige udredninger til klarlæggelse af retlige spørgsmål, f.eks. om

en persons eller hans nærmestes juridiske stilling i givne, undertiden

tænkte, situationer. Navnlig i sidstnævnte tilfælde, hvor der ofte vil

være tale om at stille en juridisk diagnose, som vedkommende vil indrette

sine forhold efter, foreligger hyppigt en stærk trang til bistand. Hertil

kommer, at juridisk assistance af denne art har den gavnlige funktion

at virke konfliktbegrænsende, procesbesparende og psykoterapeutisk

gavnlig.

Det svenske forslag til retshjælpsslov fastslår som lovens hovedprincip

i § 6, at almen retshjælp ydes i retlige anliggender. Lovens § 8 stipulerer

dog forskellige undtagelser fra hovedreglen. Foruden visse sager, som ikke

er til behandling i Sverige, eller hvor den implicerede part hverken er

svensk statsborger eller domicileret i Sverige, undtages fra retshjælpen

sager, der står i forbindelse med den af næringsdrivende udøvede

erhvervsvirksomhed; dog kan også sådanne sager inddrages under rets-

hjælpen, hvis særlige grunde, herunder navnlig den næringsdrivendes

økonomiske forhold og sagens beskaffenhed, taler herfor. — Denne

bestemmelse forekommer tilpas fleksibel til at give en tilfredsstillende

ordning på dette område. De øvrige specifikt undtagne sager er: udfær-

digelse af selvangivelse og, som også tidligere gældende, krav, som må

antages at være overladt til den retshjælpssøgende med det formål

at få fri proces.

Når selvangivelser specielt er undtaget, og når der yderligere i lov-

forslaget er åbnet mulighed for at undtage sager af enkel beskaffenhed,

som forekommer i et meget stort antal tilfælde, er dette ikke udtryk

for, at man ikke har fundet, at der er behov for retshjælp i sager af

denne art. Det er blot anset for nødvendigt, i hvert fald indtil videre,

at have disse ventiler på systemet for at undgå en overbelastning af dette.

Forslagets bestemmelser om almen retshjælp suppleres af de særlige

bestemmelser om konsultation i §§ 41—43, der indebærer, at den kon-

sultative bistand kan kræves for 50 kr. i alle retlige anliggender med

undtagelse af sager vedrørende selvangivelser og de ovennævnte, særligt

undtagne sager, der forekommer i et stort antal tilfælde.
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Jo mere vidtfavnende man formulerer kriterierne for retshjælp, både

i økonomisk og saglig henseende, jo mere accentueres behovet for, at

der sker en interesseprøvning af det retssøgende publikums begæringer

om at få retshjælp. Uden en sådan interesseprøvning ville retshjælpen

stå i fare for at blive misbrugt. En forhåndsprøvning, som alene har

til formål at beskytte mod misbrug og overbelastninger af systemet,

ses heller ikke at kollidere med de hensyn, som motiverer et bredtspektret

retshjælpssystem. Kriterierne for, hvornår ansøgt retshjælp skal afskæ-

res, kan derimod naturligvis udformes forskelligt.

Efter de hidtil gældende svenske regler om indenretlig retshjælp har

denne bistand ikke kunnet gives, hvis sagen skønnedes at være af ringe

betydning for ansøgeren. Der er imidlertid ikke på grund af denne

bestemmelse sket nogen realitetsprøvning af betydning. Da fri proces

i Sverige meddeles af domstolene, ville en sådan forhåndsstillingtagen

i sagen formentlig også forekomme betænkelig set ud fra et retssikker-

hedssynspunkt.

At den svenske interesseprøvning i fri proces tilfældene ikke har haft

større praktisk betydning kan man måske få en fornemmelse af, når det

oplyses, at der i Sverige i 1956 var 4 ½ gange så mange fri proces

bevillinger som i Danmark, og at 31,5 % af samtlige afgjorte sager i

1ste instans var sager, i hvilke der var bevilget fri proces.

Efter både anstalts- og Jämtlandssystemet afvises kun sager, der

er åbenbart ubegrundede eller af ingen eller ringe betydning for

ansøgeren.

I konsekvens af den væsentlige udvidelse af retshjælpen, som det

svenske retshjælpsforslag er udtryk for, indeholdes i § 6 en regel om

foretagelse af interesseprøvning af begæringer om almen retshjælp,

men altså ikke om retshjælp i kriminelle sager og bistand i form af

konsultation. Som en generalnævner for forhåndsprøvningen frem-

hæves det i motiverne, at denne bør ske med forsigtighed. Efter moti-

verne til forslaget skal retshjælp nægtes, hvis ansøgeren savner beføjet

interesse, f.eks. hvor der er tale om en klar fejlbedømmelse af gældende

retsregler, eller hvor den bevismæssige stilling enten bevirker, at sagen

må anses for chanceløs, eller at der består en meget høj grad af sand-

synlighed for, at den ikke vil kunne gennemføres. Som andre eksempler

på en eventuel manglende interesse i retshjælp anføres tilfælde, hvor

sagen angår så ubetydelige værdier, at det ikke ville være rimeligt

at lade en sådan sag føre for det offentliges regning, samt endvidere

sager, hvor modparten helt må antages at savne midler til at dække

et krav, som ønskes fremsat.
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Forsåvidt angår de særlige i det svenske forslag indeholdte bestem-
melser om konsultation, der er omtalt ovenfor, bemærkes, at disse ikke
indeholder nogen som helst bestemmelser om interesseprøvning.

For dansk rets vedkommende bestemmes det i retsplejelovens § 330,
stk. 1, nr. 1, at en ansøger for at kunne få fri proces må skønnes at
have rimelig grund til at føre proces. En forhåndsprøvelse kom tidligt
ind i administrativ praksis vedrørende fri proces. Allerede Ørsted
anførte således, at fri proces blot burde meddeles, når det efter en under-
søgelse af sagen i det mindste kunne anses for muligt, at den uformuende
havde ret, og at vedkommende desuden havde vist tilbøjelighed til en
mindelig ordning. Hovedreglen er, at der ved den i loven foreskrevne
forhåndsprøvelse, der er henlagt til amterne — i København dog over-
præsidiet — foretages en skønsmæssig vurdering af, om ansøgeren er
i stand til at gennemføre sagen med et for ham gunstigt resultat. Selv
om denne almindelige betingelse ikke er opfyldt, vil fri proces dog
kunne bevilges, hvis sagen har afgørende betydning for ansøgeren, eller
er af principiel karakter, eller der er tale om sager mod offentlige myn-
digheder, hvor yderligere klagemuligheder ikke findes, og andragerens
krav ikke skønnes åbenbart uberettiget. Det må i denne forbindelse
nævnes, at den i kap. I omtalte bestemmelse i retsplejelovens § 331
hjemler mulighed for, når særlige grunde taler derfor, at give fri proces,
selv om dette ikke ville være muligt under hensyn til det normalt opstil-
lede krav om en rimelig interesse i sagens førelse.

Omvendt findes der tilfælde, hvor fri proces trods det, at der måtte
bestå udsigt til at vinde sagen, efter administrativ praksis normalt ikke
meddeles; det drejer sig om de i begyndelsen af dette kapitel omhandlede
sager. Som hovedregel vil fri proces dernæst blive nægtet i sager,
hvor ansøgeren har vægret sig mod et forlig uden grund, hvis sagen
er bagatelagtig eller er udslag af kværulance eller rethaveri.

De danske regler om udenretlig retshjælp for ubemidlede bestemmer,
at advokaten kan nægte at yde den af bekendtgørelsen omfattede rets-
hjælp, såfremt den rådsøgendes krav er åbenbart ubegrundet eller uri-
meligt, eller såfremt udførelsen af hvervet ville stride mod reglerne for
god advokatskik. Den af retshjælpsinstitutionerne i Danmark ydede
retshjælp administreres formentlig efter lignende principper.

De sager, der efter den danske retshjælpsordning udelukkes under
forhåndsprøvelsen, er således ret få. Det må dog erindres, at den del
af den udenretlige retshjælp, der efter de gældende bestemmelser ydes
gennem advokater, er begrænset til enkel rådgivning til de laveste
indtægtsgrupper i en række nærmere specificerede sager.
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I Norge er det justitsdepartmentet, der afgør, om fri proces skal
meddeles, og således foretager den interesseprøvning, der finder sted.
Betingelserne for, at fri proces kan opnås, er, at sagen er »procedabel».
Dette forstås som en vis rimelig udsigt til at vinde sagen. Dette krav
skærpes, når sagen er tabt i underinstansen, medens der omvendt ses
mere liberalt på adgang til fri proces, når sagen er vundet i 1ste instans,
og den tabende modpart har anket. Efter norsk praksis vil man yder-
ligere ligesom i Danmark tage i betragtning, om den pågældende har
gjort sit til at opnå forlig, og om han har rimelig grund til at opnå en
retsafgørelse. Hvis sagen er af økonomisk karakter, lægges vægt på,
om den har betydning for ansøgeren i relation til hans økonomiske kår.
Det må dog fremhæves, at der er tale om en samlet vurdering, og drejer
det sig om sager, der også har samfundsmæssig betydning, anlægger
den bevilgende myndighed en temmelig liberal bedømmelse. Bortset
fra enkelte forskelle, der dog nærmest synes at have karakter af nuancer,
ligger norsk og dansk praksis på dette område meget tæt på hinanden.

Også i de norske regler om »fritt rettsråd» er der hjemmel til at
nægte bistand, når det »ikke er rimeligt, at det offentlige hjælper i
det foreliggende tilfælde». Der sigtes her f.eks. til bagatelsager, sager,
der er udslag af rethaveri, og tilfælde, hvor man kan få den nødvendige
rådgivning på et offentligt kontor.

Medens det kan diskuteres, hvem der bør have kompetencen til at
foretage interesseprøvelsen, herunder om det er foreneligt med domsto-
lenes upartiskhed, at de — som efter de svenske fri proces regler —
foretager forhåndsprøvningen, synes der overvejende at være enighed
om, at regler om forhåndsprøvelse af andragender om retshjælp er nød-
vendige og hensigtsmæssige. Navnlig ved en retshjælpsordning omfat-
tende principielt alle retlige anliggender og med en vid, berettiget
personkreds kan man ikke undvære regler, der værner mod en over-
belastning eller kompromittering af ordningen, navnlig ved forsøg på
at opnå offentlig støtte til fremførelse af helt ubestyrkede krav eller
til varetagelse af interesser, der ikke med rimelighed kan gøre krav på
det offentliges støtte.

Det er ubestrideligt, at bestemmelser om forhåndsprøvelse vil kunne
udøve en vis forsinkende virkning på administrationen af retshjælps-
ordningen og medføre påløb af omkostninger. Betydningen heraf synes
dog ikke at måtte overvurderes. I et meget stort antal sager vil for-
håndsprøvelse medføre et minimum af besvær og omkostninger. Når
særlige behov findes at tale derfor, vil det dernæst være muligt, således
som det allerede er sket i den danske retshjælpsbekendtgørelse og i
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det svenske reformforslag, at skabe et næsten ubetinget krav på rets-
hjælp i form af rådgivning enten i alle retlige anliggender som i det
svenske forslag eller begrænset til bestemte sagsarter som hjemlet
i den danske retshjælpsbekendtgørelse. Ved sådanne regler afskæres
forhåndsprøvelsen helt i et stort antal sager, bortset fra ganske klare
tilfælde af misbrug, og der opnås en tilsvarende forenkling af administra-
tionen af retshjælpen.

Det i nærværende kapitel anførte vedrørende spørgsmålet om, i hvilke
sager retshjælp kan eller bør ydes, kan sammenfattes i følgende konklu-
sioner og teser:
1) Retshjælp, herunder også rådgivning, bør i princippet ydes i alle

retlige anliggender, hvadenten der er tale om indenretlig eller uden-
retlig bistand. Retlige anliggender må forstås vidt og dække ikke
blot tvister, men alle retsspørgsmål, hvor en juridisk bistand er
indiceret. Behovet for en udvidelse af retshjælpen er særlig stærkt
forsåvidt angår sager, der verserer ved administrative myndigheder.

2) Undtagelser fra den principielle hovedregel bør alene gøres i klart
afgrænsede tilfældegrupper, når der er særligt holdepunkt for at
antage, at misbrug eller kvantitativ overbelastning af retshjælps-
ordningen ellers vil finde sted. Eventuelle undtagelsesbestemmelser
må optages til hyppig revision, og vedkommende justitsministerium
må være udstyret med bemyndigelse til at ændre de fastsatte und-
tagelsesbestemmelser.

3) Specielle regler om konsultativ bistand bør alene gives på grundlag
af en forudgående analyse af, om et særligt behov foreligger, og
da kun på de sagsområder, hvor et sådant behov må antages at være
til stede.

4) Til en retshjælpsordning af den under 1) nævnte karakter bør knyttes
bestemmelser om foretagelse af en forudgående interesseprøvning,
der er egnet til at undgå misbrug af retshjælpsordningen. Interesse-
prøvningen må administreres med varsomhed og have til hovedformål
at sikre, at retshjælpen ydes i alle tilfælde, hvor en fornuftig part
ville have taget Skridt til at varetage sit retlige tarv, hvis han ikke
havde været afskåret derfra af økonomiske grunde.

V. Hvilke goder skal retshjælpen indebære?

Ved udformningen af enhver retshjælpsordning må der skabes en
naturlig balance mellem reglerne om, hvem der skal være berettiget
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til retshjælp, de sager, i hvilke retshjælp ydes og endelig de goder,
retshjælpen skal indeholde.

De danske regler om udenretlig retshjælp bestemmer, at de af ord-
ningen omfattede advokater skal yde den heri beskrevne rådgivning
og bistand for de faste vederlag, der er stipuleret, samt at den rets-
hjælpssøgende skal betale 1/4 af udgifterne, altså for tiden 1/4 af 80 kr.,
resp. 160 kr.

Den udenretlige bistand, som ydes af retshjælpinstitutioner, hvor
sådanne er etableret, er ikke begrænset til den rådgivning og assistance,
som omtales i retshjælpsbekendtgørelsen, og er vederlagsfri bortset fra
særlige tilfælde, hvor der undertiden kræves refusion af portoudgifter
og andre, særlige udlæg.

De danske fri proces regler indebærer ifølge retsplejelovens § 332
følgende goder:
1) fritagelse for retsafgifter af enhver art,
2) beskikkelse af en advokat, hvis vederlag betales af statskassen,
3) godtgørelse af udgifter, der med føje har været afholdt til vidne-

førsel, syn- og skønsforretninger og andre foranstaltninger, der er
iværksat af hensyn til sagens behandling eller oplysning,

4) fritagelse for sikkerhedsstillelse, for skifteorflkostninger i skiftesager
og for visse nærmere beskrevne udgifter i sådanne sager.
Yderligere omfatter fri proces også automatisk behandlingen i 2den

eller 3die instans, hvis sagen efter at være vundet helt eller delvist,
ankes af modparten. Dette forekommer at være en praktisk ordning,
som synes velegnet til gennemførelse i de øvrige nordiske lande.

Derimod omfatter fri proces ikke fritagelse for at erstatte modparten
de ham tillagte sagsomkostninger, men der er dog i retsplejelovens § 333
hjemmel til, at retten, når hensynet til den part, der har fri proces,
særligt taler derfor på grund af sagens beskaffenhed og partens økono-
miske forhold, kan træffe bestemmelse om, at omkostningerne til mod-
parten helt eller delvis Skal betales af statskassen i stedet for af parten.
Retten kan i øvrigt også, hvor hensynet til modparten i særlig grad
taler derfor, bestemme, at omkostningerne til denne skal betales af
statskassen, som i så fald indtræder i modpartens ret mod den part,
der har fri proces.

Man kan i fri proces bevillingen begrænse denne til kun at omfatte
enkelte af de ovenfor nævnte goder. Dette kan navnlig komme på tale,
hvor fritagelse for retsafgifter må anses for indiceret, medens advokat-
bistand må anses for ufornøden, eller i tilfælde hvor det skønnes rime-
ligt, at parten selv bærer en del af udgifterne, enten af økonomiske
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grunde eller på grund af sagens karakter. Delvis fri proces har også
været foreslået anvendt, når der er tale om meget store retsafgifter
i sager, hvor der også ud fra almene hensyn er interesse i en retsaf-
gørelse.

Delvis fri proces er således, som det tidligere er omtalt i kapitel III
ovenfor, ligesom ordningen med betaling af omkostningsbidrag en af
de måder, på hvilke man kan gøre retshjælpsordninger mere smidige
og tilpasse dem efter de retshjælpssøgendes økonomiske forhold og
sagens omstændigheder i øvrigt.

I Norge beskikkes ligesom i Danmark en advokat til sagens førelse,
og der opnås fritagelse for erlæggelse af retsafgifter og diverse gebyrer.
Også i Norge kan bevillingen efter en forudgående vurdering begrænses
til fritagelse for retsafgifter, men der haves ikke hjemmel til, at det
offentlige dækker de omkostninger, der pålægges den tabende benefi-
cerede part.

Herudover må erindres de norske regler om »fritt rettsråd», der åbner
mulighed for råd og vejledning uden for rettergang mod et gebyr på
20 kr., der dog kun udgør et bidrag til det honorar, der skal betales til
advokaten. Gebyret kan under givne omstændigheder frafaldes. Det
er vistnok et ikke helt afklaret spørgsmål, om pligten til afgiftsbetaling
også gælder, når bistanden ydes af et retshjælpskontor.

De gældende svenske og finske regler om, hvilke goder retshjælpen
indebærer, svarer forsåvidt angår fri proces i det alt væsentlige til
retsstillingen i Norge. Den svenske udenretlige retshjælp indebærer
advokat- eller anstaltsbistand i form af rådgivning, medvirken under
forhandlinger, affattelse af skriftlige henvendelser etc. Bistanden er
som hovedregel vederlagsfri, men der er undertiden tale om betaling
af beløb til dækning af eventuelle udlæg i sagen.

Det svenske reformforslag indeholder som noget nyt regler om, at
den almene retshjælp ydes mod betaling af omkostningsbidrag. Disse
regler er omtalt ovenfor i kapitel III. Forsåvidt angår retshjælps-
goderne indebærer den almene retshjælp stort set de samme goder
som under den bestående retstilstand, men som noget nyt skal rets-
hjælpen tillige indbefatte godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter
for såvel den retshjælpssøgende som andre, hvis møde for domstolene
eller andre myndigheder er påkrævet til brug for sagen. Herudover
hjemles der, bortset fra sager, som verserer for forvaltningsmyndigheder,
en almindelig adgang til at få udgifter dækket til »nödvändig utredning»,
herunder lægeerklæringer, sagkyndige erklæringer om vurderings-
spørgsmål o.l. Det fremhæves dog, at mere omfattende erklæringer
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af denne type normalt ikke vil kunne indhentes på sagens udenretlige
stade.

Der er ikke i det svenske forslag optaget bestemmelser om, at den
retshjælpssøgende, som tilpligtes at betale modparten sagsomkostninger,
kan få disse dækket af det offentlige. Ej heller har man fundet anled-
ning til at indføje en bestemmelse i lovforslaget, hvorefter der skabes
hjemmel for, at en modpart, der vinder sagen, dersom dækning for
tilkendte omkostninger hos den tabende beneficerede part viser sig ude-
lukket, kan få omkostningsbeløbet dækket af det offentlige. Det må
imidlertid heroverfor fremhæves, at sådanne regler giver en værdifuld
mulighed for at korrigere urimelige virkninger af en stiv regel om pligt
for den tabende, beneficerede part til at betale sagsomkostninger til
modparten. Specielt forekommer et sådant behov at være til stede,
når bevillingen til fri proces ikke blot er motiveret ved den individuelle
parts interesser, men i en almen interesse, eller når sagen angår et tvivl-
somt, juridisk spørgsmål, i hvis afgørelse den pågældende part havde
en afgørende interesse. I hvert fald i sådanne tilfælde slår begrundelsen
for den stive regel: at virke som prævention mod uoverlagte processer,
ikke til.

De betragtninger, der er anført i dette kapitel vedrørende retshjælps-
goderne, kan sammenfattes i følgende hovedsynspunkter:

1) Retshjælp bør, forsåvidt den består i advokatbistand eller anden
sagkyndig bistand, omfatte al den bistand, som det konkrete anliggende
giver anledning til, herunder rådgivning, juridiske undersøgelser,
bistand ved forhandlinger, skriftlige indlæg, førelse af sager for kom-
missioner, råd, nævn, voldgiftsretter og domstole.

2) Retshjælp bør kunne ydes helt eller delvis på grundlag af en vur-
dering af den retssøgendes interesse og økonomiske forhold, jvf.
ovenfor i kap. III og IV.

3) De goder, der i øvrigt følger med retshjælpen (afgiftsfritagelser,
godtgørelse for udgifter, der er afholdt med føje, m.v.), bør formentlig
suppleres med en bestemmelse om ret for den retshjælpssøgende
til at få rejse- og opholdsudgifter dækket i rimeligt omfang.

4) Der bør, således som det er tilfældet i dansk ret, være adgang for
domstolene til, når hensynet til den beneficerede part særligt taler
derfor, at lade statskassen betale de omkostninger, som den benefi-
cerede part er blevet pålagt at betale til den vindende modpart.
Samtidig bør der også være adgang for den vindende modpart til,
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når hensynet til ham taler derfor, at få de ham tilkendte sagsom-
kostninger dækket af det offentlige, der samtidig indtræder i hans
krav på omkostninger hos den beneficerede part.

VI. Retshjælpens organisation. — Af hvem skal retshjælpen ydes?

Det er i det foregående omtalt, at et af de goder, som ydelse af rets-
hjælp indebærer, er den juridiske bistand, typisk advokatbistand, som
stilles til rådighed, eventuelt mod delvis betaling i form af et omkost-
ningsbidrag fra den retshjælpssøgendes side.

Når retshjælp forstås som den bistand i retlige anliggender, der ydes
til personer, som af økonomiske årsager er helt eller delvis ude af stand
til at varetage deres tarv, synes det at måtte være den logiske følge
heraf, at den nødvendige og tilstrækkelige bistand måtte bestå i at
stille de fornødne midler til rådighed for den retshjælpssøgende til
betaling af den bistand, som han måtte have behov for, suppleret med
klare og lettilgængelige oplysninger om dels muligheden for at få sådan
retshjælp, dels den praktiske fremgangsmåde, som skulle anvendes for
at opnå retshjælpen.

Etablering af særlige organer til ydelse af retshjælp skulle herefter
være unødvendig og ligge uden for formålet med en offentlig rets-
hjælpsordning, medmindre behovet for den bistand, som ydes gennem
retshjælpen, er så stort, at det ikke kan dækkes af advokaterne. Disse
skulle netop gennem deres uddannelse og virksomhed besidde de for-
nødne kvalifikationer til at udføre dette arbejde. Er kapaciteten ikke
tilstrækkelig stor, måtte det herefter overvejes, om det ville være hen-
sigtsmæssigt at oprette særlige retshjælpsinstitutioner til gennemførelse
af retshjælpen. Sådanne institutioner kunne tænkes at være uaf-
hængige, selvstændige organer med det udelukkende formål at yde
retshjælpsklientelet bistand, eller blandede institutioner udstyret med
social, medicinsk, psykologisk og juridisk sagkundskab, hvor en del af
den bistand, som retshjælpen skulle omfatte, kunne ydes, medens den
øvrige del af den retlige bistand fortsat blev varetaget af advokaterne.
En tredie løsning kunne være at organisere retshjælpsinstitutionerne
som selvstændige, statsdrevne advokatvirksomheder og lade dem udøve
almindelig advokat virksomhed med særligt sigte på retshjælpsklientelet.
Vælges en fremgangsmåde som den sidste, må det fastslås, at man har
bevæget sig uden for rammen af en offentlig retshjælpsordning i tra-
ditionel forstand. Der er i så fald tale om at forfølge andre formål,
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herunder at skabe en med de privatpraktiserende advokater konkurre-
rende virksomhed, der bl.a. kan anvendes som grundlag for fastsættelsen
af takster i forskellige typer af sager.

Så længe man holder sig til det oprindelige udgangspunkt for den
offentlige retshjælp: fri proces ved domstolene, herunder beskikkelse af
forsvarer i straffesager, er stillingen forholdsvis klar. Efter de gældende
regler i alle de nordiske lande er det næsten undtagelsesfrit advokater,
eller dog i hvert fald personer med juridisk uddannelse, der beskikkes
til at udføre sagen for den beneficerede part. I Danmark er det en
følge af advokaters eneret til at udføre retssager for andre, at alene
advokater kan beskikkes i fri proces sager.

Det svenske reformforslag bestemmer i § 21, at beskikkelse til at
udføre retshjælp meddeles advokater, medarbejdere på advokatkontorer
eller andre egnede personer. Af forarbejderne fremgår, at man som
følge af retshjælpens udvidelse til at omfatte som hovedregel alle retlige
anliggender har fundet det naturligt at skabe mulighed for at beskikke
også andre end advokater og jurister til at varetage de retshjælps-
søgendes tarv. Det kan vel heller ikke udelukkes, at der rent undtagelses-
vist, f.eks. når der er tale om spørgsmål inden for ekspropriations-,
vandløbs- eller skatteretten, som kræver en speciel sagkundskab, kan
være behov for at anvende anden bistand end den, der har juridisk
sagkundskab. Det havde dog været at foretrække, at det i forslaget
havde været klarere markeret, at normalsituationen er den, at rets-
hjælpen skal udføres af advokater eller medarbejdere på advokatkon-
torer, og at der kun, når særlige forhold gør sig gældende, kan blive
tale om at beskikke andre til at udføre retshjælpen. Det fremhæves
i denne forbindelse, at behovet for at inddrage særlig specialviden i
en sag normalt vil kunne dækkes gennem indhentelse af erklæringer
fra sagkyndige.

Et andet område, hvor retsstillingen i de nordiske lande er den samme,
udgør de gældende bestemmelser om advokatvalget. I alle landes fri
proces ordninger er det fastslået, at advokatvalget er frit, og at en part,
medmindre det af særlige grunde findes uforsvarligt eller vil medføre
ekstraordinære omkostninger, har krav på at få den advokat beskikket,
han ønsker. Også det svenske reformforslags § 21 fastslår retten til
frit advokatvalg.

Organisationen af den udenretlige retshjælp er i Danmark og Norge
i et vist omfang gennemført som en tosporet ordning, idet der i områder,
hvor retshjælpskontorer er etableret, er mulighed for at opnå retshjælp
enten ved henvendelse til retshjælpskontoret eller ved henvendelse til

26
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de advokater, der har påtaget sig at yde retshjælp, i Danmark i henhold
til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 562 af 19/12 1969 og i Norge efter
de af justitsministeriet udarbejdede bestemmelser om fritt rettsråd. For
Københavns og Frederiksbergs vedkommende ydes retshjælp dog ikke
af advokater, men kun af en række retshjælpsinsti tutioner, herunder
Studentersamfundets Retshjælp. Den ovennævnte bekendtgørelse inde-
holder hjemmel til at træffe en tilsvarende ordning for områder uden
for København og Frederiksberg, hvor en lignende udbygning af rets-
hjælpsinstitutionerne måtte være tilvejebragt. De i Danmark etable-
rede retshjælpskontorer er alle oprettet på privat initiativ, og antallet
er svingende. Der er således ikke tale om nogen statsligt dirigeret,
landsdækkende ordning. Statens eneste funktion er at yde tilskud til
driften af sådanne kontorer, når disse måtte være etableret. Ydelsen
af udenretlig retshjælp i Danmark er derfor forsåvidt primært baseret
på advokaterne.

I Norge etableres retshjælpskontorerne på initiativ af kommunale
myndigheder efter godkendelse af justitsministeriet. Etablering af rets-
hjælpskontorer bliver kun godkendt på steder med et større befolk-
ningsunderlag, og kun når flere kommuner har adgang til at deltage
i kontorets virksomhed. I områder, hvor retshjælpakontorer er etableret,
vil der være en tendens til at henvise den væsentlige del af det klientel,
der søger fritt rettsråd, til sådanne kontorer, men det er dog stadig
muligt at benytte advokater, når sagens særlige beskaffenhed giver
anledning dertil.

Mens den i Finland ydede udenretlige retshjælp udelukkende ydes
af retshjælpskontorer, der er etableret på kommunalt initiativ, er den
svenske ordning forsåvidt også tosporet som den udenretlige retshjælp
hidtil har været ydet enten af retshjælpsanstalter, af hvilke der er
etableret 16, blandt andet dækkende alle de større svenske byer, eller
af advokater i de områder, hvor Jämtlandssystemet er gennemført.

Som det er fremgået af foranstående, indtager advokaterne i Sverige,
Norge, og særlig i Danmark, en central placering i retshjælpssystemet.
Dette stiller advokatstanden over for et krav om til enhver tid at være
i stand til at varetage det retssøgende publikums tarv i de retlige anlig-
gender, som omfattes af de bestående retshjælpsordninger. For advo-
katen må den retshjælpssøgende stedse betragtes som en klient, der
på lige fod med alle andre glider naturligt ind i hans daglige virke.
Kun derved skabes den nødvendige betryggelse for, at den rigtige bistand
bliver ydet, ligesom — hvad der er lige så vigtigt — retshjælpsklientelet
bibringes det indtryk, at de ikke repræsenterer en kaste af klienter for
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sig. Opnåelsen af dette forudsætter imidlertid, at retshjælpen er orga-
niseret på en sådan måde, at de advokater, som varetager det rets-
hjælpssøgende publikums interesser, kan vie dette arbejde den samme
interesse som andre klienters sager. Dette indebærer atter, som det
nærmere nedenfor vil blive omtalt, at vederlaget for udførelse af rets-
hjælpssager må fastsættes efter samme regler som dem, der gælder for
andre sager.

Den omstændighed, at en uafhængig advokatstand med en lang
teoretisk og praktisk uddannelse bag sig må accepteres som den
præsumptivt bedst egnede til at udføre den altovervejende del af den
bistand, der omfattes af den offentlige retshjælp, er imidlertid ikke
ensbetydende med, at det brede, retssøgende publikum opfatter og ople-
ver advokatens stilling på samme måde. Der er utvivlsomt en vis til-
bøjelighed hos lægmand til at opfatte advokater som noget relativt
fjernt og som mennesker, der ikke normalt har tid til at tage sig af
lægmands dagligdags juridiske problemer. Ligeledes vil folk, der i
deres hverdag møder et juridisk problem, ofte tro, at det bliver for dyrt
at søge advokatbistand i deres sag. Måske bortset fra landdistrikter
og mindre byer er advokater ikke sagkyndige, som man »bare går op
til». Visse usynlige skranker lægger sig i vejen. Man skal helst kende
nogen, der kender en advokat og måske kan introducere en, før man
forcerer skranken. Der er her tale om et af de kommunikationsproblemer,
som det moderne samfund frembyder en mangfoldighed af eksempler på.

Advokatstanden må tage sin del af ansvaret for denne tingenes tilstand
og åbne sig i større grad over for det retssøgende publikum. Det bør
være lige så naturligt at henvende sig til en advokat om et juridisk
problem som til en sygekasselæge om et helbredsspørgsmål. Navnlig må
det påhvile advokatstanden at medvirke til, at der ved udsendelse af
brochurer, publikationer, annoncering, opslag på offentlige kontorer og i
offentlige trafikmidler samt endelig ved kampagner i radio og fjernsyn i
en populær, letfattelig form gives oplysning til folk om, hvornår, hvordan
og eventuelt mod hvilket vederlag der kan fås retshjælp. Går advokat-
standen ikke aktivt ind i retshjælpsarbejdet for et vederlag, der er
rimeligt og passende, vil arbejdet i større eller mindre grad glide fra den.

Men det ville være forfejlet at drage den konklusion af de oven-
nævnte kommunikationsvanskeligheder og manglen på målrettede, rele-
vante oplysningskampagner om adgangen til retshjælp, at retshjælpen
primært bør ydes af hertil bestemte, offentligt drevne institutioner. En
sådan slutning er først mulig, hvis indhøstede erfaringer klart viser, at
det ikke lader sig gøre at få en rationelt udbygget, offentlig retshjælps-
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ordning til at fungere med advokaterne som dem, der skal bære ord-
ningen over for publikum.

Selv om de statistiske oplysninger, der er tilgængelige fra Sverige
vedrørende antallet af sager, der indkommer til henholdsvis retshjælps-
anstalterne og advokaterne i de len, hvor anstaltsystemet og Jämtlands-
systemet fungerer, viser en meget betydelig overvægt af henvendelser
til retshjælpsanstalterne, forekommer dette først og fremmest at være
et stærkt indicium for det manglende kendskab til advokaternes pla-
cering i og interesse for retshjælpsarbejdet. Offentlige retshjælps-
kontorer har umiddelbart lettere ved at få kontakt med det retssøgende
publikum, som kun lejlighedsvis bliver stillet over for et juridisk problem.
Man vil ofte kvie sig mindre ved at henvende sig dér end hos en advokat,
idet det forhold, at der er tale om et offentligt retshjælpskontor, vil
være egnet til at bibringe de retshjælpssøgende en fornemmelse af,
at der her er tale om et sted, hvor man med særlig tryghed kan hen-
vende sig og få bistand.

Det her sagte er ikke udtryk for nogen underkendelse af det værdi-
fulde og betydningsfulde arbejde, der udføres af retshjælpskontorer og
-anstalter i de nordiske lande, men har alene til formål at påpege, at
der bør udvises tilbageholdenhed med statsdrevet retshjælpsvirksomhed,
så. længe der ikke foreligger en, helst ved forudgående sociologiske og
statistiske undersøgelser, underbygget dokumentation for, at denne orga-
nisationsform er bedre og billigere end retshjælp ydet gennem en i
arbejdet engageret og interesseret advokatstand.

Det er vel tænkeligt, at enkel, juridisk ukompliceret rådgivnings-
bistand i dagligdags sager af den type, der nævnes i den danske rets-
hjælpsbékendtgørelse, navnlig i større byområder egner sig til behand-
ling på et offentligt rådgivningskontor, hvor den rådsøgende samtidig
kan få behandlet hele spektret af de problemer, som foreligger for ham.
Men en rådgivning alene i juridiske anliggender slår næppe til her,
hvor forholdet i et meget stort antal tilfælde vil være det, at den, der
søger bistand, har en række indbyrdes sammenhængende problemer
af personlig, familiemæssig, arbejdsmæssig, medicinsk eller psykologisk
karakter, som nødvendiggør en blandet juridisk, medicinsk og psyko-
logisk, men fremfor alt menneskelig bistand og rådgivning.

I Danmark opgav det af justitsministeriet nedsatte udvalg, hvis
betænkning nr. 404 af 1966 danner grundlag for de nugældende regler
om fri proces og udenretlig retshjælp, at stille forslag om gennemførelse
af fælles ensartede regler om retshjælp ved advokater og retshjælp
gennem retshjælpskontorer. Dette skyldtes, at man under indtryk af de
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betænkeligheder, der var rejst fra forskellig side over for betimeligheden
af at etablere rådgivningsinstitutioner, som udelukkende var af juridisk
art, foretrak at vente, til spørgsmålet om indførelse af flerstrengede råd-
givningsinstitutioner var nærmere undersøgt.

Hele spørgsmålet om etablering af landsdækkende rådgivningskon-
torer har været underkastet behandling af et af socialministeren nedsat
udvalg, som har afgivet betænkning i 1971 om rådgivning inden for
det sociale område. Udvalget har indsamlet en række oplysninger,
hvoraf der drages den konklusion, at en adækvat rådgivning skal stå
til rådighed for alle og være flerstrenget, dækkende 4 felter: det psy-
kiatriske, det psykologiske, det sociale og det juridiske. Naturligvis
vil der ikke i alle tilfælde være behov for at konsultere rådgivere på
alle 4 felter, men det er hensigten, at de sagkyndige inden for de respek-
tive specialområder i princippet skal arbejde som et team, der i fælles-
skab s'kal søge at bistå den rådsøgende.

I udvalgsbetænkningen foreslås herefter på forsøgsbasis etableret 3
rådgivninger, en i København, en i en provinsby og en i en landkom-
mune, opbygget efter de synspunkter, udvalget har fremsat. Det er
tanken, at bl.a. de erfaringer, der derved indhøstes, skal kunne tjene
som grundlag for udformningen af den rådgivningsvirksomhed, som det
fra centralt plan vil være nødvendigt at opstille for at sikre en nogen-
lunde ensartet standard.

Det fremgår af udvalgsbetænkningen, at den af udvalget skitserede,
flerstrengede rådgivning ikke skal overflødiggøre en særlig bistands-
ordning som den, der består i ydelse af retshjælp til ubemidlede. Men
det er naturligt at forstå betænkningen således, at man ved retshjælp
i denne forbindelse tænker på den sagsbehandling af juridiske anlig-
gender, som det ikke vil være muligt for det etablerede, af fire sagkyn-
dige bestående rådgivningsteam at foretage. Det måtte da også fore-
komme en både naturlig og praktisk ordning, at anliggender, som krævede
yderligere juridisk bistand, af den foreslåede rådgivningsinstitution blev
henvist til en advokat, som herefter tog sig sagens videre behandling.

Det svenske forslag til retshjælpslov bestemmer i § 2, at retshjælp
skal ydes af advokater eller medarbejdere på almene eller individuelle
advokatkontorer, eller i de tilfælde, hvor det særligt er fastslået i loven,
af andre. De almene advokatkontor er er en nydannelse i svensk ret,
der dog bygger på de eksisterende retshjælpsanstalter, som har virket
tilfredsstillende i de områder, hvor de er etableret. Der tænkes her
på advokatkontor er, som ifølge lovens forarbejder skal etableres i hvert
len i Sverige med det formål at virke i fri konkurrence med de privat-
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praktiserende advokater. Det udtales i forarbejderne, at de almene advo-
katkontorer ikke bare skal beskæftige sig med varetagelsen af rets-
li jælpsMientelets tarv, men også skal kunne udføre sager uden for rets-
hjælpsområdet. De på de almene advokatkontorer ansatte advokater
skal have tjenestemandsstatus, men tillige være medlemmer af det
svenske advokatsamfund og underkastet dettes disciplinarmyndighed.

Forarbejderne til loven indeholder beroligende udtalelser om, at det
ikke er meningen med etableringen af de almene advokatkontorer at
forrykke grundlaget for opretholdelsen af en fri advokatstand i væsent-
ligt omfang. Yderligere fremhæves det, at de almene advokatkontorer
ikke bør have nogen monopolstilling eller nogen fordele på anden måde,
men skal konkurrere med de privatpraktiserende advokater på lige vil-
kår. Det udtales endelig, at udbygningen af de almene advokatkontorer
bør ske successivt, men at man på den anden side må sikre, at kontorerne
får en sådan størrelse, at de giver mulighed for en rationel økonomisk
drift.

Det lægges i betænkningen til grund, at der ved den udvidelse af
retshjælpsområdet, som forslaget indebærer, vil ske en væsentlig stig-
ning i antallet både af mindre og mere komplicerede sager, og at de
almene advokatkontorer vil tegne sig for en væsentlig del af det større
sagsområde.

Selv om det vel nok er for tidligt at danne sig nogen sikker mening
om, hvilken betydning og placering de almene advokatkontorer vil
få, synes der dog alligevel at være grund til at nære alvorlige betænke-
ligheder over for dette stort anlagte projekt, som gør staten til udøver
af advokatvirksomhed.

Advokater på statsdrevne advokatkontorer kan aldrig opnå den selv-
stændige og uafhængige stilling, som er advokatstandens adelsmærke,
og som overalt i den civiliserede verden betragtes som et helt afgørende
og umisteligt retsgode for samfundet. Der foreligger i hvert fald en
åbenbar risiko for, at de almene advokatkontorer ikke med tilstrækkelig
kraft og uafhængighed vil kunne træde op mod det offentlige i sager,
hvor det offentlige er modpart. Det er en nærliggende mulighed at
forestille sig, at de tjenestemandsansatte advokater, hvor det gøres
nødvendigt, vil vige tilbage for at komme i konflikt med andre offent-
lige myndigheder under udøvelsen af deres virksomhed.

Anser man det dernæst for realistisk at regne med, at der bliver
tale om en fri konkurrence på lige vilkår? Allerede betegnelsen »all-
män advokatbyrå» synes at indicere over for omverdenen, at der her er
tale om noget mereværdigt — man fristes næsten til at tænke på Per
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Degn i Holbergs komedie »Erasmus Montanus», som gjorde det til en
næring for sig ved begravelser at stille sine klienter over for valget
mellem »fint sand eller slet og ret jord».

Hertil kommer, at konkurrenceforholdet i hvert fald er ulige, fordi
de på et alment advokatkontor ansatte ikke har den samme betydelige
økonomiske risiko og investeringsbyrde som den privatpraktiserende
advokat. Også de tjenestemandgoder, som en offentlig ansættelse inde-
bærer, må siges at være udtryk for et ulige konkurrencevilkår over for
den individuelle advokat. Endelig er det svært at frigøre sig for den
tanke, at der under en eller anden form, måske utilsigtet, vil blive tale om
en subventionering af de almene advokatkontorer, som forrykker kon-
kurrenceforholdet. En sådan ubevidst begunstigelse af de almene advo-
katkontorer kunne f.eks. tænkes at forekomme ved, at advokater på
disse kontorer, for at skaffe kontorerne det til retfærdiggørelse af deres
drift nødvendige underlag, blev foretrukket ved beskikkelse som advokat
for de retshjælpssøgende, når der ikke var fremsat ønske om valg af en
bestemt advokat fra den retshjælpssøgendes side.

Det her sagte om uligheden i konkurrenceforholdet medfører, at
mange, navnlig mindre advokatvirksomheder vil blive trykket i kon-
kurrencen fra de almene advokatkontorer. Dette rummer atter den
fare, at de advokater, der måtte anse sig for presset på grund af denne
konkurrence, vil kunne føle sig fristet til at søge at tækkes de offent-
lige myndigheder for ikke at blive »glemt», når der skulle ske beskikkelse
af advokat i retshjælpssager.

Alt i alt forekommer det for en udenforstående, der ganske vist
som advokat ikke kan være ganske uhildet i sin vurdering, vanskeligt
at forstå, hvorfor man ikke i det svenske forslag har bibeholdt den
tosporede ordning, som anstaltssystemet og Jämtlandssystemet til en vis
grad var udtryk for. Nogen virkelig holdbar begrundelse for indførelsen
af almene advokatkontorer ses ikke at foreligge. Som en sådan kan
navnlig ikke accepteres ønsket om at gøre de almene advokatkontorer
til prisledende modelvirksomheder, hvis omkostningsstruktur og takst-
politik skal tjene som parametre for udfindelse af faste takster og
honorarer på hele retshjælpsområdet. Målet er på denne måde at sikre,
at retshjælps virksomheden ikke bliver for dyr. Dette mål synes dog
at kunne være nået ad andre veje, f.eks. ved en adgang for et uafhæn-
gigt, administrativt organ, hvis afgørelser kunne indbringes for dom-
stolene, til at træffe afgørelser i salærspørgsmål. På grundlag af sådanne
afgørelser ville der være mulighed for at udarbejde vejledende takster.
Hertil kommer, at der i forbindelse med den udvidelse af retshjælpen,
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som det svenske forslag indeholder, vil være mulighed for at udarbejde
forslag til vejledende takster for en række sagsområder, baseret på de
erfaringer, der allerede er indhøstet under anstalts- og Jämtlandssystemet.

Inden for en række liberale erhverv, læger, tandlæger, ingeniører,
arkitekter og advokater, har det hidtil været anset for stemmende med
god forretningsskik, at standens medlemmer undlod at hverve klienter
gennem en aktiv markedsførings- og reklamepolitik. Der skal ikke her
tages stilling til, hvorvidt sådanne standarder for god forretningsskik
principielt er gavnlige eller skadelige, men kun peges på, at tilkomsten
af de statslige advokatkontorer over hele Sverige og de bestræbelser,
der måtte blive udfoldet for at gøre disse ikendt, gør det rimeligt at
tage den privatpraktiserende advokatstands forhold op til revision. Både
når det gælder advokatvirksomhedernes størrelser og organisationsform
samt advokatstandens og dens medlemmers holdning til reklame- og
public-relation virksomhed, er nye signaler og nye tanker nødvendige.
Koncentration af advokatvirksomhederne i større enheder eller advokat-
kollektiver, anvendelse af aktieselskabsformen samt gennemførelsen af
en målrettet reklameaktivitet og public-relation virksomhed bliver for-
mentlig løsenet. En retshjælpsreform bør være det naturlige udgangs-
punkt for at søge advokaterne stærkere placeret i det brede, retssøgende
publikums bevidsthed.

En sammenfatning af den i dette kapitel foretagne gennemgang af
problemerne omkring retshjælpens organisation fører til opstillingen af
følgende teser:

1) Den offentlige retshjælp bør som hovedregel, jvf. dog nedenfor under
4), ydes af advokater. I retssager bør reglen være undtagelsesfri.

2) a) Retshjælpsklientelets interesser skal varetages på samme måde
som advokaternes øvrige klienters interesser, og vederlaget for
retshjælpen skal fastsættes således, at dette bliver en realitet.

b) Der tiltrænges navnlig under en udvidet offentlig retshjælps-
ordning en større indsats fra advokatside.

3) Der bør gives løbende information til offentligheden gennem presse,
radio og fjernsyn samt på anden måde om, hvornår og hvordan rets-
hjælp ydes, samt hvorledes den opnås.

4) Offentlige retshjælpsordninger bør udformes således, at bestående
retshjælpsinstitutioner kan bevares og eventuelt udvides efter behov.
Tosporede systemer med retshjælp gennem advokater og retshjælps-
kontorer bør bevares, og de to retshjælpsformer stilles på lige fod.
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5) Etablering af flere offentlige retshjælpskontorer bør vente, indtil det
gennem yderligere undersøgelser og forsøgsordninger er klarere belyst,
om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at dække behovet for
juridisk førstehjælp ved etablering af flerstrengede rådgivningskon-
torer med social, psykologisk, medicinsk og juridisk sagkundskab, og
lade resten af retshjælpsbehovet dække af advokater og retshjælps-
institutioner.

6) Etablering af statsdrevne, almene advokatkontorer i konkurrence med
de privatpraktiserande advokater synes at støde på afgørende betænke-
ligheder og må frarådes.

VII. Hvem beslutter, om retshjælp skal ydes?

Problematikken i dette spørgsmål hænger i nogen grad sammen med
interesseprøvningen, som er omtalt ovenfor. I det omfang, hvori rets-
hjælp er betinget af, at den retshjælpssøgende har en rimelig interesse
i at få prøvet spørgsmålet ved domstolene, er det formentlig bedst
stemmende med retssikkerhedshensyn, at det ikke er den domstol, som
eventuelt senere skal dømme i sagen, der afgør, om den pågældende
skal have retshjælp.

Dette retssikkerhedshensyn gør sig ikke gældende i offentlige straffe-
sager. I disse sager har enhver krav på at få en forsvarer uden hensyn
til sagens art — i Danmark dog bortset fra politisager, altså de mindre
straffesager, i 1ste instans og visse andre tilfælde — og uden hensyn til
økonomisk trang. Heller ikke i de tilfælde, hvor der er hjemlet en
speciel adgang for domstolene til beskikkelse af advokat (ægteskabs-
sager, fadersfcabssager, umyndiggørelsessager og adhæsionssager), giver
sådan beskikkelse anledning til problemer.

Om bevilling af inden- eller udenretlig retshjælp uden for straffe-
sager og visse specielle sager skal ske gennem administrationen — f.eks.
som i Danmark og Norge af justitsministeriet og eventuelt ad mandatum
af amterne — eller gennem særlige nævn, er vel principielt uden større
betydning, når blot der skabes sikkerhed for, at der opnås en ensartet
praksis, og at den eller de kompetente myndigheder inden for de i loven
afstukne rammer udøver deres skøn liberalt, således at de retshjælps-
søgende føler, at de har rimelig adgang til at opnå retshjælp.

Det kunne i denne forbindelse være naturligt at overveje, om der
eventuelt burde være mulighed for rekurs fra den kompetente myndig-
hed i tilfælde, hvor retshjælp nægtes. I Danmark kan rekurs af den
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stedlige overøvrigheds afgørelse foretages til justitsministeriet. I Norge
ligger kompetencen hos justitsministeriet selv, således at der ikke er
basis for nogen rekurs. I Sverige åbner det nye lovforslag mulighed
for rekurs til den såkaldte Centralmyndighed. Det er vel endnu ikke
helt fastlagt, hvad »Centralmyndigheden» er, men det synes at være
tanken at benytte det centrale administrative organ, som er ved at blive
nedsat til administration af domstolene.

I de tilfælde, hvor beskikkelser meddeles af en administrativ myndig-
hed uden rekursmulighed, og eventuelt også i andre tilfælde, kunne
der være spørgsmål om at instituere den sidste rekursinstans i form
af et klagenævn med repræsentanter for domstolene, administrationen,
advokaterne og folketinget.

Kompetencen til bevilling af retshjælp ligger i dag forskellige steder,
alt efter hvilken form for retshjælp der er tale om.

Forsvarere i kriminelle sager beskikkes af retten. Den domstol, der
behandler sagen, må være nærmest til at beskikke forsvareren, idet der
stort set kun er tale om en ekspedition. Forsvareren skal beskikkes. I de
tilfælde, hvor der ikke er fremsat ønske om en bestemt angivet forsvarer,
råder domstolen over en liste med advokater, der virker som forsvarere
ved retten. Det er herefter blot et spørgsmål om at registrere, at en
bestemt advokat er blevet udpeget som forsvarer.

I det svenske PM-forslag til ny retshjælpslov ville man lade rets-
hjælpsmyndigheden beskikke også forsvareren i straffesager; men det
mødte stærk modstand, hvorfor spørgsmålet om beskikkelse af forsvarer
blev taget ud af forslaget, således at det stadig som tidligere reguleres af
bestemmelserne i rättegångsbalken, der blot er rettet til i overensstem-
melse med de principper, som har fundet udtryk i forslaget til ny rätts-
hjälpslag.

Der vil formentlig i alle nordiske lande være almindelig enighed om,
at det er den domstol, der behandler sagen, der bør beskikke forsvareren
og bagefter fastsætte hans salær. Det må dog bemærkes, at salæret i
Sverige, skønt det fastsættes af domstolen, skal fastsættes i overens-
stemmelse med de takster, som Centralmyndigheden forordner.

Også den indenretlige juridiske bistand i andre sager end straffesager
ydes af advokater, enten privatpraktiserende eller, hvis det svenske
reformforslag gennemføres, tillige advokater fra det almene advokatkon-
tor. Det forudsættes, at de jurister, der er ansat på de offentlige advokat-
kontorer, er advokater — eller uddanner sig til advokater.

Under de nugældende regler er det i Sverige, Finland og Danmark
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domstolene, der beskikker den juridiske bistand — advokaten — når
der er bevilget fri proces. I Norge beskikkes advokaten, bortset fra
i højesteretssager, af fylkesmanden.

Den adgang til at bevilge fri rättegång, som efter de svenske regler
også tilkommer domstolen selv, har ikke ud fra retssikkerhedshensyn
givet anledning til større betænkeligheder, da der efter den nugældende
svenske praksis ikke foretages nogen interesseprøvning af betydning
forud for meddelelsen af fri proces. Som anført ovenfor vil det nye
forslag til offentlig retshjælp imidlertid indføre regler om interesse-
prøvning også i Sverige. Til gengæld er det efter forslaget ikke længere
domstolene, der bevilger retshjælp, og en mulig konflikt undgås derfor.

Det svenske forslag synes at give en relativt smidig løsning. Man
kan efter dette søge bistand hos en advokat eller anden jurist på (privat
eller alment) advokatkontor eller hos andre egnede personer, som ville
kunne udpeges til at bistå den retshjælpssøgende. Det er ikke nød-
vendigt at indsende nogen ansøgning om retshjælp eller i øvrigt fore-
tage andre skridt end blot at henvende sig til den pågældende, hvis
bistand man søger, sålænge udgifterne ved bistanden ikke overstiger
det omkostningsbidrag, den retshjælpssøgende selv skal erlægge. Dette
gælder dog ikke, når et dødsbo søger retshjælp, idet der da ikke er
noget fast omkostningsbidrag.

Denne regel indebærer foruden det administrative besvær, der spares,
også den fordel, at advokaten eller medarbejderen ofte kan forberede
— eller i hvert fald undersøge mulighederne for at føre — en retssag,
uden at det er nødvendigt at gå til den retshjælpsbevilgende myndighed
først.

Hvis omkostningerne ved bistanden, vel navnlig i tilfælde af retssag,
overstiger omkostningsbidraget, må der efter det svenske forslag søges
om retshjælp. Denne ansøgning indgives til det lokale retshjælpsnævn,
som er et uafhængigt organ sammensat af 5 medlemmer, hvoraf for-
manden, som skal have dommererfaring, udpeges af Kongen. Dernæst
skal to medlemmar være advokater, som udpeges af Sveriges Advokat-
samfund og repræsenterer henholdsvis de privatpraktiserende advokater
og de almene advokatkontorer. Endelig skal de to sidste medlemmer
af nævnet blot være myndige, svenske statsborgere. Retshjælpsnævnet
skal prøve, om de økonomiske og materielle betingelser for ydelse af
retshjælp er til stede, beregne omkostningsbidraget og i fornødent fald
beskikke bistand. Det skal altså i modsætning til den hidtil gældende
ordning ikke længere være domstolene, der bevilger retshjælp og beskik-
ker advokatbistand.
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De beføjelser, der foreslås tillagt retshjælpsnævnet, må ses på bag-
grund af den planlagte omskabelse af retshjælpsanstalterne til almene
advokatkontorer og etablering af sådanne overalt i Sverige. Retshjælps-
nævnets karakter af selvstændigt organ og dets sammensætning skulle
formentlig rumme nogen garanti mod den abstrakte risiko for, at
nævnet i sin administration af retshjælpen kommer til fortrinsvis at
beskikke advokater fra de almene advakatkontorer. Det må dog stadig
betragtes som en betænkelig, principielt uønskværdig ordning, at et
organ, som er undergivet den statslige Centralmyndighed, ved valget
af den bistand, som skal yde retshjælp til de retshjælpssøgende, skal
vælge mellem de statsansatte advokater, som alligevel skal aflønnes
af staten, og de privatpraktiserende advokater. Det havde været at
foretrække, om domstolene eller i hvert fald et organ, som ikke også
på andre punkter havde funktioner at udøve i retshjælpen, havde fået
tillagt kompetencen til at beskikke bistand.

Når den ønskede retshjælp består i udenretlig bistand, er det i Dan-
mark og Norge den rådsøgte advokat selv, der afgør, om betingel-
serne for at yde retshjælp er til stede. I Norge gælder dette dog kun,
hvis sagen kan klares ved én konsultation, og denne i øvrigt er af mere
enkel beskaffenhed. Bortset fra sådanne tilfælde skal fylkesmandens
godkendelse af, at rådgivningen ydes, indhentes.

Det svenske forslags bestemmelser om almen retshjælp indebærer,
at også den udenretlige retshjælp skal bevilges af retshjælpsnævnene,
dog således at der, som allerede tidligere omtalt, er skabt mulighed for,
at retshjælpen kan gives uden retshjælpsnævnets beslutning, sålænge
bistanden holder sig inden for rammerne af den retshjælpssøgendes
maksimale omkostningsbidrag. Er der alene tale om den »kortere råd-
givning», som er nævnt i forslagets § 41, meddeles denne af advokater
og af de almene advokatkontorer uden forudgående beslutning af rets-
hjælpsnævnet.

Det foran anførte om kompetencen til beskikkelse af retshjælp giver
anledning til formulering af følgende teser:

1) Der bør med det svenske forslag som forbillede gennemføres regler,
som forenkler retshjælpsadministrationen ved at lægge kompetencen
til at bevilge offentlig retshjælp inden for visse økonomiske ramme-
beløb hos advokaterne selv, respektive retshjælpskontorerne.

2) I hvert fald hvis det offentlige etablerer og driver almene advokatkon-
torer, bør kompetencen til at bevilge retshjælp, beskikke advokat-
bistand og fastsætte vederlaget herfor ikke lægges hos én og samme
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administrative myndighed. Det må anses for bedst stemmende med
retssikkerheden og opretholdelsen af en fri og uafhængig advokat-
stand, at kompetencen til at beskikke advokat og fastsætte vederlaget
i alle sager lægges hos domstolene, eventuelt med rekurs til en særlig
klageret.

VIII. Hvorledes fastsættes vederlaget for den ydede retshjælp?

Det almindelige princip for fastsættelsen af vederlaget er ved sager,
der verserer for domstolene, at den domstol, for hvilken sagen behandles,
fastsætter vederlaget. Dette gælder, såvidt vides, i alle de nordiske
lande. Denne ordning erkendes vel af de fleste som værende i det
store og hele tilfredsstillende og opretholdes da også i det svenske reform-
forslag, som dog forudsætter, at der administrativt fastsættes takster,
som skal anvendes ved vederlagets udmåling.

Den retshjælp, som ydes af retshjælpsanstalterne i Sverige og Fin-
land samt retshjælpskontorerne i Danmark, er vederlagsfri i forhold
til de retshjælpssøgende. Udgifterne til disse institutioners drift dækkes
af offentlige eller private midler.

I de tilfælde, hvor der ydes udenretlig retshjælp i Sverige af de
advokater, der er tilsluttet Jämtlandssystemet, betales honoraret til advo-
katen af vedkommende landsting og fastsættes i overensstemmelse med
sædvanlige salærtakster.

I Norge fastsætter fylkesmanden det salær, som tilkommer advokaten
for bistand ydet i henhold til fritt rettsråd-ordningen. Advokaten skal
selv fremsætte forslag til fastsættelse af salæret og vil herved normalt
følge almindelige salærtakster, for så vidt sådanne findes.

For Danmarks vedkommende er der som tidligere omtalt i retshjælps-
bekendtgørelsen fastsat bestemte takster for det vederlag, som skal betales
for ydelsen af juridisk bistand i de dagligdags juridiske anliggender, som
er omhandlet i bekendtgørelsen. De gældende takster er kr. 80.— pr.
sag og i visse tilfælde yderligere kr. 80.— pr. sag.

Selv om den danske, udenretlige retshjælp er begrænset til dag-
ligdags sager, er det utvivlsomt, at den bistand, der kan ydes inden for
rammerne af det stipulerede bidrag pr. sag, 80 kr., er såre beskeden.
Selv i banale sager vil alene den tid, der medgår til at gennemgå sagen
med klienten, foretage de nødvendige notater samt udføre eventuelle
ekspeditioner, involvere et tidsforbrug og pådrage omkostninger, som
gør salæret utilstrækkeligt. Medfører sagen blot nogen brevveksling
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eller en forhandling med den anden part i sagen, bliver forholdet endnu
grellere. Man opnår ved en generel fastsættelse af salærer af denne
størrelse enten, at der udføres det nødvendige, kvalificerede arbejde for
et rent symbolsk vederlag, eller at arbejdet reduceres til et utilfreds-
stillende niveau og omfang for blot nogenlunde at komme til at stå i
et passende forhold til salæret. Resultatet er i det ene tilfælde, at
advokaterne, medmindre et særligt engagement i dette arbejde fore-
ligger, af økonomiske grunde må opgive at arbejde med sådanne rets-
hjælpssager, og i det andet tilfælde, at arbejdet bliver et nødtørftigt
udført venstrehåndsarbejde, og at de retshjælpssøgende ofte efterlades
med et indtryk heraf.

Etableringen og gennemførelsen af en tilfredsstillende retshjælps-
ordning baseret på advokaters medvirken står og falder med, at veder-
laget for arbejdet fastsættes på en sådan måde, at det bliver økonomisk
forsvarligt for advokatstanden at beskæftige sig med området. Det
må, også set i forhold til retshjælpsklientelet forekomme stødende og
uheldigt, dersom arbejde af denne art klassificeres på en sådan måde,
at taksterne for dette på forhånd er fastsat lavere end det vederlag, som
normalt ville blive beregnet for disse sager.

Man må bort fra den tankegang, at de, der beskæftiger sig med
ydelse af retshjælp, formodes at have en social eller idealistisk holdning,
som medfører, at arbejde af denne art bærer lønnen i sig selv, således
at det økonomiske vederlag træder i baggrunden. Bistand i retshjælps-
sager må som et almindeligt gældende og praktiseret princip betales
på samme måde som den bistand, der ydes til andre klienter. I Danmark
har dette synspunkt da også vundet principiel anerkendelse gennem rets-
plejelovens bestemmelse i § 336, c) om, at der tilkommer advokaterne
et passende salær i fri proces sager. Denne regel fortolkes i overens-
stemmelse med den danske fri proces- og retshjælpsbetænknings anvis-
ning, således at domstolene ved salærfastsættelsen tager udgangspunkt
i de af det Danske Advokatsamfund fastsatte, generelle proceduretakster.
Der vil forhåbentlig kunne vindes forståelse for, at også fastsættel-
sen af vederlaget til advokaterne for den udenretlige retshjælp må
ske således, at arbejdet honoreres på samme måde som arbejdet for
andre klienter.

Det svenske reformforslags bestemmelser om ydelse af rådgivnings-
bistand i praktisk taget alle retlige anliggender og til alle retssubjekter
for et honorar på 50 kr. rammes, hvad vederlaget angår, af den ovenfor
anførte kritik af de danske takster.
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Det ovenfor anførte må ikke opfattes som en generel afstandstagen
fra benyttelse af takster som vejledende ved fastsættelse af vederlaget
for udførelse af retshjælp i visse ensartede grupper af sager, men takster-
nes karakter af vejledende må betones, ligesom det må præciseres, at
taksterne både kan og skal fraviges, dersom deres anvendelse i det
enkelte tilfælde måtte føre til et for den retssøgende eller den bistand-
ydende urimeligt resultat.

På basis af foranstående betragtninger kan de nedennævnte teser
opstilles:

1) De i den danske retshjælpsbekendtgørelse fastsatte enhedstakster
(80 kr. og 160 kr.) for rådgivning og sædvanlige, skriftlige henvendelser
i forbindelse hermed m.v. er utilstrækkelige og uhensigtsmæssige.
Den i det svenske reformforslag fastsatte enhedstakst for konsulta-
tion (50 kr.) synes at måtte bedømmes på tilsvarende måde.

2) Vederlaget for bistand ydet under offentlige retshjælpsordninger bør
fastsættes efter samme regler som juridisk assistance til andre.

3) Fælles vejledende honorarregler for ensartede sager bør udarbejdes
efter forhandling med repræsentanter for domstolene, advokaterne
og myndighederne med udgangspunkt i de gældende honorarregler
og honorarkutymer.

IX. Retshjælp og retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikring er efterhånden blevet indført i de nordiske lande
efter stort set samme retningslinier.

Det er et standende spørgsmål i erstatningsretten, om denne kan
overflødiggøres af forsikringsretten. Kan man også lade private eller
statslige forsikringsordninger varetage retshjælpen? Dette er nu i hvert
fald ikke muligt under den form, de gældende forsikringer har. Rets-
hjælpsforsikringen er bygget op i tilslutning til og som et supplement
til den indenretlige retshjælp, og ordningen ville ikke kunne fungere»
hvis den skulle dække ethvert behov for retshjælp.

Det er uden videre klart, at retshjælpsforsikringer hvilende på et
frivilligt grundlag ikke kan træde i stedet for en offentlig retshjælps-
ordning. Det vil formentlig først og fremmest være de mindstbemidlede,
som ikke tegner de fornødne forsikringer. Hermed ville retshjælpen
være unddraget dem, der har mest behov for den. På et enkelt område
er forsikringen ganske vist tvungen, nemlig retshjælpsforsikringen i
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forbindelse med motorkøretøj sforsikringer, idet ansvarsforsikringen, til
hvilken retshjælpen er knyttet som et tillæg, er lovpligtig. Der er
imidlertid her tale om et begrænset område, hvor det er muligt at etablere
et sanktionssystem, som gør, at ordningen kan gennemtvinges.

Hvis man i konsekvens heraf ville gøre retshjælpsforsikringer lov-
pligtige ligesom de sociale forsikringer og lade dem dække det område,
som retshjælpen omfatter i dag eller skal omfatte efter det svenske
forslag, ville præmieberegningen for det første støde på vanskeligheder.
Men en obligatorisk, statslig retshjælpsforsikring ville i realiteten ikke
afvige fra en offentlig retshjælpsordning, hvor udgifterne til retshjælpen
dækkes af statskassen. Forskellen ligger alene i den måde, hvorpå
udgiftsdækningen tilvejebringes. Under en forsikringsordning skaffes
midlerne helt eller delvis gennem en præmiebetaling. Ved den ikke
forsikringsmæssigt opbyggede retshjælp betales udgifterne over de skat-
ter og afgifter, som det offentlige opkræver.

Det må vel dernæst anerkendes, at det naturlige område for en for-
sikring er at tjene som et supplement til den retshjælp, som samfundet
finder, at enhver med økonomisk trang har krav på. Om der af forsik-
ringsselskaberne skal opkræves særlig præmie for denne ekstra dæk-
ning, er for så vidt uden betydning, så længe det ligger fast, at de ube-
midledes og mindstbemidledes ubetingede dækningsbehov er tilgodeset
gennem den statsligt organiserede og financierede retshjælp.

Ved bedømmelsen af, om de eksisterende retshjælpsforsikringer gør
tilstrækkelig fyldest som supplement til de nuværende retshjælpsord-
ninger, falder det i øjnene, at forsikringerne opererer med selvrisici, der
er ganske høje for de mindstbemidlede, idet forsikringstageren selv skal
"betale 10 °/o af omkostningerne og mindst 400 kr.

Forsikringen er, som allerede ovenfor beskrevet, opbygget som et
supplement til reglerne om fri proces, idet forsikringstagerne, såfremt
de opfylder de økonomiske betingelser for at søge fri proces, hvilket jo
ca. 80—85 °/o af den danske befolkning gør, skal søge sådan fri proces.
Nægtes fri proces, uanset at de økonomiske betingelser er opfyldt, dækker
forsikringen som udgangspunkt ikke.

Dette betyder også, at forsikringen gør forskel på de mindrebe-
midlede og de sidste 15—20 % af befolkningen, idet disse kan opnå
forsikringsdækning uden at skulle godtgøre, at der er rimelig anledning
til at føre proces. Man går ud fra, at dels bestemmelsen om selvrisikoen,
dels det almindelige vilkår i policen om, at forsikringen kun dækker,
når omkostningerne er afholdt med rimelig grund, udgør en tilstrække-
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lig hemsko over for urimelige processer. For de højeste indtægtsgrupper
er selvrisikoen dog næppe særlig afskrækkende.

Principielt dækker forsikringen alle arter af sager, som ville kunne
indbringes for de almindelige domstole. Forsikringen dækker da egne
og modparten tillagte sagsomkostninger. Dette sidste er vel nok for-
sikringens største gode.

Vigtige grupper af sager undtages imidlertid fra forsikringen. Dette
gælder således:

a) Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse, både som erhvervsdri-
vende og som arbejdstager.
I praksis vil indenretlig retshjælp til den selvstændige erhvervs-
drivende som regel blive nægtet, mens arbejdstageren ofte kan få
fri proces. Når området er undtaget fra forsikring, beror det på,
at man befrygtede et stort antal af denne type sager, og såfremt disse
skulle medtages, ville selskaberne ikke kunne yde forsikringsdæk-
ningen uden ekstra præmiebetaling. I det svenske forslag til rets-
hjælpslov har man som tidligere nævnt som hovedregel ikke villet
give de selvstændige erhvervsdrivende retshjælp.
Retsh j ælpsf or sikringen i forbindelse med motorkøretøj sf or sikringen
dækker derimod også tvister opstået i forbindelse med sikredes
erhvervsudøvelse, såfremt tvisten angår skade opstået under kørslen.
Derimod er tvister ved f.eks. køb og salg af køretøjet ikke dækket,
hvis der er tale om et erhvervsmæssigt køretøj.

b) Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål.
Det er en mangel, at der ikke kan ydes retshjælp i sådanne sager.
Som nævnt rådes der efter det svenske forslag til retsh jælpsref orm
bod herpå. Men i Danmark kan man hverken gennem reglerne om
fri proces eller ad forsikrings vej en få retshjælp i disse sager.

c) Inkassosager mod den sikrede, når fordringens rigtighed og størrelse
er ubestridt.

d) Injuriesager.
e) Separations- og skilsmissesager for administrationen samt i 1ste instans

for domstolene.
Disse sager vil sjældent pådrage omkostninger, som overstiger selv-
risikobeløbet 400 kr.— Separations- og skilsmissesagerne for dom-
stolene er i øvrigt i en vis udstrækning i Danmark dækket af en
ordning, som minder om fri proces, uden at der dog opstilles de sæd-
vanlige trangs- og interessekriterier.

f) Skiftesager, idet omkostningerne ved skifte og bodeling naturligst
opfattes som en boomkostning.

27
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g) Sager om forældremyndighed og underholdspligt, idet også disse

sager ligesom separations- og skilsmissesager er dækket af tilfreds-

stillende regler om »fri proces».

En dækning, som er undtaget såvel efter de gældende fri proces

ordninger som efter retshjælpsforsikringerne, er sikredes egne rejseom-

kostninger og tabt arbejdsfortjeneste. Her er et klart tilfælde, hvor en

forsikringsdækning ville være ønskelig som et værdifuldt supplement

til retshjælpsordningen. Sammenfattende kan det om de bestående rets-

hjælpsforsikringer udtales, at disse vel rummer fordele for alle for-

sikringstagere, men dog mest for den gruppe forsikringstagere, der af

økonomiske årsager ikke kan få fri proces.

En reform af den offentlige retshjælpsordning som f.eks. den, der

indeholdes i det svenske reformforslag, vil nødvendiggøre, at de eksis-

terende retshjælpsforsikringer må optages til revision. Det må for

det første overvejes, om de forsikringstagere, der ifølge forslaget

Skal betale omkostningsbidrag til dækning af udgifterne ved den rets-

hjælp, som ydes dem, kan få udgifterne hertil forsikringsmæssigt af dæk-

ket. Problemet må ses i sammenhæng med selvrisikobestemmelserne,

og størrelsen af de nugældende selvrisikobeløb må vurderes i lyset af

de hidtil indhøstede erfaringer.

Dernæst forekommer det rimeligt, om man, ligeledes under hensyn

til de erfaringer, der er opnået i den periode, retshjælpsforsikringerne

har været i anvendelse, så nærmere på, om det ikke skulle være muligt

at ophæve eller dog i hvert fald indskrænke visse af de undtagelses-

bestemmelser, som man indføjede i policerne, bl.a. af frygt for at for

lempelige ordninger skulle give anledning til et for stort antal sager.

Det ville f.eks. være at stor betydning, hvis i hvert fald arbejds-

tagernes tvistigheder samt separations- og skilsmissesager for administra-

tionen og ved domstolene også i 1ste instans kunne tages med under

forsikringsdækningen. Det samme gælder tvister med myndigheder i

skatte- og afgiftsspørgsmål, i hvert fald sådanne, der indbringes for

domstolene.

Forsåvidt angår spørgsmålet om retshjælpsforsikring for erhvervs-

drivende må det fremhæves, at der formentlig foreligger et stigende behov

for en sådan forsikring. Selv de mest avancerede, offentlige retshjælps-

ordninger vil kun i meget begrænset omfang give mulighed for bistand

til erhvervsdrivende. Det må derfor hilses med tilfredshed, at der såvidt

vides er bestræbelser i gang fra forsikringsside for at skabe en speciel

retshjælpsforsikring for erhvervsdrivende.
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X. Afsluttende bemærkninger.

Den i de foregående kapitler indeholdte redegørelse for retshjælpens
former og principper gør ikke krav på at give nogen udtømmende omtale
af de behandlede hovedspørgsmål. Det er derfor vel tænkeligt, at frem-
stillingen på visse punkter vil virke ufuldstændig, ligesom det ikke
kan udelukkes, at der på grund af manglende eller utilstrækkeligt
kildemateriale ved gengivelsen af regler eller praksis i et eller flere
af de nordiske lande kan være indløbet fejl eller unøjagtigheder.

De udviklede teser og hovedsynspunkter må ikke opfattes som ende-
gyldige sandheder og principper, men alene som oplæg, der kunne ægge
til overvejelse og kritik under den forestående drøftelse af emnet.

Det naturlige udgangspunkt for fremstillingen har været dansk ret,
men de omfattende og beundringsværdigt grundige forarbejder og ana-
lyser, der ligger til grund for det svenske reformforslag, har virket
befrugtende og inspirerende.

Det siges ofte, og ikke uden en vis føje, at jurister i kraft at tradi-
tion, uddannelse, milieu og deres stadige arbejde med, hvad der er
gældende ret, nærer en vis forkærlighed over for det bestående og
udviser en inerti over for det nye og ukendte. En og anden kunne måske
derfor være tilbøjelig til at se med skepsis på retshjælpsref ormer og
betragte disse som et tidens modelune, et nyt tilbud om service i vel-
færdsstatens hellige navn. En sådan betragtning bunder i en mangel
på forståelse af samfundsudviklingen blot i de sidste 10—15 år. Navn-
lig den økonomiske vækst, velstandsstigningen og den kraftige forøgelse
af antallet af personer med højere eller forbedret uddannelse har ført
en uhørt kraftig samfundskritisk holdning med sig og resulteret i en
nedbrydning eller omformning af en række dogmer, der hidtil har været
anset for urørlige eller urokkelige. Hvad specielt den juridiske uddan-
nelse og juristerne angår, lyder ikke sjældent kritik af uddannelsens
og standens isolation og mangel på samfundsmæssigt engagement.

Det er den samme udvikling, som har accentueret ønsket om en
retshjælpsref orm i erkendelsen af, at tilværelsen i takt med forbed-
ringen af de økonomiske kår bliver mere og mere kompliceret for den
enkelte, også i retlig henseende.

Det ville dog være lykkeligt, om adækvate reformer eller ændringer
af den offentlige retshjælp måtte blive gennemført i de nordiske lande i
de kommende år uden brud med værdifulde retstraditioner og uden
kontroversielle nydannelser, samt således at det ikke med skygge af ret vil
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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.


