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Referenten, ordföranden i arbetsdomstolen Hákon Gudmundsson
(Reykjavik):

Når man diskuterer fri sakförsel og andre beslektede spörsmål så er
det på en viss mate mindre gunstig at referenten kommer fra Island.

Som kjent er det islandske folket svært fåtallig, ikke mer enn ca.
160 tusen og helt til ut i dette hundreåret bodde störstedelen av folket
på spredte bondegårder.

Nå er disse samfunnsforholdene riktignok ikke lenger for hånden.
Men kjöpstedene er likevel enda små, og når en ser bort fra landets
hovedstad, er det bare en by som har mere enn 8 tusen inbyggere; i de
andre er tallet ennu mindre.

Denne fåtalligheten og den spredte bebyggelsen i landet har gjort sitt
til at forsk j eilige problemer, som forekommer hos större nas joner, i sam-
band med almenhetens forhold til lov og rett, har lätt seg mindre merke
i mitt heimland.

I de seinere år kan man dog likevel legge merke til noen av de karak-
teristiske dragene som er kjente i de landene hvor det er större folke-
tetthet og större byer og nu regner det også årlig over folket lover, regle-
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manger og forskrifter, så det stadig blir vanskeligere for almenheten å
orientere seg om hva som er lov i landet. Som folge av dette öker
behovet for en lett tilgj engelig orientering i rettsreglenes villniss, og en
må kunne regne med at tiden nu snart er inne til å reise noen institu-
sjon som tar seg av almen rettshjelp, idet denne ikke ennu har vært
organisert i Island.

På den ann en side har det længe vært hjemmel til å gi ubemidlede
fri sakförsel og det gis hvert år noen slike bevillinger.

Men grunnen til at jeg kommer inn på disse spörsmålene er den at
jeg finner det naturlig at også rettshjelpen blir brakt på tale når en er
inne på spörsmålet om fri sakförsel, for disse to er jo begge grener på ett
og samme tre: styremaktenes strev for at alle samfunnsborgere skal få
nyte samme rett av landets lover, hvordan de enn er ökonomisk stilte.
Og dersom det er rettferdig og sjölvsagt att fattige får pengebidrag til å
få prövd sin lovlige rett for domstolene — noe som alle tör være enige
om — da er det ikke noen mindre grunn til, slik samfunnsforholdene er,
at disse same menneskene får gratis hjelp i forskj eilige spörsmål som
gj elder den enkeltes retshandler, rettigheter og plikter i det daglige liv.
Dette synpunktet har og vært anerkjent i praksis både her i Norden og
i andre land.

Ettersom jeg ser det, kan det og nevnes andre grunner til stötte for
at det er fornuftig, samfunnsmessig sett, at almenheten har lettest mulig
adgang til opplysninger om sin rett og sine plikter alment, og i enkelte
spörsmål.

Vi lever i dag i en tid da diktatoriske retninger kappes om å få
makten over folks tenkesett og prover hypnotisere menneskene til å la
seg lede av diktatur, m.a. med å vekke deres mistenksomhet og tvil på
den demokratiske samfunnsordningen og blase til liv for den tro, at
demokrati ikke er annet enn et skalkeskjul for vonde kapitalister, om
en kan si det slik. Mot denne agitasjonen er kunnskapen om hvad som
er lov og rett av stor betydning, for den virker til å gi den enkelte
kjensle av, att lovene er i demokratiske land gitt med helhetens inte-
resser for öyet, og at de er blitt til for å skaffe borgerne like stor rett
i det landet som de bygger. En grei adgang til svar på de spörsmålene
som melder seg for tanken i de daglige problemer om rett og plikter er
netop egnet til å framelske en slik kjensle og gjör det lettere for (den
enkelte) å kjenne seg hjemme i landets lover. Dette skaper igjen en
sikkerhetskjensle, som medförer respekt for rettferdighet — lov og rett.

Jeg ser det derfor slik at en også bör ha disse momentene for seg
når en skal vurdere nödvendigheten av rettshjelpen.
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Det synes meg naturlig å inndele utomprosessuell rettshjelp i to
grupper:

a. Almenne juridiske opplysninger, og
b. Juridisk assistanse på grunn av retshandler og andre slike forhold

uten at det er tale om noen prosess.
Etter min mening burde adgangen til almenne juridiske opplysninger

være svært lettvint, og de institusjonene som skulle ha med det å gjöre,
burde gi slike opplysninger uten altfor stort hensyn til Ökonomien til den
som ber om dem, ettersom denne tjenesten skulle være et ledd i den
interessen som samfunnet skulle ha av at dets borgere gjorde klart for
seg den kjensgjerning at lovene skal være borgernes forbundsfelle i
deres daglige samkvem.

Når det derimot gjelder direkte juridisk assistanse, ville den ventelig
bare bli gitt til folk som har dårlig ökonomi. Likevel skulle det kan-
sk je være grunn til å ikke ta altfor strengt på dette, men heller la dem
som måtte ha noe til overs betale et passende honorar for den gitte
assistansen.

Det retter seg ventelig mye etter forholdene i hvert enkelt land hvor-
dan denne hjelpen er organisert; og i samsvar med egen kompet anse skal
jeg her avholde meg fra å legge ut på viddene. Det skal bare under-
strekes at den anordningen som er omtalt i mine teser, er sett i forhold
til lokale tilhöve i mitt eget heimland.

Men hvordan enn denne virksomheten er organisert, om den blir
drevet av frivillige sammenslutninger med stötte fra stat og kommuner,
eller om det er kommunene selv eller endog staten som står bakom den,
så er det både naturlig og i virkeligheten selvsagt at en söker å ha best
mulig samarbeid med advokatstanden. Det er her tale om et spörsmål
som på mange mater angår dens virksomhet og det kan påpekes at i noen
land har nettopp advokaternes organisasjoner gjort saken til sin. I
samband med dette kan nevnes at i England er det den juridiske organi-
sas jonen The Law Society, som har den överste ledelsen og iverksettel-
sen av almenn rettshjelp og fri sakförsel. Amerikanske sakförere har
også åpne öyne for den samfunnsmessige betydningen av almenn retts-
hjelp, og det er ikke bare de fattigstes interesser som ligger dem på
hjertet. De anser det og heldig både for den enkelte og samfunnet at
også de som har midler til å betale for seg, får stötte til å rådspörre lov-
kyndige folk om sine problemer. De amerikanske Bar Associations har
derfore organisert en opplysningsvirksomhet som særlig har til oppgave
å hjelpe denne delen av befolkningen, og det heter at de erfaringer den
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har gitt er gode, ikke minst i de större byene, med over hundre tusen
innbyggere.

Denne deltakelsen fra advokaternes side er både naturlig og selvsagd.
Advokatens stilling i samfunnet er nettopp den at han likesom domme-
ren bör være rettferdighetens tjener. Hans råd og lovkyndighet kan ha
mye å si for hvilken idé den som rådspör ham får om verdien av lov og
rett. Det spiller derfor en stor rolle for samfunnet at advokaterne ikke
bare har god lovkunnskap å fare med, men også den forstanden og den
ansvarsfölelsen som er interessert i at retten skal råde.

Det er like vel hverken gitt den almenne rettshjelpen eller advokat-
standen å hindre at mennesker, både rike og fattige, må legge sine tviste-
mål fram for domstolene. Det trengs derfor et rettssystem som forener
de to tingene:

1) å trygge en rettferdig avgjörelse i domssaker, og
2) likevel være slik inrettet at det er ökonomisk mulig for almen-

heten å ha nytte av det.
Selvsagt er den ting — som for övrig ikke er oppe til diskus jon her

— at prosessreglene er slik laget at en kan stole på at sannheten kommer
fram i hver sak. På den annen side må en heller ikke glemme i denne
fartens og de raskt avsluttete forretningers tid at det ofte ikke har
mindre stor betydning at ekspedisjonen av domssaker ikke utsettes
upassende lenge, og stundom kan folk kanskje foretrekke en hurtig
avgjörelse, selv om de da ikke får all den rett de har krav på, enn å
måtte vente i måneder eller år på den fulle og hele rettferdighet; for
liksom Warren, presidenten for Höyesterett i De forente stater, har
uttrykt det, så er Justice delayed often Justice denied.

Men hvordan det nå enn forholder seg med denne siden av retts-
utövelsen, så må det alltid bli noen utgifter ved saksökning. Lang
anröynsle har derfor synt og sannet at det er nödvendig at de fattigste
får noen ökonomisk hjelp.

Spörsmålet blir da om de någjeldende reglene for fri sakförsel er
blitt så avlegs at de ikke tilfredsstiller tidens krav og at det av den
grunn er påkrevd å ta opp andre metoder eller praktisere andre regler
enn de som hittil har gjeldt.

Som jeg var inne på til å begynne med, er forholdene i heimlandet
mitt slik at det er noe vanskelig for meg å gi större og anröynslerikere
nasjoner råd i disse spörsmålene. Men når det gjelder islandske lokale
forhold, så har erfaringens dom ikke gitt foranledning til krav om å
företa endringer i de gjeldende regler for å yte fri sakförsel, og i et nytt
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framlegg til tvistemålslov, som ble forfattet for halvannet år siden, er
det ikke tätt sikte på noen forandringer i de någjeldende regi ene for fri
prosess, og det til tross for at dette framlegget inneholder forskj eilige nye
bestemmelser om andre rettergangsspörsmål.

For mitt vedkommende kan jeg ikke innse at en for öyeblikket kan
finne bedre almenn målestokk for folks rett til og behov for fri sak-
förse] enn den som nå almennt gj elder, nemlig at den som önsker fri
prosess, ikke er »i stand til å före sin sak for domstolene uten fölelig
savn for eget eller familiens nödtörftige underhold» og »det er å for-
mode at pågjeldende har rimelig grunn til å före prosess». Så bör det
da rette seg etter de lokale forholdene i hvert enkelt land hvilke nær-
mere regler det blir gjort bruk av, når fri sakförsel blir innvilget.

De islandske lovbestemmelsene om å yte fri prosess, uttrykker seg
slik at det kan gis fri sakförsel, men ikke slik at den som oppfyller visse
vilkår, har rett til å få fri prosess. Jeg har i mine teser kommet inn på
at Finnland her går en annen vei og i så mate inntar en særstilling i
forhold til de andre landene i Norden. Jeg er blitt gjort oppmerksom på
at berettigelsen av disse synsmåtene mine kan være tvilsom og at det i
det minste ikke er noen forskjell i den svenske og finske lov hva dette
angår. I praksis har det vel ikke stor betydning på hvilken mate dette
er uttrykt, når vilkårene er de samme. Men på den annen side er det
mer i samsvar med tidsånden å ta slik til orde at noe er et menneskes
rett, enn at det avhenger av en nåde om man kan si det slik om et
menneske har rett til noe.

Det har vært pekt på om det ikke ville være rett å gjöre den frie
sakförselen avhengig av visse inntekter eller en viss formue. Om dette
kan det tales både for og imot; men når alt kommer til alt, så synes jeg
dette måtte være en tvilsom rettesnor, og lovfestingen av en slik bestem-
melse ville i praksis kunne före til altfor bundne hender for dem som
har å gjöre med innvilgning av fri sakförsel. En slik regel kunne jam-
vel bidra til å skape ulike kår, helt imot hensikten med fri prosess, som
er å jamne ut vilkårene. Rett nok ville det redusere ulempene ved denne
regelen at det blir krevd at det foreligger »rimelig grunn til å före pro-
sess», men like vel ville det etter min mening være bedre å ikke gjöre
heimelen eller retten til fri prosess avhengig av en viss fastsatt inntekt.
På den annen side er det ikke unaturlig at de som avgjör om fri sak-
försel skal innvilges, treffer sine beslutninger på grunnlag av en viss
ökonomisk skala hos sökeren og benytter visse arbeidsregler til etter-
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fölgelse i praksis, uten at de blir lovfestet. Slike praktiske vedtak kom-
mer da dess mer i betraktning ettersom mengden av de sökandene som
skal ekspederes, er större.

Det tör være en vanlig praksis at den som söker om fri prosess,
enten får den i sin helhet eller slett ikke. En slik ordning synes likevel
ikke være selvfölgelig. Noen av dem som ellers kan være berettiget til
å få fri sakförsel, er ikke så utfattige at de ikke kan yte noe til sitt
söksmål og det er ikke usannsynlig at det stundom kunne före til en
reduksjon av hele prosesskostnaden, dersom friprosessinnehaveren selv
måtte betale såpass mye som en femtedel eller en sjettedel av sakskost-
naden.

I en almenn diskus jon om fri sakförsel kan en ikke komme utenom
det spörsmålet om det er heldigst at innvilgning av fri prosess avgjöres
av administrasjonen eller domstolene. Som kjent gjelder forskjeilige
regler om dette her i Norden. På Island, der friprosesslöyve gis av
justisdepartementet, har det ikke vært brakt på tale å överföre dette
vervet til domstolene. Jeg mener likevel at forskj ellige årsaker taler for
at det burde falle i domstolenes lodd å avgj öre når der skulle gis et slikt
löyve, uten at jeg dog vil dra administras jonens rettsyn i tvil i disse
spörsmålene.

Det som nå har vært sagt, gj elder först og fremst sivile saker. Men
dersom fri sakförsel er naturlig for deres vedkommende, melder og det
spörsmålet seg om det ikke også er behov for den i kriminelle saker;
det forholder seg da også slik at somme steder, som i Finnland og
Sverige, gj eider de samme lovbestemmelsene, enten det er tale om fri
prosess i sivile saker eller straffesaker.

Den oppgaven som fri sakförsel har i kriminelle saker, må först og
fremst være å trygge at saksökt person ikke på grunn av fattigdom lider
noen rettslig skade eller går glipp av juridisk hjelp til å få iverksatt det
forsvaret han kunne ha fått i saken.

Islandsk lov gir ikke heimel til fri sakförsel i straffesaker, men tryg-
ger retten til en saksökt med å foreskrive at det skal utnevnes en for-
svarer for ham etter nærmere bestemte regler. Den kostnaden dette
medförer, betaler statskassa forelöpig. Ökonomiske grunner influerer
således ikke etter islandske lover på en persons rett til å få fullt forsvar
i gransking eller anklage i en kriminell sak. På den annen side kan en
kanskje si at ökonomisk sett kan stillingen til en domfelt bli bedre der-
som han innen dommen faller, med fri prosess har fått garanti for at han
ikke behöver å betale sakskostnaden, enda om han blir funnet skyldig.
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Det har likevel ennå ikke kommet på tale i heimlandet mitt å forandre
friprosess-reglene i så mate.

Når jeg nå til slutt ser tilbake på det som jeg har sagt, er det særlig
disse to punktene som melder seg for tanken:

a) (for det förste) Rettshjelp kan, i likså höy grad som den frie sak-
förselen selv, bli til stor nytte. Den bör derfor hjelpes fram, og
det er naturlig at den blir understöttet eller drevet av det offent-
lige.

b) (for det andre) Friprosessreglene bör være så elastiske at de
som avgjör om heimel eller rett til fri sakförsel, har et visst spille-
rom når de skal vurdere nödvendighetsbehovet til den som ber
om fri prosess.

Det gjelder for disse regiene som for andre, som blir gitt til gagn for
almenheten og til bedring av de ubemidledes kår, at de ikke må være
liksom uhåndterlige oldsaker, som helst burde ha tilhold i oldsakssam-
lingene, men heller et hendig og smidig hjelpemiddel til å lette livs-
striden for de ubemidlete menneskene i deres daglige arbeid og strev.

Korreferenten, presidenten Joel Laurin (Jönköping):
Anledningen till att jag — för mycket länge sedan — utlovat ett

inlägg från svensk sida i denna fråga är att frågan på särskilt uppdrag
av JM behandlas av den svenska s.k. rättegångskommittén, en kommitté
som kort efter vår stora rättegångsreform av 1948 tillsattes med uppgift
att efter hand föreslå sådana avslipningar i reformen, som vid den prak-
tiska tillämpningen funnits behövliga — och att jag deltagit i detta
arbete. Jag har ansett mig oförhindrad att här — med all reservation
för att det ännu endast är fråga om förslag, som inte ens framlagts, än
mindre behandlats av andra myndigheter — något redogöra för kommit-
téns tankar och trott att det kunde vara av värde att här få dessa venti-
lerade.

I likhet med referenten vill jag först framhålla att här naturligtvis
inte alls avses att behandla rättegångskostnaderna i allmänhet — detta
har aldrig varit meningen, när ämnet valdes, fastän dess formulering 1

tyvärr blivit missvisande — vad jag här vill beröra, liksom referenten
och liksom JM i sitt uppdrag åt rättegångskommittén, är den åtminstone
i Sverige aktuella frågan, om det f.n. är tillfredsställande sörjt för att
den enskilde medborgaren, oavsett sin ekonomiska ställning, skall kunna
få sin rätt och vad som ev. bör göras härför.

1 I programmet: »Rättegångskostnadernas problem».
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Bristerna i detta avseende är väl inte nya men har i Sverige skärpts
genom rättegångsreformen. Vi vill inte ha denna ogjord, men vi får inte
blunda för att processkostnaderna genom den har ökats. Beträffande
underrätterna — som ju hos oss är första instans i alla saker — beror
kanske de ökade rättegångskostnaderna inte mest på rättegångsreformen
utan har många andra orsaker, som ligger i tiden, men beträffande hov-
rätterna — dit varje part riskerar att hans sak kan bli fullföljd — är det
obestridligt att övergången från ren skriftlighet till övervägande munt-
lighet lett till avsevärt ökade kostnader, särskilt som vi jämte muntlig-
heten också har en nästan 100 % -ig bevisomedelbarhet i den meningen
att vittnen och parter, som skall omhöras, alltid höres direkt i hovrätten.

Allt som allt är det förvisso inte roligt för den enskilde, även ur rent
ekonomisk synpunkt, att behöva processa. Han kan visserligen vinna
målet och då slutligen få sina kostnader betalda, men oavsett att risken
ofta finns att inte vinna eller att motparten inte kan betala, kan det helt
enkelt också vara omöjligt att skaffa och ligga ute med de pengar som
behövs; medan gräset växer kanske dör kon. Det kan vara lika illa för
den som har en rätt, som han vill genomdriva, som för den, mot vilken
det görs gällande krav som han på goda grunder anser oberättigade. I
enskilda tvister finns det möjlighet att hellre avstå från sin rätt eller att
kompromissa om den. Och om saken är oviss, kan detta förvisso ofta
vara klokt. Men att vara tvungen till att avstå från sin rätt av det
skälet att man inte har tillräckliga ekonomiska resurser, det är inte som
det bör vara. Och det finns ju f.ö. också processer, där den enskilde inte
har möjlighet att dra sig undan: främst brottmålen.

Vi har ju nu i alla de nordiska länderna fri rättegång eller något mot-
svarande (»fri proces» — »fri sakförsel») enligt regler som — såsom vi
hört av referenten — inte skiljer sig alltför mycket från varandra i mate-
riellt avseende. — Inom parentes vill jag gentemot referenten här
inskjuta, beträffande de olikheter som finns, att jag inte tror det innebär
någon reell skillnad när den finländska lagen säger att part under vissa
förutsättningar »skall» beviljas fri rättegång, medan de andra ländernas
lagar säger att den »må» el. »kan» beviljas. Hos oss är det i varje fall
klart att den som uppfyller förutsättningarna har rätt till fri rättegång;
blir en ansökan avslagen kan han klaga sig till det i hovrätten. — Den
fria rättegången har självfallet varit — och är — ett utomordentligt
värdefullt institut, som undanröjer olägenheterna för ett avsevärt klien-
tel: den som får fri rättegång, vare sig som kärande eller svarande, har
i princip inga utgifter för processen och löper inte annan ekonomisk risk
än att få betala motpartens kostnader. Men den fria rättegången till-
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godoser för närvarande endast ett lägre skikt på den ekonomiska skalan;
i Sverige ligger väl övre gränsen för det skikt, som kan erhålla fri rätte-
gång, bortsett möjligen från speciella undantagsfall, någonstans mellan
5.000 och 8.000 kronors inkomst, och det betyder att också den stora mas-
san inom arbetarklassen och medelklassen inte får det. Förhållandet
har i Sverige präglat slagordet att det endast är de fattiga och de rika
som vågar processa, inte alla däremellan, och alldeles utan grund är
tyvärr inte detta slagord. Och då bör det dessutom märkas att de s.k.
rika är mycket få.

Jag har inte anledning att här ytterligare utveckla innebörden av
dessa brister. Det står nog rätt klart för oss i Sverige att det inte är
riktigt som det bör vara i ett samhälle, som berömmer sig av att vara
ett rättssamhälle. Det är — säger JM i sina direktiv till kommittén —
»ur rättssäkerhetssynpunkt lika angeläget att rättsordningen står öppen
för envar som att den fungerar säkert». Det borde väl också vara klart
att det är minst lika angeläget att samhället hjälper sina medborgare,
även om det skall kosta en slant, till att få sin rätt som att det allmänna
på många andra områden i vårt s.k. välfärdssamhälle bistår och stöder
medborgarna.

Innan jag börjar tala om vad som bör göras bör jag nog säga några
ord om rättshjälpsanstalterna i Sverige. Dessa har efter hand utbyggts
och vi har nu i Sverige sådana i de flesta större städer, tillhopa 14 st.
med tillhopa 40 å 50 heltidsanställda advokater. De är i Sverige kom-
munala institutioner, organiserade och bekostade av städerna eller lands-
tingen, d.v.s. våra kommunala länsorgan, men med avsevärda stats-
bidrag. De syftar i första hand till att ge s.k. utomprocessuell rätts-
hjälp, s.a.s. som komplettering till den fria rättegången vid process. I
samma syfte har vi nu i regel för de områden, som ännu inte har rätts-
hjälpsanstalter, sådana anordningar att mindre bemedlade personer på
bekostnad av samma kommunala enheter kan vända sig till vanliga advo-
kater för att få utomprocessuell rättshjälp. Där detta system — som av
historiska skäl brukar kallas jämtlandssystemet — tillämpas, kan veder-
börande gå till en advokat som han själv väljer för att få hjälp, och denne
skriver sedan räkning till kommunen för sitt arbete efter vanliga
grunder. Men såväl för rättshjälpsanstalterna som för jämtlandssyste-
met gäller i princip, att om det utvecklar sig till process så skall advo-
katen försöka ordna fri rättegång och reglerna för denna tillämpas. Av
dessa anordningar vid sidan om den fria rättegången har anstalterna
haft den allra största betydelse; det andra systemet kan kanske sägas
mera ha varit ett komplement i brist på anstalter. Det kunde väl ifråga-
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sättas att lösa en del av de problem vi nu behandlar genom ytterligare
utbyggnad av rättshjälpsanstalterna, men av olika skäl, som jag här inte
kan gå in på, anses det hos oss icke framkomligt. Här såsom beträf-
fande den nuvarande fria rättegången gäller, i varje fall f.n., att det
endast klarar ett lägre ekonomiskt skikt.

Det torde nog vara så — såsom också våra direktiv förutsätter —
att den enda lösningen är en radikal reform av den fria rättegången så
att denna kommer att omfatta en väsentligt vidare krets. Principen
borde väl vara att den som inte rimligen kan ens lägga ut hela den vän-
tade kostnaden för en process han skall, vare sig kostnaden sedan är
liten eller stor, få hjälp. Detta gäller ju strängt taget redan nu efter
lagens ord i Sverige, men en väsentlig brist är vad man kan kalla allt-
eller-intet-systemet. Antingen skall det bli fri rättegång med allting
gratis eller också inte fri rättegång och inget gratis. Resultatet blir i
praktiken antingen att åtskilliga får fri rättegång, fastän de otvivel-
aktigt skulle kunna bidraga till kostnaderna, eller också att åtskilliga
inte får fri rättegång alls därför att de skulle ha vissa möjligheter att
bidraga. I praxis har det blivit så att det visserligen växlar rätt mycket
mellan olika domstolar men att varje domstol håller en ganska fast
gräns för beviljande av fri rättegång, ganska oberoende av hur stor pro-
cess som är att vänta.

Det är, som man förstår, inte möjligt att råda bot på bristerna i detta
avseende genom att endast — i lag eller praxis — höja den inkomstgräns
under vilken fri rättegång skall meddelas. I varje fall skulle det av
statsfinansiella skal vara oframkomligt och icke försvarligt om staten
på detta sätt skulle ta hela kostnaden även i de fall då parterna väl
skulle kunna bidraga, kanske med avsevärda belopp. Man har disku-
terat att i stället råda bot på detta genom att bevilja s.a.s. partiell fri
rättegång, låta parten få vissa saker gratis men inte alla, att ge honom
t.ex. rättegångsbiträde men inte annan hjälp, att låta staten betala ett
visst belopp och han själv återstoden eller att låta honom själv betala
viss kvotdel av kostnaderna. Det avgörande felet med sådana lösningar
är väl att man inte i förväg vet hur stora kostnaderna blir och att det
blir alldeles för osmidigt. Det riktiga synes vara att parten visserligen
skall bidraga, om han kan, men att hans bidrag skall bero på hans egen
ekonomiska förmåga, inte på processkostnaderna, och att staten skall
betala det överskjutande. Målet bör med andra ord vara att var och en
i princip skall ha fri rättegång, om kostnaderna kan tänkas komma att
överstiga hans förmåga, men endast under förutsättning att han bidrager
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till de väntade kostnaderna med ett belopp som på något enkelt sätt
står i förhållande till hans ekonomiska förmåga, från 0 kronor och uppåt.

Detta är också vad vi nu tänker oss att föreslå. Vi utgår från den
gräns, intill vilken fri rättegång nu i praxis beviljas, och säger att en
person med en årsinkomst på förslagsvis 7.000 kronor (ökat med 500
kronor för hustru och varje barn) skall få fri rättegång utan att betala
något bidrag i förväg men att personer över den gränsen skall få fri
rättegång endast mot att betala ett bidrag i förväg, som motsvarar för-
slagsvis 1/io av årsinkomsten över gränsen (eller 1/is för familjeförsör-
jare), dock lägst 50 kronor. En ensam person skulle således beviljas fri
rättegång, vid 10.000 kronor mot ett bidrag av 300 kronor, vid 15.000 kro-
nor mot ett bidrag av 800 kronor, vid 25.000 kronor mot ett bidrag av
1.800 kronor etc. Skalorna kan givetvis mycket diskuteras, men jag
anger här dessa siffror för att bättre åskådliggöra systemet. Så snart
fri rättegång beviljats, utan eller med bidrag, svarar staten för alla kost-
nader, ungefär som nu, inklusive advokathjälp, vittneslöner, domslösen
o.d., men tillgodogör sig bidraget. Endast i den mån de sammanlagda
kostnaderna överstiger bidraget, blir det således en utgift för staten.
Understiger kostnaden bidraget, får parten tillbaka vad han betalt för
mycket. Härav framgår att det naturligtvis inte alls skulle bli så illa
att alla får fri rättegång; när kostnaden icke kan beräknas uppgå till det
bidragsbelopp, som är lagligen fixerat, har vederbörande överhuvud
ingen anledning att begära fri rättegång, och vi tänker oss också en
regel, för undvikande av missbruk, att om detta är uppenbart, skall fri
rättegång vägras. Någon annan spärr uppåt skulle egentligen inte behö-
vas och knappast vara logiskt betingad; även en mycket välbärgad per-
son borde få fri rättegång, om det gäller en så stor process att kostna-
derna överstiger även hans betalningsförmåga; det skulle ju ytterst säl-
lan bli aktuellt. Möjligt är dock att man — kanske i så fall närmast av
vad som kan kallas opportunitetsskäl — måste sätta en gräns av inne-
börd att fri rättegång inte skall beviljas, om bidraget skulle överstiga
visst belopp.

En nödvändig förutsättning för en praktisk tillämpning av detta sys-
tem är att bidragen regleras efter mycket enkla och schablonmässiga
regler. Det skulle som regel heller inte betyda så mycket om bidraget
ibland skulle bli något för stort eller något för litet, eftersom det — som
vi strax skall se — som regel skulle justeras genom återbetalningsreg-
lerna. Vi har ansett att bidragsbeloppen bör bestämmas i själva författ-
ningen — med möjlighet givetvis till ändring vid inflation (eller defla-
tion) — och att den enda möjligheten är att lägga till grund årsinkom-
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sten, beräknad på i huvudsak samma sätt som vid taxeringen till skatt.
Men även om man sålunda bestämmer en skala för bidragets belopp,
bör domstolen ha möjlighet att jämka uppåt eller nedåt på grund av sär-
skilda omständigheter, såsom förmögenhet, skulder etc. Detta kan jag
nu inte närmare ingå på.

Jag sa domstolen. I motsats till Danmark, Island och Norge tänker
vi oss nämligen fortfarande att domstolen skall ha prövningen av, om
fri rättegång skall beviljas, och således också av storleken av ett bidrags-
belopp, som är ett led i detta beslut. Detta utesluter en verklig förpröv-
ning av talans berättigande o.dyl. Vi tror att det räcker med den nuva-
rande regeln, att fri rättegång inte må beviljas om det är av ringa bety-
delse för parten att hans talan vinner prövning. Framförda förslag om
särskilda nämnder för förprövning avvisar vi i varje fall bestämt, och en
verklig förprövning av den domstol som själv skall döma anser vi också
olycklig.

Det bidrag som en part ålagts erlägga i förväg skulle för enkelhetens
skull gälla för rättegången i första instansen, oberoende av hur lång tid
den tar och hur hans ekonomi under tiden kan förändras. Vid fullföljd
till högre instans skulle han för varje instans betala samma belopp, om
inte hans ekonomiska förhållanden blivit väsentligt förändrade.

Vem skall då enligt detta förslag slutligen svara för partens bidrag
och för statens överskjutande kostnad? Partens eget bidrag blir själv-
fallet att likställa med en vanlig enskild rättegångskostnad; vinner han
skall motparten förpliktas återgälda honom det, förlorar han blir det för-
stås hans förlust. Beträffande statens överskjutande kostnad, så skall
givetvis motparten, om han förlorar, förpliktas ersätta staten vad staten
sålunda fått lägga ut. Men hur skall det bli med statens utlägg om mot-
parten vinner? Denna fråga blir av största vikt inte blott för den
enskilde utan — inte minst — med hänsyn till de ekonomiska konse-
kvenserna för staten. Enligt vårt sätt att se saken har den fria rätte-
gången till uppgift att vid ett givet tillfälle sätta en part i stånd att obe-
roende av sina ekonomiska villkor tillvarataga sina intressen inför dom-
stol men inte att parten för framtiden skall befrias från alla risker; den
fria rättegången bör m.a.o. i princip uppfattas som en kredit — ehuru
utan säkerhet och med låntagaren endast s.a.s. subsidiärt ansvarig. Det
är då naturligt, att den part, som haft fri rättegång, i princip bör åter-
betala statens kostnad, i den mån ingen annan kan det, om han efter
rättegången har förmåga därtill. Vinner motparten målet, så att han
inte kan förpliktas ersätta något, bör således den som haft fri rättegång
i princip hålla staten skadeslös (liksom han förlorar sitt eget bidrag).
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Vid regelbunden inkomst bör han ju, om han i år kunnat betala ett
bidrag på 300 kronor och kostnaden sedan gått på 500, senare kunna
betala statsverket de 200, och ligger han långt upp på den ekonomiska
rangskalan och har betalt ett avsevärt bidrag, så blir ju också hans möj-
ligheter att småningom ersätta staten så mycket större. Å andra sidan
bör en sådan återbetalningsskyldighet inte hänga över en part till obe-
gränsat belopp under obegränsad tid. Vi ämnar därför föreslå att dom-
stolen i dessa fall — då motparten således inte kan förpliktas betala —
skall (redan i domen) förplikta den som haft fri rättegång att ersätta
staten så mycket av den överskjutande kostnaden som han skäligen kan
betala under fem år, varjämte avbetalningsmöjligheter ordnas. Åter-
stoden skall förklaras tillsvidare stanna på statsverket. Är parts betal-
ningsförmåga ringa, skall det kunna förordnas, att hela kostnaden tills-
vidare skall stanna på statsverket.

En skuggsida med den fria rättegången har varit att den som har fri
rättegång kommer i ett oberättigat överläge gentemot motparten i kost-
nadsavseende. Han löper själv mycket liten risk men utsätter mot-
parten för en stor sådan. Den nya bidragsskyldigheten och återbetal-
ningsskyldigheten bör härvidlag verka återhållande, räknar vi med,
och för det så att säga nya klientelet blir ju motpartens möjligheter att
få ut tilldömda kostnader, om han vinner, större än för närvarande. En
sådan ändring, att staten skulle i sista hand svara även för motpartens
kostnader, därför att denne med statens hjälp lockats ut i en process,
torde vi inte våga föreslå.

Att de nu i korthet berörda utvidgningarna av den fria rättegången
skulle innebära väsentliga förbättringar vill vi gärna tro, utan att för-
denskull tro på underverk. Riskerna att slutligen få betala kalaset vid
en process, om man förlorar ett mål eller om motparten inte kan betala,
blir väl inte undanröjda, men även de riskerna blir begränsade efter
betalningsförmåga och längre bör man väl knappast gå. Och i varje fall
skulle — tror vi — ingen medborgare behöva avstå från att få sin sak
prövad av det skälet att han saknar medel till de kostnader, som det kan
draga.

Vad skulle då detta kosta staten? I Sverige kostar nu den fria rätte-
gången något mer än 2,5 miljoner kronor årligen netto, bruttot är något
mer än 3 miljoner kronor men cirka V2 miljon indrives av motparten
mil., undantagsvis av frirättegångsparten själv. Ökningen skulle nu
ligga däri att ett helt nytt klientel, högre upp på ekonomistegen, får fri
rättegång, visserligen med ett bidrag men ett sådant som regelmässigt
blir otillräckligt, så att en överskjutande utgift uppstår för staten. Även
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denna utgift skall emellertid ofta ersättas av motparten och om han inte
kan förpliktas så skall frirättegångsparten, som jag nyss nämnt, förplik-
tas betala och — förutsätter man — också i stor utsträckning kunna
betala. Kostnadsökningen kan självfallet icke med någon som helst
säkerhet beräknas, men kommittén har igångsatt vissa undersökningar
för att få någon hållpunkt. I avvaktan på dem vill jag t.v. här ytterst
löst våga gissa på något omkring en miljon kronor. För att därefter sluta
riktigt demagogiskt, vilket man uppenbarligen inte borde göra vid ett
nordiskt juristmöte, så vill jag — efter att ha bläddrat en smula i den
svenska statens budget — peka på, att en sådan kostnad, utgiven för att
medborgarna skall kunna få sin rätt, inte skulle bli större än svenska
statens utgifter för låt oss säga ferieresor till husmödrar, för världshälso-
organisationen, eller för ett enda reaplan, och att kostnaden kanske
ungefär skulle motsvara 5 % av vad domstolarna själva tjänar in till
staten i böter och inte ens 1 °/oo av det bidrag till statskassan som vi läm-
nar genom att dricka sprit och vin.

Professor Tauno Tirkkonen (Helsingfors):
Justitiesekreteraren Hákon Guömundsson har i sitt referat belyst vissa sidor av

rättegångskostnadernas problem. Härvid har han speciellt behandlat de i de
nordiska länderna gällande lagarna om fri rättegång. Han har tillika fäst sin upp-
märksamhet vid sådana upplysningsbyråer, som antingen gratis eller mot en efter
omständigheterna i det enskilda fallet anpassad avgift fungera såsom juridiska råd-
givare för den obemedlade allmänheten. Med tillfredsställelse har jag konstaterat,
att referenten i vissa hänseenden anser den finska lagen om fri rättegång som före-
dömlig. I frågan om upplysningsbyråer, således rättshjälpsanstalter, vill jag tillfoga,
att några av de större städerna i Finland — såvitt jag vet är det Helsingfors, Tam-
merfors, Åbo och Kuopio — har kommunala rättshjälpsbyråer, som giva obemedlade
personer kostnadsfri rättshjälp. Detta även i den form, att man kan få rättskunnigt
biträde inför domstol. Hur bra en sådan kommunal rättshjälpsbyrå fungerar, det
vet jag inte. Så mycket har jag erfarit, att det t.ex. i Helsingfors nog är ganska bra
beställt med denna rättshjälp. I det följande skall jag kort beröra rättegångskost-
nadernas problem från en annan sida.

Enligt gällande finsk rätt, d.v.s. rättegångsbalken kap. 21 § 3, skall den av par-
terna, som förlorar målet, ersätta motparten all den nödiga kostnad, som motparten
haft för rättegången. Såsom ett viktigt undantag från denna huvudregel stadgas i
samma paragraf, att vardera parten själv får vidkännas sin kostnad, om saken varit
så mörk och tvivelaktig, att den förlorande haft skälig anledning till rättegång. —
Hur har sedan finsk domstolspraxis ställt sig till dessa lagens bestämmelser? Såsom
ett allmänt omdöme kan man nog säga, att domstolarna är tämligen njugga, då de
tilldöma den vinnande parten rättegångskostnader. Denna njugghet framträder
bjärtast i sådana mål, där användandet av advokat åsamkat parten betydande
utgifter. Detta sakförhållande, som i synnerhet från advokathåll ofta påtalats, beror
på åtskilliga omständigheter, som väl huvudsakligen torde vara av psykologisk
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natur. Även i ett annat hänseende tyckes praxis ha utvecklat sig i strid med lagens
bestämmelser. Jag nämnde just, att om saken varit så mörk och tvivelaktig, att
den förlorande parten haft skälig anledning till rättegång, så får vardera parten själv
vidkännas sina kostnader. Detta stadgande är nog utan tvivel ett undantagsstad-
gande. Våra domstolar har dock, som t.ex. advokat Heikki Borenius i en uppsats i
Defensor legis av 1920 påpekat, slagit in på den vägen, att kvitta parternas kostnader
mycket oftare än vad lagstiftarens mening varit. Från den vinnande partens stånd-
punkt är detta ett eklatant missförhållande. — Å andra sidan må som ett på lag-
stiftaren beroende missförhållande omnämnas, att gällande rätt ej föreskriver skyl-
dighet för käranden att innan rättegången inleds ställa säkerhet för den kostnad han
därvid kan förpliktas gälda åt svaranden. Saken är nämligen — som friherre R. A.
Wrede framhållit — den, att foglösa rättegångar kunna inledas av personer, vilka
sedan undandra sig erläggandet av den ersättning för rättegångskostnaderna, som
tilldömts motparten.

Det som jag nu yttrat gäller rättegångar i tvistemål. I brottmål spelar frågan
om rättegångskostnaderna en ganska underordnad roll. Detta beror delvis därpå,
att här på kärandesidan den offentliga åklagaren spelar en dominerande roll. Del-
vis är saken åter den, att om svaranden i ett brottmål ålagts att ersätta målsäganden
hans rättegångskostnader, så har målsäganden i allmänhet ytterst små praktiska
möjligheter att utfå denna ersättning.

Ekspedisjonssjef Gustav Sverdrup-Thygeson (Oslo):
Jeg er nettopp kommet fra en lengre reise og ble derfor först i går også på

grunn av titlen for overleggningsemnet kjent med at det under titlen skjulte seg fri
sakförsel, et emne som i höy grad interesserar meg, da jeg har den ære å være for-
mann i en komité som ble nedsatt hösten 1954 for å utrede spörsmålet om utbygging
av fri rettshjelp i Norge. Spörsmålet om fri sakförsel er i og for seg ikke brennende
i Norge. Det er stort sett tilfredsstillende löst, slik at det ikke har vært reist særlig
sterke krav om omlegginger. Noe annerledes forholder det seg når det gj elder
spörsmålet om den fri rettshjelpen utenfor prosess. Det vi i den komitéen jeg er
medlem av har kalt fritt rettsråd. Her har man i noe större utstrekning fölt savn,
og her har det vært reist krav om forbedringer. Det var Den norske Sakförer-
forening som i förste rekke reiste spörsmålet om lovgivning på området for fri retts-
hjelp, og spörsmålet ble som jag nevnte tätt opp i Justisdepartementet i 1954. Jeg
er i samme situasjon som den svenske korreferent at jeg har anlening til å rede-
gjöre noe for de resultater som den norske komité er kommet til når det g j elder fri
sakförsel og fritt rettsråd. Komitéen har sett det som en oppgave å slå fast at fri
rettshjelp — fri sakförsel og fritt rettsråd — skulle være en sosial rett, og ikke ha
noe som helst preg av barmhjertighet. Vi har ment at det måtte være riktig å
bygge ut den fri rettshjelp slik at vi fikk en ordning svarende til de ordninger som
ellers på så mange områder er truffet i samfundet for å skape sosial trygghet, ha
oss tenke på alle de ordninger man har for å trygge og bevare den legemlige helse.
Det är da beklagelig at vi ikke også kan bekjempe den samfundssykdom vi kaller
urettferdighet med en helt tilfredsstillende trygdeordning, en sikringsordning også
på rettsvesenets område, en ordning som er fastslått i lov og som gir folk krav på
hjelp på dette område i alle tilfeller hvor dette er påkrevd. Komitéen har derfor
tenkt seg å utforme den förste paragraf i den nye lov som en programerklæring og
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uttale, at »den som ikke har ökonomisk evne til selv å skaffe seg nödvendig retts-
hjelp har krav på fri retsthjelp av det offentlige så vel når det gj elder rettshjelp
utenfor rettergang, fritt rettsråd, som under rettergang, fri sakförsel». Spörsmålet
om hvem som skal tilståes fri sakförsel har ikke voldt særlige vanskeligheter i
Norge. Vi har ingen faste grenser oppad når det gjelder sökernes ökonomiske for-
hold, ingen inntektsgrenser, ingen formuesgrenser. Hvem som helst kan söke Justis-
departementet om fri sakförsel, men vanligvis blir dette bare tilstått når sökeren
etter en rimelig värdering ikke antas selv å kunne klare utgiftene. Justisdeparte-
mentet står meget fritt når det gjelder å skjönne over spörsmålet om fri sakförsel
skal gis eller ikke. Man kan også avpasse dette til sakens art. Det er et krev som
vi vanskelig kunne tenke oss å komme bort fra, at saken må proves för fri sakförsel
blir gitt. Det må sk je en prövning av sakens realitet, av spörsmålet om det er
rimelig grunn til prosess, om det foreligger det engelskmennen kaller »a reasonable
case». I selve de materielle regler for å gi fri prosess, har komitéen ikke tenkt seg
noen vesentlige endringer. Vi vil der bare foreslå at man går noe lenger med hen-
syn til å gi fri sakförsel enn Justisdepartementets praksis hittil har gått ut på. Men
i hovedtrekkene vil de materielle regler bli de samme som för. Desto större er
imidlertid de endringene som vil bli foreslått når det gjelder den formelle frem-
gangsmåte. Vi har tätt opp spörsmålet om å desentralisere behandlingen av saker
om fri sakförsel. Det faller naturlig slik som forholdene i Norge ligger an med den
spredte befolkning over et svært landområde at desentraliseringsspörsmålet kommer
i forgrunnen. Videre er det naturlig å ta opp desentraliseringsspörsmålet også på
den bakgrunn at vi har ansett det viktig å interessere kommunene når det gjelder
dekningen av utgiftene ved den frie rettshjelp. Det ville være vanskelig å anmode
kommunene om å delta i utgiftene hvis de ikke samtidig fikk noen innfiytelse på
avgjöreisen av spörsmålet om omfanget for slik rettshjelp og dermed også på stör-
reisen av utgiften. Vi hadde tenkt oss at denne desentralisering kunne sk je ut fra
Justisdepartementet til små utvalg i fylkene (lenene). Man kunne her velge den
engelske ordning og la sakene avgj öres av lokale sakföreutvalg. Det ville imidlertid
neppe kunne gjennomföres helt ut i Norge, også fordi det i mange fylker er for-
holdsvis få sakförere. Vi har gått en middelvei, dog stadig slik att vi har ment å
legge særlig vekt på at spörsmålet om fri sakförsel bör avgj öres av rettsvesenets
egne folk. Vi har derfor tenkt å anordne små rettshjelpnemnder for hvert fylke
bestående av en av fylkets (lenets) dommere, en sakförer og en legmann. Vedkom-
mende dommer skulle bli utpekt for en 4-års periode av Justisdepartementet, sak-
föreren av Sakförerforeningen og legmannen av fylkesutvalget i samråd med ord-
förerene i bykommunene. Jeg nevner med en gang at kontor for dette lille utvalg
skulle da dommerens kontor være. Dette byr en enkel og billig ordning av sakernes
forberedelse og etterarbeidet, av kassehold og regnskap. Vi vil i disse rettshjelp-
nemnder få en behandling av spörsmålet om fri sakförsel ved 3 av rettsvesenets egne
folk. Vi vil få en prövning av saken, ikke ved sakens dommer, men ved en dommer
i distriktet. Det må ses som en fordel at disse lokale representanter ganske anner-
ledes enn en sentral instans vil kunne bedöme både sökerens ökonomiske forhold og
om saken rettelig og rimelig bör prosederes. Prinsipielt har vi sett det som uheldig at
administrasjonen ved Justisdepartementet, som jo i siste instans er et politisk organ,
gikk inn på rettsvesenets område og tok en så viktig avgjörelse som om en man skulle
bevilges fri process eller ikke. Riktignok dreier det seg her om bruk av offentlige
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midler, men omfanget av utgiftene ved den frie rettshjelp lar seg regulere uten at
administr as jonen deltar direkte i de enkelte avgjörelser om fri sakförsel. Dette er
avgjörelser som naturlig henhörer under dommer, sakförer og legmann, de som
ellers opptrer i en prosess. Særlig sakföreren skulle jo i förste rekke være eksperten
når det gjelder et forhåndsskjönn om en sak vil före frem for domstolene. En dom-
mer antas i særlig grad å kunne vareta de offentlige myndigheters interesser når
det gjelder avgjörelser om fri sakförsel, og om det offentlige billiger söksmalet.
Legmannen representer det folkevalgte, lokale styr og gir oss den almindelige manns
deltagelse i rettshjelpsarbeidet til styrkelse av tilliten til at dette ikke får et byrå-
kratisk preg. Det er klart at ved en slik desentralisering, vil vi bli nödt til å fast-
sette visse grenser, når det gjelder sökernes ökonomi, grenser vi i dag ikke har, for
bevilgning av fri sakförsel. Men vi har tenkt oss dette ordnet på den maten at
hvis det er spörsmål om fri sakförsel i et tilfelle hvor sökeren tjener bedre eller
har större ökonomisk evne enn grensene tillåter, vil man kunne bringe saken inn for
Justisdepartement og få bevilget fri sakförsel der. Dette er noe av et brudd på
prinsippene, men det kan sies å være en vesentlig forskjell fra den behandling
sakene nå får i Justisdepartementet, at man ville få sakene inn, utredet fra ett
rettshjelputvalg og med instilling fra dette, en instilling som selvfölgelig vil få en
meget stor vekt for Justisdepartemenet.

For å styrke ordningen ved å gi dem så stor slagvidde som mulig har vi også
tenkt oss att man kunne bevilge delvis fri sakförsel. Vi har tenkt oss det nærmst
på en brökbasis, at man f.eks. fikk halv eller kvart fri sakförsel, når han ikke
ansåes berettiget til hel fri sakförsel. Dette vil selvförgelig kunne medföre at man
kunne komme meget höyt opp når det gjaldt folks ökonomiske evne ved tilståelse
av hel eller delvis fri sakförsel.

Som jag nevnte, har det i grunnen vært mere påkrevet i Norge å bygge ut
systemet for fritt rettsråd, »legal advice». Nu har vi i Norge idag bare kontorer
for fri rettshjelp i de störste byer. Det hender at Justisdepartementet gir bidrag
til fri rettshjelp utenfor prosess men ellers må en regne med at sakförerne her i
stor utstrekning må yde gratis rettshjelp. Ordningen for fritt rettsråd hadde den
norske komité tenkt seg bygget ut slik at vi i störst mulig utstrekning bevarte det
frie sakförervalg. Enhver sakförer som var villig til å slutte seg til ordningen for
fritt rettsråd, ville kunne ta imot rettshjelpklienter. I förste omgang måtte sak-
föreren selv kunne bestemme om betingelsene for fritt rettsråd forelå eller ikke.
Hvis sakföreren ut ifra de opplysninger han fikk fra klienten og de undersokelser
han med rimelighed kunne foreta, fant at det var betingelser for å gi fritt rettsråd,
måtte han straks kunne gi et slikt råd. Var det t vil, måtte sakföreren bringe saken
inn for det rettshjelputvalg for fylket, som jeg har omtalt tidligere, og som da
måtte avgjöre om det skulle gis fritt rettsråd i den foreliggende sak eller ikke.

Det skulle være et prinsipp at sakföreren skulle ha vanlig betaling av det offent-
lige for fritt rettsråd, slik som han allerede idag har dette for den frie sakförsel.
Denne betaling måtte bli å fastsette av rettshjelpnemndene etter regulativer som
blir utferdiget for slik betaling. Dette system med fritt rettsråd gitt ved sakförerene
over hela landet betegner på mange mater en vidareutvekling av det svenske »Jämt-
landssystem» og i den norske komité er det alminnelig tilslutning til dette system i
motsetning til »anstaltsystemet», som vel bare i liten utstrekning vil passe i Norge.
Vi kunne tenke oss at det kanskje særlig i Oslo ville være grunn til å bevare ett
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fritt rettshjelpkontor. Vi er jo klar over at særlig i de store byer er det en rekke
mer eller mindre kurante rettsspörsmål som er egnet til behandling ved rettshjelp-
kontor fordi de som er ansatt der, de vil få særlig övelse og erfaring i behandling av
disse spörsmål. Også i Oslo vil det imidlertid bli foreslått en viss adgang til fritt
rettsråd etter fritt sakförervalg.

Jag nevnte at når det gjelder finansieringen av den frie rettshjelp, hadde komi-
téen tenkt seg å interessere fylkeskommunene og by ene. Dette spörsmål er tätt opp
med Norges byforbund og Norges Herredsforbund, og begge forbund har i prin-
sippet gitt sin tilslutning til en ordning hvoretter fylkeskommunene og byene tar
del med ca. halvparten av utgiftene ved en nyordning av den frie rettshjelpen etter
de her opp trukne rettningslinjer. Det vil sikkert bety et meget verdifullt innslag,
den spesielle interesse som oppstår også for de lokale styremakter fra kommunenes
side når det gj elder problemene om fri sakförsel og fritt rettsråd. Jag pointerer
tilslutt at det som i særlig grad har interessert den norske komité, var å få spörs-
målene om fri rettshjelp og fritt rettsråd behandlet av rettsvesenets egne folk, å få
spörsmålene behandlet i störst mulig utstrekning lokalt, der hvor den störste inn-
sikt i problemene var tilstede, og samtidig å sikre at den enkelte under alle omsten-
digheter fikk fri rettshjelp, ikke som en nådesak, men som en sosial rett.

Professor Per Olof Ekelöf (Uppsala):
Mina damer och herrar!
Det är de obemedlade, som stått i blickpunkten för debatten i dag. Och som

sådana betraktas i detta sammanhang alla, som inte kan stå för de rättegångskost-
nader, som sannolikt uppkommer i målet. Då det däremot gäller andra, låt oss säga
juridiska personer och folk, som har det bra, förefaller den allmänna meningen
vara, att dem behöver man inte tänka på, enär man rimligen kan begära, att de
hävdar sin rätt genom process, oavsett vilka ekonomiska konsekvenser detta kan
medföra för deras del. Det är den saken jag skulle vilja tillåta mig att betvivla.
Detta problem har emellertid också en viss betydelse för det förslag, som president
Laurin presenterat för oss i dag. Möjligheten att få fri rättegång skulle, som vi
hört, utökas, men det skulle i ganska hög grad bli fråga om en kredit, enär staten
sedermera av den, som fått fri rättegång, kunde kräva igen vad som lagts ut, såvida
inte medlen kunde fås ut av motparten.

Som utgångspunkt för mitt resonemang skulle jag vilja ta det förhållandet, att
då ett rättssubjekt står inför spörsmålet om han skall stämma eller inte — respek-
tive om han som svarandepart skall försvara sig eller inte — så är det rimligt och
vanligt förekommande, att han anlägger affärsmässiga synpunkter på frågan. Man
frågar sig i den situationen: »Lönar det sig att processa eller lönar det sig inte?»
Visserligen är det så, att en del civilmål förorsakas av hat, kverulans eller rättfär-
dighetslidelse, men även i de fallen är väl vederbörande inte alldeles okänslig för
vad det hela kan kosta.

I detta sammanhang måste man emellertid skilja mellan olika grupper av mål.
När ena parten kan säga sig, att här är det en starkt övervägande sannolikhet för
att han segrar, kan denne ju våga gå till process under alla omständigheter, åtmin-
stone om motparten är solvent för kostnaderna. Dessutom blir väl dessa i sådana
fall i allmänhet så små, att sådana situationer inte har något större intresse i detta
sammanhang. Men sedan har vi alla de fall, som åtminstone prima facie framstår
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som oklara, som är svårutredda med avseende på sakfrågan, med avseende på rätts-
frågan eller med avseende på båda delarna. Då är problemet desto allvarligare,
särskilt som kostnaderna i sådana mål brukar gå upp till betydande belopp. I det
följande sysselsätter jag mig bara med mål av detta slag och för att inte göra det
hela alltför komplicerat förutsätter jag också, att motparten är solvent för de kost-
nader, som han kan förpliktas att betala.

Vad har då den, som reflekterar på att kasta sig in i en dylik process, att väga
mot varandra? Ja, först och främst chansen att vinna mot risken att förlora. Men
vidare måste han också ta hänsyn till värdet utav bägge parternas processkostnader,
ty det är ju dessa han får betala, om han tappar. Detta sista har särskild betydelse
i tvister om mindre värden, där processkostnaderna kan uppgå till betydligt mer än
tvisteföremålet. Men i Sverige kunna numera kostnaderna i komplicerade mål
uppgå till så svindlande belopp, att man även måste göra denna avvägning innan
man kastar sig in i en process angående ganska betydande värden.

Vad jag skulle vilja ifrågasätta är, om det inte mången gång ligger till på det
viset, att även om en part har en övervägande chans att vinna, så avstår han ändå
från process, därför att om han skulle tappa, så kommer detta att stå honom alltför
dyrt genom att han då får betala både de egna och motpartens kostnader. Men är
det så betänkligt, att det inte lönar sig att processa i dylika fall? Förlikningsmöj-
ligheten står ju alltid öppen och vid förlikningsförhandlingar har ju den, som sanno-
likt har rätten på sin sida, alltid en speciell trumf på hand. Emellertid har vid
sådana förhandlingar också den andra parten, den som efter all sannolikhet i n t e
har rätten på sin sida, en viss trumf på hand, ty han kan utgå från att motparten
måste säga sig: »Det må vara att jag har största chansen att vinna en process, men
tänk vad jag får betala, om jag skulle förlora!» Detta kan möjliggöra för den förre
att pressa sig fram till en för honom förmånlig förlikning i strid med det materiella
rättsläget.

Nu kanske Ni vill invända: »Tja, vad kommer det samhället vid? Är det så
noga med att den berättigade i sådana fall verkligen kommer till sin rätt eller till
någonting, som liknar denna?» Den nuvarande ordningen har dock det goda med
sig, att den utövar en press på dem, som sluta avtal, att upprätta skriftliga kon-
trakt och andra dylika handlingar och göra detta så noggrant och utförligt, att det
inte uppstår några tvivelsmål om vad kontrakten ha för rättslig betydelse. Vidare
kan man fråga sig, om de situationer, som vi diskuterar, är så många, att det är
någonting att bråka om. Ja, på den punkten skulle jag vilja ifrågasätta om de inte
a l l a t i l l s a m m a n s uppgå till ett betydande antal. Och så är jag inte riktigt
säker på om det är så klokt att pressa folk till den yttersta varsamhet då de sluta
sina kontrakt. Resultatet blir ju det, att vi till slut kommer fram till en faktisk
formbundenhet, som är ganska betungande för den allmänna omsättningen. Vidare
finns det många tvister, särskilt rörande skadestånd, där ett sådant förutseende
inte är möjligt. Man kan också ifrågasätta, om inte den berörda ordningen kan
medföra en starkare känsla av osäkerhet i samhället än som kanske motiveras av
fallens antal och vikt. Det skulle i så fall sammanhänga med att r ä t t s k ä n s l a n
kommer med i spelet. Folk blir indignerade över att det kan vara svårt att komma
till sin rätt och det uppstår en allmän känsla av osäkerhet inom samhällslivet. Jag
vet inte om detta till slut kommer att påverka den allmänna laglydnaden, men jag
tycker inte man kan bortse från risken härför och från problemet om d e t i n t e
ä r b ä t t r e a t t h a e n b i l l i g a r e p r o c e s s ä v e n o m d e n n a ä r n å g o t
osäkrare.
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I detta fall kommer b e v i s o m e d e l b a r h e t e n in i bilden, vilken presi-
denten Laurin också berörde. Vi har i Sverige fått en radikal bevisomedelbarhet
och det är framför allt den, som medför så stora kostnader, fast det samtidigt
också är den, som gör vår nya process säkrare än den gamla. För min del kan jag
bara tänka mig en reform, som skulle förbilliga vår rättskipning utan att denna
nämnvärt försämrades, och det är att man inskränkte antalet instanser eller att man
åtminstone minskade möjligheterna att överklaga till högre rätt. Härvidlag skulle
jag vilja påpeka, att då en part i ett förmögenhetsrättsligt mål står och tvekar, om
han skall gå till process eller inte, så är det en faktor han noga måste ta hänsyn
till, och det är risken för att motparten överklagar, för den händelse domen går
denne emot i underrätten. Kommer målet upp i hovrätten, springer kostnaderna
lätt upp till det dubbla, och går målet till högsta instans, kan dessa bli tre gånger så
stora. Nu är instansordningens problem invecklade, men jag skulle vilja helt sonika
deklarera, att för min del tror jag man i Sverige överskattat den betydelse det har ur
rättssäkerhetssynpunkt att parterna a l l t i d kan rulla upp tvistefrågan i h e l a
d e s s v i d d en gång till i hovrätten och liksom processa på nytt om samma sak.
På den punkten menar jag det genom införandet av radikal bevisomedelbarhet har
inträtt en avgörande förändring. Men vidare skulle jag vilja ifrågasätta, om inte
den gamla satsen att »sen rättvisa är ingen rättvisa» har större aktualitet i våra
dagar än tidigare. Detta inte bara beroende därpå, att i så hög grad »tid är pengar»
för många människor i våra dagar, utan även av den anledningen, att människornas
livsrytm överhuvudtaget går i ett så mycket hastigare tempo än bara för några
decennier sedan.

Min uppfattning är alltså den, att om man vill göra någonting åt rättegångs-
kostnadernas problem, så måste man ta även instansordningens problem med i
beräkning. Och detta gäller även med avseende på de mindre bemedlade, såvida
man skall tillfredsställa dessas trygghet genom ett sådant kreditsystem, som pre-
sident Laurin berört här i dag. För övrigt får man väl under alla förhållanden
räkna med att ökade statliga utgifter för den fria rättegången kommer att utlösa
krav på ett nedbringande av rättegångskostnaderna.

Sekretär Halvor Lund Christiansen (Klampenborg):
Selv det bedste retssystem ville spille fallit, hvis anvendelsen af domstolene blev

forbeholdt de få, der ikke behøver at skele til pengepungen. Skal der ydes ret til
alle, må man derfor også komme dem til hjælp, der ikke selv formår at afholde
udgifterne. Udsigten til ved dom at få tillagt fulde eller delvise sagsomkostninger
vil jo stå som tantalus-kvaler for den, der ikke selv har råd til i første omgang at
lægge pengene ud. Fra tidlig tid har da også en p a u p e r i almindelighed kunnet
gå til domstolene uden at skulle svare penge derfor — måske endda få sagfører
gratis og undertiden uden pligt til, om sagen tabtes, at skulle svare modparten om-
kostninger. Til gengæld måtte man af præventive grunde true med andre forholds-
regler. En gammel forordning i England truede, hvis det gik galt, og sagen ikke
blev vundet, den pågældende pauper med at blive pisket, men straffen blev dog
næppe eksekveret.

Som det er fremgået af referentens indlæg, er retsudviklingen i de nordiske
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lande allerede på et tidligt tidspunkt kommet meget længere frem. Et udbygget fri
proces system fandtes i Danmark i alt fald allerede i begyndelsen af 1700-tallet.
Føst i 1949, efter mere end 30 års hæftig diskussion i fagkredse og kun umiddelbart
som en følge af krigen, forlod England dette paupersystem til fordel for en ny og
moderne og i høj grad interessant ordning, der har vakt diskussion over adskillige
dele af verden. Ny diskussion og debat er vakt i U.S.A., men det kan dog være
værd at nævne, at den amerikanske juriststand skarpt modsætter sig, at disse
opgaver overdrages staten. At gå til statsfinanserne regner man i Amerika for at
være den sidste og den ringeste udvej.

Når man også i Danmark kan føle trang til at tage reglerne om fri proces op til
revision, beror det ikke så meget på, at der er et åbenbart stort utilfredsstillet rets-
behov. Derimod kan der på baggrund af udviklingslinierne i udlandet være trang
til at undersøge, om den bestående ordning bør tilpasses samfundets udvikling og
de ændringer, der er sket i dets sociale og juridiske struktur. Det er ofte påpeget,
at retsreglerne bliver stadig mere komplicerede. Øget lovgivning, nu og da måske
af ringere kvalitet, ofte vanskelig tilgængelig, gør det sværere for borgerne at ind-
rette deres handlemåde i overensstæmmelse med lovens krav og sværere også for
juristerne at skønne med fornøden sikkerhed over, hvad der er gældende ret. Dette
giver flere processer til afklaring af, hvem af de flere uenige der i det konkrete
tilfælde måtte kunne få medhold. Men ved siden heraf må man fremhæve betyd-
ningen af den sociale udligningsproces, som har fundet og stadig finder sted. Det
blev med rette påpeget af den almindelige engelske retsplejekommission, som blev
nedsat efter krigen, den såkaldte Lord Evershed-Committee, at de nye regler om
Legal Aid ville tendere til at forringe middelstandens stilling, nemlig den gruppe af
befolkningen, hvis indtægt eller formue er for stor til at få Legal Aid, og hvis skatte-
byrde på den anden side betyder, at de alligevel ikke har mulighed for at afse det
fornødne pengebeløb til processer. Ganske lignende betragtninger gælder formentlig
i de nordiske lande. Også her bevirker den sociale udligning, at den indtægts-
gruppe, der ligger over grænsen for den fri proces, får en relativt ringere stilling
år for år.

Der kan dog være grund til at pege på, at en del af domstolsbehovet kan imøde-
kommes ikke alene ved fri proces, men også ved, at retsplejen i almindelighed
bliver så billig som muligt. Det fører jo for vidt at gå i enkeltheder om de mulig-
heder, der foreligger på dette område. For Danmarks vedkommende kan det næv-
nes, at underretternes kompetence ikke bør udvides, måske endda sådan, at under-
retterne blev den normale første instans. Man burde vel endvidere gøre det mere
fristende at søge at få sagerne forligt. Det kunne herved overvejes, om det engelske
system med payment into court ikke var egnet til overførelse i de nordiske lande.
I New South Wales i Australien indførte man ved The Suitors' Fund Act af 1951 en
bemærkelsesværdig nydannelse, der skal søge at afbøde den uheldige virkning af,
at en appelinstans har modsat retsopfattelse af underinstansen. Hvis nemlig en
appellant får medhold alene på grundlag af retsspørgsmål, altså hvor tvivlen angår
jus og ikke factum, kan appelinstansen indrømme appelindstævnte ret til at få de
sagsomkostninger, der bliver ham pålagt, refunderet af The Suitors' Fund. Trangen
til udvidelse af fri proces reglerne vil i alt fald begrænses, såfremt retsplejens system
på denne måde forenkles eller i øvrigt giver parterne opfordring til at nedbringe
omkostningerne, f.eks. også ved, at man under sanktion af omkostningspålæg søger
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at få parterne til en adækvat anvendelse af de såkaldte forhandlings- og disposi-
tionsmaksimer, tilpasset til den enkelte sag.

Med dette er ikke sagt, at de danske regler om fri proces er fuldt ideelle. Det
kan dog vistnok fastslås, at man i Danmark med hensyn til de økonomiske betingel-
ser ikke kan stille krav om væsentlige udvidelser. Bedømmelsen er konkret, omend
man som vejledende faktor har sygekassegrænsen, der vel navnlig har betydning
for fri proces i 1. instans, som meddeles af amterne. Skulle man slække på de øko-
nomiske betingelser, vil efterhånden alle i samfundet kunne møde op med krav om
fri proces ved domstolene. Den konkrete bedømmelse kan ligesom de andre spørgs-
mål om fri proces i høj grad give anledning til diskussion. Som et vigtigt moment
ved besvarelsen bør tages i betragtning, som det også er blevet fremdraget her i
diskussionen, at støtten fra det offentlige til den mindre bemidlede ikke bør give
ham adgang til at føre sager, han ikke som bemidlet selv ville have anlagt ved
domstolen. Den præventive virkning, som følger betalingen af retsbyr og depositum
for sagførerudgifter, falder bort, når man får fri proces efter de gældende regler.
Pligten til at betale modparten omkostninger, om sagen tabes, betyder heller ikke
stort, hvis disse omkostninger ikke kan inddrives. Jo mindre beneficianten ejer, jo
mindre præventiv kraft har omkostningstruslen. På denne baggrund mener jeg
ikke, at man kan undvære en konkret prøvelse, forinden sagen bliver anlagt, af
om der er mulighed for at gennemføre kravet. Er der ikke rimelig grund til at føre
proces, bør man heller ikke få fri proces. Af samme grund er det naturligt at
afpasse det offentliges støtte til andragerens økonomiske forhold, og at pålægge
andrageren selv efter evne at bidrage til sagens udgifter, således som det er påpeget
af referenten, og som det altså overvejes i Sverige. Dette er også tilfældet efter
Legal Aid and Advice Act (1949) i England. Når andragerne spænder over et så
stort indtægtsinter val, som tilfældet er, har det også på forhånd mindre sandsyn-
lighed for sig, at fri proces skal være et enten-eller og ikke et mere relativt begreb.
I denne forbindelse kan man fremhæve, at fri proces økonomisk giver en part en
fordel, som formålet med fri proces sådan set ikke tilsigter. En almindelig vin-
dende procespart, som får tilkendt sagens omkostninger, bærer selv risikoen for, at
disse også kan inddrives hos hans modpart. Har han fri proces, er det derimod et
spørgsmål imellem staten og den pågældende modpart. Det bør formentlig overvejes
at indføre en regel, hvorefter det under sagen indvundne i første række skal bære
det offentliges udgifter, således at staten får en første prioritet i domsudbyttet —
en ordning der findes i England og ved de svenske retshjælpsanstalter, og en tilsva-
rende ordning er også foreslået i den svenske betænkning af 1951 om ikke-processuel
retshjælp. Om fri proces skal bevilges af domstolene eller af de administrative
myndigheder er ofte diskuteret i Danmark, og vil vel hver gang, fri proces kommer
til debat, igen vågne op. De oprindelige udkast til den danske retsplejelov hen-
lagde afgørelsen til domstolene i modsætning til, hvad resultatet blev i den endelige
lov. Større brændstof er der formentlig ikke i dette spørgsmål i dag i Danmark.
Af utvivlsom værdi er det i alt fald, at administrationen gennem fri proces-sagerne
holder sig i en vis levende kontakt med domspraksis og dens udvikling. Uddan-
nelsesmæssigt skal man således ikke forklejne den betydning, disse sager har for
administrationen. Hvis man skal have en forhåndsprøvelse, tror jeg ikke, at man
kan påpege nogen afgørende fordel ved at henlægge den til domstolene. I de kol-
legiale retter som den danske landsret vil det jo næppe engang blive de samme
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dommere, der kunne komme til at pådømme sager, som skulle foretage denne for-
håndsprøvelse. Referenten har i sit eksposé peget på, at man kunne tænke sig at
indføre en til fri proces svarende virkning, hvis sagen har offentlig interesse, således
at det i dommen fastslås, at der skal indtræde denne virkning. Det er jo klart,
at denne opgave må være en domsstolsopgave, men til gengæld er den ikke så
meget baseret på tarvsbetragtningen som på den offentlige interesse i sagen, og
den behøver vel næppe at følge de øvrige regler for fri proces. Skulle fri proces-
reglerne i almindelighed tages op i Danmark til revision, står jo også den tredie
mulighed åben, den vej, man gik i England, at samle administrationen af den fri
proces og henlægge den til særlige organer sammensat af sagførere under The Law
Society — et spørgsmål jeg skal komme tilbage til om et øjeblik.

Inden for de rammer, som referenten har afstukket i sit skriftlige oplæg, har jeg
her søgt at pege nå nogen af de punkter, der kan komme på bane ved en diskussion
i Danmark om den fri proces. Vidtrækkende reformer er der næppe trang til. Det
mest afgørende spørgsmål vil formentlig være at gøre fri proces begrebet relativt,
således at det ikke bliver et enten-eller, men et både-og, ved at gøre det muligt at
pålægge parten selv at yde til sagen.

Den ikke-processuelle retshjælp eller rådgivning i almindelighed for mindre
bemidlede har været fremme i debatten i Danmark i den allerseneste tid, oprindelig
rejst i social-politisk forening og videreført af Sagførersamfundets formand. Vi
har i København Studentersamfundets Retshjælp, der daterer sig tilbage til forrige
århundrede, og som i de forløbne mere end 75 år har udøvet en stor filantropisk
virksomhed. Fra et samfundssynspunkt er trangen til sådan rådgivning måske til-
syneladende noget mindre, end hvad der gælder fri proces. Det er jo væsentligt
billigere at søge denne slags rådgivning, end det er at anlægge sager ved dom-
stolene. Ikke desto mindre må fra et samfundssynspunkt også fremhæves den
betydning, det har at kunne få bilagt en sag på et så tidligt tidspunkt som muligt.
Samfundet vil derved i væsentlig flere sager kunne spare udgifterne til den fri
proces. I Danmark er spørgsmålet, når man holder sig til denne ikke-processuelle
rådgivning eller almen-juridisk rådgivning, dels om den i København og i øvrigt
også i nogle af de andre større byer i Danmark eksisterende filantropiske hjælp
bør ændre karakter og vederlægges af det offentlige, dels om personkredsen bør
udvides. For tiden må den skattepligtige indkomst for ægtepar ikke overstige
8.000 kr. med et vist tillæg (750 kr.) pr. barn. Navnlig hvis man indfører en gli-
dende skala med egne bidrag, vil der være mulighed for at sætte samme grænse for
denne rådgivning som for den fri proces. Men hvis man tager disse spørgsmål om
den ikke-processuelle retshjælp op på en bredere basis, så bør organisationen form-
entlig samles under een hat, således at fri proces-reglerne og denne almene hjælp
kommer under fælles styre. Og spørgsmålet bliver da, som jeg nævnte før, om
man måske bør gå den vej, som man er gået i England, at samle dette under sag-
førernes styrelse, dels for at opnå en vis smidighed i reglerne, dels for at afpasse
denne hjælp, som jo selvfølgelig i sidste instans skal betales af det offentlige, til det
fri sagførererhverv og på denne måde undgå, at sagførerstanden kommer ind på en
socialisering.

Den fri retshjælp til mindre bemidlede er sikkert den vej, der i Danmark peger
fremover, sådan at parterne i højere grad får det offentliges støtte ved afgørelsen
af deres tvivlsspørgsmål. Derimod tror jeg ikke, at den fri proces i sig selv er noget
af det, der brænder mest på i Danmark.


