
SEKTION B

Under ordförandeskap av professor Ragnar Bergendal behandlades
ämnen:

I. UTOMPROCESSUELL
RÄTTSHJÄLP ÅT MINDRE BEMEDLADE

(Se bil. IV)

Referenten, advokaten Wilhelm Brodin (Linköping):

Ärade auditorium.
Jag måste till en början något skamsen erkänna, att detta är det första

nordiska juristmöte, som jag bevistar. När jag blev anmodad att hålla
ett anförande här, så fick jag fråga mig för hos äldre medlemmar, hur
proceduren var, och jag fick då upplysningar som jag har tolkat så, att
jag nu skulle göra ett kort muntligt referat av ett något längre tryckt
referat av ett föredrag som aldrig skall hållas. Jag skall försöka att gå
iland med den uppgiften nu.

Jag tillåter mig att utgå ifrån, att auditoriet har åtminstone flyktigt
genomläst trycket och skall därför bara ge en kortfattad översikt över
förhållandena på detta område, och jag håller mig enbart till svenska
förhållanden i förhoppningen, att den ärade korreferenten skall skildra,
hur det ligger till i Danmark och att vi i den kommande diskussionen
skall få vederhäftiga upplysningar om, hur det ligger till i de andra
nordiska länderna.

I Sverige finns sedan omkring 40 år tillbaka lagstiftning om den pro-
cessuella rättegångshjälpen genom lagen om fri rättegång. Den är nu så
pass gammal, att den är färdig för omskrivning och det föreligger redan
ett förslag till ny lag om rättegångshjälp, som dock ännu är ej behandlat
av regering och riksdag. På det utomprocessuella området finns det inte



någon lagstiftning i Sverige. Det enda som finns är ett par kungliga
förordningar om kostnadsbidrag av statsmedel till de kommuner som
anordnar utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade efter ettdera
av två system, nämligen dels system med rättshjälpsanstalter och dels
ett s. k. Jämtlandssystem, d.v.s. rättshjälpen lämnas av de enskilda prak-
tiserande advokaterna mot ersättning av det allmänna. De båda syste-
men finns nu utbredda så att de täcker hela landet. Ungefär hälften av
landets befolkning är bosatt i områden, där det ena systemet råder, och
den andra hälften i områden, där det andra systemet råder. Statsbidragen
utgår med 50 % av nettokostnaderna och den återstående kostnaden
bestrides således av kommunerna, i detta fall de större städerna och
landstingen - det är en myndighet som omfattar ett län ungefär, ett amt.

Rättshjälpsanstalterna sköts av heltidsanställda jurister som är tjän-
stemän. Anstalterna variera naturligtvis i storlek. Det finns 14 stycken
sådana i landet. Den största är Stockholms stads rätthjälpsanstalt med
10 heltidsanställda jurister och så går det ner till de smärre länsanstal-
terna med 2 jurister. De ärenden som förekommer på anstalterna är
vanliga advokatärenden. Man åtar sig rättegångar, man åtar sig in-
kasseringar och sådana ärenden som hör till juridictio voluntaria. Men
det är klart, att ärendena får en viss prägel av att klientelet är mindre
bemedlade. Sålunda dominerar de familjerättsliga ärendena, som utgör
ungefär 50 % av samtliga ärenden och stora grupper är hyresmål och
mål angående arbetslön, semester och sådant, och skadesståndsmål;
man åtar sig ärenden som hör till den administrativa processen och
skiljedomsärenden och annat.

Beträffande gränsen för vem som skall anses mindre bemedlad, -
vilka klienter som kan få hjälp - så har man en mycket liberal tolkning
vid rättshjälpsanstalterna. I instruktionerna står bara att hjälp skall ges
åt mindre bemedlade. På många rättshjälpsanstalter blir klienten inte
ens tillfrågad om sin ekonomi och någon kontroll på riktigheten av even-
tuella uppgifter från klienten om hans ekonomi förekommer i regel inte.
Vissa rättsfijälpsanstalter åtar sig också uppdrag för klart bemedlade
klienter, som då får betala en tämligen måttlig avgift för uppdraget.

Jämtlandssystemet innebär att det träffas ett avtal mellan vederböran-
de landsting å ena sidan och vederbörande avdelning av Advokatsam-
fundet å andra sidan. Enligt det avtalet åtager sig i regel samtliga advo-
kater inom området att lämna kostnadsfri rättshjälp åt mindre bemed-
lade och advokaterna skriver sedan räkning på landstinget och får betalt.
Anledningen till att det kallas för Jämtlandssystemet är den att första
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avtalet som träffades - år 1945 - var mellan Jämtlands läns landsting
ock Norra avdelningen av Advokatsamfundet. Om det uppkommer tvist
om arvodets skälighet - mellan landstinget och vederbörande advokat -
så skall den avgöras av Advokatsamfundets styrelse eller av en av styrel-
sen utsedd skiljenämnd. Beträffende frågan vilka ärenden som går under
avtalen, har det förekommit ganska starka meningsbrytningar mellan
landstingen och enskilda advokater. Under den allra sista tiden har den
lösts på ett mycket tillfredsställande sätt efter förhandlingar mellan Ad-
vokatsamfundet och Svenska landstingsförbundet. Man har där enats
om ett normalavtal. Om någon är intresserad av det, så kan jag nämna
att jag har med mig ett tiotal exemplar av det här, som jag är beredd
att lämna ut till särskilt intresserade. Det avtalet innehåller på den punk-
ten, att praktiskt taget alla ärenden som inte hör under lagen om fri
rättegång eller andra motsvarande lagar där ersättning lämnas av all-
männa medel — altså inte går under de lagarna — de skall kunna hän-
föras under det här avtalet med vissa undantag som inte är av större
betydelse. På det viset har man alltså nu fått täckt praktiskt tagit hela
rättshjälpsområdet, både det processuella och det utomprocessuella.

I fråga om gränsen för klientelet - alltså om vederbörande skall anses
vara mindre bemedlad eller ej - så har i de hittillsvarande avtalen grän-
sen i regel varit en årsinkomst av 5400 kronor och det oavsett, om det
är en ensamstående person eller om vederbörande har familj. Det är ju
med nuvarande penningvärde en mycket låg gräns. I det nya normal-
avtalet har man sagt, att det bör vara samma regler för den utomproces-
suella rättshjälpen som beträffende den processuella. Och det måste väl
vara en riktig princip. För närvarande tror jag att man kan säga att
tillämpningen av lagen om fri rättegång är ganska restriktiv, men jag
kan upplysa om att i det nya förslaget till lag om rättegångshjälp har
man utgått ifrån att obemedlad person skall vara den som har 7000
kronors inkomst om året, om han är ensamstående och sedan skulle det
vara tillägg för varje familjemedlem med 500 kronor. Remissinstanserna
har på många håll ansett att man skulle utvidga det till 1000 kronor för
varje tillägsperson, så att säga. Det är ju en mera tillfredsställande gräns.

Den viktigaste frågan är naturligtvis den: Är det ordnat så, att mindre
bemedlade kan få rättshjälp över hela linjen, oavsett efter vilket system
det går. Jag tror att man kan säga att för Sveriges vidkommande är det
ganska tillfredsställande ordnat. En fattig person behöver inte vara läm-
nad utan rättshjälp bara därför att han inte kan betala. Men beträf-
fande de här båda systemen har det varit långvariga och starka diskus-
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sioner i Sverige. Det är två statliga utredningar som har sysslat med
det och föreslagit lagstiftning på området och den skulle gå ut på att
företräde skule lämnas anstaltssystemet. Det är inte så mycket princi-
piella synpunkter, som anförts såsom skäl, utan två praktiska omständig-
heter. Den ena är, att man anser att rättshjälpsbehovet blir mindre väl
tilgodosett enligt Jämtlandssystemet än enligt anstaltssystemet. Man har
därvid fäst sig vid, att antalet redovisade ärenden enligt Jämtlands-
systemet är så avsevärt mycket mindre än antalet redovisade ärenden
enligt anstaltssystemet. Och man har tänkt sig att obemedlade klienter
skulle av någon anledning dra sig för att vända sig till enskilda advo-
kater, av blyghet eller vad det nu kan vara för skäl. Det var den ena
synpunkten. Och den andra synpunkten - det andra motivet för att
man har velat förorda rättshjälpsanstalter — har varit kostnadsfrågan.
Man har räknat kostnaden per ärende, bokförda ärenden, och eftersom
ärendena är av väsentligt mindre antal, när det gäller Jämtlandssystemet
än beträffande det andra, så har man kommit till att kostnaden per
ärende är väsentligt högre i Jämtlandssystemet än enligt anstaltssystemet.

Jag måste säga att jag delar inte den mening som sålunda de statliga
utredningarna har kommit till. Jag skulle också vilja nämna att deras
förslag till lagstiftning inte ännu har lett till något resultat. Jag före-
ställer mig att orsaken är den, att statsmakterna har velat avvakta ut-
vecklingen.

Om man först ser mera principiellt på saken, så får man väl säga
det, att advokatyrket utövas väl lämpligen av personer, som står helt fria
och obundna gentemot myndigheterna. Det åligger dem ju också ofta
att för klientens räkning ibland ganska hårt bekämpa olika myndigheter
och skall han då vara anställd tjänsteman och kanske till och med för
klientens räkning skall vända sig emot den myndighet som har anställt
honom, som bestämmer hans lön, så blir situationen inte särskilt trevlig.

Den andra principiella synpunkten är väl den, att nog är väl bättre
att kunna säga, att en person som inte har medel att betala med, han
skall få kunna vända sig till samma personer och få hjälp i samma form
som de, som har råd att betala för hjälpen, om det är praktiskt genom-
förbart. Annars kan det ju lätt bli så, där han blir hänvisad till en sär-
skild tjänsteman för mindre bemedlade, att om hans ärende - alldeles
oavsett hur det har blivit utfört — om det inte går så lyckligt för honom,
så kommer han så gärna och säger: Hade jag haft pengar och hade
fått välja den som jag ville vända mig till, så tror jag att det hade gått
annorlunda.
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Ja, det var ett par principiella synpunkter på valet mellan system.
Jag skulle ochså vilja något kritisera de statliga utredningarnas motiv
på den praktiska sidan.

Man säger, att rättshjälpsbehovet blir inte väl tillgodosett enligt
Jämtlandssystemet. Nu är det så, att det annonseras i de dagliga tidnin-
garna i regel kanske var fjortonde dag, om att obemedlade kan få vända
sig till de och de advokaterna och få kostnadsfri rättshjälp. Jag har
väldigt svårt att tänka mig, att om en fattig man har ett verkligt trän-
gande rättshjälpsbehov, att han då inte skulle vilja vända sig till en
privatpraktiserande advokat, om han har klart för sig, att det inte
kostar honom någonting. Mig veterligt har det inte klagats över de
privatpraktiserande advokaternas sätt att behandla mindre bemedlade
klienter. Da har ju ingen anledning att behandla dem sämre, bl. a. därför
att de får fullt betalt för sitt arbete. Detta här tror jag är en gissning,
som inte är välgrundad. Och skall man sedan gå över till kostnadsfrågan,
så är det väldigt svårt att läsa statistik på ett rätt sätt. Man kan nog
läsa det om man vill på det ena sättet och på det andra sättet också.
Bokföringsmetoderna är icke likartade för de båda systemen, statistiken
förs inte på samma sätt, och det är synnerligen tvivelaktikt hur kostnaden
per ärende verkligen blir för det ena systemet eller et andra. Jag vill
erinra om, att för en privatpraktiserande advokat är det ganska besvär-
ligt att för ett mycket litet ärende inregistrera det enligt Jämtlandssyste-
met. Man skall ta emot klienten, hjälpa honom at fylla i en mycket om-
ständlig blankett, där han får tala om sina ekonomiska förhållanden
och så skall man föra diverse kort och så skall man slutligen skriva räk-
ning. Så föredrar väl de flesta advokater att antingen lämna hjälpen
gratis eller ta av klienten en femkrona, om han anser sig ha råd därtill.
Och därmed blir det ärendet inte bokfört alls. Vidare förekommer det
ganska många ärenden som har mera karaktären av socialvård, skulle
jag vilja säga, där man lämpligen visar klienterna till vederbörande
socialvårdsmyndigheter i stället för att själv försöka lämna råd i saken.
Om man bortser från det mycket svåra problemet att beräkna kostnaden
per ärende och i stället ser till den absoluta kostnaden, så visar det sig,
att kostnaden per invånare räknad i områden, där Jämtlandssystemet
råder, är mindre än en tredjedel av kostnaden för rättshjälpsanstalterna
per invånare räknad, i de områden där detta system råder. Och det
borde ju också ha något att säga för de myndigheter som skall förvalta
allmänna medel.

Slutligen skulle jag vilja säga det, att jag tror att det inte är lyckligt
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att dela upp advokatkåren i en grupp som sysslar med uteslutande fattig
klientel, med de speciella ärenden som där förekommer - de advoka-
terna får ingen erfarenhet på mycket stora områder i juridiken — och
å andra sidan en andra grupp av advokater som aldrig får syssla med
fattigärenden — de advokaterna får ochså i viss mån en ensidig inrikt-
ning. Jag tror att både allmänheten och advokatkåren skulle fara bäst av,
om varje advokat kunde med de gamla romarna säga, att intet mänsk-
ligt är mig främmande.

Korreferenten, højesteretssagfører Bernt Hjejle (København):

Mine tilhørere.
Jeg vil først og fremmest gerne takke det svenske advokatsamfund

fordi man har fremført dette emne som et tema for diskussion i dag. Det
er af betydning, at de nordiske juristmøder hver gang de holdes har et
emne som er af interesse for advokatstanden. Advokatstanden er vel den
talrigeste indenfor de grupper de nordiske juristmøder er sammensatte
af. Det har ofte været drøftet, hvorvidt der burde holdes særlige nordiske
advokatmøder. Jeg har altid gået imod det - jeg har altså ment at det
ville skade juristmøderne som gennem tiderne har vist sig at være forum
for mange interessante diskussioner som har ført videre til lovgivning og
har været af betydning for den nordiske retsudvikling, og jeg mener det
ville være til stor skade hvis det blev delt op i advokatmøder og jurist-
møder og netop derfor mener jeg at det har været et udmærket tiltag
fra den svenske lokalstyrelses side at fremføre dette emne som jo ikke
blot er et emne af interesse for advokater, men som i virkeligheden når
langt videre. Det er af den største samfundsmæssige betydning og det
har en stærk politisk side som gør at jeg mener det er rigtigt at netop
nu i disse år at drøfte dette emne her.

Jeg husker i gamle dage — undskyld at jeg siger i gamle dage, det var
dengang jeg var ung, og da jeg studerede i England og hvor jeg kan
huske at man havde et ordsprog eller hvad man kan kalde det for, som
sagde, at »retten er åben for alle - ligesom Hotel Ritz: Hvis du kan
betale regningen«. Og der var det få der kunde i datidens England.

Det synspunkt må vel siges at være forladt nu, og det med god grund.
Når man tænker med hvilket let hjærte og uden nogen form for sam-
vittighedsnag mennesker udnytter deres medmennesker til trods for rets-
synspunkter og alt muligt andet — og når man tænker på hvilken bitter-
hed det aflejrer i det menneskelige sind at man ved med sig selv at man
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har ret, men man har ingen mulighed for at gennemføre den - så må
man også forstå at vi her står overfor et virkeligt vigtigt samfundsmæs-
sigt spørgsmål, hvis løsning vil kunde ha betydning for samfundsud-
viklingen fremover. Dette at hver borger i landet har mulighed for at
at føre sin sag fremover ikke blot for retten, men i det hele taget få den
støtte til gennemførelsen af sin ret som de der har råd til at betale hid-
til har haft.

Retshjælpen falder jo kan man sige indenfor to grupper:
1. Fri proces. Dette har vi i Danmark haft igennem adskillige genera-

tioner, og det er ikke et problem vi i dag skal drøfte.
2. Fri retshjælp udenfor proces, der udgør vort emne i dag. Dette

falder atter i to afsnit, nemlig: fri rådgivning i retskonflikter og fri råd-
givning i andre juridiske spørgsmål, fri retsoplysning.

Disse to punkter er det som danner temaet for dagens diskussion, og
jeg kan måske begynde med at sige hvorledes det forholder sig i Dan-
mark, nu da vi har hørt hvordan dette forholder sig i Sverige. Jeg vil
straks sige, at det er naturligt, at initiativet til denne drøftelse kommer
fra Sverige, for på dette punkt som på så mange andre områder indtager
Sverige den ledende stilling indenfor Norden - man er nået længere med
synspunkterne, man er nået længere med at gennemføre dem, hele Sve-
riges meget fremskredne socialpolitiske stilling viser sig også her. Derfor
har det været interessant at høre hvordan disse problemer er blevet løst
i Sverige.

I Danmark må det desværre siges at rent lovgivningsmæssigt har vi
ikke særlige mange bestemmelser som angår dette emne.

Efter retsplejelovens § 135 skal enhver advokat, der er antaget til at
udføre beneficerede sager for ubemidlede, der henvises til ham, affatte
klager til øvrighedsmyndigheder og ansøgning om fri proces, endvidere
skal han affatte stævninger i borgerlige sager. Henvisning til advokaten
sker ved politimesteren, der skønner over, om de pågældende er ubemid-
lede. Staten yder advokaterne vederlag for arbejdet efter nærmere af
justitsministeriet fastsatte regler.

Herudover kan nævnes retsplejelovens § 14, stk. 2, som ændret ved
lov af 11. juni 1959, hvorefter skifteretterne er forpligtet til at yde rets-
hjælp i visse lettere boer og skiftesager, med mindre udfærdigelsen på
grund af boets størrelse eller indviklede beskaffenhed vil være omstænde-
lig eller kræve særlige undersøgelser. For udøvelse af denne retshjælp
svares visse af justitsministeriet fastsatte gebyrer til det offentlige.

Lovgivningen er altså på dette område af ganske sporadisk karakter.
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2.
Om den privat organiserede retshjælp kan oplyses følgende:

Der er etableret en sådan retshjælp i en halv snes store byer. Den
største og den med den største tradition er Studentersamfundets Rets-
hjælp i København. Praktisk taget alle retshjælpskontorer drives af
jurister, både studenter og kandidater og videre uddannede jurister.

Retshjælpen er så godt som alle steder forbeholdt ubemidlede. Der
er sat visse grænser for indtægt og formue, men det er nok af en mere
formel karakter, såvidt jeg husker er grænsen i Studentersamfundets
Retshjælp sat ved 8000 kr. for forsørgere og 6000 kr. for andre med til-
læg for børn.

Antallet af afvisninger på grund af indtægtens størrelse er få, og i
almindelighed fordres ikke særlig dokumentation. I ægteskabssager og
lignende tages grænsen meget lempeligt.

Rådgivningen er alle steder vederlagsfri.
De fleste steder modtager rådgiverne ingen aflønning. Udgifterne

iøvrigt dækkes i det væsentlige ved tilskud fra justitsministeriet, kom-
munerne og større virksomheder som bidrager til denne institution. Til
belysning af størrelsen af den ydede retshjælp kan oplyses, at Studenter-
samfundtes Retshjælp i 1959 havde såvidt jeg erindrer ca. 22.000 hen-
vendelser.

At der for visse dele af landet ikke findes en egentlig organiseret rets-
hjælp er dog ikke ensbetydende med, at den ubemidlede og mindre be-
midlede del af befolkningen har været afskåret fra retshjælp. Der har
i væsentligt omfang fra advokater, vel især i provinsen, været ydet rets-
hjælp til denne del af befolkningen vederlagsfrit eller for et meget be-
skedent vederlag. Af naturlige grunde lader omfanget af denne socialt
betonede del af advokaternes virksomhed sig ikke fastslå.

3.
Der har i de sidste år været en del drøftelser vedrørende en bedre orga-
nisering og udvidelse af retshjælpen, og der er ved privat initiativ nedsat
et udvalg af interesserede fra forskellige kredse til nærmere undersøgelse
af de veje, man kan gå. Udvalget - hvis opgave omfatter både retshjælp,
socialrådgivning, psykologisk rådgivning og familierådgivning - vil afgive
betænkning i løbet af efteråret.

Der er næppe grund til her at komme ind på baggrunden for det for-
øgede behov for retshjælp. Det er klart, at det moderne samfunds ud-
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vikling medfører større muligheder for retskonflikter mellem borgerne,
navnlig i bysamfundene, og den moderne velfærdsstats enorme udvik-
ling af lovstoffet medfører, at borgerne — herunder de brede lag, der
ikke har råd til på normal vis at søge advokatassistance - bliver stillet
overfor langt flere juridiske problemer end tidligere. Staten vil derfor
før eller senere komme til at tage dette problem op, således som man har
gjort det i Sverige og navnlig i England.

I England, som vel må siges at have skabt den ordning, der for os i
Danmark står som mønstret, gennemførte man i 1949 The Legal Aid
and Advice Act. Denne ordning er ført ud i livet af de engelske advo-
kater, nemlig The Law Society. Den er af finansielle grunde sat i kraft
i etaper. I 1949, udbygget i 1956 gennemførtes en ordning med fri pro-
ces, i 1959 gennemførtes en retsrådgivning i forbindelse med advoka-
ternes såkaldte Voluntary Legal Advice Scheme og endelig gennemfør-
tes der i 1960 fri retshjælp ved retskonflikter, hvor der endnu ikke er tale
om proces for domstolene.

Dette system administreres af Law Society gennem lokale komiteer af
advokater i de forskellige retskredse, som modtager henvendelserne fra
de retshjælpssøgende, som afgør om den pågældendes forhold berettiger
til gratis retshjælp, eller om han selv bør bidrage til omkostningerne, som
tager stilling til om det forelagte juridiske problem med rimelighed bør
tages op og som i bekræftende fald tager sig af den fornødne rådgiv-
ning og eventuelle juridiske assistance.

De synspunkter, som er de fremherskende i Danmark, kan jeg vist
nok i korthed sammenfatte i følgende.

4.
For ubemidlede bør der være en almindelig adgang til juridisk rådgivning
vedrørende en række spørgsmål af personlig karakter, såsom separation,
skilsmisse, bidragsspørgsmål, ansættelsesspørgsmål, huslejesager, erstat-
ningssager etc., medens juridiske problemer i forbindelse med den på-
gældendes erhverv, kontrakter, dokumentsudstedelser m.v. normalt bør
holdes udenfor retshjælpsvirksomheden. Til supplement heraf, nemlig
til rådgivning udenfor det egentlige retshjælpsområde, kunne man tænke
sig muligheden af at imødekomme behovet for juridisk assistance ved,
at der af advokatorganisationerne etableres en særlig ordning således, at
advokater forpligtede sig til for en mindre takst at give f.eks. ½ times
konsultation eller lignende, i lighed med de tilsvarende engelske og
amerikanske ordninger.
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5.
Når spørgsmålet bliver, hvorledes en retshjælp bør organiseres, må ud-
gangspunktet efter min opfattelse være, at rådgivning af befolkningen er
en samfundsopgave, som bør løses ved et samarbejde mellem staten, der
tilvejebringer de økonomiske forudsætninger herfor og yder tilsyn her-
med, og advokatorganisationerne. Selve den juridiske rådgivning bør i
videst muligt omfang henlægges til den organisation, der allerede består,
nemlig advokatsamfundet, således at det bliver dette, der skaber grund-
laget for organisationen af den juridiske rådgivning.

Den juridiske rådgivningsvirksomhed bør formentlig arbejde i tilknyt-
ning til den øvrige samfundsmæssige rådgivningsvirksomhed, navnlig
den sociale rådgivning, som den ofte vil have en intim berøring med.
Det er muligt, at der bør skabes et centralorgan for rådgivningsvirksom-
hed i det hele taget med justitsministeriet og socialministeriet som de
øverste myndigheder. Det vil vel ligeledes være naturligt i lokale om-
råder at skabe særlige rådgivningsudvalg, hvorved man i et vist omfang
kan koordinere den juridiske og den sociale rådgivning, for så vidt dette
måtte harmonere med de lokale forhold. Det må ligeledes bero på de
lokale forhold, om man indenfor de enkelte rådgivningsområder bør ind-
føre en ordning med juridisk rådgivning ved advokaterne på deres kon-
tor eller om man til de enkelte rådgivningsvirksomheder bør knytte ad-
vokater eller personer med juridisk uddannelse til rådgivning på stedet,
eller begge dele.

6.
Det er videre min opfattelse, at det ikke vil være muligt i det lange løb
at opnå en tilfredsstillende udvikling af rådgivningsvirksomheden, hvis
den i længden skal baseres på vederlagsfri arbejdskraft. Det er naturligt,
at advokatstanden påtager sig arbejdet som en social opgave, indtil der
er finansielt grundlag for, at staten kan træde til og betale derfor. Men
principielt bør rådgiverne aflønnes normalt. For så vidt retshjælpen
organiseres således, at de retshjælpssøgende henvises til advokaterne, som
på deres eget kontor giver juridisk rådgivning, må der gennemføres en
særlig honorarordning efter forhandling med Advokatrådet i Danmark,
hvorefter dette foretager opgørelse af og kontrol med honorarkravene i
overensstemmelse med Jämtlandssystemet og den engelske Legal Aid and
Advice ordning. I Danmark skulle en sådan ordning ikke være vanske-
lig at gennemføre, da der i Danmark findes honorartakster, der dækker
de fleste områder, og som er godkendt af Monopoltilsynet.
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7.
Man kan spørge, om der bør være særlige indtægtsgrænser for adgang
til retshjælp. Det må være naturligt at forbeholde gratis hjælp for de
egentlig ubemidlede, således at mindre bemidlede eventuelt kan benytte
sig deraf mod at betale en vis del af honoraret selv. Hvor indtægtsgræn-
sen for ubemidlede bør ligge, må naturligvis nærmere drøftes, hvilket
det ikke vil være naturligt at komme ind på her.

8.
Referenten har i sine skriftlige teser og sin indledning her i dag redegjort
for de to systemer, der hidtil har været anvendt i Sverige, altså på den
ene side egentlige retshjælpskontorer med fast ansat personale og på
den anden side det såkaldte Jämtlandssystem.

Jeg tror, jeg kan sige, at vi i Danmark ikke er tilhængere af systemet
med retshjælpsanstalterne med fast ansatte embedsmænd. De vil ikke
få den all-round dygtighed, som advokater har; de vil næppe få den
professionelle interesse i den heldige gennemførelse af deres klienters
ret og synspunkter, som advokater har; de vil for let blive tilbøjelige til
at anlægge de samme synspunkter som de myndigheder, de skal repræ-
sentere deres mandater overfor; deres arbejde vil let blive behæftet med
bureaukratiske ulemper; de vil blive embedsmænd med pensionskrav
og det hele vil let blive meget dyrt. Sidst men ikke mindst mener jeg, at
det er vigtigt, at de retshjælpsøgende ligesom alle andre borgere kan gå
til den advokat, de ønsker, og ikke skal være henvist til at søge et be-
stemt retshjælpskontor. Jeg tror egentlig ikke at det for Danmarks ved-
kommende er noget rigtigt problem, det har jeg da i hvert fald forstået
ved de drøftelser der er ført indenfor det udvalg som beskæftiger sig med
det og som er meget alsidigt sammensat. Det er ingen indenfor det der
egentlig har gået ind for retshjælpsanstaltssynspunktet. Man har langt
snarere hæftet sig ved det engelske system, Law Society-systemet, som
man finder er en meget mere bevægelig, elastisk og udviklingsdygtig
organisation og som man mener er fremtidens løsning.

Det er muligt, at selve det indledende rådgivningsarbejde bør ske i
koordination med de social-juridiske rådgivningskontorer - der også før
eller senere må blive en realitet - men overalt hvor der er tale om en
juridisk rådgivning af blot nogen betydning for den pågældende, bør
der ske henvisning til en advokat. Befolkningen er bedst tjent hermed,
ikke mindst i de mange sager, hvor en myndighed er modpart.
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Hovedsagen er, at den almindelige opfattelse i Danmark utvivlsomt
er den samme som i England, nemlig at det er en naturlig opgave for
de nationale advokatsamfund at organisere og gennemføre den rets-
hjælp, befolkningen har behov for, naturligvis i samråd og samarbejde
med justitsministeriet. Dels følger man herved en gammel advokattradi-
tion, hvorefter det er en advokatopgave at hjælpe den menige mand til
hans ret. Det er en tradition der har dybe og gamle rødder i hvert fald
i Danmark. Fremdeles vil advokatstanden herved oparbejde en good-will
i befolkningen, der er af største værdi for advokatstanden. Og endelig
er det også ud fra et mere erhvervsmæssigt synspunkt af betydning, at
advokatstanden skaber en kontakt med de befolkningsgrupper, der i
løbet af den næste generation eller to vil blive i stand til på normal
måde at søge advokatbistand til løsningen af deres juridiske problemer.

9.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden
på den internationalt dannede International Legal Aid Association, som
blev endeligt institueret i sommer under International Bar Associations
møde i Salzburg. Man har foreløbigt opnået en bevilling fra en stor
amerikansk fond og kan forhåbentlig opnå yderligere midler til det. For-
målet med denne organisation er på enhver måde både ved råd og vej-
ledning og økonomisk støtte at fremme skabelsen og videreførelsen af
nationale retshjælpsorganisationer. De nordiske lande har taget del i
etableringen af denne nye organisation. Formanden for New York's Bar
Association, Mr. Orison S. Marden er præsident og de 2 vicepræsidenter
er den tidligere formand for Law Society, Sir Sydney Littlewood og mig;
dens generalsekretær er høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, medens
vor kasserer er Law Society's generalsekretær Sir Thomas Lund. Det
bør nævnes, at i U.S.A. er en kraftig udvikling i gang på dette område,
både som egentlig retshjælp til ubemidlede og et såkaldt Refer-system
som i virkeligheden er det samme som det engelske Legal Air Scheme,
hvor man altså har oprettet en institution, hvor enhver kan komme mod
en mindre bestemt betaling og få en konsultation hos en advokat. Vi i
den internationale organisation håber, at vi er i stand til at gøre en
positiv indsats for den videre udvikling af retshjælpen i de forskellige
lande, indtil disse er kommet så vidt, at staten kan ofre de fornødne
midler til at opretholde et landsomfattende retshjælpssystem. Jeg håber,
at de nordiske landes advokatorganisationer vil slutte op derom.
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Professor Åke Hassler (Stockholm):

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Låt mig först säga, att jag finner det mycket tacknämligt att jurist-

mötets ledning har tagit upp detta ämne på föredragslistan. Det förhåller
sig ju på det sättet, att de ekonomiska spörsmålen om fri rättegång och
annan fri rättshjälp får ökad betydelse allteftersom samhällsförhållandena
utvecklas och därmed också blir allt mera komplicerade. De nämnda
spörsmålen måste då komma i förgrunden och tildraga sig ökat intresse,
både bland juristerna och hos allmänheten, om rättsordningen skall fylla
sin funktion såvitt angår samhällets alla invånare.

Detta rättsäkerhetskrav bör kunna påräkna allmän anslutning oavsett
skilda politiska och samhälsekonomiska åskådningar. Ty vad det här
gäller är egentligen inte en social understödsverksamhet av det slag som
vi ser så många prov på i samtidens så kallade välfärdsstater. Kravet på
erforderlig rättshjälp innebär i princip något annat. Min gamle lärare
i processrätt, professor Ernst Kallenberg, uttryckte saken så, att det rör
sig om förverkligandet av grundsatsen om allas likhet inför lagen. Rätts-
ordningen fyller först då sin uppgift, sade han, när den har blivit alla
medborgarns gemensamma egendom, så att ingen av ekonomiska skäl
hindras att komma i åtnjutande av sin lagliga rätt. Först då kan man
kräva full respekt för lagen, när ingen är utesluten från dess skydd.

Referenten har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för det aktuella läget
i Sverige vad angår utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade.
Det är utan tvivel av värde för det fortsatta reformarbetet att ha tillgång
till en så klar och redig översikt av problemet, sett ur svensk synpunkt.
Vad som saknas är en jämförande framställning av förhållandena i öv-
riga nordiska länder. Det är ju altid intressant och nyttigt att se vad man
i grannländerna har åtgjort för lösning av motsvarande spörsmål och
kunna taga lärdom av de erfarenheter som gjorts på andra håll i Norden.
När man sysslar med lagstiftningsarbete och annan dylik verksamhet
har man en känsla av säkerhet då man finner, att våra nordiska grannar
är inne på samma linje som vi.

I fråga om utvecklingen i Sverige är det en omständighet som förtjänar
att särskilt framhållas. Såsom referatet ger vid handen råder det hos oss
ett blandat system. Vi har på vissa håll, särskilt i de större städerna,
rättshjälpsanstalter, där kommunalt anställda jurister sysslar med de
mindre bemedlades angelägenheter, medan i större delen av landet dessa
angelägenheter på allmän bekostnad ombesörjas av fritt praktiserande
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advokater, Jämtlands- eller Östersundsystemet som det ibland kallas.
Vi har nu haft två statliga utredningar, som har avgivit betänkanden,
respektive år 1940 och år 1951. De har velat åtminstone i princip ut-
stråcka systemet med rättshjälpsanstalter över hela landet. Man har
menat att detta system skulle vara överlägset anordningen med fritt prak-
tiserande advokater. Emellertid har dessa förslag icke lett till lagstiftning.
Och sedan nu 1951-års rättegångskommitté i ett betänkande av år 1958
enhälligt har avvisat tanken på ett obligatoriskt anstaltssystem, måste väl
denna tanke anses vara skrinlagd för överskådlig tid framåt.

Liksom referenten tror jag att det blandade systemet bör bibehållas
hos oss, när nu utvecklingen har lett därhän, att ett flertal rättshjälps-
anstalter har upprättats. Det skall ju mycket starka skäl till för att slopa
redan bestående institutioner, som måste anses ha på ett förtjänstfullt sätt
skött sin uppgift. Annars får jag säga att metoden att skilja ut en särskild
del av det rättshjälpssökande klientalet och hänvisa den till anstalter för
mindre bemedlade inte förefaller mig särskilt sympatisk. Om man skall
vara riktigt noga med likheten inför lagen, så bör väl inte bara rättshjälp
ges åt mindre bemedlade utan denna hjälp bör erbjudas dem på samma
sätt, i samma former som står andra medborgare till buds.

Systemet med anstalter är inte väl förenligt med den likställighet som
vi gärna vill se alltmera realiserad i vårt samhälle, det är en kvarleva
från det gamla klass- och understödssamhället. Jag är därför av den me-
ningen, att systemet med offentliga rättshjälpsanstalter inte bör få någon
vidare utbredning. Snarare bör man vara betänkt på att avveckla det
på andra ställen än i de större städerna.

Däremot förtjänar den frågan en särskild undersökning vad man kan
och bör göra för att effektivisera och förbättra systemet med fri advoka-
tur för de mindre bemedlade. Inledaren har i detta avseende framfört
en del synspunkter, som är värda allt beaktande. Det viktigaste tror jag
är att höja den inkomsgräns, under vilken kostnadsfritt biträde lämnas,
och att öppna möjlighet att ge bidrag till kostnader i fall då klienten
ligger över gränsen, men där det finnes skäligt att låta det allmänna bi-
draga med en del av kostnaden. Här är det emellertid fråga om täm-
ligen vittutseende ekonomiska åtaganden från det allmännas sida. Det
blir till sist en finansiell fråga hur långt man kan och vill gå. Vid av-
vägningen bör emellertid statsmakterna ha klart för sig att ju mera
liberalt man tillmäter rättshjälpen desto mera effektivt blir rättsskyddet
för medborgare i mera blygsamma villkor och det måste ju, försåvitt jag
förstår, vara en samhällsangelägenhet av största betydelse.
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Ett annat förhållande, som bör påpekas, är att i Sverige normerna för
rättshjälpen genom fri advokatur synes vara lokalt ganska växlande och
i åtskilliga avseenden tämligen obestämda. Detta är väl inte att undra
på, eftersom regeringen av dessa normer skett genom avtal mellan lands-
tingen och skilda avdelningar av Sveriges advokatsamfund. Samfundet
får väl antas ha eftersträvat en viss enhetlighet, men samma intresse har
nog medkontrahenterna knappast haft. Det måste dock anses vara av
betydande vikt att den fria rättshjälpen över hela landet lämnas efter
ensartade normer. Innevånaren i det ena länet bör ju inte vara sämre
ställd än den som bor i det andra länet. Vidare är det tydligen angeläget
att advokater, som sysslar med fri rättshjälp åt mindre bemedlade, har
fullt klar för sig vilka olika slag av ärenden som därvid kan komma i
betraktande. Att upprätthålla den begränsning, som vår nuvarande lag
om fri rättegång har, kan knappast vara lämpligt. För att bara nämna
en enda sak, som jag har haft särskild anledning att intressera mig för:
i utsökningsmål kan man ju inte få fri rättegång. Anledningen är för-
modligen att dessa mål inte handläggas av domstolarna i första instans
och därför inte anses vara av judiciell natur. I själva verket är det ju
här fråga om civil rättsskipning av stor praktisk betydelse. För min del
betraktar jag det som mycket angeläget att företaga en lagändring, så
att fri rättegång kan beviljas även i utsökningsmål.

De anförda synpunkterna leder enligt min mening fram till att vi i
Sverige borde ha en statlig författning med preciserade regler om och
villkor för utomprocessuell rättshjälp för mindre bemedlade genom fria
advokater. En sådan författning bör naturligtvis grundas på en noggrann
undersökning av förhållandena på området, kompletterad med en redo-
görelse för utvecklingen ock tillståndet på rättshjälpens gebiet i våra
nordiska grannländer. En hel del material finns redan samlat och resten
bör kunna åstadkommas utan större svårighet. Ett värdefullt bidrag
kommer utan tvivel överläggningen i frågan vid detta juristmöte att ge.
Om mötesledningens initiativ sätter frukt i nya och väl avvägda författ-
ningar om utomprocessuell rättshjälp i Sverige, kanske ock i våra nor-
diska grannländer, så har därigennom en betydelsesfull insats gjorts i den
samnordiska rättsutvecklingen.

Advokaten, vicehäradshövding Åke Roschier-Holmberg (Finland):

Herr ordförande. Mina damer och herrar.

Stadgandet i 15 kap. 9 § i 1734 års lag, som citerats av advokat
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Brodin i början av hans referat, var i Finland i kraft ända t.o.m. år 1917.
Detta år upphävdes lustigt nog advokatmonopolet i Finland och i sam-
band därmed fick lagrummet en ändrad lydelse, sålunda:

»Den, som allmänneligen utöver sakförarverksamhet, vare skyldig att
utan betalning hjälpa de fattiga för rätta, då domaren det pålägger.«

Av enahanda orsaker som advokat Brodin anfört för Sveriges vidkom-
mande har emellertid frågan om rättshjälp åt mindre bemedlade först
under de senaste decennierna med deras avancerade sociala lagstiftning
kommit i blickpunkten i Finland. År 1955 tillkom i Finland lagen om
fri rättegång och i samband därmed ändrades 15 kap. 9 § rättegångs-
balken ånyo, så att lagrummet nu, med hänvisning till lagen om fri rätte-
gång, endast föreskriver en skyldighet för den som allmänneligen utför
advokatverksamhet att på förordnande åtaga sig uppdrag att vara rätte-
gångsbiträde eller ombudsman. Stadgandet om den allmänna skyldig-
heten för sakförare att lämna gratis rättshjälp bortföll vid denna ny redi-
gering, utan att jag någonstans i motiven har kunnat finna något utryck-
ligt beslut om att man ville avstå från denna princip.

I Finland finnes för närvarande icke några allmänt gällande lagbe-
stämmelser angående utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade,
men i några specialfall, speciellt i sociallagstiftningen, är en sådan rätts-
hjälp dock i lag föreskriven.

Så t.ex. föreskriver lagen om förvaltningen av socialvården av år 1950
att kommunens socialnämnd i mån av möjlighet bör anordna nödig
vägledning och rådgivning för mindre bemedlades utkomst. Detta stad-
gande har dock tillsvidare haft en mycket ringa betydelse i praxis. Där-
emot finnas stadganden i några speciallagar, vilkas betydelse i praxis är
av rätt stor räckvidd. Av dessa kan nämnas lagen om barn utom äkten-
skap sem ger barnets moder möjlighet att av barnatillsyningsmannen i
kommunen erhålla bistand i alla barnet rörande angelägenheter. Nämnas
kan även lagen om tryggande av underhållsbidrag åt barn i vissa fall,
som ålägger de kommunala socialnämnderna att ge sitt bistånd i under-
hållsärenden. Barnatillsyningsmannen och socialnämnden bistår i ovan-
nämnda ärenden, även när det gäller rättegångar. I detta sammanhang
är det skäl också att nämna att jämväl skattemyndigheterna är i lag
ålagda skyldighet att inom vissa gränser ge råd i skatteärenden och slut-
ligen kan ännu påpekas att de statliga och kommunala yrkesinspektörerna
utövar en betydande väglednings- och rådgivningsverksamhet i ärenden
som rör arbetarskydd.

I de större städerna och bosättningscentra har emellertid behovet av

Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade 97



en organiserad utomprocessuell rättshjälp anmält sig betydligt tidigare.
Redan år 1886 började Helsingfors stads rättshjälpsbyrå sin verksamhet.
Då tog staden i sin tjänst en advokat, som i »särskilt ömmande fall« skulle
ge rättshjälp åt mindre bemedlade personer bosatta i staden. Denna fat-
tigadvokat utövade sin syssla utan något biträde, han hade sin mottag-
ning hemma och i denna form drevs verksamheten ända till år 1910,
då han fick ett biträde och en egen byrålokal. Småningom har verket
utvecklats så att byråns personal nu består av en jurist, som är dess chef,
två biträdande jurister, en notarie, en byråföreståndare och två byrå-
biträden eller sammanlagt sju personer. Förutom i Helsingfors finnes en
rättshjälpsbyrå endast i Tammerfors, där den tillkom år 1945. Där-
utöver finnes kommunala rättshjälpsjurister i Björneborg, Hangö, Kotka,
Kuopio, Lahtis, Uleaborg, Vasa och Abo-ständer samt i Esbo, en stor
landsortskommun som gränsar till Helsingfors. I dessa kommuner utövas
rättshjälpsverksamheten dock endast såsom en bisyssla jämsides med
andra tjänstuppgifter.

I det reglemente som fastställts för Helsingfors stads rättshjälpsbyrå
och som senast omredigerats år 1958, bör rättshjälpsbyrån biträda
mindre bemedlade personer i juridiska ärenden, speciellt genom rådgiv-
ning och anskaffande av upplysningar, uppsättande av ansökningar,
besvär m.fl. handlingar, genom att åstadkomma förlikning i tvister samt
genom att driva rättegångar vid de domstolar som har jurisdiktion inom
Helsingfors stadsområde. Den som ansöker om rättshjälp bör vid an-
fordran uppvisa ett intyg av Helsingfors stads vårdverk därom att han
är mindre bemedlad. Intyget utfärdas av vårdverkets resp. distriktsbyrå
efter prövning in casu. Någon bestämd inkomstgräns tillämpas alltså
icke. Enligt vad jag erfarit är prövningen i dessa fall rätt noggran; i de
fall då vederbörande icke är tidligare känd i vårdverket sker kontrollen
t.ex. genom hembesök o.s.v. I reglementet är vidare föreskrivet att klien-
ten skall lämna skälig ersättning för rättshjälpen om anstalten genom
sin medverkan har tillfört klienten en betydande ekonomisk förmån. I
detta fall kan byrån fordra att klienten skall ersätta byråns direkta utlägg
och betala ett skäligt advokatarvode, alltså på samma sätt som i Sverige.

Rättshjälpsbyråns arbete övervakas och ledes av rättsvårdsnämnden,
som årligen till stadsstyrelsen ger en noggrann berättelse över sin egen
och rättshjälpsbyråns verksamhet. Till rättsvårdsnämnden hör fem av
stadsfullmäktige för ett år i sänder utsedda ledamöter.

Av den statistik som förs beträffande rättshjälpsbyråns i Helsingfors
verksamhet framgår att antalet klientbesök, d.v.s. konsultationer, nådde
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en topp redan år 1954, då det var ungefär 11.000, men att besöksfrekven-
sen därefter nedgått för att uppgå först efter år 1958. Besöksfrekvensen
avspeglar emellertid icke det aktuella rättshjälpsbehovet, utan ovan-
nämnda variationer i frekvensen beror närmast därpå, att byrån under
perioden 1955-1958 arbetade med synnerligen otillräcklig personal.
Redan 1958, när personalen ökades, steg besöksfrekvensen avsevärt, och
om man jämför t.ex. i Stockholm och Malmö statistiken, så utvisar den
tydligt att den årliga besöksfrekvensen i Helsingfors borde ligga vid ca.
18.000, medan den nu högst uppgått till något över 11.000, som visar
alltså att rättshjälpsbyråns personal fortfarande är otillräcklig. Såsom
av detta korta referat framgår är den utomprocessuella rättshjälpen
i Finland icke ännu tillfredsställande ordnad.

Den utomprocessuella rättshjälpsverksamheten utövas på kommunal
grund, utan att staten på något sätt ingripit eller understött denna verk-
samhet. I lagberedningen utarbetas emellertid som bäst ett förslag till
lag om statligt understöd av den offentliga rättshjälpsverksamheten. Det
är skäl att tro att förslaget i stort sätt kommer at följa de riktlinjer som
tillämpas i Sverige. Enligt förslaget torde staten deltaga i kommunernas
kostnad för den offentliga rättshjälpen och tillsynen över den offentliga
rättshjälpsverksamheten avsevärt utövas av justitieministeriet. Någon
motsvarighet till det i Sverige tillämpade Jämtlandssystemet finnes icke
i Finland, men lagförslaget torde inbegripa möjligheten att tillämpa ett
sådant system.

Personligen vil jag gärna ansluta mig till de konklusioner och syn-
punkter som referenten har kommit till i sitt referat. Det är jo så, att
förhållandena i Finland och Sverige är i många avseenden mera ens-
artade än kanske i de övriga nordiska länderna och utan att jag på något
sätt skulle vilja frånkänna de offentliga rättshjälpsanstalternas deras
betydelse, utan att på något sätt nervärdera deras arbetsresultat - så
anser jag, att man inte nog kan pointera att det rent principiellt sett inte
är förenligt med den oavhängighet som är en förutsättning för advokat-
verksamheten att advokaten är anställd vid en offentlig anstalt, där hans
verksamhet är begränsad och utformad av fastställda reglement. I Fin-
land och Sverige är jo lagstiftningen om advokater ensartad, vi har jo
icke något advokatmonopol och därför får man väl anse - åtminstone
för Finlands vidkommande - att advokatkåren i Finland icke har haft
någon särskilt orsak till att särskilt aktivt medverka till utvecklingen av
den utomprocessuella rättshjälpen, en rättshjälp som vi självfallet på
allt sätt stöder. Men problemet ligger jo däri, hur man skall få advokater-
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na att medverka i denna rättshjälp utan att man inskränker deras oav-
hängighet. Och jag tycker för min del att det i Sverige utformade Jämt-
landssystemet är en mycket lycklig lösning på detta problem och att de
offentliga rättshjälpsanstalterna utan tvivel har en viktig funktion i bo-
sättningscentra. Så synes det mig av praktiska och rationella skäl, som
advokaten Brodin också säger, att en syntes av båda dessa system, alltså
anstaltsystemet och Jämtlandssystemet, ger de bästa garantier för en
effektiv utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade.

Höyesterettssakförer Rolf Christophersen (Oslo):

Norge har hittil ikke hatt noen landsomfattende ordning som sikrer fri
rettshjelp uten prosess. I Oslo har vi et velutbygget kontor for fri retts-
hjelp, som også yter råd utenom prosess. I Bergen, Stavanger og Trond-
heim har byerne engasjert en sakförer i bistilling som både forer proses-
ser for ubemidlede og gir dem råd utenom rettergang. Det sier seg selv at
disse ordninger er helt utilfredsstillende, og Den Norske Sakförerforening
tok for 7-8 år siden opp spörsmålet om å få en organisert fri rettshjelp
utenom prosess. Dette förte til at det ble nedsatt en kgl. kommisjon som
i 1958 avga en innstilling om fri sakförsel og fritt rettsråd. Justisdeparte-
mentet har deretter besluttet at det ikke vil fremme noe forslag til lov
om fri sakförsel, men departementet arbeider for tiden med spörsmålet
om fritt rettsråd. Den linje det der sannsynligvis vil folge er at man vil
overlate initiativet til fylkene, og at de fylker som organiserer dette fri
rettsråd på en etter statens mening tilfredsstillende måte vil kunne på-
regne et statsbidrag som man antyder til ca. 50%. Hele dette er fore-
löpig på et forberedende stadium, og det er ikke godt å si når det vil
kunne före frem. Denne kgl. kommisjons innstilling foreslo at man skulle
bevare kontoret for fri rettshjelp i Oslo, og den antydet også at man
kanskje burde opprette kontorer i enkelte av de andre större byer. Det
sier seg selv at i Norge, som er et så tynt befolket land, kan man ikke
dekke behovene for fri rettshjelp ved kontorer, man er helt avhengig av
å finne en ordning slik at praktiserende sakförere trekkes inn i bildet.
Den Norske Sakförerforenings Hovedstyre har gått sterkt inn for at
man ikke skal bevare rettshjelpskontorerne eller den nåværende retts-
hjelp i Bergen, Stavanger og Trondheim, men at man skal bevare kon-
toret i Oslo og for övrig overlate til de ubemidlede selv å velge sin sak-
förer, som så vil bli betalt av fylket. For meg står det slik at det er av
vesentlig betydning at også den ubemidlede har et fritt sakförervalg. Hvis

100 Åke Roschier-Holmberg



man skal gå til et kontor - jeg har sett en del av disse kontorer i virk-
somhet både i Europa og Amerika - blir man et nummer, man får ikke
den personlige behandling som enhver har krav på, og det værste synes
jeg er at det får preg av forsorg, mens det i virkeligheten som det er blitt
fremholdt her, er en rett som enhver borger har - at han skal kunne få
hjelp. Det er det jeg kan si om dette, og jeg vil da kanskje få lov til å
si et par ord om den internasjonale fri rettshjelp, International Legal Aid
Association, som höjesteretssagförer Hjejle nevnte i sitt foredrag.

Den norske professor dr. juris Michael Lie foreslog for Folkeforbundet
i 1924, at Folkeforbundet skulle ta opp til behandling spörsmålet om en
utbyggning av den fri rettshjelp i alle medlemslandene. Hans forslag ble
vedtatt, og Folkeforbundet nedsatte en kommisjon som i löpet av tre år
utarbeidet en oversikt over den fri rettshjelp i 27 land, men dermed
stanset Folkeforbundets arbeid - vi var da kommet inn i den periode
hvor forbundet var i forfald og verdenskrigen kom. Men umiddelbart
etter krigen ble det startet den såkaldte International Bar Association,
som består av jurister fra 35 forskjellige land, og denne organisasjon tok
praktisk talt med en gang opp spörsmålet om å få utbygget den fri retts-
hjelp i de land hvor den enten ikke eksisterte eller hvor den var utilfreds-
stillende. Det ble nedsatt en komite som etter flere års arbeid kom frem
til et forslag om en ny organisasjon som skulle dannes. Når dette tok så
lang tid og når det ikke kunne settes ut i livet för, var det delvis fordi
man manglet penger. Men i 1958-1959 stillet 4 amerikanske humanitære
institusjoner tilsammen 40.000 dollars til disposisjon for de 2 förste års
drift av The International Legal Aid Association. Den er nå blitt dannet,
og den er av praktiske grunner inkorporert i De forente stater, men den
har sitt hovedkontor i Oslo. Formålet med denne organisasjon er greit
nok og kan sies kort - det er å arbeide for utviklingen av den fri retts-
hjelp i alle verdens land. Organisasjonen ledes av et styre som består av
15 medlemmer, samt 1 president og 2 visepresidenter. En av visepresi-
dentene er höjesteretssagförer Hjejle og et av styremedlemmene er höye-
sterettsadvokat Finn Arnesen fra Norge. Jeg er generalsekretær i denne
organisasjon. Det förste arbeid vi vil gjöre, og som vi alt har begynt på,
er å söke å kartlegge mulighetene for fri rettshjelp i de forskellige land.
Vi har utarbeidet et spörreskjema som er sendt til i alt 70 land og vi
har i dag svar fra omtrent 30 land. De opplysninger skjemaene gir vil
bli bearbeidet og gjort om i en forståelig form, og vi vil stille disse opp-
lysninger til disposisjon dels for de land eller de nasjonale sakförerorgani-
sasjoner eller andre som er interessert i organiseringen av fri rettshjelp i
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sitt land. Vi vil også stille dette materiale til disposisjon for de ubemid-
lede rundt omkring i verden som er interessert i opplysninger om mulig-
hetene for fri rettshjelp i et annet land. Organisasjonen selv skal ikke
drive fri rettshjelp. Det er morsomt å kunne konstatere at jeg allerede
har fått en del henvendelser fra folk som hadde behov for fri rettshjelp
i et annet land. I en del tilfelle har det også lykkes å skaffe dem slik
hjelp. Det er særlig i skilsmissesaker dette har vært aktuelt. Dette er altså
det forste arbeid vi må gjöre, og vi vil deretter prove gjennom reiser,
propaganda og på annen måte å påvirke de forskjellige land til å utvide
og utbygge sin fri rettshjelp. Det eiendommelige er at det bl.a. i Asia er
en sterk interesse for fri rettshjelp. Jeg har fått flere brev fra Asia om
dette enn fra noe annet kontinent. Det er også ganske kuriöst hva man
opplever av opplysninger om fri rettshjelp. Jeg kan nevne at fra Japan
er det opplyst at fri rettshjelp er ordnet ved professorer og studenter ved
universiteterne i Tokio og Yokohama, men ellers rykker sakförerne hver
festdag ut på gaten, slår opp telt og slår på trommer, spiller på horn og
sier at nå er det fri rettshjelp å få. Det er den japanske form.

Jeg nevnte at vi har fått 40.000 dollars fra amerikanerne til de 2
forste års drift, men senere er det meningen at organisasjonen skal finan-
sieres ved hjelp av bidrag fra medlemmer. Medlemmer av denne organi-
sasjon - vi har forelöpig ingen -- kan være enten sakförerorganisasjoner
eller andre juridiske foreninger, eller fri rettshjelpsforeninger som man
har i enkelte land, eller det kan være individer som er interessert i den
fri rettshjelp. Det kan være både jurister og andre. Vi har 2 klasser av
medlemskap - den ene betaler 10 dollars i året og den anden betaler
25 dollars i året. Når det gjelder organisasjonene så er det meningen
at man skal bli enig om i hvert enkelt tilfelle hvor stort bidrag de skal
betale. - Det er de faktiske oplysninger jeg tror det er grunn til å gi nå.
Jeg vil bare slutte med å si at når man er klar over behovet for fri retts-
hjelp i våre nordiske relativt opplyste land, så kan man jo tenke seg
hvilket uhyre behov det er i en rekke andre land.

Det vi har gjort her i dag, det er kan man si at vi har kostet på oss
den luksus å diskutere hvor godt det overhodet er mulig å organisere fri
rettshjelp for ubemidlede. Men det falder ingen av oss inn at ikke enhver
i virkeligheten i våre land uansett penger skal få sin rett. Når vi her i
Norden er i denne lykkelige situasjon, har vi etter min mening en plikt
til å prove å bidra til at borgerne i de land som ikke er så heldig stillet
som borgerne i våre land også kan få sin rett. Det er en plikt for enhver
jurist - og når jeg sier dette, så er det fordi vi i nær fremtid vil begynne
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å verve medlemmer i International Legal Aid Association, og jeg håper
at de av mine ærede tilhörere som selv sitter og bestemmer i organisa-
sjoner, vil arbeide for at disse slutter seg til International Legal Aid
Association, og at hver enkelt melder seg som medlem.

Hæstaréttarritari Håkon Gudmundsson (Reykjavik):

Hr. formand. Mine tilhørere.
Her i Island har man ikke endnu organiseret nogen almindelig utom-

processuel retshjælp, når man undtager nogle forsøg i den retning af stu-
denter i Universitetets juridiske fakultet og enkelte foreningers virksom-
hed i begrænsede kredse.

Grunden til dette er vel hovedsagelig den, at helt til vor tid har be-
folkningen været spredt udover tyndt beboede distrikter eller boet i små-
byer langs kysten, hvor den daglige handel og vandel overhovedet var
ret enkel. Ganske vist skete det dog ret ofte, at den ubemidlede måtte
bøje sig for den rigere og stærkere uden hensyn til, hvem retten tilhørte.
Men her i landet har det været til stor hjælp for den ubemidlede menig-
mand, at han altid har kunnet henvende sig til sin sysselmand, som her
for resten både er dommer og administrativ embedsmand, og hos ham
har kunnet få almindelige oplysninger angående lov og ret - ja, til og
med juridisk hjælp - og vore sysselmænd har på denne måde ydet en
betydningsfuld social tjeneste, som i mange henseender kan sammen-
lignes med det vi i dag nævner utomprocessuel retshjælp.

Men nu er der kommet en anden tid. Byerne bliver større og større,
og det daglige liv mere og mere indviklet i det manfoldige virvar af love,
vedtægter og bekendtgørelser, som - om man må så sige - flyder i luften
og måske også undertiden er noget svævende i sine udtryk — men griber
i flere og flere henseender ind i vor tilværelse.

Vi vil derfor også her snart stå overfor den nødvendighed at organi-
sere almindelig retshjælp til mindre bemidlede. Særlig vil dette blive
aktuelt her i Reykjavik, en by på 70.000 indbyggere, og spørgsmålet bli-
ver da, på hvilken måde det skal gøres.

Her kan man vel vælge imellem to veje:

1) at henvise retshjælpen helt til offentlige institutioner
eller

2) at lade advokaterne helt og holdent udføre den.
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Fra mit synspunkt synes jeg, at det er både naturligt og praktiskt, at
advokaterne tager aktiv del i udførelsen af denne hjælp, og jeg synes ikke,
at der er nogen grund til at trække dette arbejde helt bort fra deres
arbejdsfelt.

Men er det ikke muligt her at gå en mellemvej ?
I den interessante oversigt om ydet retshjælp, som referenten har ind-

befattet i sine teser, ser vi, at 40% af dem, som søger hjælp hos Rets-
hjælpsanstalterne i Sverige, har kun fået den hjælp eller assistance, som
anstalternes personale har kunnet yde i en samtale. Og dette er sand-
synligt et meget normalt resultat, når man tager hensyn til disse anstal-
ters rolle og fremgangsmåde. Men dette resultat peger da også i den
retning, at der på dette felt kan findes grundlag for en arbejdsdeling
mellem, på den ene side offentlige institutioner, som yder fri juridisk
hjælp til ubemidlede, og på den anden side de praktiserende advokater,
som vil deltage i dette arbejde.

Institutionernes eller retshjælpsanstalternes rolle kunne efter min me-
ning være den at tage imod dem, som søger fri juridisk retshjælp, under-
søge hvilke problemer de har, og hvor bemidlede de er, og dernæst
ekspedere dem, som kun behøver at få oplysninger, men henvise de
andre til de advokater, som har påtaget sig at yde hjælp på dette felt -
ifølge de arbejdsregler som institutionerne og advokaternes repræsentan-
ter på forhånd var blevet enige om.

Ifølge denne ordning ville advokaten være fri for at ødsle sin tid bort
i almindelig oplysningstjeneste, da han kun ville få de klienter, som i
virkeligheden trængte til juridisk hjælp. På den anden side så fik den
ubemidlede på denne måde henvisning til den advokat, som ifølge insti-
tutionens mening var bedst egnet til at behandle sagen - uden hensyn til
hvilket klientel advokaten ellers havde - selvfølgelig skulle den, som
trængte til den juridiske hjælp, også kunne vælge den advokat, han øn-
skede - og man kunne da på denne måde undgå en deling af advokater
i fattigmands og rige mænds advokater, en deling, som flere talere her
rettelig har fremhævet ville være en mindre heldig inddeling, da det
sikkert er enhver sagfører til gavn at få anledning til at lære de mest
diverse livsforhold at kende.

Hvad de spørgsmål angår, hvilke betingelser man skal opfylde for at
kunne få den retshjælp, som her diskuteres, så synes jeg, at man skal
bygge på det grundlag, ikke at sætte for strenge bestemmelser angående
hjælpsøgerens økonomiske kår, når det kun drejer sig om oplysninger til
ham, og hvor der ikke er tale om henvisning til en advokat.
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Hvis den hjælpsøgende derimod trænger til juridisk assistance, bliver
det institutionens rolle at bestemme, om hans midler er så små, at han
trænger til gratis hjælp, eller om han skal betale en del af advokatens
honorar, for det synes jo ikke at være grund til at begrænse denne rets-
hjælp så meget, at den kun kommer dem til gode, som ikke har råd til
at betale noget som helst.

Det er så et andet spørgsmål, hvor man skal drage grænsen.
Jeg mener, at det system, jeg nu har gjort rede for, på en heldig måde

vil kunne løse retshjælpens problemer således, at man tager fuldt hensyn
til det offentliges pligt - at give den almindelige borger nødvendig rets-
hjælp uden dog at gå for langt ind på advokatens retsmæssige interesse-
område.

Hovrättspresidenten Joel Laurin (Jönköping):

Herr ordförande.
Det är något förbryllande att uppträda här eftersom större delen av

publiken som var med i förmiddags inte är här nu - kanske är det också
onödigt, men jag kände mig i förmiddags manad att komma med några
enkla kompletteringar beträffande svenska förhållandetn. Den ena rör
egentligen inte så mycket den utomprocessuella rättshjälpen, utan mera
den processuella, men de hänger ju så tillsammans och båda delarna
går ju ut på att — om möjligt - ingen på grund av ekonomiska förhål-
landen skall vara hindrad att få sin rätt.

Det har sagts smickrande ord här i förmiddags om svenska förhål-
landen. Höjesteretssagförer Hjejle sade, att Sverige låg på toppen i det
här avseendet, och inledaren själv, advokat Brodin, sade att han ansåg,
att när det gällde de obemedlade så var förhållandena i Sverige mycket
tillfredsställande. Det är riktigt, att de är tillfredsställande, skulle jag
vilja säga, när det gäller de verkligt obemedlade eller mindre bemedlade.
Det har här talats om årsinkomster på 7-8000 och den som kommer
under det inkomstläget. Där kan man kanske säga att både i det proces-
suella och det utomprocessuella är det tillfredsställande ordnat. Men jag
vill fästa uppmärksamheten på, att det finns en skikt däröver för vilket
vi anser att det icke är tillfredsställande. Det är de, som har en inkomst
kanske på 15-20-25-30 tusen kronor, kallad medelklassen. De kan väl
klara en enklare rättstvist som behöver lösas på ett eller annat sätt och
undvara mindre belopp för det, men när det rör sig om något större
belopp, när man riskerar att råka ut för en större process - och förlora
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den och få en avsevärd utgift - eller vinna den och inte kunna få ut
rättegångskostnaderna från motparten - då är det betydligt sämre ställt.
Dessa förhållanden har präglat uttrycket i Sverige, att det egentligen
bara är de fattiga och de rika som kan processa, det är en paradox, en
överdrift, men det har legat mycket i det. Det är från de utgångspunk-
terna som rättegångskommittén i Sverige nyligen har framlagt ett för-
slag som i allra största korthet går ut på att det genom det mellanskiktet
på inkoststegen också skall kunna ges rättegångshjälp - det kallas för
rättegångshjälp och inte fri rättegång därför att den inte skall vara helt
fri. Jo den skall vara helt fri på det sättet att man skall få alla förmåner
som följer med den nuvarande fria rättegången, inklusive fri advokat-
hjälp och allt, men man skall vara skyldig att betala ett fast belopp
beroende på ens inkomstförhållanden, ett visst belopp efter taxa, sedan
är det statsverket som ger denna rättegångshjälp. Jag vill betona att det
innebär ett Jämtlandssystem beträffande det processuella i högsta grad,
darfør att det är en fullständig frihet för den enskilde att välja mellan
rättshjälpsanstalter och fria advokater, om man vill ha en sådan rätte-
gångshjälp. Detta förslag har tillstyrkts av praktiskt taget alla myndig-
heter - också advokatsamfundet - och jag hoppas att de som har makten
inom regeringen och riksdagen (som också har vissa representanter här)
skall kunna verka för att det så småningom blir genomfört. Då först kan
man säga att i vårt land genomförts de önskemål om likhet inför lagen
som i det här avseendet är så oerhört viktigt.

En annan punkt som jag i korthet skall beröra är rättshjälpsanstal-
terna. I förmiddags var det så, att alla talare egentligen uttalade sig
huvudsakligen negativt om rättshjälpsanstalterna. Jag tycker, att det
skall sägas något positivt också. Det har skett på sätt och vis från danskt
håll, men jag vill göra det också från svenskt.

Jag vill betona att här som på alla andra områden gäller ju först och
främst, vilka personer som uppbär de olika systemen, det är människorna
som det beror på. Jag har personlig erfarenhet, visserligen bara som
domare, men dock sådan, först från Sveriges femte stad, sedan från
Sveriges fjärde stad, om rättshjälpsanstalterna där, vilken oerhört viktig
uppgift de fyller, just i strävandet att nå likhet inför lagen. Och det beror
naturligtvis på, att de har varit utomordentligt väl skötta. Jag vet, att
det inte kan sägas det samma överallt, det måste efter sakens natur vara
växlande, och det är säkert inte lika bra överallt. Det kan man emeller-
tid också säga om Jämtlandssystemet. Vi kallar det ju i Sverige så, när
vissa advokater, som brukar annonseras i tidningarna, enligt avtal med
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landstinget åtar sig fri rättshjälp, och det måste också bli växlande resul-
tat. Och det är inte så lätt för den enskilde, som inte alls känner till
dessa advokater, att träffa den rätta, den som är lämplig att utföra det.
Men jag är övertygad om, att det också kan slå mycket väl ut. Jag tror
att det är lyckligt att vi i Sverige har fått pröva båda systemen tillsam-
mans, rättshjälpsanstalterna och Jämtlandssystemet. Det är det felet -
skulle jag vilja säga - att det är kommunerna som bestämmer detta, det
är kommunerna även beträffande länen. Advokaten Brodin nämnde,
att det är landstinget som bestämmer och för icke svenskar är det kanske
inte så känt att landstingen också är kommunala institutioner. Det är
alltså i de större städerna stadsfullmäktige och i länen landstinget som
bestämmer om det skall vara det ena eller det andra. Jag tror att det
bästa skulle vara, åtminstone teoretiskt, om man fick båda systemen i
den meningen — nu är det ju så att i varje ort finns det antingen det
ena eller det andra systemet, - men det bästa vore om man på alla
orter fick båda systemen. Så fick allmänheten själv välja och så får
man antaga att det bästa segrade. Jag tror emellertid att både systemen
har livskraft, det har rättshjälpsanstalterna visat på det sättet, att det
upprättats efter hand flera och flera rättshjälpsanstalter under de sista
åren, men samtidigt har Jämtlandssystemet utvidgats. Jag tror, att det
bästa skulle vara, om man fick pröva båda i den meningen, att det
blev valfritt.

Landsretssagfører Kai Juul (København):

Hr. ordstyrer, ærede forsamling.
Det er i min egenskab af kontorchef i Studentersamfundets retshjælp

for ubemidlede i København jeg tillader mig at tage ordet, idet det
spørgsmål der behandles her naturligvis har den største interesse for
mine kolleger og mig i den københavnske retshjælpsanstalt. Studenter-
samfundets retshjælp er en selvejende institution som er blevet stiftet i
1885 af københavnske advokater. Virksomheden er baseret på frivillig
og vederlagsfri bistand af ca. 65 københavnske advokater, advokatfuld-
mægtige, embedsmænd og andre fuldtuddannede juridiske kandidater
med bistand af et lignende antal juridiske studerende, således at alene
kontorpersonalet og den øverste ledelse af retshjælpsanstalten er honorar-
lønnet. Da alle i retshjælpsanstalten har andet erhverv foregår ekspedi-
tionen om aftenen. De vederlagsfri bistandydende retshjælpsmedarbej-
dere er naturligvis en stærkt skiftende skare, hvorimod ledelsen normalt
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fungerer i en meget lang årrække og derfor er i stand til at bevare kon-
tinuiteten i retshjælpens arbejde og bevare de erfaringer der er nedlagt
i de mange års arbejde indenfor det specielle retsområde der vedrør de
ubemidlede. Udgifterne ved retshjælpsvirksomheden i København, der
sidste år androg ca. 100,000 d. kr., er dækket for halvdelens vedkom-
mende ved frivillig bidrag fra advokater og erhvervsvirksomheder og
alle vegne fra i det hele taget og ved renterne af en legatkapital af be-
tydeligt omfang der er knyttet til retshjælpen, medens ca. halvdelen ind-
kommer ved bidrag fra staten og hovedstadskommunerne. Retshjælpen
er således fuldstændigt uafhængig af staten, kommunen og andre offent-
lige institutioner. Vi gir bistand til enhver ubemidlet person der er bosat
i de storkøbenhavnske kommuner såfremt deres skattepligtige indkomst
ikke overstiger visse beløb der nogenlunde svarer til de beløb som man
lægger til grund i de svenske retshjælpsanstalter. Og vi yder også bistand
til udenbyspersoner forsåvidt dette er praktisk muligt. Omfanget af rets-
hjælpsvirksomhed er nogenlunde tilsvarende de svenske retshjælpsan-
stalter. Jeg kan nævne at sidste år havde vi ca. 14000 sager, hvoraf ca.
halvdelen bestod udelukkende i konsultationer, medens den anden halv-
del bestod i sager, hvor der var anledning til foretagelse af andre skridt,
derunder ikke mindst foretagelse af retssager som dog ligger udenfor be-
handlingsemnet her i dag, men det er jo det forhold at man kan ikke
så skarpt sondre mellem den ikkeprocessuelle og processuelle retshjælps-
virksomhed, fordi det er noget der i høj grad glider over i hinanden fordi
hver sag kan jo til syvende og sidst blive til en proces. Den processuelle
side af retshjælpens virksomhed foretages iøvrigt på et københavnsk ad-
vokatkontor og jeg vil gerne henlede opmærksomheden på at vi jo ikke
anser friprocesinstitutet for udtømmende. Det der er fælles i talrige til-
fælde hvor fri proces bliver afslået eller hvor sagen måske er så lille at
det ikke er basis for at man skal afæske det offentlige de dermed for-
bundne omkostninger. I så tilfælde fører retshjælpen alligevel sagerne
for de ubemidlede forsåvidt man ikke mener at vedkommende selv er i
stand til at møde i retten - det er således i hvert fald i Danmark at der
kan jo folk selv møde i retten og varetage deres interesser, hvis de tror
sig i stand hertil og hvis man iøvrigt mener at dette er forsvarligt. Det
vil sige - mine herrer, navnlig mine svenske kolleger er måske mere be-
kendt med det - så svarer omfanget af de københavnske retshjælpsan-
stalter nogenlunde til Stockholms retshjælpsanstalt - der er kun den
forskel mellem de københavnske og stockholmske retshjælpeanstalter at
vore anstalter kun andrager ca. 100,000 d. kr. om året, hvoraf kun ca.
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halvdelen belastes det offentlige, hvorimod den stockholmske retshjælps-
anstalt koster stat og kommune 600,000 sv. kr. om året. Udover den
københavnske retshjælpsanstalt findes der jo i Danmark nogle enkelte
retshjælpsanstalter i de større provinsbyer, vistnok 4 såvidt jeg ved, som
er organiserede efter de samme principper som den københavnske rets-
hjælpsanstalt, men noget mindre effektive - vi har jo så mange års
traditioner, som naturligvis ikke kan indhentes på nogle ganske få år.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege at den københavnske
retshjælp, der jo ledes af frit arbejdende advokater som har den over-
vejende indflydelse både i bestyrelsen og i den daglige ledelse — jeg vil
gerne pointere at vi i retshjælpen er meget nøjeregnende med overhol-
delsen af indtægtsgrænsen og jeg er noget ked af at højesteretssagfører
Hjejle mente at vi så slapt på det forhold — det bliver det i hvert fald
ikke gjort med min gode vilje, idet vi netop lægger megen vægt på at
man i såvidt omfang som muligt undlader at komme ind på områder
der bør være forbeholdt den frie advokatstand. Naturligvis kan der altid
slippe nogen igennem, det kan man ikke bestride. Jeg vil også gerne
fremhæve at de senere års gunstige økonomiske udvikling og den deraf
stigende lønforbedring for stor del af retshjælpens klientel har medført,
at vi afviser sager i større omfang nu end tidligere — det er ikke så få
sager der bliver afvist. Vi har ikke ført nogen statistik over det. Vi har
gennemført det princip i modsætning til hvad vi havde i gamle dage
at hvis det viser sig at en person ikke er ubemidlet så tager vi ikke sagen
mod honorar - eller et eller andet beskedent honorar - vi afviser sagen
helt og henviser denne til advokater, fordi vi mener ikke at vi bør kon-
kurrere med advokater derved at vi arbejder for reduceret honorar.

Det er ikke min hensigt i dag at foretage nogen endelig vurdering af
hvorvidt det svenske eller det danske retshjælpsprincip - eller retshjælps-
anstaltsprincip vil jeg snarere sige - er det bedste. Hvert system har sine
fortrin. Den kreds af embedsmænd og advokater som slutter op om den
københavnske retshjælp ønsker imidlertid at bevare den form vi har,
idet vi mener at der er visse ting vi synes er bedre. For det første — rets-
hjælpen er en helt igennem privat institution der arbejder uden offent-
lig indblanding af nogen art. Den har for de rådgivende ikke karakter
af en offentlig institution og den bidrager efter vor opfattelse til at hævde
advokatstandens uafhængighed af statsmagten. Som punkt to vil jeg
gerne fremhæve at alle de ved retshjælpen beskæftigede har andet hoved-
erhverv. Der opstår derfor ikke spørgsmål om fattigadvokater og de
genér, som kan være forbundet hermed. Vi har også noget vi selv synes
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er meget væsentligt - vi har et uddannelsesmoment i Studentersamfun-
dets retshjælp. Størstedelen og en meget væsentlig procentdel af alle i de
sidste 75 år ved Københavns Universitet uddannede jurister har trådt
deres børnesko i retshjælpen og derved fået lejlighed til at komme ind
på livet af sager som de måske får mindre lejlighed til at komme når de
senere kommer ind i det private erhvervsliv. Men iøvrigt har jo mange
ældre advokater bevaret deres arbejde i retshjælpen og dermed netop
bevaret kontakten med de befolkningslag som kommer der - disse holder
af at arbejde i retshjælpen og det gør vi jo alle sammen - og vi kæm-
per for vores retshjælp. Endelig kan som punkt fire nævnes at de ud-
gifter hos os som belaster det offentlige er små i forhold til de udgifter
de svenske retshjælpsanstalter medfører.

Det er jo klart at for os i retshjælpen er det en glæde at kunne kon-
statere hvordan man både indenfor de nordiske lande og ude omkring i
verden har en voksende forståelse af at den demokratiske retsordning
som vi selv betragter som et af vore største frihedsgoder, automatiskt
medfører at der ikke må være nogen i samfundet der har berettiget rets-
krav der ikke kan få det gennemført på en eller anden måde, ganske
uanset hvordan hans økonomiske forhold er. Det har været retshjælpens
ledestjerne i 90 år - det er det princip vi har arbejdet efter og i mange
år har vi været de eneste der har arbejdet efter det princip og vi tror at
vi både tidligere og også nu fuldtud kan tilfredsstille ethvert rimeligt be-
hov hos den storkøbenhavnske befolkning.

Man kunde nu spørge om, hvorfor det spørgsmål vi drøfter i dag er
blevet så brændende netop og særlig for de nordiske landes vedkom-
mende. Det er nemlig ud fra mine erfaringer ganske givet at den økono-
miske udvikling har medført et ringere behov for vederlagsfri retshjælp
end det tidligere har været tilfældet. Det er givet at der er indtrådt en
betydelig indtægtsforøgelse i samfundet. Jeg kan i den forbindelse som
symptomatisk nævne, at vor virksomhed er i omfang på samme stade
som for 24 år siden uagtet byen i mellemtiden er vokset med ca. en
tredjedel. Nu forstår jeg udmærket godt at dette behov man taler om
det fremkommer jo dels ved at der er en voksende social forståelse over-
alt — dels vel også derved at den store befolkning er mere og mere
vænnet til at de skal have alt gratis, - så kan man diskutere om det er
godt eller ondt - det er et politisk spørgsmål. Men specielt for Danmarks
vedkommende så tror jeg det kan fastslås, at befolkningens behov for
vederlagsfri retshjælp i hovedsagen er dækket for de større byers ved-
kommende, især for Københavns vedkommende, gennem de bestående
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retshjælpsanstalter. Uden for de større byer mener jeg at der bør for-
anstaltes en retshjælpsordning efter det svenske forbillede, altså efter
Jämtlandssystemet. De enkeltheder med hensyn til udformningen af de
bestemmelser der skal gælde på disse områder kan man naturligvis altid
diskutere. At dette ikke allerede er sket for Danmarks vedkommende
mener jeg ikke skyldes at vi socialt set har stået tilbage for Sverige - vi
fik jo også den første retshjælpsanstalt i Norden. Jeg mener det skyldes
ikke at der ikke har været behov ude i de små byer ude på landet, men
det skyldes efter mine erfaringer det at heller ikke den store befolkning
har været interesseret i retshjælp, fordi et sted hvor alle kender hinanden,
der er der ingen som bryder sig om at lade sig udstille som en fattig Per.
Denne mentalitet er naturligvis ved at forandres. Jeg mener altså at vi
må i hvert fald for Danmarks vedkommende bevare de bestående rets-
hjælpsanstalter og supplere disse med en advokatordning efter svensk
mønster og jeg vil anse det for positivt urigtigt om statsmagten vil gribe
ind og ændre på de retshjælpsinstitutioner der er vokset organisk op ud
fra sund juridisk og social sans.

Der er flere andre ting som jeg skulle have lyst til at berøre, men
tiden er løbet væk fra mig således at jeg vil hermed slutte.

Advokaten Ragnar Gottfarb (Stockholm):

Herr ordförande.
När jag före lunchen begärde ordet - för en delvis annan publik -

så var det egentligen för att ställa en fråga. Det problem som före lunch
blev aktuellt här, var ju frågan om rättshjälpsanstalter eller privata
advokater. Och min fråga var ungefär så här: Ni, som inte själva är
advokater, har ni satt Er in i, vilket ofantligt vansklikt yrke vi har? Vi
måste nämligen dels tillfredsställa vår uppdragsgivare, vår beställare,
om man ekonomiskt vill säga det — klienten — och vi måste samtidigt
försöka att handla efter vårt juridiska kunnande och i den mån det över
huvud är möjligt vara objektiva och försöka reda ut, vad som skall vara
riktigt. Det är ju ofantligt svårt för oss, - och det ber jag, att ni skall
hålla i minnet, när vi diskuterar den här frågan, som var aktuell här
idag på förmiddagen, - och den är desto besvärligare att besvara, som
det gäller ett särdeles klientel, nämligen det medellösa klientalet, som
vi talar om. Det är sannolikt ett kliental som en gång i livet går till en
advokat. De har ingen bestämd advokat, och de är ett klientel som
kommer till oss för konsultationer, — vi talar om den utomprocessuella
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rättshjälpen - för konsultationer, där vi kanske i hälften av fallen måste
svara dem så här: Min herre, Ni har fel. Vi kan ingenting göra. Ni får
finna Er i det här som det är - Och då har vi en ofantligt viktig upp-
gift, nämligen at försöka att få den människan att förstå, inte att han
skall få rätt, som så många har sagt här, - utan att ingen orätt har veder-
farits honom. Och den enda möjligheten för oss är, att vi skall ha klien-
tens förtroende. Det är A och O i hela vår verksamhet. Detta att klien-
ten skall ha förtroende till den advokat han vänder sig till. Då kan han
lugnt gå därifrån och finna sig i, att det han har frågat om - att det han
har önskat att sätta i gång - inte kan bli någonting av, att hans situation
är som den faktiskt är, att ingen orätt har vederfarits honom. Och hur
skall han få det förtroendet, om klienten inte skall ha fått välja själv vem
han skall få vända sig till?

Rättshjälpsanstalterna i Sverige, mina damer och herrar - är alldeles
utomordentligt bra. Jag tror att jag vågar säga det för alla advokater.
Fråga vem Ni vill. Vi har den allra bästa erfarenhet av våra kolleger i
rättshjälpsanstalterna, men det hindrar ju ändå inte, att vi ej vill tvinga
allmänheten - den rättssökande allmänheten - att vända sig just till den
anstalten som av många skäl, som här har anförts och jag inte behöver
upprepa, har en speciell ställning och som är den enda. Vi kan inte få
den stora almänheten att helt och hållet lita till att vad de får från rätts-
hjälpen är det riktiga, därför att myndigheten är a priori mistänkt, åt-
minstone i vårt land -jag vet inte hur det är i andra länder -. Och därf-
ör går de till dem, som de av släktningar och vänner har hört skall vara
en särdeles människa - det behöver inte alls vara så - men det skall just
vara den, som de tror på, - och får de svar av den, så är de tillfredställda.
Det är därför enligt min mening alldeles nödvändigt att låta denna del
av den rättsökande allmänheten även ha möjlighet att vända sig till
advokaterna. Rättshjälpanstalterna har sina stora och viktiga uppgifter
och ingen vill på något vis inskränka dem. Må de utvecklas och må de
stärkas - det tror jag alla vill - och det är inte tal om konkurrans. Jag
tror att för den allmänna tilltron till rätten är det av en högst väsentlig
betydelse att det även finns en möjlighet för allmänheten att vända sig
till enskilda advokater.

Ordföranden, professor Ragnar Bergendal (Lund):

Nu avslutar vi snart denna diskussion. Advokaten Gottfarb har väl
inte fått ett alldeles representativt svar på sin fråga, men vi hoppas alla,
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att advokaterna kan övertyga sina klienter om, att ingen orätt har skett
dem. Det är viktigt i en angelägenhet, där det är just fråga om för-
troende. Jag tror nog, att de talare som här sist har sagt, att vi borde
ha båda systemen, har träffat det rätta. Och jag får kanske lägga till
ett enda litet argument i diskussionen. Inte minst på det sociala plan,
som vi här närmast rör oss på, finns nog en hel del folk som både i
juridiska angelägenheter och i många andra hellre går till en myndighet
eller ett kontor eller en anstalt än de anlitar en enskild, vare sig en ad-
vokat eller en läkare eller något annat dylikt. De är vana vid det. De
är vana att stå i kö eller sitta i kö och de tycker att det är helt i sin ord-
ning. Man kan kanske uppfostra folk så småningom till en annan inställ-
ning. Men en fullkomlig valfrihet motsvarar nog idealet i det här ämnet.

Härmed är diskussionen i ämnet avslutad.

2. »FORSETT OG

RETTSVILLFARELSE I STRAFFERETTEN«

(Se bil V)

Referenten, professor Johs. Andenæs (Oslo):

Herr ordförer. Mine damer og herrer.
Det emne vi no skal gå over til å dröfte, omfatter to sentrale områder

fra strafferettens alminnelige del. Med et så omfattende område for
diskusjonen, kan det være fare for at det vil bli temmelig spredt fektning.
Man kan vanskelig komme lenger enn til en noenlunde klargjöring av
standpunktene på forskjellige sider, uten at det blir tid til noen mer inn-
gående begrunnelse. Emnet er foreslått fra svensk side, noe som kan være
naturlig nok siden man i Sverige arbeider med en fullstendig omstöpning
av straffeloven, hvor også spörsmålet om en lovfesting av prinsipper i
strafferettens alminnelige del naturlig melder seg.

Begge deler av emnet har i de senere år vært gjenstand for inngående
og dyptplöyende monografisk behandling i nordisk rettslitteratur. Forset-
tet er behandlet av professor Knud Waaben, som dessverre ikke er til
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