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HISTORIK

15 kap. 9 § RB enligt 1734 års lag lydde: »Den som fått av rätten lov
att rättegångssaker driva, vare skyldig att utan betalning hjälpa de fat-
tiga för rätta, då domaren det pålägger.« Vid stadgandets tillkomst
torde man ha räknat med att genom någon gallring och privilegiering
få fram ett slags advokatstånd. Stadgandets formulering antyder tanken
att skyldigheten att gratis hjälpa de fattiga skulle kompenseras av »rät-
tens lov att rättegångssaker driva«. Emellertid kom - genom den slappa
tilllämpningen av RB:s regler om behörighet att företräda annan inför
rätta och det allmännas underlåtenhet att vidtaga andra åtgärder för att
inrätta ett legaliserat advokatstånd - något dylikt ej till förrän i våra
dagar. Den moraliska grund som må ha funnits att ålägga sakförarna
dylikt gratisarbete bortföll därmed och sannolikt blev stadgandet mycket
snart obsolet. Man torde emellertid ha rätt att utgå från att mera an-
svarsmedvetna yrkesutövare godvilligt sökt att i någon mån tillgodose
även de fattigas behov av rättshjälp och detta såväl i rättegångar som
utom rätta.

Under 1800-talets senare hälft anställdes i de tre största städerna s.k.
fattigsakförare, vilka mot ett av kommunen erlagt årligt arvode åtogo
sig att vid sidan av sin övriga verksamhet kostnadsfritt biträda obemed-
lade, såväl i rättegångar som utom rätta. Fattigsakförarinstitutionen
blev så småningom föremål för stark kritik. Då arvodet var bestämt till
visst årligt belopp och icke omedelbart påverkades av hur mycket arbete
som utfördes, ansågs arbetet icke bli effektivt utfört. Det är också att
förmoda att arvodet tillmättes i underkant.

Är 1913 inrättades i Stockholm ett rättshjälpskontor med heltidsan-
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ställda, av kommunen avlönade jurister. Är 1919 utfärdades en kun-
görelse angående understöd av statsmedel till offentliga rättshjälps-
anstalter. Denna kungörelse innebär efter en år 1953 verkställd ändring
(SFS 1953:199), att de kommuner eller landsting, som inrätta rätts-
hjälpsanstalter, erhålla statsbidrag med hälften av årliga nettokostnaden
med avdrag för kostnader för lokal och inventarier, under förutsättning
att anstalten drives enligt ett av Kungl. Maj:t fastställt reglemente och
uppfyller vissa andra villkor. Under åren efter kungörelsens utfärdande
ha rättshjälpsanstalter inrättats i de 5 största städerna, Stockholm, Göte-
borg, Malmö, Norrköping och Hälsingborg, vilka ju stå utanför lands-
tingen, och därjämte i 8 landsting. Gävleborgs läns landsting har sin
anstalt gemensam med Gävle stad. En särställning intar Tornedalens
rättshjälpsanstalt i övre Norrland som enligt särskilt riksdagsbeslut helt
bekostas av staten.

Är 1945 träffades ett avtal mellan Jämtlands läns landsting och
Norra avdelingen av Sveriges Advokatsamfund, varigenom samtliga
inom länet verksamma advokater åtogo sig att lämna kostnadsfri rätts-
hjälp åt obemedlade mot arvoden, som betalades av landstinget. Enligt
detta system — det s.k. Jämtlandssystemet — har den fria utomproces-
suella rättshjälpen ordnats i 18 landstingsområden (i regel = län). Stats-
bidrag kan erhållas enligt en år 1946 utfärdad kungörelse angående
understöd av statsmedel för utomprocessuell rättshjälp annorledes än
genom offentlig rättshjälpsanstalt. Efter en år 1953 verkställd ändring
(SFS 1953:200) erhålles statsbidrag med hälften av landstingets årliga
kostnader för verksamheten.

Hela landet täckes numera av något av de två systemen för meddel-
ande av fri rättshjälp.

RÄTTSHJÄLPSANSTALTERNA

Som ovan nämnts finnas f.n. i landet 14 rättshjälpsanstalter. Av dessa
äro fem avsedda huvudsakligen för de fem största städerna — vilka samt-
liga stå utanför landstingen - och de övriga i regel för ett landstings-
område. Ytterligare ett landsting - Östergötlands läns landsting - har år
1958 beslutat inrätta rättshjälpsanstalt. För varje anstalt finnes en
styrelse vars ordförande utses av länsstyrelsen och i regel är en domare.
Anstaltens juridiska verksamhet omhänderhaves av en eller flera heltids-
anställda jurister. Dessa anstaltsjurister äro i regel advokater, d.v.s.
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ledamöter av Sveriges Advokatsamfund. I fråga om behörighet att bli
advokat likställes tjänstgöring å anstalt med tjänstgöring hos advokat.

Länsanstalterna äro belägna i residensstaden eller annan förhållande-
vis större stad och en del anstalter anordna vissa dagar mottagning å
annan ort inom länet.

De ärenden som handläggas å anstalterna omfatta vanliga advokat-
uppdrag. Sålunda åtaga sig anstaltsjuristerna att utföra rättegångar och
inkasseringar, att lämna råd och upplysningar och att biträda i ärenden
tillhöranda jurisdictio voluntaria. Därutöver torde å anstalterna hand-
läggas åtskilliga socialhjälpsfall, som enskilda advokater pläga skicka till
socialvården. Emellertid är det klart att ärendena få en särskild prägel av
att klientelet i huvudsak utgöres av mindre bemedlade. Sålunda dominera
de familjerättsliga ärendena och representera bortåt hälften av samtliga
ärenden. Sådana ärenden som avse utfående av lön, semesterersättning
och ersättning för skada samt hyrestvister utgöra även en stor grupp.
Det kan vara av intresse att omnämna, att anstalterna i regel anse sig
oförhindrade att lämna biträde i ärenden tillhörande den administrativa
processen, i skiljeärenden, i resningsärenden och i ackordsärenden. Det
torde även regelmässigt förekomma att rättshjälps jurister mottaga dom-
stols förordnande å ett uppdrag, exempelvis som bodelningsförrättare
mellan makar.

Beträffande villkoren för att erhålla hjälp hos anstalterna föreskri ves
i kungörelsen om statsbidrag, att hjälpen skall lämnas åt mindre bemed-
lade. Härvidlag är emellertid praxis vid de skilda anstalterna mycket
olika. Sålunda lämna flera anstalter i viss utsträckning hjälp även åt
personer, som knappast kunna anses mindre bemedlade. Också i fråga om
kontrollen av de hjälpsökandes ekonomi är praxis varierande. Vid en del
anstalter tillfrågas sålunda icke de hjälpsökande om sin ekonomi, om ej
särskilda omständigheter föranleda därtill. I de flesta fall kräves ej
något bestyrkande av de ekonomiska omständigheterna. I stort sett får
sägas att tillämpningen av föreskriften att klientelet skall vara mindre
bemedlat är mycket liberal.

Om anstalten genom sin medverkan tillvunnit klienten egendom av
betydenhet, skall klienten lämna skälig ersättning för rättshjälpen. Även
eljest kan bidrag avkrävas klienten.

Antalet anställda jurister, antalet under ett år nyinkomna ärenden,
antalet konsultationer utan ytterligare åtgärder, antalet rättegångar och
anstalternas ekonomi framgår av nedan intagna tabell A, som uppgjorts
med ledning av anstalternas förvaltningsberättelser för år 1958.
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JÄMTLANDSSYSTEMET

Som ovan sagts föreligga avtal mellan å ena sidan landsting samt å
andra sidan skilda avdelningar av Sveriges Advokatsamfund om utom-
processuell rättshjälp i 18 landstingsområden. Avtalens innehåll varierar
något men i stort sett fungerar systemet på följande sätt.

Samtliga advokater inom ifrågavarande landstingsområden ha — möj-
ligen med något enstaka undantag — åtagit sig att lämna rättshjälp åt
mindre bemedlade. Juridiska personer t.ex. dödsbon torde - liksom enligt
lagen om fri rättegång - vara uteslutna från möjlighet att erhålla fri
rättshjälp. Som mindre bemedlad skall i regel anses den som icke har
högre taxerad inkomst än 5.400 kronor och ej har taxerad förmögenhet
överstigande 30.000 kronor. Den hjälpsökande skall obligatoriskt under-
teckna en blankett, upptagande noggranna upplysningar om hans in-
komster, underhållsskyldighet, tillgångar och skulder etc. och är skyldig
att, om så påfordras, förete intyg om sin inkomst m.m. Endast den som
är mantalsskriven inom landstingsområdet får åtnjuta rättshjälp. Lands-
tingsförbundet har emellertid rekommenderat sina medlemmar att i sär-
skilda fall medgiva undantag från denna inskränkning. I avtalen angives
icke arten av de ärenden som skola handläggas av advokaterna i vidare
mån än att det skall vara fråga om »utomprocessuell rättshjälp«. (Av-
talet med Jönköpings läns landsting omfattar även processuell rättshjälp).
I många fall ha diskussioner uppkommit om vad som skall anses hora
till utomprocessuell rättshjälp.

Så långt torde vara klart, att ersättning av landstingsmedel enligt
avtalen icke skall utgå i den mån ersättning otvivelaktigt kan erhållas
enligt lagen om fri rättegång — exempelvis vid makars gemensamma
ansökan om hem- eller äktenskapsskillnad.

Oklarhet råder emellertid huruvida avtalen skola anses omfatta sådana
ärenden som höra till den administrativa processen, vilken ju icke om-
fattas av lagen om fri rättegång. Vidare kan ifrågasättas huruvida ersätt-
ning enligt avtalen kan lämnas i skiljeärenden och resningsärenden, vilka
ju ej heller omfattas av lagen om fri rättegång.

Andra grupper av ärenden som kunna vålla tvekan äro sådana som
advokaten utför på grund av förordnande av domstol, exempelvis såsom
förmyndare eller god man, som boutredningsman eller som bodelnings-
förrättare. Slutligen kan ifrågasättas om ackordsärenden kunna hänföras
under avtalen.

Till en början lämnade landstingen i regel fasta anslag till rättshjälps-
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verksamheten och om anslaget något år icke förslog till täckande av advo-
katernas det året avlämnade kostnadsräkningar, måste en proportionell
nedsättning av dessa ske. Så småningom ha landstingen emellertid över-
gått till att lämna förslagsanslag, vilka vid behov få överskridas, så att
hela kostnaden alltid blir täckt. Endast något enstaka landsting har fort-
farande kvar systemet med fasta anslag.

I avtalen finnes en bestämmelse att om klienten i ärendet tillföres
medel överstigande 400 kronor, advokaten har att efter skälighetspröv-
ning uttaga sin ersättning, helt eller delvis, av de sålunda influtna medlen.
Denna bestämmelse torde, bl.a. med hänsyn till penningvärdets starka fall
sedan avtalen skrevos, tillämpas med försiktighet. Vad klienten tillförts
genom bodelning räknas icke hit. Det förutsattes även i avtalen att
klienten skall, oavsett om några medel tillkommit honom, kunna avkrä-
vas bidrag efter förmåga till advokatens ersättning, vilket bidrag själv-
klart skall avräknas vid uppgörande av advokatens kostnadsräkning till
landstinget. Det torde vara mindre vanligt att dylika bidrag inflyta.

Slutligen finnas i avtalen bestämmelser att tvist mellan landsting eller
klient å ena sidan ock advokat å andra sidan om dennes debitering skall
avgöras enligt 29 § advokatsamfundets stadgar d.v.s. av samfundets
styrelse eller av styrelsen utsedd skiljenämnd.

EGNA REFLEXIONER

1. Angående rättshjälpsanstalterna

Dessa synas i stort sett fungera mycket bra, särskilt i de stora städerna,
där klientelet till alldeles övervägande del bor i eller i omedelbar närhet
av den stad där anstalten finnes. Det synes emellertid önskvärt att bestäm-
melsen i reglementena om att anstalterna ha till ändamål att tillhandagå
mindre bemedlade bleve mera strikt efterföljd, än som nu är fallet vid
vissa anstalter.

Det strider självklart mot det allmännas intresse att anstalterna lämna
rättshjälp kostnadsfritt eller mot avgift som understiger självkostnaden
till ett klientel som icke är i behov av sådana förmåner. Och även om
ansalterna skulle uttaga en avgift motsvarande den fulla självkostnaden,
synes det särskilt på lång sikt vara en föga lämplig anordning. Det skulle
säkerligen vara en i hög grad olycklig utveckling, om advokaterna bleve
tjänstemän i större utsträckning än som erfordras för tillgodoseende av
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det mindre bemedlade klientelet. Detta principuttalande innefattar själv-
klart icke något nedsättande omdöme om de vid rättshjälpsanstalterna
anställda advokaterna, vilka i regel på oklanderligt sätt fullgöra sina
uppgifter och vilka i allmänhet mycket väl samarbeta med sina privat-
praktiserande kollegor.

2. Angående Jämtlandssystemet

Den av landstingen nu som norm angivna inkomstgränsen för dem som
kunna erhålla hjälp får anses vara för snäv. I ett av 1951 års rättegångs-
kommitté avgivet förslag till lag om rättegångshjälp (SOU 1958:40) -
avsett att ersätta lagen om fri rättegång — angives inkomstgränsen för den
som skall kunna erhålla rättegångshjälp utan att själv betala något kost-
nadsbidrag till 7.000 kronor för ensamstående med tillägg av 500 kronor
för varje person han har att väsentligen underhålla. Inkomstgränsen bör
vara densamma för utomprocessuell rättshjälp som för rättegångshjälp.
Om kostnaden för rättshjälpen kan beräknas bli väsentlig, bör rätts-
hjälp kunna lämnas även inom något högre inkomstskikt mot det att
klienten lämnar bidrag till kostnaden efter sin förmåga.

Beträffande finansieringen böra landstingens anslag överlag bli för-
slagsanslag, så att man undviker den procentuella nedsättning av i och
för sig skäliga debiteringar från advokaternas sida som ännu på vissa
håll förekommer.

Den nuvarande geografiska begränsningen av klientelet till att avse
dem som äro mantals- eller kyrkoskrivna inom landstingsområdet är föga
lämplig. I stället bör en var som är faktiskt bosatt eller stadigvarande
vistas (ev. på sjukhus eller fångvårdsanstalt eller vid studie anstalt) inom
landstingsområdet kunna erhålla rättshjälp oavsett sin mantals- eller
kyrkoskri vningsort.

I fråga om begränsningen av ärendena med hänsyn till deras art,
föreligger som ovan sagts oklarhet på åtskilliga punkter. Beträffande
ärenden tillhörande den administrativa processen torde det mest vara
det rent språkliga som talar emot att sådana ärenden skola betraktas
som »utomprocessuell« rättshjälp. Det föreligger ett uppenbart behov av
rättshjälp på detta område. För att belysa detta behöver endast omnäm-
nas sådana ärenden som vräkningsärenden hos överexekutor och taxe-
ringsbesvär. Lagen om fri rättegång omfattar ju endast mål och ärenden
inför de judiciella domstolarna. Även beträffande sådana ärenden som
utförande av talan i resningsärenden och skiljeärenden tala starka sakskäl
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för att de böra omfattas av rättshjälpen. Dock synes man ej böra gå så
långt att ersättning till skiljenämnden skall kunna utgå i denna ordning.
Rättshjälpsanstalterna lämna biträde i de nu nämnda grupperna av
ärenden och befolkningen i de län där Jämtlandssystemet tilllämpas bör
ej vara sämre ställd än befolkningen i anstaltslänen.

Mera tveksamt är om sådana uppdrag som advokaten erhåller genom
domstolsförordnande skola hänföras till rättshjälp. Dessa uppdrag äro av
mycket skiftande karaktär. Man bör ej låta enbart det förhållandet att
ett domstolsförordnande föreligger utgöra hinder mot att räkna upp-
draget såsom rättshjälp enligt Jämtlandssystemet. Sålunda finnes icke
någon saklig skillnad mellan exempelvis ett ärende som en advokat
handlägger såsom bodelningsförrättare mellan äkta makar på grund av
makarnas uppdrag — vilket ärende otvivelaktigt går in under gällande
avtal — och ett ärende som han handlägger såsom av domstol på makar-
nas begäran förordnad bodelningsförrättare.

Vad så slutligen angår ackordsärenden, kan sägas att de ofta knappast
ha karaktären av rättshjälp. Vidare kunna de mången gång utföras i
fordringsägarnas och ej i den obemedlade gäldenärens intresse. I den mån
så är förhållandet synes det icke rimligt att arbetet därmed skall ersättas
av allmänna medel.

Slutligen torde Jämtlandssystemet böra göras mera effektivt dels där-
igenom att större kännedom därom sprides bland allmänheten genom
pressen, cirkulär till myndigheter m.m. och dels genom att kvällsmottag-
ningar anordnas vissa veckodagar.

3. Jämförelse mellan anstaltssystem och Jämtlandssystem

År 1940 avgav hovrättspresidenten Holger Elliot efter förordnande av
justitieministern ett betänkande rörande rättshjälpsinstitutionen (SOU
1940:11). Däri föreslogs att rättshjälpsanstalter obligatoriskt skulle in-
rättas för varje landstingsområde och för varje stad som icke deltager i
landsting. Jämtlandssystemet fanns icke vid tidpunkten för betänkandets
avgivande. Emellertid hade år 1938 norra avdelningen av advokatsam-
fundet framlagt vissa kritiska synpunkter på anstaltssystemet och förordat
att rätshjälpen åt mindre bemedlade skulle lämnas genom de privat-
praktiserande advokaterna. I betänkandet polemiserades starkt mot de
av avdelningen framförda synpunkterna. Elliots förslag om obligatoriskt
inrättande av anstalter över hela landet godtogs emellertid ej av stats-
makterna.
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År 1949 tillsattes en ny statlig utredning, 1949 års rättshjälpskommitté
under ordförandeskap av hovrättsrådet Hugo Henkow, vilken varit sek-
reterare åt Elliot i dennes nyssnämnda utredning. Kommittén föreslog i
sitt betänkande (SOU 1951:31) att alla landsting och alla städer som
ej deltaga i landsting skulle vara skyldiga ombesörja utomprocessuell
rättshjälp åt mindre bemedlade enligt ett av kommittén utarbetat för-
slag till lag härom. Kommittén diskuterade vidare fördelar och nackdelar
med de två system som praktiseras och slutade med ett uttalande att
rättshjälpen borde tillhandahållas genom anstalt, där ej särskilda skäl
föranleda till annat. Om folkmängden i och omkring den ort där anstal-
tens kontor borde förläggas icke utgjorde tillräckligt underlag för anstalts-
verksamhet, skulle rättshjälpen kunna meddelas genom enskilda advo-
kater. En kombination av de båda systemen borde i vissa fall ske. Enligt
kommitténs mening var det egentligen endast två landstingsområden i
hela riket — Gotlands län och Kalmar läns norra — som klart hade otill-
räckligt befolkningsunderlag för anstalt.

I motiveringen för denna ståndpunkt säger kommittén att den visser-
ligen beaktat att det måste anses ligga i advokatyrkets natur att dess
utövare böra inta en fristående ställning och att en utveckling mot en
advokatkår, vars medlemmar till övervägande delen äro anställda i all-
män tjänst, icke kan vara lycklig. Men kommittén säger sig vid en jäm-
förelse mellan de båda systemen ha funnit att enär anstalterna redovisat
avsevärt flera ärenden än advokaterna enligt Jämtlandssystemet och
kostnaderna utslagna på varje ärende varit avsevärt lägre för anstalterna,
dessas verksamhet måste anses mera effektiv och mera ekonomisk. Enligt
kommittén utvisar statistiken, att de mindre bemedlade anlita hjälp
enligt Jämtlandssystemet i mindre utsträckning än enligt anstaltssystemet,
att rättshjälpsbehovet icke blir tillfredsställt genom Jämtlandssystemet och
att - om man genom bättre publicitet eller eljest kunde åstadkomma att
de till Jämtlandssystemet anslutna advokaterna anlitades i större utsträck-
ning - detta system skulle bli avsevärt dyrare än anstaltssystemet. Dessa
äro de väsentliga skälen för att kommittén velat ge rättshjälpsanstalterna
företräde framför Jämtlandssystemet.

Två av kommitténs ledamöter, däribland kommitténs sekretare revi-
sionssekreteraren Gösta Hagströmer, ha i en reservation anfört att majori-
tetens jämförelse mellan de båda systemen är missvisande. Redovisningen
av ärenden är helt olika beträffande de båda systemen och enligt reser-
vanterna kan i själva verket vid en rättvis jämförelse kostnaden för varje
ärende beräknas vara högre enligt anstaltssystemet. Enligt hela kommit-
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tens mening bör målsättningen vara, att de mindre bemedlade skola
erhålla samma hjälp som står andra rättssökande till buds, och reser-
vanterna anse att denna målsättning bäst främjas genom att de mindre
bemedlade få tillfälle vända sig till samma yrkesutövare som kunna
anlitas av dem som själva betala för sin rättshjälp. Reservanterna förorda
fördenskull att ett på visst sätt effektiviserat Jämtlandssystem får före-
träde framför anstalterna i de landstingsområden, där anstalter icke
finnas.

Någon ny lagstiftning har icke kommit till stånd i anledning av kom-
mitténs betänkande och statsmakterna torde ha funnit riktigast att
avvakta utvecklingen.

I detta sammanhang kan vara av intresse att erinra om att 1951 års
rättegångskommitté i sitt ovannämnda förslag till lag om rättegångshjälp
(SOU 1958:40) diskuterat möjligheten att monopolisera rättegångs-
hjälpen till rättshjälpsanstalter, varigenom domstolarna skulle kunna
befrias från prövningen av ansökningar om rättegångshjälp. Rättegångs-
kommittén har emellertid enhälligt avvisat tanken på en dylik monopoli-
sering, främst av den orsaken att de mindre bemedlade böra ha samma
möjlighet som övriga rättssökande att anlita den yrkesutövare för vilken
de ha största förtroendet och icke vara hänvisade till en kategori yrkes-
utövare, avsedda endast för mindre bemedlade.

Den nyss angivna principen har självklart samma bärighet i fråga om
utomprocessuell rättshjälp som i fråga om rättegångshjälp. Denna princip
leder till att det — oavsett huruvida rättshjälpsanstalt finnes inrättad för
visst område — borde stå de mindre bemedlade fritt att vända sig till
vilken som helst av de enskilda advokaterna inom området för att få
kostnadsfri rättshjälp. Om man avstår från den synnerligen osäkra jäm-
förelsen mellan kostnaden per ärende enligt anstaltssystemet och enligt
Jämtlandssystemet och endast ser till den absoluta kostnaden, framgår
att Jämtlandssystemet i sin nuvarande tilllämpning är avsevärt billigare
för det allmänna än anstaltssystemet. Såsom framgår av nedan intagna
tabeller B och C uppgår den genomsnittliga kostnaden per invånare i de
av Jämtlandssystemet omfattade områdena till 17 öre, medan motsva-
rande kostnad i de av rättshjälpsanstalterna omfattade områdena upp-
går till 61 öre eller således 3,6 gånger högre.

Mot den av majoriteten i 1949 års rättshjälpskommitté anförda tolk-
ningen av statistiken kan följande anmärkas. I de områden där Jämt-
landssystemet råder annonseras ofta, exempelvis varannan vecka, i orts-
pressen att samtliga uppräknade advokater lämna kostnadsfri rättshjälp
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åt mindre bemedlade. Advokaterna äro — till skillnad från anstalterna —
spridda på ett flertal orter inom landstingsområdet och äro således (bort-
sett från att de i allmänhet ej ha kvällsmottagning) lätt tillgängliga för
allmänheten. Några klagomål från allmänhetens sida på avog eller
ointresserad inställning hos advokaterna ha icke framkommit. Man har
under sådana omständigheter svårt att föreställa sig att de mindre bemed-
lade av blyghet eller av misstänksamhet mot utövare av enskild verk-
samhet skulle avhålla sig från att söka kostnadsfri hjälp hos någon av de
inom landstingsområdet verksamma advokaterna, om det verkligen före-
ligger ett beaktansvärt behov av rättshjälp. Närmare till hands ligger
den förklaringen att ett mycket stort antal av de i anstalternas statistik
upptagna ärendena avse förfrågningar av så enkelt och föga juridiskt slag
att de lika väl kunde undvaras eller besvaras av vederbörande social-
hjälpsmyndigheter. Ärenden av sådant slag komma i allmänhet icke med
i statistiken enligt Jämtlandssystemet, beroende dels på att allmänheten
tvekar att besvära enskilda advokater med dylika ärenden och dels på att
de enskilda advokaterna, då sådana ärenden förekomma, icke föra dem
i sin statistik med det arbete detta medför i fråga om blankettskrivning
m.m. Det är att märka att en advokat icke erhåller ersättning enligt
Jämtlandssystemet för ett ärende utan att först hjälpa klienten med
ifyllande av en detaljerad uppgift om dennes ekonomiska och därmed
sammanhängande omständigheter, eventuellt kontrollera dessa, lägga
upp och ifylla arbetskort, skriva räkning på landstinget och avge stati-
stisk uppgift.

Vid jämförelse mellan Jämtlandssystem och anstaltssystem måste även
följande uppenbara nackdel med anstaltssystemet beaktas. Anstalten är
belägen på en enda ort - låt vara att i vissa fall mottagningar hållas å
andra orter — medan enligt Jämtlandssystemet allmänheten kan vända
sig till advokater bosatta på ett flertal orter inom området. Vad detta
betyder i ett större landstingsområde, exempelvis för en avlägset bosatt
hustru som söker rättshjälp i familjerättsärende, förstår en var. Till
avhjälpande av denna olägenhet föreslog 1949 års rättshjälpskommitté,
att anstaltssystemet skulle kombineras med anlitande av enskilda advo-
kater å de orter, där anstalten ej var representerad, vilka advokater på
det sättet skulle infogas i systemet. Förslaget är i och för sig tillfreds-
ställande, men dess genomförande minskar naturligtvis klientunderlaget
för själva anstalten. Ur denna synpunkt synes det därför riktigast att
inrätta rättshjälpsanstalt endast i stad, som är så stor att den tillsammans
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med närmast omgivande landsbygd kan lämna så stort klientunderlag,
att anstalten lönar sig i jämförelse med Jämtlandssystemet.

Det nu anförda skulle rätteligen leda till att man i största möjliga mån
avstode från rättshjälpsanstalter och i de fall där anstalt ansåges nöd-
vändig anordnade Jämtlandssystem även inom anstaltens verksamhets-
område. Av praktiska och även traditionella skäl måste man emellertid
säkerligen räkna med åtskilliga modifikationer i den ordning som fram-
står såsom den principiellt riktiga.

Sålunda böra anordningarna med rättshjälpsanstalter i de stora stä-
derna utom landsting bibehållas oförändrade, endast med en striktare
tillämpning av föreskriften att de skola lämna hjälp endast åt obemed-
lade och mindre bemedlade. En omprövning bör ske i vad mån de
nuvarande anstalterna för landstingsområden skola bibehållas eller er-
sättas av ett effektiviserat Jämtlandssystem. Beträffande de landstings-
anstalter som skola bibehållas bör rättshjälpen i större orter utom anstalts-
orten lämnas av enskilda advokater. Beträffande slutligen de landstings-
områden där Jämtlandssystemet nu finnes infört, finnes ej anledning
till en övergång till anstaltssystem.

Jag vill sluta med att säga, att det både ur allmänhetens och ur advo-
katkårens synpunkt icke är lyckligt att man får en uppdelning av advo-
katerna i fattigadvokater och andra. För den advokat som enbart sysslar
med mindre bemedlade bli uppdragen och klienterna i längden ganska
ensartade och stora områden av juridiken får han sällan eller aldrig
tillämpa. Detta blir en oundviklig lott för de advokater som arbeta å
rättshjälpsanstalter, då det icke kan tänkas någon praktiskt gennomförbar
utväg, varigenom de kunde beredas tillfälle att mera allsidigt utöva
yrket. Då det åter gäller enskilda advokater som icke få syssla med mindre
bemedlade, uppstår ofta en både för den mindre bemedlade och för
advokaten pinsam situation, då advokaten måste säga att han ej kan
hjälpa klienten, enär denne ej kan betala. Vidare kan sägas att den
advokat som ej alls får syssla med uppdrag åt mindre bemedlade klienter
måste få en mindre god insikt i och en mindre vid syn på samhällets
funktioner än den som får syssla med klienter över hela registret. För
advokatverksamheten är det av stor betydelse att advokatkåren består
av människor som kan säga: »Nil humani a me alienum puto«.
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R ättsh j älpsanstalter

Stockholms stad 1
Göteborgs stads
Malmö stads
Norrköpings stads
Hälsingborgs stads
Hallands läns
Älvsborgs läns södra . . . .
Älvsborgs läns norra . . . .
Värmlands läns
Örebro läns
Västmanlands läns
Gävleborgs läns och

Gävle stads
Stockholms läns
Tornedalens

1 antal under året anhängiggjorda
2 av de under året inkomna ärendena
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Tabell B
Det allmännas utgifter under år 1958 för utomprocessuell rättshjälp
enligt Jämtlandssystemet (beträffande Gotlands län genom avtal med en
advokat):

Folkmängd (1956) Utgifter

Jämtlands läns 144.000 25.000.—
Uppsala läns 161.000 111.000.—
Västerbottens läns 238.000 30.000.—
Norbottens läns 251.000 12.000.—
Jönköpings läns 280.000 41.000.—
Kalmar läns södra 145.000 8.000.—
Kalmar läns norra 92.000 4.000.—
Västernorrlands läns 289.000 48.000.—
Södermanlands läns 221.000 60.000.—
Göteborgs och Bohus läns 208.000 19.000.—
Malmöhus läns 318.000 92.000.—
Skaraborgs läns 249.000 24.000.—
Kronobergs läns 159.000 15.000.—
Blekinge läns 145.000 20.000.—
Kristianstads läns 259.000 12.000.—
Kopparbergs läns 279.000 50.000.—
Östergötlands läns 266.000 59.000.—
Gotlands läns 57.000 9.000.—

3.761.000 639.000.—

Medelkostnaden per invånare är 17 öre.
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Tabell C
Enligt rättshjälpsanstalternas årsberättelser för 1958 ha deras drifts-
underskott under året, avsedda att täckas av allmänna medel uppgått
till följande belopp.

Folkmängd Underskott

Stockholms stads 803.000 (1959) 586.000.—
Göteborgs stads 397.000 » 245.000.—
Malmö stads 222.000 » 169.000.—
Norrköpings stads 90.000 » 163.000.—
Hälsingborgs stads 76.000 » 127.000.—
Hallands läns 166.000 (1956) 61.000.—
Älvsborgs läns södra «po n™ 133.000.—
Älvsborgs läns norra 134.000.—
Värmlands läns 289.000 » 71.000.—
Örebro läns 256.000 » 156.000.—
Västmanlands läns 218.000 » 105.000.—
Gävleborgs läns och (länet) 242.000 »
Gävles stads (staden) 53.000 (1959) 68.000.—
Stockholms läns 397.000 (1956) 188.000.—

Summa 3.577.000 2.206.000.—
Tornedalens 56.000.—

Medelkostnaden per invånare är 61 öre.

368.000


