
Justitieutskottets betänkande 

1978/79: 30 

med anledning av propositionen 1978/79: 90 med förslag till ändring i 
rättshjälpslagen ( 1972: 429) m. m. jämte motioner 

Propositionen m. m. 

I propositionen 1978/79: 90 har regeringen (justitiedepartementet) före-

slagit riksdagen att 

dels anta i propositionen framlagda förslag till 

I. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429), 

"' lag om ändring i föräldrabalken. 

3. lag om ändring i rättegångsbalken. 

4. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291), 

5. lag om ändring i lagen ( 1977: 729) om patentbesvärsrällen. 

6. lag om ändring i lagen ( 1973: 188) om arrendenämnder och hyres-

nfönnder. 

7. lag om ändring i lagen (1976: 839) om statens va-niimnd. 

8. lag om iindring i utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). 

9. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk 

vård i vissa fall, 

10. lag om ändring i lagen ( 1967: 940) angående omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda, 

dels godkänna de av föredragande statsrådet i övrigt förordade riktlinjer

na för en ändrad administration av samhällets rättshjälp. 

Lagförslagen har granskats av lagrådet. 

Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till vad 

utskottet anför pä s. 44. 

I samband med propositionen behandlar utskottet en under den all

m~inna motionstiden vid 1977/78 års riksmöte väckt motion, två under den 

allmiinna motionstiden vid 1978/79 års riksmöte väckta motioner och 18 

med anledning av propositionen väckta motioner. Motionsyrkandena re

dovisas nedan pft s. 40-42. 

I ärendet har till utskottet inkommit skrifter frfin rättshjälpsnämnden i 

Jönköping, Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund. brottsska

denämnden och Arne Odehaag. 

Under behandlingen av i"ircndet har representanter för justitiedeparte

mentet, domstols verket och Sveriges advokatsamfund företriitt inför ut

skottet och lämnat upplysningar. 

De vid propositionen fogade lagförslagen är av följande lydelse. 

Rik.l'dagen 19711/79. 7 .l'llml. Nr 30 

JuU 1978/79: 30 
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l Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

H1irigcnom föreskrivs i fråga om r~illshjälpslagen ( 1972: 429)' 
tids att rubriken n1irmast före 18 ~skall utgf1. 
dd.1 att 2-4. 6-12. 15-34. 36. 37 och 39-50 ~~samt rubrikerna n1ir

mast före 9. 11 och 16 ~*skall ha nedan angivna lydelse. 
dds att i lagen skall införas fem nya paragrafer. 5 a. 5 b. 9 a. 18 a och 49 

a *~·samt närmast före 20. 22. 24. 26. 27. 31. 33 och 34 **nya rubriker av 
nedan angivna lydelse. 

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den 
dag dä denna lag träder i kraft. 

Fiireslage11 lydelse 

Inledande hestämmclser 

I~ 

Rättshjiilp enligt denna lag utgår s{1som allmiin rättshjälp (o-34 ~~).rätts
hjälp i1t misstänkt i brottmål (35 -40 ~* ), riittshjälp genom offentligt hiträde 
<41-45 *~)och rtldgivning (46--48 ** ). 

Rii11.1Nälp liimnas av advokat el
ler biträdande jurist på allmän eller 
enskild advokatbyrå eller. if{iff som 
w1ge.1· i lagen, a1· a1111a11. 

Cl1<:f .fi'ir allmiin acfrokathyrcl 
skall 1·ara mfrokal. 

För handläggning av ärenden om 
rättshjälp finns r1ittshjälpsnämnder. 
Ycrksamhetsomrtulc för riitts
hjälpsnämml bestämmes av rege
ringen. 

1 Lagen omtryckt 1976: 626. 

2 * 
Bitriide och råd!{il'lli11g enligt 

de1111a lag lämnas. 11iir annat icke 
anges i lagn1, av advokat eller bi
trädande jurist pä allmän eller en
skild advokatbyr~\. Rew'ringcn 
meddelar 11iir11wre bt'stii111111dser 
11111 1·e111 som c11lig1 de1111a lag iir 
hitriit!ande juri.l'f pc/ enskild wfro
kathyrci. 

För handliiggning av vissa iircn
dcn om rättshj1ilp finns r1ittshjiilps
niimnder. Yerksamhctsomr~1de för 
rättshjälpsniimnd bestämmes av re
geringen. 

Skall iirendc 11111 all111ii11 riitts
hjiilp lw11dliiggas 111· rii11sl(iiif1,s-
11ii11111d. llf'JJ/ages iire11de1 m· d<'ll 
rii1tshjiilp.rnii11111d inom 1·ars 1·erk

.1·w11he1.1·11111riidc elen riiTTssiika11de 
iir bosmt dia, 0111 den riillssii
ka11de iir cliidsbo. den 11rlid11c 1·ar 
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N111·11rtmde lydelsl' 

Rällshjiilpsnämnd sttir under till
syn av en centralmyndighet. Cl'f1-
tral111yndighe1 iir den myndighel 
_\'()111 regeringen hestiimmer. 

3 

Föreslage11 lydelsl' 

hosa/I. I frilga 0111 den som <'J ar 
hosa/I i la11det eller diidshn c:fier 
de11 som l'.i 1·ar bosatt hiir, upptages 
iirendet a1· d1'11 rä11sl!iiilp.rnii11111d 
som regeri11ge11 hestiimmer. 

Skall ärende 0111 riittsliiiilp ge
nom oj{e11t/igl hitriide hwzdliiggas 
lll' rii11sl!iiilp.rnii111nd. upptages 
iirendct m· den riit1.1Niilp.rniimnd 
inom 1·ars 1·erksa111'1etso111råde den 
som il!gärden lll'ser iir hosall ella, 
i frilga 0111 den som l'.i iir bosall i 
landet, a1· den rtillsl!iii/psniimnd 
som regeringl'n bestämmer. 

Rätlshjälpsnämnd står unJer till
syn av domstol.1·1·erket. 

Regeringen far förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delaJ i avdel
ningar. Vad som föreskrives om niimnd äger motsvarande tilHimpning ph 
sfldan avdelning. 

Rilttshjälpsniimnd består av ord
förande. stim skall vara lagfaren 
och erfaren i domarviirv. samt fyra 
andra ledamöter. Av dessa skall två 
vara inom 111im1u/e11.1· 1·erk.rnmhe1s-
0111rilde 1·erksa111ma advokater en 
t111.11iilld pä 111/miin acfrokathyrä 
och en enskilt 1·erh11111. De tvä öv
riga skall vara svenska medborga
re. myndiga och ho.\l/tta i11u111 
11ii111ndens 1·erk.rn 111hC1.1·0111r1lde. 

OriUi"irande i riittsltiiilp.rniimnd 
.fi"irordn11.1· m· regeringen. Central-
111y11dighete11 111ser iivriga leda-
111iiter. A 1· dessa 11/Ses elen ledamot 
so111 skall vara enskilt 1·erksa111 ad
rnkat e,/ier Ji"irslag m· Sl'erige.1· ad-
1·okat.rn111fi111d och de ledamiiter 
som ej skall 1·ara ad\'()kater l'.fier 
Ji"irslag m• la11dsting i lii11 inom 
rci t tshjiilps1ui11111ile ns 1·erksa mhets
omrtlde. Jngär i 1·erk.w1111hetso111rå
det ko1111111111, som ej tillhiir lands
tingsko11111w11, lii111n11.1· .fiirslag ii1·en 
111·ji1ll111iiktige i ko111m11nen. 

Fiir ledamot skall finnas en eller 
.flera ersiillare. Bestiimmelscrna 
0111 ledamot äger mot.l'l'arnm/e till
/iimpning på crsiiffare. 

4 ~ 

Rättshjföpsnämnd består av ord
förande. som skall vara lagfaren 
och erfaren i domarvärv. samt fyra 
andra ledamöter. Av dessa skall två 
vara aJvokater. De tvtl övriga skall 
vara svenska medborgare och myn
diga. 

Regeringen llfser ori(/'iirande och 
iirriga lecla111öter .f('ir ris.1· tid. Fiir 
ori(fhralllle skall finnas en eller.fle
ra er.;iillare. Bestii111111el.1·erna om 
orilji'ira11de iiger mot.1·Farw1de ti/1-
liimpning pti ersättare. I iirrigt filr 
regeringen 11tse e1:forder/ig1 antal 
crsii lf are. 
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Nul'llrande lydelse Fiireslage11 lydl'ise 

5 * 
Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst t vft andra 

ledamöter. av vilka en icke är advokat. Vid avgörande av ärende. som iir 
av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, skall dock samtliga 
ledamöter deltaga. 

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistem;\I äger motsvarande 
tillämpning när ärende avgöres av riittshjiilpsniimnd. Ordföranden skall 
dock säga sin mening först. 

I den utstriickning regeringen bestämmer får tjiinsteman vid riittshjiilps
nämnden på nämndens vägnar slutligt pröva riittshjiilpsiirendc. 

5 a * 
Fär prii1·ni11g a1· he.1'l'iir i 1·is.1·a 

./lill enligt de1111a lag ji1111s he.1Tiirs-
11ii11111de11 fiir riittshjiilpe11. De11 he
sttlr a1· or1{/i'ira11de och sex andra 
ledumiiter. O!'({f('iramle11 och ytter
ligare en ledamot skall 1·ara lag
.tlima och e1:fi1rna i do111an·iit'I'. A 1· 

iirriga ledw11iiter skall n·ä rnm acl
l'okater. Aterstående tre leda111iiter 
skall 1·arn .l'l'enska medhorgare och 
111y11diga. 

Regeringen utser or1Ui'ira11de11 
och ii1·riga leda111iiter .fiir l'iss tid. 

För de ledamiiter som skall 1·arn 
lag.flmw och e1:fill'llll i do111arriifl' 
skallfin11as e11 eller.flera ersiittare. 
Restii111111elser11a om st/dan leda
mot iiger mot.\'\'aramle tillii111p11i11g 
på ersiittare. I iil'figt.fi/r !'l'geringen 
utse e1:f(1rdaligt a11tal ersiitt11re. 

Be.1Tiir.1·111/m1Hle11 iir hes/11(/i'ir 
med on{f/'iranden och minst }c'm 
andra ledamiiter. 5 § andra stycket 
iiger 11wt.1·1·ara11de til/iimpning pil 
be.1Tiir.rnämllllen. 

Regeringen får .fiirordna att he
.1Tiirsnii11111Jen skall 1·am delad i 
a1·delningar. Vad som fiireskril'es 
0111 11ii1111ul iiger 111otJTar111ulc till
lii111pni11g /){l stldan 111'delni11g. 

5 b * 
f\.frd domstol .fi'ir.1·t1/s i de1111a lag 

allmiin domstol. allmiin .fi'irrnlt
ningsdomst ol, host adsd11111stolen, 
./i'irsiikringsii 1·erdo111.1·tole11, .fi'irsiik
ri ng srii tt, 111arknadsdo111.1·tolen, pa-
1 e11Ihes1·iirsrii t te 11. arhetsdomsto
le11, skatteriitt, .fi1stighet.1·tu.reri11gs-
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N11rara11de lydelse 

5 

Föreslagen lrdelse 

riitt, lii11sriitt och krigsriitt. Vad i 
lagen sclgs 0111 domstol skall iil'en 
giilla arrendenii111nd. hyresniimnd, 
statens 1·a-nii111ml och 1)1·erexek11-
tor. 

Allmän riittshjiilp 

Tilliimpningsomn~det 

Allmiin riittshjiilp Jilr lii11111as 
fysisk person i rättslig angeliigen
het. om han hehi.iver stidant histånd 

Allmän rättshjälp hel'ilja.1· fysisk 
person i rättslig angelägenhet, om 
han behöver sådant bistånd och 

och hans beriiknade årsinkomst ej hans beriiknade årsinkomst ej över-
överstiger ett griinshclopp som stiger ett gränsbelopp som motsva-
motsvarar titta gånger det enligt la- rar åtta gånger det enligt lagen 
gen ( 1 %:!: 381) om allmiin försiik- ( 196:!: 381 J om allmän försäkring 
ring bestämda basbeloppet för ok- bestämda basbeloppet för oktober 
tober året innan riittshjiilp begäres. året innan rättshjälp begäres. 

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll, 
ökas griinsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var och 
en till vilkens underhåll han sålunda bidrager. 

Är den riittssökandes betalningsförmåga viisentligt ökad på grund av 
förmi.igenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt 
nedsatt pi't grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet. skall 
den beräknade i'lrsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp timigges 
eller fråndrages. 

Allmiin rättshjälp Jiir lclmnas 
dödsbo i rättslig angelägenhet, om 
boet behöver st.dant biständ och 
det med hiinsyn till boets beh::illning 
och delägarnas ekonomiska förhål
landen är skäligt. 

Regeringen eller. e.fier regering
ens bemyndigande, domsto/.1·1·erket 
meddelar närmare fi.ireskr(fier .f(:ir 
heriikning 111· de11 riittssökandes 
eko110111iska fiirlul/Janden. 

7 * 
Allmiin rättshjälp hel'iljas dödsbo 

i riittslig angelägenhet, om boet be
höver sädant bistånd och det med 
hänsyn till boets behiillning och del
ägarnas ekonomiska förhållanden 
är skäligt. 

Avlider den SLll11 har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen till 
dödsboet. 

Allmiin rättshjälp för ej lii1111ws 
I. i angelägenhet som ej prövas 

eller p::l annat sätt behandlas i lan
det. om ej den rä\tssökande är bo
satt hiir rn.:h siirskilda skäl förelig
ger för rättshjiilp, 

8 * 
Allmiin rättshjälp fär ej be1·ilja.1· 
I. i angelägenhet som skall prö

vas eller på annat sätt behandlas 
utom riket. om ej den rättssökande 
är bosatt här och särskilda skäl fö
religger för rättshjälp. 
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N 11 l'llrwule lydelse 

2. den Sl)m ej iir bosalt i landl'l. 
om han ej är svensk medborgare 
eller om siirskilda skiil ej föreligger 
för rättshjiilp. 

3. näringsidkare i angelägenhet 
som har .w1111h111ul 111ed hans nii
ringsverksamhet. om ej siirski/d11 
skäl föreligger för rättshjälp med 
hiinsyn till hans ekonomiska förhfil
landen eller sakens hesk1!f.fl'11he1. 

6 

Fifre.1l11ge11 lydelse 

2. den som är bosalt 111om rike!, 
om han ej är svensk medborgare 
eller om särskilda skäl ej föreligger 
för riillshjiilp. 

3. näringsidkare i angeHigenhet 
som 11ppko111mi1 i hans niiringsverk
samhet. om ej skäl föreligger för 
riillshjillp med hiinsyn till 1wks11111-

h<'le11s ar/ och hegrii11sa1fr 0111.fi111-
11i11g, hans ekonomiska och 1ierso11-
liga förhi1llanden eller om.Hii11dig-
hi'lern11 i 1frrig1, 

4. i frb.ga om anspr~\k som överlt1tits till den rättssökande. om överlMel
sen kan antagas ha ägt rum i syfte att f1stadkomma fördel vid prövning av 
begäran om rält shjäl p. 

5. för upprättande av självdeklaration. 
6. den som ej har befogat intresse av att fä sin sak behandlad. 
I frt1ga om visst slag av iirenden I fn'tga om visst slag av ärenden 

som iir talrikt förekommande lH.:h som är talrikt förekommande och 
normalt av enkel beskaffenhet kan normalt av enkel beskaffenhet kan 
regeringen förordna all allmän regeringen förordna att allmän 
rättshjiilp ej skall lii11111as. rättshjälp ej skall hn·i(ias. 

Under förlllsiittning av ömsesidighet kan regeringen förordna alt med
borgare i viss främmande stal i frr1ga om allmän rättshjälp skall vara 
likstiilld med svensk medborgare. 

Förmirner 

Vid allmiin riitbhjiilp betalar sta
ten kostnaderna i dl!n rältsliga an
gelägenhet som r1ittshjiilpen avser. 
Be.1·1ii111111elser 0111 all den rii11ssi'i
ka11tle har all .1jiili· hell dia cld1·is 
hcwla ko.1·m111f.fi'ir riil lsl(iiilt' .fi1111s i 
16 .~ andra stycke! och :!.7 .~ Fir.1·111 
.1·1ycke1 a11tlm p1111k1e11. 

Förmtrner m. 111. 

Vid allmiin riittshjälp belal;ir slil
ten kostnaderna i den rältsliga an
geliigenhet som riittshjiilpen av~er. 

Säsom kostnad for rällshjälpen anses den riittssökandes kostnad för 
I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den riittssökandes 

rält. 

" bevisning vid allmän domstol. 
krigsriitl. 11rhe1sdu111s1ole11 eller 
hos11ulsclo111.11ole11 samt nödvändig 
utredning i angelägenhet. som kan 
komma under st1dan domstols pröv
ning eller som skall prövas av skil
jemiin, 

2. bevisning vid allmiin domstol. 
bos1adsdu111.1·10/e11. mark11ad.1·d,m1-
.\'/ole11. arhl'1.1·cfoms1ole11 ella krigs
riill samt nödvändig utredning i an
geliigenhet. soni kan komma under 
sädan domstols prövning dler som 
skall prövas av skiljemiin. 

3. utredning i angelägenhel som skall prövas av förvaltningsdomstol 
eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skiiligen påkallad för tillva
ratagande av den rättssökandes riill lKh ej kan l!rh~1llas genom myndighe
ten. 
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4. resa och uppehälle fiir den 
riitlssökandc dler hans stiillfdreträ-
1.lare och för vårdare eller annan. 
.som mi1ste anlitas i samhand med 
inställelse inför domstol dkr annan 
myndighet. om personlig inställelse 
tllagts. eller i samband med instiil
lclse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande iirftliga 
egenskaper i mtd om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken. 

5. lll'giji .111111 1'11/ig1 <'X/11•di1io11.1-
/..1111giirelsen I /9fi4:6/8J 111g111" Ji"ir 
llllsiika11 och e.1peditio11 1·id a//111ii11 
do111s10/, /..rig.l'l"till. arhc1sdoms10-

le11 eller ho.11adsdo111.1'/u/e11, duck t'.i 
ifrlii.;a m11 s1ida11 riillc11s c.rpi'ilitiu11 
som 11(/lirdas endast 1><1 siirs/..i/cl h1'
g<ira11 0111 icke cx11edi1iu11e11 hc
giires i1111a11 a1-,i.:iira11de1 i lt111·11dsa
ke11 1·111111i1 i liga /..r<\/i: Slllltl a1).:i/i 
som utgär enligt exekutions
avgiftskungörelsen I 1971: 1027), 

6. k1111giire/.1·1' i 111111 eller iire11de 
rid all111iin do111stol, krig.1r<i11, ar
hersdo111stole11 eller ho.11ad.1do111-
swle11. 

7. vad av allmiinna medel utgt1tt i 
ersiillning för överstittning eller i 
ersiittning enlig! 4 eller 5 ~ lagen 
I 1958: 642) om blodundersökning 
m. m. vill utreJning av l"aJerskap 
eller enligt föreskrift i riittegr111gs
balken eller 3 * fiirsta stycket 
niimnda lag for bevisning som riit
ten sjiilvmant föranstaltat om. 

8. skiftesman som av domstol 
förordnats att verkstiilla bodelning 
med anledning av iiktenskapsskill
nad eller boskillnad. 

7 

Fiires/age11 lydd.1·c 

4. resa llch 11ppeh;Uk fiir den 
r:itlssökande elkr hans sliillföreir;i
darc och för v:·1rdarc eller annan. 
som m~1ste anlitas i samband med 
instiillelse inför lltimstol eller annan 
myndighet. nm personlig inst:illelse 
iilagts. eller i samband med instiil
lclse for blodundersökning dlcr an
nan undersökning rörande iirflliga 
egenskaper i miil om faderskap en
ligt 3 kap. föriildrahalken dia lti
/..w·1111dasii/,11i11g e11/ig1 21 ka11. /(I !i 
Sll/1111111 h11/J.., 

5. 1il/iigg.1·m·gifi som utgfir enligt 
e xc kut ionsa vgi ft sku ngörel sen 
11971: 1027). 

6. vad av allmiinna medel utgfttt i 
ersiittning för översättning eller i 
ersiittning enligt 4 eller 5 ~ lagen 
l 1958: 642) om blodundersi.ikning 
m. m. vid utreJning av faderskap 
eller enligt l"öreskrift i riittegi'111gs
halk.en eller 3 ~ fiirsta stycket 
niirnnda lag för bevisning som riit
ten sjiilvmant föranstaltat om. 

7. skiftesman som av domstol 
förordnats att verkstiilla bodelning 
med anledning av iiktenskapsskill
naJ eller boskillnad. 

N. 111edli11g enlig! 42 kap. 17 .~ 
rii I teg(/ 11gs/Ja I ke 11. 

Såsom kostnad I"ör bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rlittssö
kandes kostnad för hlodundcrsökning eller annan undersökning rörande 
ä1ftliga egenskaper i m{tl om faderskap enligt 3 kap. föriildrabalkcn. 
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N11l'arande lydelse Fiirnlagen lydelse 

9 a ~ 

Den so111 hn·i(jars al/111ii11 riirrs
hiiilp iir i 1lllile1 ell<'r iirendel hc.fi'i
ml .fi'c'in m·g(fi .fi'ir w1siikw1 och .f("ir 
e.rpedi1io11 e111ig1 CX{Jl'di1io11.1·k11ngii
relsc11s (/96../:6/8J lll'.l.!ifislista. lll'

de/11i11gama I och Il sa1111 a1·del-
11i11g Il/ 11ndl'r mhri/.:.en U1.1"ii/;11i11g 
111. 111. A 1·g(li.1frihe1en .fi'ir 1'.rf'i'di1io11 
giiller cnd11st i den 1111/11 e.rpeditio-
11<'11 iir a.fimlerlig .fi'ir den riillssii
kande. A1·g(fi.~frilll'le11 giiller i:i i 
.fi'liga 0111 s1/da11 ex11<'di1io11 som 111-
./i'ird11s endast 111/ siirs/.:.ild hegiir1111, 
om icke e.1pcdi1io11en hegiire.1 in-
111111 m·giirandet i h11n1d.rn/.:.1•11 1·1111-
11i1 laga /.:.rqfi. 

Den som heri(iats allmiin riills
hjiilp i 1111gehige11he1 so111 /cll 1i/I 
1·cr/.:.s1iillhar1 m·giirandc ella i 11uil 
11111 1·1•r/.:.s1ii/lighe1 iir ln:fi'iat! .fi'i111 
s/.:.yldighet all .fi'irs/..j111a och hetala 
111sii/..11ing.1·m·gifi och .fi'irsii(inings-
111',i:Ui e11/ig1 1'x1·/..111io11.1·a1',i:i/is/.:.1111-
giire/s('ll ( 1971: 1027). 

K os111atla .f(ir /.:.1111giird.1·l' i mil/ 
clla ärende 1·it! all111iin do111s10/, 
In is1adsi/11111s1olen, arhe1st!11111s1 ',_ 
len eller krigsrii11 .1·/..all. s1h·i11 ill' 
hl'ia.11ar de11 som hel'i/;111.1· allt11ii11 
rii11.1·f!iii/f1, 111g1/ a1· all111iinnt1 111<'
dd. 

10 * 
Skall den rii11ssiika11de stiilla sä

kerhet för alt fä till sttm<l kvarstad. 
skingringsförbud eller annan hand
räckning enligt rilltegtmgsbalken el
ler utsökningslagen < 1877: 31 s. I). 
far rättshjälpsnämnden. 0111 de11 he-
1·ifJat al/111ii11 rii11sltiiilp, utfärda 
ansvarsförhindelse pil statens väg
nar. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i frt1ga om verkst~il

lighel enligt 41 eller 42 ~ utsök
ningslagen. om rii11sl(j1ilps11ii11111de11 
h<'l'i/i111 allmii11rii11sltiii/f1i1wks1iil
light1siire11de1. 

Skall Lien som bt'l'i(ia1.1· all111ii11 
riillsl!iii/p ställa säkerhet för att fä 
till sttmd kvarstad. skingringsför
bud eller annan handräckning enligt 
rättegrmgsbalken eller utsöknings
lagen ( 1877: 31 s. I). för rtlttshj~ilps
nämnJen utfärda ansvarsförbin
delse p~1 statens vägnar. 

Första stycket iiger motsvarande 
tillämpning i fraga om verkstäl
lighet enligt 41 eller 42* utsök
nings/agen. om al/1111/11 rii11sl(iiil11 
heri(iats i l'l'rb1iilligl11·1.wremle1. 

Föranleder ansvarsförbindelsen u1gift för staten. anses utgiften si1som 
kostnad för riittshjiilpcn. 
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l\11st11adshiclrag Rii1 tshjiilp.rn1·g(li 

11 * 
Den rältssökande skall bidraga 

till ko.1·11111</erna för allmiin rätts
hjiilp enligt vad som siigs i 12-

15 **· 

Överstiger ej den riittssökandcs 
hcriiknade ärsinkomst etl gr~insbe

lopp som motsvarar tre gtrnger det 
basbelopp som anges i 6 * första 
stycket. utgör kos111adshidragc1 en 
e11/11111dra(j11g1~fe111tedd av basbe
loppet. jämnad till niirmast lägre 
tiotal kmnor. Bidragc·1 för nedsät
tas eller c'.fiergcs. om särskilda skäl 
föreligger. 

Är inkomsten högre lin som 
anges i första stycket. utgör maxi
miheloppet för ko.1·111adshiclrage1 

Den riittssökande skall bidraga 
till de kostnader för allmiin rätts
hjälp so111 m·se.1· i 9 och /()~~genom 
all hl'fala rä11.1'/(iiil11sa1·g(fi enligt 
vad som sägs i 12-15 **· 

Regeringen eller, c:ficr regering-
1•11s bemyndigande. c/0111s10/.1·1 ·cr/.; et 
nlC'clcldar niimwre fiireskr(fier Fir 
beriik11i11g m· ma.ri111ihelo11p ,li:ir 
rii11s/iji.ilp.1·a1',f.:(li. 

Överstiger ej den riittssökandes 
heräknade i1rsinkomsl el\ gränsbe
lopp som motsvarar tre gtmgcr det 
basbelopp som anges i 6 * första 
stycket, utgör 111axi111iheloppct .fiir 
riiffsl!iiilp.1·m·g(f1e11 en li1111clradel av 
hasbcloppet, jiimnad till niirmast 
lägre tiotal kronor. A1aximiheloppcr 
för nedsättas om särskilda skäl fö
religger. 

Är inkomsten högre än som 
anges i första stycket. utgör maxi
mibeloppet för riiffsltiälp.rn1·g(fie11 

en tjugondel av den del av den riittssökandes inkomst som överstiger tre 
men ej fem grmgcr basbeloppet, 

en femtonde! av den del av inkomsten som överstiger fem men ej sex 
gfmgcr basbeloppet, 

en tiondel av den del <IV inkomsten som överstiger sex men ej sju gänger 
has beloppet. 

hiilften av den inkomst som överstiger sju men ej :'Illa gänger basbelop
pet. 

Vid tilliimpning av andra stycket 
iakttages att maximibeloppet jäm
nas till niirmast liigre ti.:llal kronor 
och att liigsta kos111culshidrag utgör 
en c•ffli111ulri1(i11i:1~(e111feclcl av has
heloppet, jiimnad till närmast Higre 
tiotal kronor. 

Vid tillämpning av andra stycket 
iakttages aff i11k11111ste11 ji.imnas till 
11iin11a.1·t liigre tusemal kronor. att 
maximibeloppet jämnas till närmast 
lägre tiotal kronor och att lägsta 
111axi111ihclopp utgör en hundradel 
av hasheloppet, jänmad till närmast 
lägre tiotal kronor. 

13 * 
Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans undcrhäll. 

ökas griinshelopp enligt 12 * första eller andra stycket med vad som mot
svarar hiilftcn av diir angivet basbelopp för var och en till vilkens underhåll 
han s:tlunda hidrager. 
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Ar Jen r~illssökandes betalningsförnH1ga viiscntligt ökad pt1 grund av 
förrnögenhetsinnehav eller annan s~irskild omständighet eller väsentligt 
nedsatt pt1 grund av skulds~ittning eller annan särskild omstänJighet. skall 
den heriiknade årsinkomsten jiimkas pi1 det sätt att skäligt belopp tilliigges 
eller friindrages. 

14 * 
Söker di.idsbo riittshjiilp. utgör maximibeloppet ett med hänsyn till bot?ls 

hchällning och deHigarnas ekonomiska förhi1llanden sbligt belopp. 

U11dergi1r inkomst eller .wdan/ 
.fi'ir/1iilla11dc som a1·ses i /3 eller 14 ~ 
l'iisl'ntlig /iiriindring innan rii11s
l!iii/(lsiire11d1'/ ll\'.\/111a1.1. skal/ 11wxi-
111ihdoprietjii111ka.1cfia1·11d som iir 
skii/igt. dock 1'.i under rnd so111 1'1'

dan het11la1.1 i /.:11.1111adshidr11g. 

I .1amh111ul 111ed all al/111ii11 rli11.1·
l!iiilf' bel'i(jas Jaststiilles det .fi'ir .1ii

/.:a11dc11 giillanile 111axi111ihdo11t'l'I. 

Undergi1r in/.:0111s1 ella slidan/ 
.fi'ir/11)//11nde so111111·ses i IJ e/la 14 ~ 
1·iise111/ig .fi'irii1ulring innan rii11s
lijiilJ1siirnulN l/\'.1'/111a1.1. s/.:al/ 111a.ri-
111ihe/ofit'e1jii111k11s 1'.fia l'ad s11111 iir 
skii/igt. dock t'.i 11111/er rnd som re
dan hl'talats i rii11shjiilt'·rn1·gifi. 
Jii111/.:ning s/.:all oc/.:.\"l) s/.:e. om 1·ii
srn1lig .fdhedii111ni11g gjorts. niir 
111a.ri111ihelofifll'I tidigare hestii111-
des. 

Fråga om jii111/.:11ing llflf'/11gcs en
dast 0111 siir.1kild anledning diirtill 
.fi'a111ko111mi1. 

All111iin ri'ittsl(jii/11 1111111 hesl111 m· Be1·i(i1111de m· al/111iin riittsl(iiilt' 
rli11sl(jiilt's111i111111/cn 111. 111. 

16 * 
Anlitar den riillssii/.:ande adl'o/.:111 

eller hirriidamle jurist fHl wfro/.:111-
hyril .fiir. så /iinge kostnaderna J('ir 
riittshjiil{le11 ej ii1·erstigcr 111aximi
hdo{lpe1 .fi"ir den rii11ssii/.:1111des 
/.:os/ n111/shidrag. a l/111ii11 rii t tslrjiilt> 
hi1111111s 11t1111 hes/ut al' riittslijiilps
nii111nden. Vad som sagts 1111 giiller 
ej .fc1/I, s11111 111'.1es i 7 § .fi'irsta 
stycket. cl/a 1111ge/iigenhet riirn11ile 
h11del11i11g med anledning 111· ii/.:-
1e111/.:11pss/.:il/11wl l'ller hos/.:il/11ad. 

S/.:y/diglrete11 1111 utge ko.,·tnads
hidmg .fi1/lgiires ge110111 alf den 
rii11ssiik1111de till hitriidcl IJct11l1ll' 

Allmiin riittshjiilp filr, om ej a11-
1w1 .fi'i(ier a1· 17 §. hel'i(jas 111· acfro
/.:at eller ar hitriidande jurist pil ad
ro/.:athyrå, 0111 den rii1tslig11 ange
liigenlu'len 111·ser 

ii /.:t ens/.:apss/.:ill naJ 
hos/.:illnad 
1111derhäl/sbiclrag till 11111/.:e eller 

hllm 
Ji11/ers/.:11p till ham 
wlrdn11d 
11111gii ngesrii tt 
11pprii11u11de 111· ii/.:1ens/.:ap.1:fi'irord 

eller les/l/111e111c. 
A1/1'11/.:a1 eller hitriidade juri.,·1 t"I 
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rii11.1'/(iiilp.rnii111/lll iin so111 fij(ier 111· 

andra stycket. <1111 11ii11111de11 .finner 
siirskildt1 skiil Ji'ireligg11. 
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Fiireslagen lydelse 

18 a * 
Allmiin rii11sl!iiilp bel'i(ias l'.fler 

a11.1·jjkw1 111· den riittss(jkwule. An
siika11skall1·ara skr(filig sa1111 i1111e
lulllt1 uppg(lier i de hänseenden 
so111 regeringen eller, 11ier rege
ringens hemyndigande. domstols-
1·erket hestii111111er. 

19 ~ 

B(fi1l/1•.1· a11siik1111 0111 al/111ii11 
rii t t.1 hj ii lp. Ji1 s Is I ii Il I' r rii Ils l!iiil ps
nii 11111de11 st1111tidigt det Ji'ir siik1111-
de11 giillande maxi111ihl'ioppet. 

Ka11 siik<11/(1<'11 t'.i .\iiill' eller ge-
110111 11ilgo11 so111 i tjii11stcstiil/11i11g 
eller t11111t1r.1· lii11111t1r honom hi.1·t1i11d 
hehiirige11 till\'(/f'lltaga sin riitt, Jiir 
rii t /.\'l!iiilp.rnii11111de11 111) siika11d1•11s 
bcgiiran .f('irord11t1 hitriidc. 

I a11gdiige11het. som kt111 w11agt1s 
bli 11rii1·ad enligt lt1ge11 ( 1974:8) 0111 
riittegt/11ge11 i tl'istenull 0111 mindre 
1·ärde11, ,li'lr hi1riitle .f('irort/1111.1· e11-
d<1st 0111 siirskilt!t1 skiil Fire/igger 
med hii11sy11 till siikt111dc11.1· person
liga ,li'ir/ull/1111d1·11 eller .1ake11s he
sk1\f/i'11het. I iirl'11d1• 11111 hot!c/11i11g 
111ed t111led11i11g 111· iikte11ska11s.1'/..ill
//t1d eller hoskil111t1d .filr hiträde .flir
,,rd11a.1· endast 0111 siirskildt1 skii/.fi'i
religga med hii11sy11 till 111t1kt1m11s 
ji'irht'tl!t111de11 dia hoet.1· heska.ffi'n
/let. 

Niir hitriide kan J('ironl11t1s enligt 
JU kap. 13 ~ .foriildrt1b11//..c11 . .fi'irord-
11t1.1· l'.i hitriide enligt d1•1111t1 lag. 

Be1·iljas al/111iin riittsl!iiilp. beta
las diirefier uppkommamle kost11t1-
der enligt 9 och IU H ar allmiinna 
medel. A 1· al/111ii11na medel heta/as 
ii1·e11 hitriidesersiit111i11g j('ir tiden 
l'.fier det all ansökan 0111 riillshjiilp 
ko111111it in till den 111y11dir:het som 
har all hesluta om allmän riills
hjiilp. Detsamma gäller biträdes
kost nad som upr>kommit fvre an
siik11i11ge11 hos myndighet. om ar
hetet ht1r 1·11rit tll' mindre 0111ft.Jll-
11ing eller hrådskande art och llll

siik11i11ge11 har gjorts 11ta11 1·äse11t
ligt dri!jsnuil eller 0111 eljest synner
liga skiil fiireligger. 

l.frtlga 0111 ersiillning som a1·ses i 
9 ~ andra stycket 6 skall riillen. i 
stiillct,/i'ir all enligt 18 kap. 13 ~ riit
tl'gängshalken tlliigga den som be-
1·iljat.1 al/111ii11 riillsl!iiilp heta/11ing.1·
skyldighet, fi'irk/ara att ersättning
en utgör en kostnad fiir riittshjiil
pen. 

Fiirordnande tll' bitriide 111. 111. 

20 * 
Meddda.1· hes/ut 0111 al/111ii11 

rii11sl!iiil11. h1·tala.1· dii/'l'.fia 11pp
/;iJJ111na11de ko.1·t11ad1•r 111' t1l1111ii11na 
//ll'del. A 1· al/111ii1111a mcdl'I hett1lt1s 
ii1·1·11 hitriide.1·ersiitt11ing fiir tiden 
d'rer det llll ansiik1111 0111 riillsl(iiilp 

Be1·ilja.1· al/111iin riittsl{jä/p enligt 
16 ~. hlir drn ~·0111 beslutat härom 
bitriidc till den riitt.1·sijkande. / a11-
1wt j(1// jiir biträde }i'irordnas pil sii
/.;andcns /Jegiiran. om denne ej .1)iifr 
eller genom nagon ,som i tjiinste-
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/..ommit in till rii11sl1iiilpsnii111nde11. 
Detsamma gäller birriides/..ostnad 
som upp/..ommir .f("ire ansiikningen, 
om denna gjorts uran oskäligt 
dri!jsmål och kostnaden a1'.H'r er
sä11ning till ad1·okm eller biträdan
de jurist på adl'Okatbyrå. 

Har allmän riittshjiilp lii11111111.1· 
enligt 16 § .f("irsra stycket. urgtlr hi
triidesersiittningen iil·e11 fiir de11na 
del tff 11ppdra1;et ar al/111iinna me
del. 

I fråga om ersii1111i11g som 11\"ses i 
9 § andra stycket 7 skall riillen, i 
sriillerfiir all enligt 18 kap. 13 § rii1-
1egtl11gshalken illiigga den som be-
1·i(jats al/mii11 rällshjiilp betalnings
skyldigher. fiirklara all ersii11ni11g
en utgiir en kostnad .fl'ir rii11.1-l1jiil
[1en. 

Till biträde förordnas advokat, 
biträdande jurist pä advokatbyrå el
ler annan som är lämplig för upp
draget. Har sökanden själv föresla
git ni'lgon som är lämplig, skall den
ne förordnas, om ej hans anlitande 
skulle medföra avsevärt ökade 
kostnader eller i övrigt särskilda 
skäl föranleder annat. 

Fi.irordnande som bitriide .får av 
riit1slzjiilpsnä111nden återkallas, om 
skiil fiireligger till det. 

Biträde för ej sätta annan i sitt 
ställe utan rii11sl!iiilpsnämnden.1· 
medgil'ande. 

13 

Fiireslage11 lycle/.1·1' 

sriil/11ing eller a1111ars liim11t1r '111-
110111 histiind ka11 heliiirige11 til/i·ara-
1aga sin riill. 

I a11gdiige11hl'I. so111 /,1111 t1111aga.1· 
bli priirnd e11/igt lage11(/974:8)11111 
riilleg1/nge11 i 11·islt'll1tll 0111 111i11drt' 
1·iirde11, .fiir hirriide Ji"irord11as en
dast 11111 siirskildt1 s/..iil .fi"irdiggcr 
med liii11sy11 till siik11111fr11s /)('1".\'1111-

liga fiirlilillande11 eller sake11s he
skt{f.lt'nher. I iire11dc 0111 hode/11i11g 
med anled11i11g m· iikte11skapsskill-
11ad ella hoskil/11ad.fiir hitriidt' Ji"ir
ord11as endast 0111 siirskilcla s/..iil.fi"i
religgcr med liii11sy11 till 11111kam11s 
.f("irl11il/a11ifr11 eller hoer.1 heskqf.li'11-
he1. 

Niir hirriide kan .fi"irord11as c11lig1 
10 kap. 13 §,li"iriildrahalken,fiirord-
11as l'.i hirriide e11/ig1 de11na lag. 

Till bitrlide förordnas advokat. 
biträdande jurist pi\ advokatbyri\ el
ler annan som är lämplig för upp
draget. Har sökanden själv föresla
git ni\gon som lir lämplig, skall den
ne förordnas, om ej hans anlitande 
skulle medföra avseviirt ökade 
kostnader eller i övrigt särskilda 
skäl föranleder annat. Birriidc .får 
entledigas om skiil fiirc/igger diir
till. 

Byte m· hirriicle Jilr ske bara e.fier 
särskilt tillständ. Stldant tillsttl11cl 
.fl/r liimna.1', 0111 i/jupgtlent!e 11101-
siillningar uppsti/11 111ella11 hitriitfet 
och den riil/ssiikande eller 0111 el
jest siirskiltfa skiil fiireligger. 

Bitrlidc fär sätta wfrokat eller hi
trädant!e jurist pil wfrokathyrå i 
sitt ställe (substitution). I ii1Tig1 .fllr 
s11hstit111ion iiga mm bara t'.fier siir
skilt tillsttlnd. 

Är den riittsliga 1111gdiigenlieten 
anhiingig 1·icl do111stol, a11ko111111er 
det /Ut do111stole11 att hesluta 0111 
.fårorclnt111tfe och entlecliga11de s11111t 
0111 siirskilr rillsrä11d till byte och 
.rnhsti1111io11. I t11111t1t Jiill heslutar 
riittshjiilp.rnii11111tfe11 i dessa fi"ilgor. 
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Bitrlide och skiftesman har riilt 
till skiilig crsällning rör arbete. tiJs
spillan och utliigg som uppdraget 
krävt. Regeringen eller. efter rege
ringens bemyndigande. ce111ral-
111_rndighe11·11 fastsliillcr taxa som 
skall tillLimpas vid bestämmande av 
crsiillning. 

Har biträde dlt'r skiftesman ge
nom vtmlsliishct eller försummelse 
föranlelt kostnad rör riill sh_iiilpcn' 
skall delta beaktas vid ersättning
Cfö bestämmande. 

Erslittning till bitrlide fastställes i 
mid eller iirende vid 1.t!l11ll·i11 dom
stol. /..rigsriitt. urhclsclom.1·tole11 el
li·r hostadsdo111S1olc11 av domsto
len. Erslillning till bitriide i annat 
fall och till skiftcsrnan faststiillcs av 
riittshjiilpsnämndcn. 

14 

/-i'ireslage11 lydelse 

Lrsii1111i11g till hitriidc 111..fl. 

Biträde. skiftesman och medlare 
har räl! till skiilig ersällning för ar
bete. tidsspillan och utliigg som 
uppdraget krävt. Regeringen eller. 
efter regeringens bemyndigande. 
do111.1·10/.1·1·erket fastställer taxa som 
skall tillämpas vid bestlimmande av 
crsiillning. 

Har biträde. skifh:sman eller 
111et!larc genom värdslöshet eller 
försummelse föranlell kostnad för 
rällsh_jälpen. skall detta beaktas vid 
ersiillningens bestämmande. 0111 
hitriidc 111isshmka1 sin hehiirighct 
att he1·i/ja allmiin riillshjiilp eller 
hcsluta 11111 s11hstit11tit111 eller det C'!
je.1·1.fiireligger siirskilcla skiil . .fiir t'r
sii1t11i11ge11 jiimka.1-. 

Ersäll ni ng till bitriide fastställes i 
mal eller iirende vid domstol av 
domstolen. Ersällning till bitriide i 
annat fall och till skiftesman fast
ställes av rältshjiilpsnämnden. F.r
siitt11i11g till medlare .f{1ststiilles m· 
do111stole11. 

23 * 
Biträde far ej förbehälla sig eller 

moll aga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 ~
Har det skett. är förbeh<lllet utan 
verkan och skall bitrlidel återbetala 
vad han uppburit för mycket. 1 frå
ga om ersättning till skiftesman 
skall vad som har sagts nu äga mot
svarande tillämpning. 

Biträde far ej förbehålla sig eller 
motlaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 *· 
Har det skett. är förbehället utan 
verkan och skall bitrlidet i\terbctala 
vad han uppburit för mycket. I frf1-
ga om ersättning till skiftesman och 
till medlare skall vad som har sagts 
nu äga motsvarande tillämpning. 

r:rsii1111i11g .fiir he1·is11i11g och (11/

/1(//1utredning111. 111. 

24 * 
I den mi1n ej särskilda föreskrif

ter giillcr. utgf1r ersiillning för be
visning i m[ti eller ärende vid allmiin 
domstol. krigsriill, arhetsdo111sto
le11 eller hostadsdomstolen med 
skliligt belopp enligt domstolens be
stiim mande _ 

I den män ej särskilda föreskrif
ter gäller, utgär ersättning för be
visning i mfil eller ärende vid allmän 
domstol. hostadsdo111stole11. 111ar/;-
11adsd11111s111lc11. arh1•t.1d11111st 11le11 
eller krigsriitt med skäligt belopp 
enligt domstolens bestämmande. 
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25 * 
I angelägenhet. som ej hand

lägges vid allmän domstol, krigs
riiu, arbersdo111.1·1olen eller bo
. 1·radsdomsrolen, beslutar biträde 
om utredning. Har biträde ('.i .fi'ir
ordna/.I'. besl111ar riirtshjiilpsniimn
den. liar i ärende 0111 bodelning 
fiirordnars sk((rcsman, besl111ar 
denne om 11tred11i11g. 

Den som medverkat vid utred
ning som avses i första stycket har 
rätt till ersättning enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar. Ersäll
ningcn bcsrii111111es av rättshjälps
nämnden. 

I angelägenhet. som ej hand
lägges vid allmän domstol. hosrads
doms10/e11, 111ark11ad.1·d11111.1·tole11 . 
arbetsdomstolen eller krigsrätt, be
slutar rä11shjiilp.rnii111nden om ut
redning. Utan hinda hiira1· .får bi
träde besluta 0111 utredning 11\' 
mindre omJ{11111ing. Sa111111a he,fi1-
genlu'/ tillkommer sk(fies111un som 
.fi'irori/11111.1· i iirende om bodelning. 

Den som medverkat vid ut red
ning som avses i första stycket har 
rätt till ersättning enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar. Ingår 111-
redningen i 11u)/ eller iirende som 
har anhiingigjorts 1·id domstolfast
stiillcs ersättningen m· do111s10/e11. I 
annat fall bestämmes ersä11ni11ge11 
av r~illshjälpsnämnden. 

Ersiillning .f('ir instiil/efse 

26 * 
Ersättning som avses i 9 *andra stycket 4 utgär enligt bestämmelser som 

regeringen meddelar. 
Ersätlning enligt första stycket 

hestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl
lelse for blod undersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föriildrabalken be
stämmes ersiittningen av domsto
len. 

Har hitriide .fi'irordnars, betalas 
ko.1·tnadshidrag till hiträdet intill 
det enligt /9 .~ fastställda maximi
beloppel. \/ad so111 sagts 1111 giilla 
ej i den mån s/,yldigheten att 11/ge 
.l'lidw11 bidrag redan .fi1llgjor1.1· en
ligt 16 ~ andra stycket. 

Fr1/n 1'rsiittning enligt :!2 ~ skall 

Ersättning enligt första stycket 
bestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl
lelse för blodundersökning eller an
mm undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. fi.iriildrabalken be-
stämmes ersättningen av domsto
len. 1-:rsältningför ins1iilld.1·c 1·id lii
kamndersi.ikning enligr 21 ka11. 10 .li 
Ji'iriildrnbalken besrii1111111'.1· 111· /ii11.1·-

riitten. 

Betalning och fa.1·1s1iillande m· 
rii11sl!iiilpsa1·g(fi, mTiikning med 
den rii11ssöka11d1' och med hitriide 

Finns bitriidc enligt denna lag. 
erlägges rii1tsltjiil11sm",r.:iji till bitrii
<let intill det enligt 15 ~ .fiir.1·1a 
stycket fastställda maximibeloppet. 
Finns l'.i hitriide, skall riittsl!iiilps
m·g(fi erlägga.I' till .1·1m.1Terke1. Har 
maximibelop11e1 hiijts .\'('dan rii11s
ltjälp hn·i/jats. skall d1'11 m".r.:((t so111 
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mTiik1w.1· 1·ad den rii11ssiiku11d1· iir 
skyldiR all 11/ge so111 f..11.1111111/shi
drag till hitriidl't. Un1frrstigcr cr
siittningcn det hidrag so111 skall ar
rii/..nas, .\'\'11/"ar hitriidet 11101 s1111s-
1·erke1fiir111el/anskill11111frn oC'h har 
all inhetala denna. 

liar hitriidc 1'.i .fi"irordnats. skall 
kc1.1·1n11dshidrage1 aliigga.1· till 
riittsl(iälfl.\'llämnden. 

Har sedan hes/111 11111 allmiin 
rii11sl(iiilt> meddelats 1n11xi111ihclot>
fl{'f h/il·it hi!it, skall det hidray so111 
kan fi'irnnledas m· hiiiningen erliig
gas till riillshjii/11.1·nt/11111den. 

16 

Fiircs/agen lydels1· 

kan .fi'irnnfrda.1· 111· hiiini11gen alii.r.:
gas 1ill .1·w1.1rerf..e1. 

I 111111 eller iirendl' rid do111.110/ 
sf..al/ domstolen .fi1.1·1stiill11 ni11s
l(jlilp.1·m·gifin1 i samband med all 
den .fi1.1·1.1·1iilll'r asiillning till hi1rii
de. Finns 1'.i hitnide eller hegiir hi
triide t'.i crsiinning, .fi1.1·ts1iille.1· 
rii 11sl(iiil11.1·11\ '.t:Ui en 1ui r dom st olcn 
skilja mdlet e/la iirendet .fi"an .1iy 
eller 111/r riin.1'/(jiilpen llflf>hiir. Vad 
n11 sagts giiller iil·en 1>1n riinsl(iii/11s
arg(li tidigare har fi1ststiil/1.1· fi'ir 
den riillssiikande. 

Är den l"littsliga angl'liige11hc1c11 
i:i anhiingig 1·id domstol. sf..1111 
rii 11shjii/f>.\'/lcim11den fi11·11·1 ii Ila 
rii11.1'f(jiilt>.l'lll'.t:!fic11. Diirrid skall 

.fi'ir.1·111 s1ycf..c1iiga11wt.1Tari111t!,• til!
lci1111mi11g. 

19 ~ 

Har den som beviljats allmän 
riillshjiilp eller stiillföreträdare för 
honom genom vårdslöshet eller för
summelse föranlett ökade kostna
der för riittshjiilpcn. far vid faststäl
lande enligt 30 ~ av det s/11iliga 
kostnadshidragct maximibeloppet 
överskridas efter vad som är skii
ligt. 

Har den som beviljats allmi\n 
riittshjtilp eller ställföreträdare för 
honom genom värdslöshet eller för
summelse föranlett ökade kost na
der för rättshjiilpen. for vid faststiil
lande av rti11.1'f(jiil11sm'.r.:!/il'll maxi
mibeloppet överskridas efter vad 
som är skäligt. 

30 * 
Sedan den riillsliga angl'liigcn

lll'ten s/11~/('irt.1· ella riinshjiilpen 111/ 
111111a1 siill 1111f1hiir1, skall rii11s
l(iiilp.rnii111nden fa.1·1s1iilla s/111/igt 
ko.1'/1111dshidrng och giirn ll\Ttikni11g 
med den som ht(/i r1i11sl(iiil11. 

Ntir 11/YllliiRhl'I .fi1.1·f.l'tiillt rii11s
l(jiilp.1·a1',r.:(/i1•11 skall ge110111 dess 
.f('ir.rnrg 111·riikni11g giim.1 1111tl d1·11 
riittssiikamll' och 111ed hitriilfr. 

Fmn cr.1·ti1111ing till hitrtide enlig/ 
22 ~skal/ a1Tiik1111.1· rnd ilen rii11.uii
ka11de enligt 27 ~ iir skyldig all 11/gl' 
so111 rii11sl(iiil11sa1-.r.:Ui till hitriitfrt. 
U11d1·rstig{'/" 1Tsii11ningl'n den 111·-
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17 

Fiircslagc11 lydelse' 

g(ti som skall m·riik.nas .. \'\'arar hi
triidet. 0111 f..o.1·uuula llt<'ii'cr hitrii
dcsersiitt11ingc11 11p1>ko111111it fiir 
rii11sliiiil{ll'll, mot .1·1at.l'l'erket .fi'ir 
mella11skil/11ade11. 

Fas/ s1iille.1· räl 1.1'/ijiilrisa 1·g{li e 11 

till lägre hdopp ii11 det som cll'n 
rii11ssiika11de inbetalat. .fi/r med 
iitahetalning m· 111ella11skill11lllle11 
w1s1ii, 0111 del .fi1111s 1111/cd11i11g an
taga att hii,::re a1·gUI kommer all 
.fiu1stiilla.1· på gmnd a1· ytterligare 
kos/ 11<uler ./i'ir r<I ttshjiilpe11. 

}11111wrts crsiit111i11gsskyldig/ie1 
.fi'ir kostnad.fl'ir al/111ii11 ränsliiiilp 

31 * 
I fråga om part som t1tnjuter all

män räushjälp i mal eller lircnde vid 
allmii11 domstol, krig.mitt, arhel.l'
do111.1·tole11 l'ller hostadsJomstolen 
iiger i fråga om kostnaderna för 
rättshjälpen bcstlimmelsc i lag om 
parts riittcgi\ngskostnad tilliimpning 
utom beträffande ersättning förrän
ta. Motpart eller annan som är er
sätlningsskyldig för sådana kostna
der skall åläggas att utge ersättning
en till .1·tat.1Terket. 

Vinner makar efter gemensam 
ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad och har ena maken 
ätnjutit allmän rättshjiilp, skall rät
ten. 11111 Jet ej med hii11sy11 till om
stiindiglll'tema clr ohi//igt. ålägga 
andra maken att betala statsverket 
hiilften av kostnaderna för rätlshjäl
pcn. 

Har i iirende om bodelning 
skiftesman förordnats och har ena 

2 Riksdagen 1978/79. 7 wml. Nr JO 

I fråga om part som 11tnjuter all
män rlittshjli.lp i mäl eller ärende vid 
domstol äger i frf1ga om kostna
derna för rättshjlilpen bestiimmelse 
i lag om parts riittegfmgskost nad 
tillämpning utom betriiffande er
sättning för ränta. Motpart eller an
nan som är ersättningsskyldig för 
st1dana kostnader skall äläggas att 
u\ge ersällningen enligt 1·ad s11m 
.1iigs i 33 .~. 

Vinner makar efter gemi:nsam 
ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad lH:h har ena maken 
ätnjutit allmiin rättshjälp, skall riit
ten Mägga andra maken att betala 
statsverket hiilften av kostnaderna 
för rättshjälpen. 0111 11w.rimihe/11p
fletfiir andra makens rii11sltiiilp.1·a1·
gij( skulle ha 1·arit liigre ii11 som 
1110t.\'\'llrtll' hii(licn m· ril11sltiiilps
ko.1·11111derna, .1kall <i!tlggandet dock 
hcgrtl11.1·a.1· Li/I l'lllf som 111ot.1·1·<11'11/' 
11wxi111ihel1111p1'/. Ersiit 111i11g.1.1kyl
dighe1 skall l'.i illii,::gas 0111 d1·11a hc
lopp ej skulle iii·er.1tiga 111a.ri111ihe
loppet cnligr 12 .~,fi'irs/a styck.etfiir
sta m1•11i11,::e11 och 1'.i heller 0111 del 
111ed hiinsyn till 0111.1·tii11dighererna 
a1111ars är ohilli,::1. 

Har i iirende om bodelning 
skiftesman förordnats och har ena 
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maken titnjutit allmiin riittshjiilp. 
skall riit t shjlilpsnlimnden. 0111 del i:i 
med hii11sy11 1ill 0111s1ii11dighe1erna 
iir t1hillig1. 11/iigga andra maken all 
h1·1al11 .l'llll.1Terke1 hii(llen m· kost
naderna för skiftesmannen och för 
utredning som denne har föranstal
tat llm. Beslutet far verkstlillas en
ligt vad som är föreskrivet om dom
stols dom. 

Skall i annat fall beslut meddelas 
om fördelning av kostnader mellan 
partt:r. iiger dlirnm gällande be
stiimmelser motsvarande tilllämp
ning i fritga om kostnw .. krna för all
mlin rättshjälp ät part. Därvid skall 
betalningsskyldighet tiläggas 111t11 
.1·1a1s1·1·rk1·1 för dessa kostnader i 
deras helhet eller till viss kvotdel 
utan angivande av bestämt belopp. 

När mil! eller ärende i vilkt:t part 
har allmän rättshjälp avgöres. skall 
beslut samtidigt meddelas an
gi1ende asiitllling 1il/ .1·1a1s1·1·rf..1•1 

enligt 3 I ~-

18 

Fiircslage11 lydelse 

maken ät njutit allmän rättshjälp. 
skall rlittshjälpsnämnden med 111ot
.1·1·ara11dl' tilfii111p11i11g m· andra 
stycket hcsl1ua 0111 kostnaderna för 
skiftesmannen och för utredning 
som denne hur föranslaltat om. Be
slutet om 1'r.1·ii1111i11gssf..Yldighet far 
verkställas enligt vad som lir före
skrivet om allmiin domstols dum. 

Ö1·erstiger ij{i/l som m·se.1· i and
ra l'ller tre1(/e s1ycket s1111111u111 111· 

asiit111i11g ·:wm make il/11g1.1· all he
tala och den rii11ssiif..a11des rii11s
l(jiiltJ.1·a1·g(fi f..ostmulema fiir riills
liiiilpl'll. skall den make so111 å1Jii11-
ter allmii11 rii11sltiiil11 heriilligas j(I 
tillbaka den ii1·ersM11ta/l(/e delen. 

Skall i annat fall beslut meddelas 
om fördelning av kostnader mellan 
parter, äger diirom giillanue be
stämmelser motsvarande tilllämp
ning i fräga om kostnaderna för all
miin rättshjälp t1t part. Diirvid skall 
betalningsskyldighet åläggas för 
dessa kostnader i deras helhet eller 
till viss kvotdel utan angivande av 
bestämt belopp. 

Niir mäl eller ärende i vilket part 
har allmlin rättshjälp avgöres. skall 
beslut sam1idigt meddelas an
gnende crsii1111i11gssf..yldighct enligt 
31 ~. 

Fiirddning m· ersii11ning mellan 
.1·1at.1Terke1 och den som hqfi al/
män rii11shjiilt' 

33 * 
/:,"rsii1111i11g som motpart eller an

nan enligt 31 ~ hl'talat 1il/ sta1s1·er
f..1•1 .fi'ir kostnader .f("ir a/1111ii11 rci11s
liiiilp skall utges 1il/ den s11111 erhit!
lit rii11shjiilf1e11 i d1'11 mi/11 1·rsii11-
11i11gc11 ii1·crs1iger f..11.1·111adern11 
111i11sf..11de med l'lul .10111 erlagts i 
f..11.1·11111dshidrag. 

Har motpart eller annan enligt 
31 * illagts crsiillningssf..yldighet 

.fi'ir r1i11sliiälpskost11ader, .1-/..all er
siit1ningen 111gcs till statSl'erket. 0111 
asii11ni11gen till den del dl'n 11101-

s1·arar den rä11.uiik1111de.1 rii11.1·
l(jiil11.1m·g(f/ 111giir hi'igst .fi•m wo
ccnt m· det hashdor>fl so111 anges i 
6 .~ .första s1ycf..et. Den riillssii
f..ande sk.all i si1da111 .fil/I hcriilliga.1· 
all a1· .1·1at.\'\'erkct i'itcr.fi/ 1•11 he/o1111 
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Har allmiin riittshjiilp beviljats 
sökande i ärende ang:1emlc verk
ställighet enligt utsökningslagen 
< 1877: 31 s. I). iiger hestiimmelser
na i fi.irsta styckt:t om ersiittning 
motsvarande t illiimpning i fr~1ga om 
exek111io11.1·m'.r.:iti som i iiremlct utta
gits hos motparten. 

19 

Fiire.1/agen /_1·dd1·1' 

111o/s1·ara111/ e l'l'lr1gd rii 11 si tiii I p.1·a 1 ·

g if i. 
ÖHTsliger de11 del a1· ersii1111i11g

e11 s11111 1110/.\'\'li/'ll/' den rii11ssii
J..1111dcs rii11.1'i(jiil11.1·111·gifi .fi'111 11ro
cc111 111· hashl'/11/l/J{'f, skall dc11 l'l'

sii1111ingsskyldig1' 11/g1· hdof'I' /11(}/

s 1 '11/"ll lldl' rii ll.1'i(jii//l.\'1/\ ',f.?i{il': I I il/ 
dl'n rii11.1.1iiJ..1111dc lich 111a.1/1id1'n 
I i/I .l'/l//.\'\'l'/'A I'/. 

H11r ersii11ningssJ..y/dighc1 1'.i 
ii/11g1.1 till .fi11/1 he/(IJ'J'. skall 1·ad i 
,li'irs111 liCh andr11 .11,1'('/,cna siig.1· (}/// 
rii11sl(iiilp.1·m'.t:(fi l/\'S<' den del a1· 
a1·gifien som s1·11rnr 111111 Ji'irdcl
ningen m· ers1/11nings.1·J..r/dighc101. 

Har allmiin riittsh.iiilp beviljats 
sökande i iirende angående verk
stiillighet enligt utsökningslagen 
( 1877: 31 s. 1 ). iiger hestämmelser
na i första-· 1re1(i1' s1yckena om er
siittning motsvarande tillämpning i 
fraga 1)m 1il/iiggs11rgifi e11/ig1 exc
k111io11.1·111".r.:ifisJ,,11ngiirdH·n ( 1971: 
/027) som i ilrendet uttagits hos 
motparten. 

34 ~ 

Rii11.1'f(jiil11snii11111tfe11 sJ..111/ .fi'ir- All111ii11 rii11.1!1iiil1i skall upphöra 
1irdn11 all rii11sl1iiil1io1 skall upphö- om 
ra on1 

I. kos11111clshidrng ej erHigges en
ligt '27 elll'I' 28 ~. 

'2. siikandl'n liimnat oriktig upp
gift och riittshjiilp ej skulle ha bevil
jats 11111 riktig uppgift Himnats. 

3. siikandl'n uppsfllligen eller av 
grov oaktsamhet Himnat oriktig 
uppgift. som varit iignad att leda till 
befrielse fr:111 eller till för /ligl s/111-
/ig1 kosl nadshidrag. 

4. siika11do1 ej hingre kan anses 
ha befogat intresse av all ra sin sak 
behandlad, eller 

5. de ekonomiska fi.irh[dlandena 
iindrats i st1dan m:'1n att .1·,·iJ..w1den ej 
liingre iir beriittigad till allmiin 
riittshjiilp. 

I. rii11sl(jiilps111',r.:i/i ej erhigges 
enligt '27 ~. 

'2. den rii11ssiikande liimnat orik
tig uppgift och riittshjiilp ej skulle 
ha beviljats om riktig uppgift läm
nats. 

3. 1frn riillssiikantfe uppsi1tligen 
eller av grov oaktsamhet famnat 
oriktig uppgift. som varit iignad att 
leda till befrielse fritn eller till för 
/1/g riit 1.1·hjii/1J.w1xifi. 

4. de11 rii11.rn'il,1111de ej liingre kan 
anses ha befogat intresse :1v att fi1 
sin sak hehandlad. eller 

5. de ekonomiska fö1;hallandena 
iindrah i si1dan 111;'i11 all den rii11ssii
l,11nde ej liingre iir heriittigad till all
miin riit t shjiilp. 
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l,fii/I so111 m·sn i.for.\'/a styc/..et 3 
dfer 4 skall .fi'irord111111Clc i:i 111edde
la.1·. om det är uppenbart obilligt att 
riittshjälpen upphör. 

:11edcldas .fi'irordnande 11111 all-
111i.i11 rii11.1l(jiilp.1· llfll'hiirandl'. skall 
den som haft riittshjiilp själv bära 
kostnaderna för denna. I ji1/I s11111 
t11·se.1· i .fi"ir.1·1a stycket I oclt 4 skall 
lta11.1· a11s1·ar dock t'.i iil·erstiga 
111axi111ibe/11111Jt'/, 0111 ej il/I/Ull .fi'i(icr 
a1· llJ !i. 

20 

Föreslagen lydelse 

Fiirsta stycket 3 och 4 giiller i:i. 
om det iir uppenbart obilligt att 
riittshjälpen upphör. 

Bcs/111as att allmän riillsl(iiilp 
skall llf'flhiira. skall den som haft 
rättshjälp själv bära kostnaderna 
för denna. Fiireligger siirskilda 
skiil . .flir hes/111as all kostnaderna 
eller dd diira1· skall heta/as 111· 

s1a1.1·1·erke1. 
Besf111 i frdga om llf!flhiirande il\' 

allmiin rii11shjiilp meddelas, om 
den rii11sliga angelägenhl'len iir an
hiinf.{ig 1·id domstol, tll' do111stoll'11 
och i a1111at .fa// a1· rii11sl(jiilp.l'llii11111-
de11. Sådant hes/I// .fi/r ock1·1/ med
delas i samband med priil'ning a1· 

he.1·1·iir enliRt 49 !i. 

Rättshjälp ttt misstänkt i brottmål. 

35 * 
Om offentlig försvarare finns särskilda bestämmelser. 

36 * 
Annan rättshjälp at misstiinkt i 

brottmål än som avses i 35 * .f()r be
viljas tilltalad. om hans ber1iknade 
ttrsinkomst ej överstiger ett griins
belopp som motsvarar tre gånger 
det basbelopp som anges i o ;i första 
stycket. 

Annan rättshjälp tlt misstänkt i 
brottmål än som avses i 35 * bevil
jas tilltalad. om hans beriiknade 
t1rsinkomst ej överstiger ett gräns
belopp som motsvarar tre gänger 
det basbelopp som anges i o * första 
stycket. 

Vid prövning enligt första stycket äger 6 * andra och tredje styckena 
motsvarande tillämpning. 

Är det uppenbart att sökanden sjiilv kan svara för de kostnader som 
ersätts genom rättshjälpen. fär dock rättshjälp ej beviljas. 

37 * 
I frtlga 0111 Fimulncr vid rätts

hjälp enligt 36 * äger 9 * andra 
stycket 2. 4 och 5. 20 ~ första 
stycket samt 24 och 26 ** motsva
rande tillämpning. 

Vid riittshjälp enligt 36 * äger 9 * 
andra stycket 2. 4 och 5, 9 a *· 19 * 
första stycket samt 24 och 26 ** 
motsvarande tillämpning. 

38 * 
Bestämmelserna i rätteg~mgsbalken om skyldighet för tilltalad eller an

nan att till statsverket [1terbetala kostnad som enligt rättens beslut utgf1tt av 
allmänna medel äger motsvarande tillämpning i fräga om kostnad för 
rättshjälp enligt 36 *· 
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I fall som avses i 19 * andra stycket lagen (1946: 804) om införande av 
nya rättegtrngsbalken. 18 * lagen ( 1957: 668) om utlämning för brott. 14 * 
lagen ( 1959: 254) om utlämning för brott till Danmark. Finland. Island och 
Norge. 7 och 13 **lagen ( 1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocia
litet. 39 * lagen ( 1972: 260) om internationellt samarbete rörande verkstäl
lighet av brottmälsdom samt 29 * lagen ( 1978: 801) om internationellt sam
arbete rörande kriminalvärd i frihet gäller vad där är föreskrivet. 

39 * 
Beslut 0111 rättshjälp enligt 36 * 

111ecldela.1· pi1 ansökan av den tillta
lade. Si1J1111t beslut meddelas av 
den domstol diir mt1let är anhängigt. 

Rällshjälp enligt 36 * bel'iljas l'.r 
ter ansökan av den tilltalade. Beslut 
meddelas av den domstol diir målet 
är anhängigt. 

Har riitten skilt saken fdrn sig får den. till dess talan fullföljts av den 
tilltalade eller tiden för st1dan talan utgtllt. bevilja honom rättshjälp i högre 
rätt. 

Föreligger omständighet som 
anges i 34 * första stycket 2 beträf
famk den tilltalade. skall domsto
len .f('irordna att rättshjälpen skall 
upphöra. Dömes den tilltalade för 
brottet. skall han utan hinder av 
vad som föreskrives i 38 * första 
stycket aläggas att betala hela kost
naden för rättshjälpen. 

Ändras den tilltalades ekonomis
ka förhtillanden i stidan mfm att han 
ej längre iir berättigad till riittshjälp. 
skall domstolen .fi"irordna att rätts
hjälpen skall upphöra. 

Föreligger omständighet som 
anges i 34 * första stycket 2 beträf
fande den tilltalade. skall domsto
len besluta att rättshjälpen skall 
upphöra. Dömes den tilltalade för 
brottet. skall han utan hinder av 
vad som föreskrives i 38 ~ första 
stycket aläggas att betala hela kost
naden för rättshjälpen. Föreligger 
siirskilda skäl. jilr dock hl'sluta.1· alt 
kost1uuler11a eller del diirm· skall 
betalas m· .1·tat.1Terket. 

Ändras den tilltalades ekonomis
ka förhällanden i sftdan män att han 
ej längre är berättigad till rättshjälp. 
skall domstolen besluta att rätts
hjälpen skall upphöra. 

40 § 
Ansökan om rättshjälp enligt 36 * 

skall vara skriftlig samt innehi1lla 
uppgifter i de hänseenden som re
geringen bestämmer. Om siirskilda 
skäl föreligger. för ansökan göras 
muntligen. 

Ansökan om rättshjälp enligt 36 * 
skall vara skriftlig samt innehälla 
uppgifter i de hänseenden som re
geringen eller. l'.fier regeringens be
myndigande. dom.1·tol.1Terket be
stämmer. Om särskilda skäl förelig
ger. fä.r ansökan göras muntligen. 

Rättshjälp genom offentligt biträde. 

Ofkntligt hitriidc kan .fi'irordnas i 
mäl elkr iirende 

2 Senaste lydelse 1978: 363. 

Riittsltjiilp genom 1~/.Yl'llfligt bi
triide liimnas i mål eller ärende 
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I. hos utskrivningsniimnd eller psykiatriska niimnden angaende intag
ning enligt 8 eller 9 * eller utskrivning enligt 16 eller 19 * lagen (I %6: 293) 
om beredande av sluten psykiatrisk vi1rd i vissa fall. 

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska niimnden angt1endc inskrivning i 
eller utskrivning friin vi'trdhcm eller speciahiukhus enligt lagen ( 1967: 940) 
angi1ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 
särskolelev enligt 28 * samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol angi1cnde tv{1ngsintagning i allmiin vi·irdan
stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 *lagen ( 1954: 5791 om nyktcr
hetsvftrd eller kvarhällande enligt 45 *samma lag. 

4. angiiende omhändertagande för samhiillsvi'trd enligt 29 * barnavi1rds
lagen ( 1960: 97) eller utredning enligt 30 * samma lag eller angi'1endc si1dan 
samhällsvärds slutliga upphörande enligt 42 * samma lag. 

5. hos förvaltningsdomstol angi1cndc intagning i eller utskrivning fri1n 
ungdomsvilrdsskola enligt barnavr1rdslagen ( 1960: 97). 

6. angr1ende förpassning enligt 
utlänning.slagen ( 1954: 193) samt 
vid utredning hos polismyndighet 
när frtiga har uppkommit om för
passning. 

7. t111ga1'11dl' 1111·i.rni11g e11/ig1 111-
lii1111i11gslage11I1954: 193 I. 

8. ang<'tende avvisning enligt ut
länningslagen I 1954: 1931. dock ej 
hos polismyndighet. st1vida icke an
ledning föreligger att undcrstiilla 
iircndet den centrala utliinnings
myndigheten eller utlänningen cn
iigt 35 * samma lag hållits i förvar 
Hingre än en vecka. 

9. ang~1ende verkstiillighet enligt 
utlänningslagen I 1954: 193 ). om an
ledning föreligger att understiilla 
ärendet den centrala utliinnings
myndigheten med stöd av 58 * and
ra stycket samma lag eller hänskju
ta iirendct dit med stöd av 58 * tred
je stycket samma lag eller om utlän
ningen enligt 35 * samma lag hällits 
i förvar längre än en ve.:ka. 

11. angf1ende föreskrifter som 
meddelats enligt 10 *· 34 *eller 51 * 
femte stycket utliinningslagen 
( 1954: 193 ), 

11. angaendc hemsiindande av 
utfanning med sti)d av 71 * första 
stycket utlänningslagcn 
(/954:1931. 

13. angt1endc fiirveri...andC' av 
villkorligt medgiven frihet enligt 26 
kap. brottsbalken. 

<i. angt1ende förpassning dia 111-
l'i.111i11g enligt utl~inningslagen 

( 19.54: 193) samt vid utredning hos 
polismyndighet niir fr{1ga har upp
kommit om förpassning eller 111-
1·is11i11g, 

7. angiicnde avvisning enligt ut
länningslagen. dock ej hos polis
myndighet. sävida icke anledning 
föreligger att undcrstiilla ärendet 
den centrala utliinningsmyndighe
ten eller utlänningen enligt 3.5 ~ 
samma lag hitllits i förvar Hingre iin 
en vecka. 

8. angäende verkstiillighet enligt 
utliinningslagcn. om anledning före
ligger att underställa ärendet den 
1:entrala utliinningsmyndighctcn 
med stöd av 58 ~andra stycket sam
ma lag eller hiinskjuta iirendet dit 
med stöd av 58 * tredje sty.:ket 
samma lag eller om utliinningen en
ligt 35 ~ samma lag h~dlits i förvar 
liingrc iin en veåa. 

9. angäende föreskrifter som 
meddelats enligt 10 *· 34 ~eller 51 ~ 
femte stycket utliinningslagen. 

10. angi1ende hemsiindande av 
utlänning med stöd av 71 ~ första 
stycket utliinningslagen. 

11. angaendc flirvcrkande av 
villkorligt medgiven frihet C'nligt 26 
kap. brottsbalken. 
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/.+. angi1ende {llerintagning i an
stalt enligt 29 eller 30 kap. hrotts
balken. 

15. angriende verkställighet ut
omlands av frihetsberövande pa
följd enligt lagen ( 1963: 193) om 
samarhete med Danmark. Finland. 
Island och Norge angtiende verk
stiillighet av straff m. m. eller lagen 
( 1972: 260) om internationellt sam
arbete rörande verkställighet av 
brottmtdsdom. 

16. angaende utHimning enligt la
gen ( 1970: 375) om utlämning till 
Danmark. Finland. Island eller 
Norge för verkställighet av beslut 
om vi·ird eller behandling. 

17. angt1ende kastrering enligt la
gen ( 1944: 133) om kastrering. om 
giltigt samtycke till titgärden ej liim
nats. 

18. hos regeringen enligt I ~and
ra stycket lagen ( 1975: 1360) om 
tvangsätgärder i spaningssyfte i vis
sa fall. 

I ärende som anges i 41 ~ I - 5 och 
13 -17 skall offentligt biträde utses 
för den som i1tgiirden avser. om det 
behövs för tillvaratagande av 
dennes rätt. Vid bedömningen av 
behovet skall !'.iirskilt beaktas om i 
väsentligt hänseende motstridiga 
sakuppgifter lämnats under utred
ningen eller betydelsefulla sakför
hi'lllanden i övrigt iir oklara. 

I iirenden som anges i 41 ~ 6-9, 
11. 12 oc!t 18 skall offentligt hiträde 
utses. om det ej mi1ste antagas att 
behov av biträde saknas. 

Fiircslage11 lydelse 

12. angi1ende flterintagning i an
stalt enligt 29 eller 30 kap. brotts
halken. 

13. angt1ende verkstiillighet ut
omlands av frihetsberövande på
följd enligt lagen ( 1963: 193) om 
samarbete med Danmark. r:inland. 
Island och Norge angäende verk
ställighet av straff m. m. eller lagen 
( 1972: 260) om internationellt sam
arbete rörande verkstiillighet av 
brnt tsmMsdom. 

14. angf1ende utlämning enligt la
gen ( 1970: 375) om 11tHimning till 
Danmark. Finland. Island eller 
Norge för verkstiillighet av heslut 
om vtml eller behandling. 

15. angäende kastrering enligt la
gen I 1944: 133) om kastrering. om 
giltigt samtycke till t1tgiirden ej fam
nats. 
16. hos regeringen enligt I* andra 
stycket lagen ( 1975: 1360) om 
t vangsätgiirder i spaningssyfte i vis
sa fall. 

I ärende som anges i 41 ~ 1-5 och 
11-15 skall offentligt biträde utses 
för den som ätgärden avser. om det 
behövs för tillvaratagande av 
dennes riitt. Vid bedömningen av 
behovet skall siirskilt beaktas om i 
viisentligt hänseem.Ic motstridiga 
sakuppgifter fämnats under utred
ningen eller betydelsefulla sakför
htillanden i övrigt iir oklara. 

I iirende som anges i 41 * 6 -10 
oclr lo skall offentligt biträde utses. 
om det ej m~1ste antagas att hehov 
av biträde saknas. 

43 * 
Offentligt biträde förordnas 111· 

rii11s!tjiilp.1·111/1111lli efter ansökan av 
den som r1tgärden avser eller w1111ii
/a11 lll' den my11clig!te1 som !tandliig
ger 111clle1 eller iirc11clc1. I iirnulc 
hos rcRai11gc11 .fi'1r a11111iila11 giiras 

"Senaste lydelse 1978: 31>3. 

Offentligt hiträde förordnas efter 
ansökan av den som atgiirden avser 
eller c/1/ annars a11led11i11g fiire/ig
ger. 

Bi1riide Ji'irorcl11as m· cle11 111y11-

clig!te1 som !tc111clliigger 111cllc1 eller 
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111· c/u:fi'11.fi"ir dl'! sla1Scie11a/'/el/lc111. 
1il/ 1·i/kc1 iirendl't hiir. <"llcr a1· 1jiins-
1e1111111 s11111 de11ar11·111e111sclu:fl'11 he
.1·1ii111111a. 
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iirc111Jc1. Dock a11ko111111er prc)1·
ningcn 

i iire11de hos harna1·årcl.rnii11111d. 
social cell/ ralnii11111d eller social 
di.l'lrikt.rnii11111d enliKI 41.~4 pil läns
riit ten. 

i iirende som 111·.l'<'s i 41 * 6-/0 
eller 16 pil rii1tshjiilpsnii111nden, 

i iirende hos polismyndighet en
lig! 41 * 14 pii liinsriillen sa1111 

i annat ärende hos regeringe11 iin 
som 111·s1·.1 i 41.~ 6-/0 eller 16 på 
c!H'.fi'n Ji'ir det depal'lemefll till 1·il
ke1 iirendel hifr eller pli 1jiin.1·1enum 
.10111 de11ar/1'111efll.1Tlllfen hcs1ii111-
111er. 

Har 111_rndighe1en skilt målet d
ia iirellilct från sig, äger under ti
den till dess la/an jii/(f'öljts eller ti
den Ji'ir .fitl((ii(id 111gi/11 a11dra 
styck1·1 11101s1·arw11Je tilliimpning. 

Föron.Jnande gäller liven nlir talan fullföljes eller meddelat beslut under
st~illes annan myndighets rrövning eller saken överlämnas till annan myn
dighets avgörande. 

Ansökan l'i/a 1111111ii/w1 11pplagcs 
m· dl'n rii11sl(jiil11.1·nii111111/ inom rnr.1 

1·1·rksa111he1so111n)de den som ti1-
giirde11 <ll's<'r iir hosa// eller. ifriiga 
11111 d1'11 s11111 i:i iir h11sa11 i la11de1, a1· 
den riillsl(iiif11.rnii11111d .1111// rege
ring<'// hes1ii111111er. 

A11.1iik1111 l'ili'I' 1111111ii/a11 ,liir upp-
111.t.:a.1· <Il' a1111w1 rii1tshjiil11.rnii11111d 
ii11 so111 .fi'i(jer m· 1rc1(it· s1yd.e1. 111// 

11ii111111fr11,li1111er siirskild11 skiil.fi'ire
/igga. 

Ansökan 0111 1!f.li'ntlig1 hitriide 
ges in till den 111_rndighe1 som ha11d
l<igga 11111/et eller ärendet. A 1»1·cr 

1111.1·iik1111 <~f.fr111/ig1 hi1riide i iirende 
.1·0111m·sesi41~6-/U eller 16. ge.1· 
dock 1111siika11 in till rä11sl(jiilps-
11ii111nden. 

i'vly11dighe1 som i111e .1jiifr .fi/r _li"ir
ord11a 1!f.fi'111lig1 hitriide skall till be
hiirig 111y11dighe1 med eget y11ra11de 
iin'rlii11111a ingh·en 1msiikan med 
diin·id .fi1g111/e handlingar eller an-
111ii/11 helum'I m· <!f.Te111/ig1 hitriidc. 

44 * 
!far den som ätgiin.Jen avser till offentligt biträde själv föreslagit ntlgon 

som iir lämplig. skall denne förordnas. om ej hans anlitande skulle medföra 
avseviirt likade kost nadcr eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. 

I fr;·1ga om offentligt biträde iiger I frf1ga om offentligt biträde äger 
bestiimmelserna i 21 * andra och bestiimmelserna 21 * .fi'ir.1·1a 
tredje styckena. 22 ~ första och .1·1ycket sista meningen. andra och 
andra styckena samt 23 * motsva- tredje styckena. 22 * första och 
randc tilfamrning. andra styckena samt 23 * motsva

rande tillämrning. 
I frc)ga om hesllll som meddelas 

med stiid m· andra stycket iiger 43 * 
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Ersällning till offentligt biträde 
.f i1stst iille.1· 111· rii {{ sl1iiilp.1·11iim11drn 
och utgi1r av allmiinna medel. 

25 

Fiireslage11 lydelse 

andra och tredje styc/..ena 111ot.1Ta
ramie tillii111p11i11g. 

Ersättning till offentligt bitrlide 
utgär av allmänna medel. 

45 ~ 

I mal eller ärende som avses 1 

41 *för offentligt biträde föranstalta 
om si1<lan utredning som är skäligen 
pf1kallad för tillvaratagande av dens 
räl! som t1tgiirden avser och som ej 
kan erhtillas genom myndighet som 
handlägger mtilet eller ärendet. Har 
offentligt bitrlide ej utsells. fär 
rii{{s/1iiilp.rnii11111d so111 a1·se.1· i 43 .~ 
på ansökan av den som åtglirden 
avser besluta om utredning. 

Den som efter beslut av offentligt 
biträde eller rättshjiilpsnämnd med
verkat vid utredning har riitt till er
sättning av allmänna medel enligt 
bestämmelser som regeringen med
delar. t:rsii{{11i11g1'11 .fiutstiilles m· 
riit tsl1iiilp.rnii11111de11. 

I mäl eller ärende Sl'm avses i 
41 *för offentligt bitriide föranstalta 
om sådan utredning som är skäligen 
pakallad för tillvaratagande av dens 
rätt som t1tglirdcn avser och som ej 
kan erhällas genom myndighet som 
handlägger mälet eller ärendet. Har 
offentligt biträde ej utsetts. far 
rii{{shjälps11ii111mle11 på ansökan av 
den som t1tgärdcn avser besluta om 
utredning. 

Den som efler beslut av offentligt 
biträde eller rättshjälpsnämnd med
verkat vid utredning har riitt till er
sättning av allmänna medel enligt 
bestlimmelser som regeringen med
delar. I frtiga 0111 fa.l'tstiilla11de ar 
t'r.l'iiU11i11gc11 iiger 43 ~ andra och 
tredje s1yc/..c11a 111ot.1Tarwule till
lii111p11ing. 

R~1dgivning 

46 * 
Med rfidgivning förstt1s i denna 

lag /..urtare n'\dgivning och därmed 
jiimförlig åtgiinJ i riittslig angeHigen
het. Som rådgivning skall dock ej 
anses åtgärd i angeHigenhet som 
avses i 8 ~ första stycket 5 eller som 
omfattas av förordnande som med
delats med stöd av 8 ~ andra 
stycket. 

Med rf1dgivning förstt1s i denna 
lag rädgivning och därmed jämför
lig titgärd i rättslig angelägenhet un
der hiigst en timme. Som rådgiv
ning skall dock ej anses l\.tgärd i 
angelägenhet som avses i 8 § första 
stycket 5 eller som omfattas av för
ordnande som meddelats med stöd 
av 8 § andra stycket. 

47 § 
Rädgivning sker mot en avgift 

som motsvarar en 1'tth1111dra(j11go
./c'11lledd av det basbelopp som 
anges i 6 ~ första stycket. jii11111ad 
till niirmast liigre tiotal kronor. Av
giften för nedslittas eller efterges. 
om siirskilda skäl föreligger. För 
vad som nedsatts eller eftcrgivits 
11tgi1r ersättning av allmlinna medel 
till den som meddelat rädgivning. 

Rådgivning sker mot en avgift 
som motsvarar en halr procent av 
det basbelopp som anges i 6 * för
sta stycket .fi'ir 1·w:ic /Jtihiirjad tids
period 0111 15111i11wer. A1·gi.fi<·11fiir 
r1idgil'l1i11ge11 jämnas till närmast 
lägre tiotal kronor. Avgiften får 
nedsättas eller eftcrgcs. om särskil
da skäl föreligger. För vad som 
nedsatts eller cftergivits utgiir er-
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l.iim11as l'.fia rlulgirni11g allmiin 
rii11.1/(iiilp. skall kostnaden för råd
givningen anses som en kostnad för 
den ;tllmänna rättshjälpen. Den 
rii11ssiika11cle .filr dt'irl'icl riik11a sig 
a/11gd rl1dgirni11g.1·m-.i,:(fi till goclo 
.rn.1·11111 he1a/11i11g /)(t kostnadsbi
drag. 

26 
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sättning av allmänna medel till den 
som meddelat rådgivning. 

Bei·iljas allmän riittsl(jii/p e.fier 
rådgil'l1ing, skall kostnaden för råd
givningen anses som en kostnad för 
den allmänna rättshjälpen. Erl/ig
gande m· rådgi1·ni11gsa1".f((fi skall 
anses som betalning pc'i riittsl(jt'ilps
ai·g(fl. 

48 ~ 

R~1dgivning meddelas av advokat 
elkr av bitrlidande jurist ra advo
katbyr{1 11ta11 he.1l11t a1· rättsluiilps-
11ii11111cl1•11. 

Beslut om 11nlsii1111i11g l'i/a l'.fier
g({i 11\' r~1dgivningsavgift ml.'dddas 
m· hitriicll't. 

Rådgivning meddelas av advokat 
eller av biträdande jurist p[1 advo
katbyrä. 

Beslut om rådgivningsavgifljl'im
likt 47 ~ .första stycket ankommer 
på den sam meddelat rådgit·11i11g
e11. 

Särskilda bestämmelser 

49 * 
.llot riitt.1-f(iiilp.rnii111nds eller an-

111111 .fi'in·11/tni11g.1·m.\'/ldighets beslut 
enligt denna lag.fi'ires talan hos ce11-
tralmy11dighC1e11 ge110111 hesi·iir. 
Mot ce11tral111y11dighete11.1· hcs/11t i 
a11/edni11g 111· he.1·1'l'ir .f{'ir talan ej 

tiira.1. 
I .fr1/ga om talan mot allmiin 

domstols. /..rigsrii11.1· l'ller .fi'ir\'{llt
ningsdomsto/.1 he.1/111 enligt denna 
lag 1il/ä111pa.1· 1·ai/ .1'1•111 i al/miinhct 
giil/cr 0111 talan 11101 s1idan dom
stols hcs/111. 

I frtiga om talan mot domstols 
beslut enligt denna lag rilliimpas 
nlll som i al/mänlret giiller om ta
lan mot besllll al' domstolen. 

.Hot hes/ut enlir:t dt'nna lag m· 
rä11shjälpsnä11111d eller amu111 .f('ir
i·altninr:smyndiRhet som l'.i on(fill
tas a1'första stycket fiires talan hos 
hesvärsnämnden genom bt'.l'l'iir. 
lHot hes/ut av advokat eller biträ
dande jurist på allmän advokathyr<I 
får talan doc/.. ej föras. 

Talan får ej förus mot hesviirs
nämndens beslut enligt denna lag. 

49 a ~ 

Talan mot beslut i fruga om 
rättshjälp j(lr föras, Firutom lll' en
skild part, m· domstolsrcrket. Räk
nas bes1·ärstidfrän den dag d<i part 
}iitt del ai· beslutet, fiir domstols-
1·erke1 lik1·äl ej 1·äl'ka besi·iirstalan 
senare iin t1·ä månader frän dagen 
fiir beslutet. Domstol.1·1·erket .fi/r 
.f()ra talan ii1·en till fiirmi/11 .fi)r e11-
skild part. 
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1lila11 11101 beslut i frtlga 0111 
riittshjiilp fi"ir Firas iil'e11 tff annan 
myndighel som regeri11ge11 hestiim
mer. Diin'id skall rnd i .forsla 
stycket siigs om do111s10/.1·1·erke1S 
talerii111illiiti1pas. 

Umla11riije.1· ln•sl111 0111 rii11sl1jii/p, 
skall de11 som hqfi rii11shjiilpe11 
.1jiilr hiira kostnaderna fi.ir denna. 
Viireligger särskilda skiil . .fiir dock 
.förordnas all ko.murdcrna eller del 
tliirar skall heta/as 111· s/ll/.\Tl'rk<'t. 

50 * 
Bestämmelserna i denna lag om 

angelägenhet. som skall prövas av 
förvaltningsmyndighet. gäller även 
s~1dant iirende vid allmii11 domstol, 
krigs riir t. arber stlomsr ole11 eller 
ho.1·1mistlo111.1·1ole11, som avser dom
stolens förvaltande verksamhet. 

Bestämmelserna i denna lag om 
angelägenhet. som skall prövas av 
förvaltningsmyndighet. gäller även 
sadant ärende vid domstol. som 
avser domstolens förvaltande verk
samhet. 

51 * 
Den som. i firma eller annars, i yrkesmässig verksamhet som ej utövas 

vid advokatbyrt1 uppstitligen anviinder beniimningen rfötshjälp pö siitt som 
är iignat att leda till att verksamheten förvtixlas med den rättshjälpsverk
samhct som enligt denna lag utövas vid advokatbyrå dömes till böter. 
Detsamma gäller den som uppst1tligen. i firma eller annars. i yrkesmiissig 
verksamhet obehörigen anviinder beniimningen allmän advokatbyrä eller 
beniimning som iir iignad att leda till förviixling diirmed. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 
Har allmän riittshjiilp beviljats före denna lags ikraftträdande skall om 

rättshjiilpen gälla följande. Bestämmdserna i 16 och 17 ** iir fortfarande 
tilliimpliga i sin lydelse före den I juli 1979. För tiden till utgtingen av t1r 
1980 giillcr detsamma 22 *tredje stycket. 27-30 och 34 **· Utöver 17 *i 
den iildre lydelsen tillämpas 17 * andra meningen i den nya lydelsen. 
Utöver 20 * i den nya lydelsen tillämpas fortfarande 20 * andra stycket i 
den äldre lydelsen. Ersättning till medlare faststiills av domstolen. Bestäm
melsen i 27 * första meningen i den nya lydelsen giiller ej i den man 
skyldighet att utge kostnadsbidrag fullgjorts enligt 16 *andra stycket i den 
iildre lydelsen. Kostnadsbidrag och maximibelopp för sådant bidrag som 
har fastställts med tilliimpning av rättshjiilpslagen i dess äldre lydelse skall 
vid tillämpning av lagen i dess nya lydelse jämställas med rättshjälpsavgift 
och maximibelopp för sådan avgift. 

Har motpart före denna lags ikraftträdande tilagts crsiittningsskyldighet 
för riittshjälpskostnadjämlikt 31 *·skall statsverkds rätt att enligt nämnua 
paragraf uppbLira ersättning som tillkommt:r den riittssökande övergå pä 
denne. om ersiittningen vid försök till indrivning inte kunnat uttagas inom 
ett M· frän bt:slutct om ersättningsskyldighet. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 11 § föräldrabalken skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·arwule lydelse Fifreslagcn lydelse 

11 \i 1 

Beträffande parts skyldighet att ersätta motparts kostnader i ärende 
enligt detta kapitel äga utsökningslagens bestämmelser om kostnader i 
utsökningsmttl hos överexekutor motsvarande tillämpning. 

Kostnad för utförande av upp
drag enligt 2 \i första stycket andra 
punkten. hämtning eller omhänder
tagande av barn och läkarunder
sökning betalas av allmänna medel. 
Frclga 0111 ersiit111i11g fi.ir scldwr 
kostnad prih-as a1· lii11srii11e11. 

Kostnad för utförande av upp
drag enligt 2 § första stycket andra 
punkten. hämtning eller omhänder
tagande av barn och läkarunder
sökning betalas av allmänna medel. 

Den som /rar hand om barnet fllr 
tillerkii1111as crsiillning och fiirskoll 
i anledning m· kostnad.fi")r resa och 
uppclriille i samband med instiil
lelse l"id liikarundersiikning enligt 
10 ~- Hiirl"id iiger 15 ~Firrnltni11gs
proce.1'.1·lagen (1971:291) motsl'G
rande 1illiimpni11g. 

Frtlga om ersii1111i11g enligt andra 
och tredje styckena priil'{is a1· liins
riitten. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i frhga om rättegångsbalken att 17 kap. 14 §. 30 
kap. 12 \i. 31 kap. I \i. 33 kap. 5 \i. 49 kap. 4 och 7 \i\i. 52 kap. I§. 54 kap. 8 \i 
samt 5o kap. I ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

17 kap. 

14 \i2 

Rätten äge. när skiil iiro därtill. i dom förordna, att den m[1 verkställas 
utan hinder av att den icke äger laga kraft. 

'Senaste lydelse 1971: 305. 
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Beslut under rättegängen. mol 
vilket talan ej ma föras särskilt. 
skall genast gä i verkställighet. Vad 
1111 sagr.1· giille ock beslut. varige
nom rällen avvisat ombud eller bi
träde eller ogillat tredje mans yr
kande att fä som intervenient del
taga i rättegången eller utlåtit sig 
angi1ende ersättning eller förskott 
till biträde. viltne. sakkunnig eller 
annan. som ej är part eller interve
nient. eller förordnat om någons 
hallande i häkte eller om kvarstad. 
skingringsförbud eller annan hand
räckning eller om hävande av sådan 
ätgärd eller till biträde utsett annan. 
än part föreslagit. Rätten äge. när 
skäl äro därtill, i beslut. varigenom 
föreläggande meddelats part eller 
annan alt förete skriftligt bevis eller 
att tillhandahålla föremål för syn el
ler besiktning. förordna. att beslu
tet mä verkställas utan hinder av att 
det icke äger laga kraft. 

29 

Fiireslaget1 lydelse 

Beslut under rättegången. mot 
vilket talan ej må föras särskilt. 
skall genast gä i verkställighet. Det
samma gäller beslut. varigenom 
rätlen 

I. avvisat ombud eller biträde. 
2. ogillat tredje mans yrkande 

att fä som intervenient deltaga i rät
tegängen. 

3. utlåtit sig angående ersätt
ning eller förskott till biträde. vill
ne. sakkunnig eller annan. som ej är 
part eller intervenient. 

4. förordnat om nagons hällan
de i häkte eller om kvarstad. sking
ringsförbud eller annan hand
räckning eller om hävande av sådan 
åtgärd. 

5. till biträde utsett annan än 
part föreslagit, eller 

6. utlåtit si1: i annat fi1/I iin som 
m·ses i 3 eller 5 i fråga som gäller 
allmän räHshjälp. dock l'.i hes/ur 
om ersällni11gsskylclighe1 c11ligt 
3 I* riillshjiilpslagen ( 1972 :429 ). 

Rällen äge. när skäl äro därtill. i 
beslut. varigenom föreläggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller all tillhanda
hålla föremål för syn eller besikt
ning. förordna att beslutet ma verk
ställas utan hinder av all det icke 
äger laga kraft. 

Är särskild föreskrift meddelad därom. att dom eller beslut. som icke 
äger laga kraft. ma verkställas. vare den gällande. 

30 kap. 

12 !i3 
Beslut under rättegangen. mot 

vilket talan ej må föras särskilt. 
skall genast gä i verkställighet. Vad 
m1 sagts giillc ock beslut. varige
nom rätten avvisat ombud. biträde 
eller försvarare eller utlåtit sig an
gf1ende ersättning eller förskott av 

2 Senaste lydelse 1972: 430. 
3 Senaste lydelse 1972: 430. 

Beslut under rättegången. mot 
vilket talan ej må föras särskilt. 
skall genast gå i verkställighet. Det
samma giiller beslut. varigenom 
rätten 

I. avvisat ombud, biträde eller 
försvarare. 
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allmiinna medel till mtllsägande el
ler angi1ende ersättning eller för
skott till bitriide. försvarare. vittne. 
sakkunnig eller annan. som ej är 
part. el/a angt1ende häktning eller 
ätgärd. som avses i 25-28 kap .. el
la till försvarare utsett annan. än 
part föreslagit. Rätten äge. när skäl 
iiro diirtill. i beslut. varigenom före
läggande meddelats part eller annan 
att förete skriftligt bevis eller att 
tillhandahalla föremäl för syn eller 
besiktning. förordna. att beslutet 
mä verkställas utan hinder av att 
det icke äger laga kraft. 

30 

Fiireslagcn lydelse 

2. utlfttit sig angtiende ersiitt
ning eller förskott av allmänna me
del till mMsägandc eller angacndc 
ersättning eller förskott till bitriide. 
försvarare. vittne, sakkunnig eller 
annan. som ej är part. 

3. 111/iitit sig angitende hiiktning 
eller atgärd. som avses i 25-28 
kap .. 

4. till försvarare utsett annan än 
part föreslagit. eller 

5. 111/i'11i1 sig i a1111at .fii/I ii11 som 
m·ses i 2 eller 4 i fi·1/ga .1·<1111 gäller 
riillsltiiilp enligt rii11.1hjiilp.1lage11 
11972 :42'}), doc/.. ej hes lut 0111 s/..yl
dighet af/ till .1·1at.1Ter/..l'l ilterhe1ala 
kostnad,li"ir riittsltiiilpe11. 

Rätten äge. när skäl äro därtill. i 
besfut. varigenom förchiggandc 
meddelats part eller annan al\ före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hälla föremtll för syn eller besikt
ning. förordna att beslutet mä verk
ställas utan hinder av att det icke 
äger laga kraft. 

Är särskild föreskrift meddelad därom. att dom eller beslut. som icke 
iigcr laga kraft. mi1 verkställas, vare den gällande. 

31 kap. 

Dömes i mäl. vari aklagare för 
talan. den tilltalade för brottet. 
skall han till statsverket Mergälda 
vad enligt rättens beslut av all
männa medel utgi1tt för hans instiil
lelse vid rätten under förundersök
ningen. till vittne eller sakkunnig el
ler eljest för bevisning under förun
dersökningen eller i rättegängen 
samt i ersättning till försvarare sä 
ock statsvcrkcts kostnad för hans 
hämtande till riitten. Den tilltalade 
vare dock ej ersättningsskyldig för 
kostnad, som icke skäligen varit pa
kallad för utredningen. eller för 
kostnad. som vallats genom vårds-

' Senaste lydelse 1974: 573. 

I *' 
Dömes i mäl. vari :'tklagare för 

talan. den tilltalade för brotlct. 
skall han till statsverket atergälda 
vad enligt rättens heslut av all
männa medel utgatt för hans inställ
else vid riitten under förundersök
ningen. till vittne eller sakkunnig el
ler eljest för bevisning under förun
dersökningen eller i rätlegången 
samt i crsiittning till försvarare sä 
ock statsverkets kostnad för hans 
hämtande till rällen. lJen tilltalade 
vare dock ej ersällningsskyldig för 
kostnad. som icke skäligen varit på
kallad för utredningen. eller för 
kostnad. som vi\llacs genom viirds-
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löshet eller försummelse av annan 
än den tilltalade, hans ombud eller 
av honom utsedd försvarare. Han 
vare ej heller i annat fall än som 
sägs i 4 * första stycket skyldig att 
betala mera än som motsvarar det 
för honom gällande maximibelop
pet för /.:.o.1·t11tulsbidrt1R vid allmän 
rättshjälp enligt rättshjälpslagen 
(1972:429). 

31 
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löshet eller försummelse av annan 
än den tilltalade, hans ombud eller 
av honom utsedd försvarare. Han 
vare ej heller i annat fall än som 
sägs i 4 § första stycket skyldig att 
betala mera än som motsvarar det 
för honom gällande maximibelop
pet för rämNälp.1·m·giji vid allmän 
rättshjälp enligt rättshjälpslagen 
(1972: 429). 

Vad den tilltalade enligt första stycket skall återgälda fä.r jämkas eller 
eftergivas, om skäl härtill föreligger med hänsyn till den tilltalades brotts
lighet eller hans personliga och ekonomiska förhållanden. 

Om det belopp som den tilltalade 
skulle hava att ersätta 1111derstiger 
1·is.1·1 m· regeringe11 .fa.1·1.\'/iillt be
lopp, skall kostnaden stanna å 
stats verket. 

33 

Om det belopp som den tilltalade 
skulle hava att ersätta 1j örerstiger 
maximibeloppet enligt 12 ~ fiir.1·ta 
stycket första meningen riitts
hjiilpslagen, skall kostnaden stanna 
å statsverket. 

kap. 

5 *5 
Tredskodom delgives genom rät- Tredskodom delgives genom rät-

tens försorg endast tens försorg endast 
om den inncbiir att fordran fast- om den innebär att fordran fast-

ställes att utgå med särskild för- ställes att utgå med särskild för-
månsrätt i fast egendom eller tomt- månsrätt i fast egendom eller tomt-
rätt, rätt, 

om den part som yrkat tredsko- om den part som yrkat tredsko-
domen begär det, eller domen begär det, eller 

om part beviljats rättshjälp ge- om part beviljats allmä11 rätts-
nom beslut m· rii11shjiilps11iimnde11. hjälp. 

49 kap. 

4 §6 

Talan mot underrättens beslut under rättegången skall föras särskilt. om 
rätten 

I. avvisat omhud. biträde eller försvarare; 
2. ogillat tredje mans yrkande att fä som intervenient deltaga i riilte

gångcn; 
3. förelagt part eller annan att förete skriftligt bevis eller att tillhanda

hålla föremM för syn eller besiktning eller ock enligt 3 kap. 3 ~ 5 tryckfri
hetsförordningen eller 9 * första stycket 5 radioansvarighetslagcn 
(1966: 756) funnit det vara av synnerlig vikt att där avsedd uppgift lämnas 
vid vittnesförhör eller förhör med part under sanningsförsäkran: 

5 Sena~tc lydelse 1972: 430. 
"Senaste lydc:lsc 1977: IO~O. 
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4. utltltit sig angt1endt: ådömande av förelagt vite eller häkte eller om 
ansvar för företeelse i rättegången eller angaende skyldighet för n:'1gon. 
som ej är part eller intervenient. alt gottgöra i rättegängen vållad kostnad: 

5. utltltit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till 
målsägande eller angii.ende ersättning eller förskott till biträde. försvarare. 
vittne. sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient: 

6. utlätit sig i tvistemål an
gående kvarstad. skingringsförbud 
eller annan handräckning eller i 
brottmål angaende häktning eller 
i1tgärd. som avses i 25-28 kap.: el
ler 

7. avslagit begäran om rätls
l(jii/f' eller 0111 ersiitT11ing eller fiJr
skot/ till part. som å1nj111er s1)da11 
.ti"ir111än. eller al'slagit hegäran om 
biträde eller försvarare eller till så
dant urrdrag förordnat annan. än 
part föreslagit. 

Särskild talan skall föras genom 
besvär. Är fri\ga om beslut. som 
avses i I. 2. 3 eller 7. åligge den som 
vill föra talan att. om beslutet med
delats vid sammanträde för för
handling. genast och eljest inom en 
vecka frtin den dag. di\ han erhöll 
del därav. anmäla missnöje; för
summas det. äge han ej vidare rätt 
till !alan. Rätten pröve genast. om 
anmälan rätteligen gjorts. 

6. utlåtit sig i t vistemii.I an
gående k varslad. skingringsförbud 
eller annan handräckning eller i 
brottmål angående häktning eller 
åtgärd. som avses i 25-28 kap.: 

7. avslagit begäran om biträde 
eller försvarare eller till sådant upp

. drag förordnat annan än part före
slagit: 

8. mltlrit sig i annat .fi1/I ii11 som 
arses i 5 eller 7 i fräga som gäller 
a/lmiin riittshjii/p; eller 

9. m·s/agit hegiiran om rätts
hjälp i'it misstänkt i hrot1mlil eller 
om ersät111i11g eller .fi"irskotl till 
part. som tl11ijwer sådanförmi/11. 

Särskild talan skall föras genom 
besvär. Är fri\ga om beslut. som 
avses i 1. 2. 3. 7. 8 eller 9. åligge 
den som vill föra talan att. om be
slutet meddelats vid sammanträde 
för förhandling, genast och eljest 
inom en vecka fri'ln den dag. di'! han 
erhöll del därav, anmäla missnöje: 
försummas det. äge han ej vidare 
rätt till talan. Rätten pröve genas!. 
om anmälan rätteligen gjorts. 

7 §' 

H;ir underrätt förklarat domare 
jävig eller ogillat jäv mot särskild 
ledamot av nämnd eller bifallit be
gäran om rättshjälp, skall vid un
derrättens beslut förbliva. 

Har underrätt förklarat domare 
jävig eller ogillat jäv mot särskild 
ledamot av nämnd eller bifallit be
gäran om rättshjälp ät misstänkt i 
bro11miil. skall vid underrättens be
slut förbliva. 

52 kap. 

1 § 
Vill någon anföra besvär mol underrätts beslut. skall han inom tvä 

veckor fri'ln den dag. di\. beslutet meddelades. till umlerrätten inkomma 
med besvärsinlaga: har beslut under rättegi\ngcn meddelats annorledes än 
vid sammanträde för förhandling, skall dock besvärstiden räknas frän den 

7 Senaste lydelse 1972: 430. 
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dag. då klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om nägons 
häktande eller kvarha.llandc i häkte eller i frftga. som avses i 49 kap. 6 s. 
vare ej inskränkt till viss tid. 

Om skyldighet att anmäla miss
nöje med beslut. som avses i 49 
kap. 3 ~ eller 4 ~första stycket I. 2. 
3 eller 7. stadgas i nämnda kapitel. 

Om skyldighet all anmäla miss
nöje med beslut. som avses i 49 
kap. 3 ~eller 4 *första stycket I. 2, 
3. 7. R eller 9, stadgas i nämnda 
kapitel. 

54 kap. 

8 * 
Ej ma talan föras mot hovrätts 

beslut angaende jäv mot domare i 
underrätt eller i dit fullföljd fråga. 
som avses i 49 kap. 4 * första 
stycket 7 eller 6 *· 

Ej mtt talan föras mot hovrätts 
beslut angäende jäv mot domare i 
undcrrätt eller i dit rullföljd fråga. 
som avses i 49 kap. 4 ~ första 
stycket 7 eller 9 eller 6 §. 

56 kap. 

I * 
Vill nagon anföra besvär mot hovrätts beslut. skall han inom fyra veckor 

frtin den dag. da beslutet meddelades. till underrlitten inkomma med be
sviirsinlaga: har beslut under rättegången meddelats annorledes än vid 
sammanträde för förhandling. skall dock besvärstiden räknas frän den dag. 
dti klaganden erhöll dd av beslutet. Klagan över beslut om någons häk
tande eller kvarhällande i häkte vare ej inskriinkt till viss tid. 

Om skyldighet att anmäla miss
ni\je mot hovrätts beslut i fräga. 
som avses i 49 kap. 3 * eller 4 * för
sta stycket I. 2. 3 eller 7. stadgas i 

54 kap. 3 *· 

Om skyldighet att anmäla miss
nöje mot hovrätts beslut i fråga. 
som avses i 49 kap. 3 * eller 4 * för
sta stycket I. 2. 3. 7. 8 eller 9. stad
gas i 54 kap. 3 *· 

Denna lag trlider i kraft den I juli 1979. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291) 

Härigenom föreskrivs att 34 * förvaltningsproeesslagen ( 1971: 291 l skall 
ha nedan angivna lydelse. 

34 *I 
Mot beslut. som ej innebär att mälet avgöres. får talan föras endast i 

samband med talan mot beslut i själva målet. Talan för dock föras siirskilt 
när rätten 

1 Senaste lydelse 1974: 357. 

3 Rik.wlaRen 19711/79. 7 sam/. Nr 30 
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N 111·111"w11le lydelse Fiireslag1'11 lydd1·1· 

I. ogillat invändning om jiiv mot ledamot av rätten eller inviindning om 
all hinder föreligger för talans prövning. 

2. avvisat ombud eller bitriide. 
3. förordnat rörande saken i avvaktan pi1 malets avgörande. 
4. förelagt nitgon att medverka pt1 annat siitt än genom instiillelsc inför 

rätten och unLlcrltttenhet att iakttaga föreliiggandet kan medföra särskild 
pt1f"liljd för honom. 

5. utdömt vite eller annan pMöljd för underk1tenhct att iakttaga föreläg
. gande eller t1dömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller 

sakkunnig att ersätta kostnad som vi1llats genom försummelse eller 
tredska. 

6. förordnar angaende undersök
ning eller omhändertagande av per
son eller egendom eller om annan 
liknande ätgiird l'ller 

7. förordnat angftende ersättning 
för ni1gons medverkan i mf1let. 

6. förordnat angt1ende undersök
ning eller omhänuertagande av per
son eller egendom eller om annan 
liknande a.tgärd. 

7. förordna! angående ersätlning 
för någons medverkan i mälct. eller 

8. 111/iitit sig i annat .fi1/I iin som 
m·scs i 7 i fråga som gäller riitts
ltiiilp enligt riit1sl(jiilf'.~lage11 
(1972:429). 

Mol beslut. varigenom mäl i1te1förvisas till lägre instans. för talan föras 
endast om beslu1ct inncfatlar avgörande av fräga. som inverkar pt1 makts 
utgång. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

S Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1977: 729) om patentbesvärsrätten 

Härigenom föreskrivs att 17 ~ lagen ( 1977: 729) om patentbesviirsrlittcn 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ar1111de lydelse Föreslagl'n lydelse 

17 *' 
I fraga om talan mot patenthcsvärsrättens slutliga beslut finns bestäm

melser i patentlagen ( 1967: 837). mönsterskyddslagcn ( 1970: 485). varum;ir
keslagcn (1%0:M4l. namnlagen (1963:521) och lagen (1977: 1016) med 
vissa hestiimmclser på tryckfrihetsförordningens omrhue. 

Mot patentbesvärsriittens heslut. som ej iir slutligt, för talan föras endast 
i samband meLI talan mot beslut i själva miilet. Talan fitr dock föras siirskilt 
niir riitlcn har 

'Scnasll' lydelse 1977: !021. 
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N111·arwufr lydelse Fiireslagen lydelse 

I. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om 
att hinder föreligger för talans prövning, 

2. avvisat ombud eller biträde. 
3. utdömt vite eller straff for underlåtenhet att iakttaga förefaggande 

eller tilagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vallats genom 
l'örsummelse eller tredska, 

4. förordnat angående erslittning för nhgons medverkan i mttlet. 

5. 111/iitit sig i annat .fil/I än .1·om 
a1·scs i 4 i frtlga som gäller allmän 
rii I IS/!jiilp. 

Särskild talan som avses i andra stycket för föras av den som beslutet 
angiir. om det har gått honom emot. Talan föres genom besvär hos rege
ringsrätten. Därvid äger besHlmmelserna i 7 * förvaltningsprocesslagen 
( 1971: 291 l motsvarande tillämpning. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Härigenom föreskrivs att 23 *lagen ( 1973: 188) om arrendenlimnder och 
hyresnämnder skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arandc lydelsl' Fiirl'slagen lydelse 

23 *' 
Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i ärende enligt 12 kap. 

jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978: 304) eller i ärende an
gltendc bostadsrätt. bostadssanering eller särskild förvaltning eller i ärende 
enligt lagen ( 1975: 1132 l om förvärv av hyresfastighet m. m. finns bestäm
melser i 12 kap. 70 *jordabalken. 31 * hyresförhandlingslagen. 76 * bo
stadsrätt slagen (1971:479), 21* bostadssaneringslagen <1973:531). 34* 
bostadsförvaltningslagen ( 1977: 792) samt 25 * lagen om förvärv av hyres
fastighet m. m. 

Mot beslut av hyresnämnd för talan föras särskilt, om nämnden 
I. avvisat ansökan som avses i 8, 11. 14-16, l6a eller 16c *· 
2. avskrivit ärende enligt 8-10, 15a, 16, 16a eller 16c *· dlKk ej när 

ärendet kan återupptagas, 
3. förordnat angaende ersättning för nf1gons medverkan i ärendet, 
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlätenhet att iakttaga föreläg

gande eller ädömt straff för förseelse i förfarandet, 

' Senaste lydelse 1978: 306. 
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N111·1irllmfr /yddsc 

36 

Fiireslllgcn lydelse 

5. 111/ä1i1 sig i 111111a1 fiill iin som 
al'.1es i 3 i fråga .1·0111 gäller all111ii11 
rä11sl{iälp. 

Siirskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec
kor frfln Jen dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till 
domstolen. 

Denna lag triider i kraft Jen 1 juli 1979. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 839) om statens va-nämnd 

Härigenom föreskrivs att 19 * lagen ( 1976: 839) om statens va-nämnd 
skall ha nedan angivna lyuelse. 

N111·111·w1t!e lydelse Fiireslagcn lydelse 

19 * 
Talan mot beslut av nämnden. 

som innebär avgörande av saken. 
föres genom vad. Detsamma gäller i 
fr!1ga om beslut. varigenom nämn
den i samband med avgörande av 
saken 111l<1ti1 sig om ersättning en
ligt 14 *· Särskild vadeanmälan be
hövs ej. 

Mol niimndcns beslut. varigenom 
nämnden avvisat ansökan. avskri
vit mäl. utlät it sig om ersiittning en
ligt 12 ~ tredje stycket eller 13 ~ el
ler i annat fall ~in som avses i första 
stycket utltttit sig om ersättning en
ligt 14 ~ eller utltitit sig i fråga som 
avses i 15 ~. föres talan genom be
svär. Mot annat av nämnden med
delat beslut som ej innebär avgö
rande av saken för talan föras en
dast i samband med sådan talan 
som avses i första stycket första 
punkten. 

Talan mot beslut av nämnden. 
som innebär avgörande av saken. 
föres genom vad. Detsamma gäller i 
frt1ga om beslut. varigenom nämn
den i samband med avgörande av 
saken utlåtit sig om ersättning en
ligt 14 *eller i a1111a11fråga som gäl
ler all111ii11 riit1sl(iiilp och som riir 
flllrl. Särskild vadeanmälan behövs 
ej. 

Mol nämndens beslul. varigenom 
nämnden avvisat ansökan. avskri
vit mål. utlatil sig om ersättning en
lig! 12 * tredje stycket eller 13 * el
ler i annat fall iin som avses i första 
stycket utlåtit sig om ersättning en
ligt 14 *eller i {l/l/lllllfr1iga som giil
/er allmän riillsl(iiilp eller utlåtit sig 
i fraga som avses i 15 *. föres talan 
genom besvär. Mot annat av niimn
den meddelat beslut som ej innebär 
avgörande av saken far talan föras 
endast i samband med sådan talan 
som avses i första stycket första 
punkten. 

Beslut av nämnden får verkställas som domstols dom. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) 

Hlirigenom föreskrivs all 212 och 219 ** utsökningslagen ( 1877: 31 s. Il 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrnlllfr /yiid.H' Fiires/11ge11 lydelse 

212 § 1 

Har överexekutor genom särskilt 
beslut utlåtit sig över omständighet. 
som angår malets behandling: där
över m<) ej besviir anföras annor
ledes än i sammanhang med huvud
saken. Ej vare part förment att sär
skilt överklaga beslut. varigenom 
överexekutor före målets slutliga 
avgörande utlätit sig i fråga. som 
avses i 195 s 1 mom .. eller meddelat 
förordnande enligt 208 s. Tilltror 
part sig visa. att utsökningsmt\l av 
överexekutor onödigt uppehälles: 
äge da att däröver klaga. 

Har överexekutor genom siirskilt 
beslut utlåtit sig över omsliindighet. 
som ang:'ir mi1lets behandling: diir
över må ej besvär anföras annor
ledes än i sammanhang med huvud
saken. Ej vare part förment att sär
skilt överklaga beslut. varigenom 
överexekutor före mttlets slutliga 
avgörande utli1tit sig i fråga. som 
avses i 195 S I mom .. eller meddelat 
förordnande enligt 208 *eller 111lt/1i1 

sig i .f/"åga som gäller al/miin räl/s
ltiiilp. Tilltror part sig visa, att ut
sökningsmål av överexckutor onö
digt uppehfdles: iige då att däröver 
klaga. 

219 *2 

Talan mot hovrätts utslag eller beslut i utsökningsmM skall fullföljas 
genom besvär till högsta domstolen. 

Har i utsökningsmäl hovriitt meddelat heslut. varigenom mttlet visats 
Mer till överexekutor eller utmätningsman. skall vad i 211 * 2 mom. linnes 
stadgat äga motsvarande tillämpning. 

Över hcslut, varigenom hovrät
ten. innan iindringssökandct slutli
gen prövas. förordnat. att överexe
kutors utslag icke mä verkställas el
ler att, om verkstiillighet redan 
följt. ytterligare f1tgiird ej må vidta
gas. eller utli1tit sig i frilga. som i 
195 * I mom. sägs. mt1 särskild ta
lan föras. Har hovriitten i annat fall 
iir nu sagts genom särskilt beslut 
utlatit sig över omständighet. som 
angår miilL'ts behandling: diiröver 

' Senaste lydelse 1946: 814. 
" Senaste lydelse 1946: 814. 

Över beslut. varigenom hovrät
ten. innan ~indringssökandct slutli
gen prövas. förordnat. alt överexe
kutors utslag icke mti verkstUllas el
ler att. om verkställighet redan 
följt. ytterligare titgiird ej mä vidta
gas. eller utlåtit sig i frt1ga, som i 
195 ~ I mom. sägs. eller 111/å1i1 sig i 

friiga som giil/er 11//111ii11 riitts/~jiilt>. 
mä särskild talan föras. Har hovriit
ten i annat fall iir nu sagts genom 
siirskilt heslllt utlt11i1 sig över om-
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N111·arwuie lyddse 

mt1 besviir ej anföras annorledes iin 
i sammanhang med huvudsaken. 

38 

Fiirc.1/age11 lydelse 

sländighet. som angår mti.lcls be
handling; däröver må besvär ej an
föras annorledes än i sammanhang 
med huvudsaken. 

Ej mr1 klagan foras över utslag. varigenom hovrätten undanröjt förord
nande. som av överexekutor meddelats enligt 208 *· 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykia
trisk vård i vissa fall 

Hiirigenom föreskrivs all 23 m:h 34 ** lagen ( 1906: 293) om beredande av 
sluten psykiatrisk vt1rd i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·w·w1de lydds<' Fiircs/age11 lydelse 

23 * 
Mot psykiatriska nämndens be

slut far talan icke föras. 
Mol psykiatriska niimndens be

slut e11/ig1 de1111a lag for talan icke 
föras. 

34 *I 
Lltskrivningsniimnd eller psykia

triska nämnden far avgöra iirenden 
endast om nämndens samtliga leda
möter iiro niirvarande. Beslut röran
de förskott på ersällning som avses 
i 32 * eller :n * tredje stycket får 
dock pa nämndens vägnar medde
las av ordföranden. 

Utskrivningsnämnd eller psykia
triska nämnden för avgöra iirenden 
endast om nämndens samtliga leda
möter äro närvarande. Beslut röran
de förskott ptt ersättning som avses 
i 32 * eller 33 * tredje stycket för 
dm:k pä nämndens viignar medde
las av ordföranden. De1.rn111ma giil
ler hesl111 som riir rii11sl~jiilp genom 
<dk111ligl hi1riide. 

Bcsliimmelserna i 29 kap. rättegrmgsbalken om omröstning i överrätt äga 
motsvarande tillämpning p~t avgörande av utskrivningsniimnd eller psykia
triska nämnden. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

' Senaste lydelse 1973: 129. 
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10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa 
psykiskt utvecklingsstörda 

Härigenom föreskrivs att 22 och 45 ** lagen ( 1%7: 940) angtiende om
sorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11de lydelse 

Beslutsnämnd får avgöra ärende 
endast om ordföranden och mins! 
lv;·1 andra ledamöter iir närvarande. 
Beslut rörande l"örskoll pli ersiit l
ning som avses i 20 * eller 21 * tred
je stycket for dock p<'i niimndens 
vägnar meddelas av ordföranden. 

Föreslagrn lydelse 

Beslutsnämnd fär avgöra iirende · 
endast om onJf\iranden och minst 
l vi1 andra ledamöter iir niirvarande. 
Beslut rörande förskoll plt ersiitt
ning som avses i 20 *eller 21 * tred
je stycket far dock pt1 niimndens 
viignar meddelas av ordföranden. 
De1sa111111t1 giil/a he.11111 som riir 
rii11shjiilr1 genom 1!/.IL-111/igt hi1riide. 

Bestämmclsena i 29 kap. riillegiingsbalkcn om omröstning i överriill äger 
motsvarande tillämpning p1t avgörande av niimnden. 

N111·ara11dc lydclst' Fiircs/agen lydelse 

45 *~ 
Mot psykiatriska nämndens be

slut eller huvudtillsynsmyndighe
tens beslut enligt 44 * för talan icke 
föras. 

Mot psykiatriska nämndens be
slut enligt de1111a lag eller huvudtill
synsmyndighetens beslut enligt 44 * 
för talan icke föras. 

I fr~1ga om talan mot Wnsskolnämnds beslut gäller 54 * skollagen i till
liimpliga delar. 

Denna Jag triider i kraft den I juli 1979. 

' Senaste lydelse 1973: 130. 
2 Senaste lydelse 1971: 639. 



JuU 1978/79: 30 40 

Motionerna 

Under den lll1111iin11ll 111otionstidcn 1·id llJ77 /78 iirs riks111iitc i·iickt 111otio11 

I motionen 1977/78: 287 av Per Gahrton (fp) hemställs att riksdagen ger 

regeringen till känna vad som i motionen anförs om generösare principer 

för rättshjälp di\ rättshjälpsbehovet uppstått pä grund av felaktigt myndig

hetshandlandc. 

Under den i1/1111ii1111a 111111io11stide11 1·id /978/79 1/rs riksmiile 1·t'ickta 111utio-

ner 

I motionen 1978/79: 1167 av Kerstin Andersson i Kumla m. Il. (s) hcm

stiills att riksdagen hos regeringen begär en översyn av rättegi\ngskost

nads- och rällshjälpsreglerna i mål om miljöskador med sikte på all förbätt

ra den enskildes möjligheter att med tekniskt biträde föra talan om ersätt

ning för si\dana skador. 

I motionen 1978/79: 1173 av Filip Fridolfsson (m) hemstiills att riksdagen 

hos regeringen begär förslag om sådana ändringar i rättshjälpslagen att 

näringsidkare ges möjlighet att få rällshjälp ocksä i angelägenheter som 

berör hans näringsverksamhet. 

fl.frc/ anl<'dlling m· 1m1positio11e11 1·t'ickta 111otio11er 

I motionen 1978/79: 2159 av Marianne Karlsson (c) hemställs att riksda

gen ändrar rällshjälpslagen så all lagen blir tillämplig pi\ ansökan om 

patent. 

I motionen 1978/79: 2168 av Eric .Jönsson m. tl. (s) hemställs att riksda

gen beslutar all Malmö skall vara kansliort för en av rällshjälpsnämnderna. 

I motionen 1978/79: 2169 av Ulla Tillander m. n. (c) hemställs all riksda

gen beslutar att Malmö skall vara kansliort för en av rällshjälpsnämnderna. 

I motionen 1978/79: 2173 av Brilla Bergström (fp) hemställs att riksdagen 

beslutar dels att tre av de nuvarande rättshjälpsnämnderna behi\lls i den 

nya organisationen (yrkande I), dels att rättshjälpsnämnderna i Malmö. 

Stockholm och Sundsvall behålls i den nya organisationen (yrkande 2J. 

I motionen 1978/79: 2174 av Britta Bergström m. n. (fp) hemställs all 

riksdagen beslutar att Malmö skall vara kansliort för en av rättshjälps

nämnderna även efter omorganisationen. 

I motionen 1978/79: 2175 av Bo Forslund m. tl. (s) hemställs att riksdagen 

beslutar alt Sundsvall kvarstår som lokaliseringsort för rättshjälpsniimnd. 

I motionen 1978/79: 2176 av Birgilla Hambraeus m. Il. (c) hemställs att 

riksdagen beslutar ändra rällshjälpslagen sft att crsiittning kan liimnas iiven 

till tekniskt och annat sakkunnigt bitriidc vid miljömäl. 
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I motionen 1978/79: 2177 av Kurt Hugosson (s) och Doris Hävik (s) 

hcmslälls all riksdagen heslular dels all utvidga riiltshjälpsförmänerna vid 

hodelning på säll som föresli'1s i motionen (yrkande I). dels all avslå 

propositionens förslag till utvidgning av rättshjälpsförmånerna för närings

idkare (yrkande 2). 

I motionen 1978/79: 2178 av Kurt Hugosson m. tl. (s) hemställs att riks

dagen beslutar att rättshjälpsnämnden i Göteborg skall vara kvar. 

I motionen 1978/79: 2179 av Bertil Johansson le) rn.:h Kurt Söderström 

(m) hemställs dels all riksdagen avslär propositionens förslag till regler 

angående kostnaderna för privat sakkunnig (yrkande I). dels att riksdagen 

beslutar om reglerna angående kostnaderna för privat sakkunnig på sätt 

som framförs i motionen (yrkande 2). 

I motionen 1978/79: 2180 av Marianne Karlsson !cl hemställs all riksda

gen hos regeringen begär en snabh utredning av möjligheten att genom 

tillskapande av fall ifyllbara blanketter och förbättrad myndighetsservice 

göra rättshjälp till biträdeskoslnad onödig i många fall. 

I motionen 1978/79: 2181 av Ake Polstam m. tl. (el hemsliills att riksda

gen dels beslutar på säll anförs i motionen angående fastställande av den 

övre beloppsgränscn till tjugo basbelopp för rättshjälp till näringsidkare i 

dennes näringsverksamhet (yrkande I). dels beslutar på sätt anförs i motio

nen angående borttagande av regeln om högs! två anställda i fråga om 

rältshjiilp till näringsidkare (yrkande 2). dels som sin mening ger regering

en till känna all de två kvarvarande rältshjälpsnämnderna bör lokaliseras 

till Jönköping och Sundsvall (yrkande 3). dels beslutar all föreslagna 

ändringar skall träda i kraft den I januari 1980 !yrkande 4). 

I motionen 1978/79: 2182 av Kurt Söderström (m) hems!iills att riksda

gen beslutar att hesvär över beslut om beviljande av allmän rättshjälp skall 

fullföljas till besvärsnämnden för rättshjälpen. 

I motionen 1978/79:2183 av Kurt Söderström Cm) och Bertil Johansson 

(c) hemställs att riksdagen som sin mening uttalar att nuvarande riktlinjer 

för nedsättning och eftergift av riillshjälpsavgift i princip bör behållas 

oförändrade. 

I motionen 1978/79: 2184 av Kurt Söderström (m) och Catarina Rönnung 

Csl hemställs all riksdagen med ändring av förslaget i propositionen beslu

tar att ikraftträdandet skall ske den I januari 1980. 

I motionen 1978/79: 2185 av Håkan Winberg m. tl. (m) hemställs att 

riksdagen beslutar dels alt i lagtexten om rättshjälpsnämndcrnas och be

svärsniimndens sammansättning skall anges all av de tvä advokaterna en 

skall vara anställd pä allmän advoka1byrf1 och en vara enskilt verksam 

(yrkande I), dels att uttala att näringsidkares möjligheter all få rättshjälp 
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utvidgas i förhäflande till vad som föresläs i propositionen (yrkande 2). dels 

att reglerna om rättshjiilp vid hodelning utformas si:'! att möjligheterna att fä 

biträde jämställs med möjligheterna att fä särskild skiftesman (yrkande 3 ). 

dels att förordnande av biträde i vissa regeringsän:nden skall ankomma på 

expeditionschefen i vederbörande departement (yrkande 4). dels att det 

allmännas talerätl i frågor om rättshjälp skall föras av annat organ än 

domstolsverket (yrkande 5 ). dels att antalet rättshjälpsnämnder skall vara 

fyra (yrkande 6), dels att rällshjälpsnämnderna skall ligga i Stm:kholm. 

Malmö. Göteborg och Sundsvall (yrkande 7). dels att ikraftträdandet upp

skjuts till den I januari 1980 (yrkande 8). 

I motionen 1978/79: 2190 av Erik Hovhammar m. tl. (ml hemställs att 

riksdagen beslutar dels att niiringsidkares räll till allmän rättshjiilp skall 

bedömas ptt sätt som anges i motionen (yrkande I). dels att möjligheterna 

för näringsidkare att erhftlla rättshjälp inte skall vara beroende av i vilken 

företags form rörelsen bedrivs (yrkande 2). 

I motionen 1978/79: 2191 av Inger Lindquisl (m) och Bo Siegbahn (m) 

hemsthlls all riksdagen beslutar att förlägga en rättshjälpsnämnd till Göte

borg. 

l.ltskottet 

/11l1•d11i11g 

Aren 1972-1973 beslöt riksdagen om en genomgripande reform av sam

hällets rättshjiilp. se prop. 1972:4. JuU 12. rskr 205, prop. 1972: 132. JuU 

1973: I. rskr 21 och prop. 1973:74. JuU 19, rskr 169. Reformen regleras 

främst i rättshjälpslagen ( 1972: 429), som trädde i kraft den I juli 1973. 

Enligt rättshjälpssystemet kan rättshjiilp i princip lämnas var och en i 

va1je rfötslig angelägenhet. där behov av histtind föreligger. oavsett om 

angelägenheten skall behandlas vid domstol eller vid annan myndighet 

eller om den inte alls skall prövas av myndighet. Lagen skiljer mellan fyra 

slag av rfötshjälp. nämligen allmän rättshjälp. rättshjälp ät misstänkt i 

brottmål. rättshjälp genom offentligt biträde samt radgivning. 

Allmän rättshjälp kan lämnas i fråga om va1je riittslig angelägenhet där 

hchov av stldant bis tänd föreligger, såvida inte rättshjälp skall utgä i annan 

form. Vissa begränsningar gäller dock. Sålunda är personer i de högre 

inkomstlägena uteslutna från allmän rättshjälp liksom andra juridiska per

soner ~in dödsbon. Begränsningar gäller också om den rättsliga angelägen

heten eller sökanden saknar närmare anknytning till Sverige. Allmän 

rättshjälp utgår vidare i allmänhet inte till näringsidkare i angelägenhet som 

har samband med näringsverksamheten. Den allmänna rättshjälpen inne

bär att staten betalar kostnaderna i ärendet. bl. a. kostnad för biträde. 

under förutsättning att den rättssökande själv bidrar till kostnaden efter 

förmåga enligt vissa normer (kostnadshidrag). 
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Rättshjälp ät misstänkt i brottmäl innefallar bl. a. biträde av offentlig 

försvarare. Rättshjälp genom lllTentligt bitriide förekommer i vi~sa i lagen 

särskilt angivna l'örvaltningsärenden som rör den personliga rörelsefrihe

ten eller den kroppsliga intcgrilekn. Den enskildes ekonomi saknar bety

delse vid prövningen av frågan om det skall utgå rättshjlilp ht misstlinkt i 

brottmal eller rättshjälp genom offentligt biträde. 

Rättshjälp kan slutligen utgr1 stisom rt1dgivning. Rftdgivning inneblir rätt 

all mol en indexreglerad avgift av f. n. 100 kr. fri göra en kortare konsulta

tion hos advokat eller biträdande jurist pa advoka1byrt1. 

För tillgodoseende av allmiinhctens behov av rättshjälp har inriittals 30 

allmänna advokatbyr~1er. vilkas advokater eller biträdande jurister lämnar 

rättshjälp. Rättshjälp lämnas emellertid ocksr1 av advlikat eller biträdande 

jurist vid enskild advokatbyrt1. I vissa fall far även annan person lämna 

rättshjälp. 

De administrativa uppgifterna pi'I rättshjiilpsområdcl sköts regionalt av 

särskilda rättshjälpsnämnder. Det finns sex shdana nlimndcr, nlimligen i 

Stockholm, Göteblirg, Malmö. Jönköping. Sundsvall och Umeä. För till

syn över verksamheten vid rätrshjälpsniimnder och allmänna atlvokatbyr[t

er och för samordning av uppgifterna inom rii.ttshjälpsomrädet finns en 

centralmyndighet. Som si'ldan fungerar domstolsverket. 

Beslut som rör allmän rättshjälp meddelas i regel av rättshjälpsnämnd. 

Fråga om ersättning till biträde i m1d eller ärende vid allmän domstol 

prövas dock av domstolen. Även beslut som rör riittshjiilp rit misstänkt i 

brottmål meddelas av den domstol som hamlHiggcr själva mälet. Beslut 

angående riittshjiilp genom offentligt biträde meddelas diircmol alltid av 

rättshjälpsnämnd. 

Beslut som meddelats av rättshjiilpsnämnd kan överklagas till central

myndigheten och prövas där av en siirskild besviirsnämnd. Allmiin dom

stols beslut rörande rättshjälp överklagas till högre riitt enligt bestiimmel

scrna i rättcgtingsbalken. 

Rl'.fi1r111arhctc 

Under arbetet med riittshjiilpsrcformen förutsattes all lagstiftningen på 

området skulle ses över sedan tillräckliga erfarenheter vunnits av dess 

tillämpning (JuU 1972: 12 och 1973: I). I avbidan härpå har rättshjälpslagen 

ändrats pt1 vissa punkter bl. a. i syfte att förenkla handläggningen av 

riillshjlilpsiircndcn och i fr:iga om kostnad f'ör skiftesman vid bodelning 

(prop. 1974: 71. Ju LI 18, rskr 215 rn:h prnp. 1975/7h: 47. Ju U 17. rskr 112). I 

frftga om riittshjiilp genom offentligt bitriide i utliinningsiircnden har beslu

t als iindringar i rättshjälpslagen som trädde i kraft den I juli 1978 (prop. 

1977/7'15: 90. AU 30, rskr 202). 

Ar 1975 tillsattes rättshjälpsutredningcn (Ju 1975: 071 med uppgift att i 

första hand söka effektivisera de olika riillshjiilpsformcrna och förenkla 

riittshjälpssystemet. Ett mäl skulle vara att n:·1 en ökad anpassning av 
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samhällets rättshjälp till den rällssökande allmänhetens behov. I septem

her 1977 redovisade utredningen resultatet av silt arbete i belänkandet 

( SOU 1977: 49) Översyn av rättshjälpssystemet. Relänkandet har remissbc

handluts. De i förevarande proposition framlagda förslagen grundas på 

betänkandet och remissbehandlingen därav. Lagrådsremiss beslutades i 

augusti 1978. och beslut om propositionens avlätande till riksdagen fat

tades i december 1978. 

Propo.i'ilio111·11.1 lwl'11d.wkliga innehtl/I 

Propositionen innchi1ller förslag som gäller sf1v1il de maleriella bestäm

melserna om villkor för och förmåner vid rättshjälp som de formella 

bestämmelserna om beslulsbefogenheter och om avgifts- och slut

reglcringssyslemet. 

Del föreslas att beslutshcfogcnheter i stor omfattning skall tlyllas från 

rättshjälpsnämnderna dels lill advokaler och biträdande jurister vid advo

katbyräer. dels till cll stort antal myndigheter. friimsl domstolar. som 

handlägger det mål eller ärende vari rättshjälp är aktuell. Det nuvarande 

r11dgivningsinstitutet byggs ut. och avgiften för rådgivning ställs i relation 

till tidsåtgången. Advokat och biträdande jurist föreslås fä behörighet att 

bevilja allmän rättshjälp i vissa familjerättsliga angelägenheter. I. ex. äk

tenskapsskillnad. Nuvarande möjligheter till ersättning för biträdeskosl

nad som uppkommit före ansökan om allmiin rättshjälp föreslås utvidgade. 

Vidare blir domstolar och vissa andra myndigheter behöriga att bevilja 

allmän rättshjälp. Dessa organ skall enligt förslaget också bestämma er

siittning till biträde i mål eller ärende vid domstolen eller myndigheten. 

Fi.ir~lagel innebär också ökade möjligheter för näringsidkare att fä all

män rättshjälp när det gäller rällsliga angelägenheter som rör näringsverk

samheten. I propositionen föreslf1s vidare att ersällning för riiltssökandes 

kostnad för medling i lvislcmål enligt 42 kap. 17 * rätlegi'mgsbalken skall 

ingå bland förmånerna vid allmän rättshjälp. Förmånligare reglering före

sltls ocksrt belräffande vissa ktlStnader för inställelse till liikarundersökning 

samt i fråga om vissa expeditions- och cxekutionsavgifter samt vissa 

kungörelsekostnader. 

Förslaget innefattar oekstl förenklingar i reglerna om den enskildes 

avgift för rättshjälpen samt slutregleringsförfarandet. Beslutanderätten när 

det gäller frågor om offentligt biträde enligt rättshjälpslagen flyttas i princip 

till den myndighet som handlägger det ärende vari frägan uppkommit. I 

organi~atoriskt hänseende föreslås en minskning av antalet rättshjälps

nämnder frän sex till två. 

Ändringarna föresli\s tr:ida i kraft den I juli 1979. 

Al/111ii1111a sy11p1111k1er 

Den nuvarande ordningen för samhällets rällshjälp gäller sedan år 1973. 

I fräga om de materiella bestämmelserna föreligger som angetts ovan vissa 
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begränsningar i samhällets möjligheter att erbjuda rättshjälp. Några av 

dessa har motiverats med rättshjälpens karaktiir av social förmän medan 

andra har befunnits nödvändiga av statstinansiella skiil. I formellt hänseen

de är rättshjälpssystemets konstruktion förhällandcvis invt:cklad och präg

las av olika inslag av byråkrati. Lagstiftningen och därmed systemet har 

därigenom blivit svärtillgänglig. 

I propositionen läggs fram flera förslag i syfte att förbättra och effektivi

scrn de olika rättshjälpsformerna och för att förenkla rättshjälpssystemet. 

Förslagen präglas av tanken att det rättsskydd som avsägs med reformen 

skall vidmakthållas och i möjlig mån också förbättras samtidigt som rätts

hjälpen bättre anpassas efter den rättssökande allmänhetens behov. 
De föreslagna förändringarna kommer otvivelaktigt att medföra att 

rättshjälpssystemet i mänga hänseenden blir enklare och effektivare. En 

del spörsmäl som tidigare uppmärksammats lämnas emellertid utanför den 

föreslagna lagstiftningen. Detta gäller t. ex. frågan om ansvaret för mot

parts rättcgängskostnad. frågan om en förmånligare reglering beträffande 

vissa utredningskostnader och kostnaderna vid bodelning. Detsamma gäl

ler frrtgan om gränsdragningen för möjligheterna till rättshjälp för angelä

genheter som prövas utomlands. 

Som framgår av den följande framställningen finns det enligt utskottets 

mening flera spörsmi\I som påkallar fortsatta överväganden sedan ytterli

gare erfarenheter vunnits av tillämpningen av lagstiftningen pa omradet. 

Utskottet anser därför att en förnyad översyn bör komma till stånd inom 

nt1gra ar. Vid översynen är det enligt utskottets mening givet att strävan 

liksom hittills måste vara alt de olika förmånerna i systemet ytterligare 

byggs ut och förbättras i den takt resurserna medger det. 

Under lagstiftningsarbetct har övervägts om inte betydande vinster kun

de nås om rättshjälpslagen efter en total överarbetning ersattes med en helt 

ny lag. Utskottet hyser sympati för en sådan tanke. De nu aktuella ändring

arna läter sig emellertid infogas i den nuvarande rättshjälpslagcn. Frågan 

om en total revidering av lagen bör därför - även om en omarbetning från 

framför allt formella synpunkter framstår som önskvärd - skjutas på 

framtiden. Tillfälle att på nytt ta upp frågan bör enligt utskottets mening 

ges i samhand med den översyn som utskottet nyss förespråkat. 

Under hänvisning till vad nu anförts vill utskottet uttala sin anslutning i 

stort till de förslag som läggs fram i propositionen. Utskottet återkommer i 

det följande till skilda spörsmål som aklllaliscrats genom de föreliggande 

motionerna eller eljest tilldragit sig utskottets särskilda uppmärksamhet. 

Rä/ISl(iälp åt niirin!(sidkarc 

Ett av de spörsmål som tilldragit sig den största uppmärksamheten i 

fråga om rättshjälpssystemets utformning är frågan i vilken utsträckning 

allmän rättshjälp skall kunna ges näringsidkare i angelägenhet som har 

samband med hans näringsverksamhet. Gällande ordning innebär att nä-
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ringsidkare som regel inte för s{1dan rättshjälp. Denna rcstriktivitd kritise

rades motionsvägen redan vid r1ittshjmpsrcformens genomförande, och 

motionsönskemi\I om vidgade möjligheter har Merkommil under en följd 

av är. 

Frågan har övervägts av r1ittshj1ilpsutredningen. och i propositionen 

läggs fram förslag som innebär ökade möjligheter för niiringsidkare att fä 

allmän rättshjälp. 

Också nu föreligger ett antal motioner som tar upp t"rtigan om r1ittshj1ilp 

ht näringsidkare. I motionen 1173 kritiseras den rådande ordningen od1 

efterlyses förslag till förbättringar. 1 motionerna 2181. 2185 (1ch 2190 kriti

seras ett i propositionen utvecklat resonemang om att rättshjiilp i princip 

inte bör ges i\t näringsidkare vid en i'trsomsättning av 200 000 kr. eller 

dtiröver och i allmänhet inte heller ät näringsidkare som har ner än t vt1 

ansUillda. Kritiken gt1r bl. a. ut pfl att en företagares ekonomiska ställning 

inte sällan är tämligen oberoende av företagets omsättning och antalet 

anställda samt att därför möjligheterna alt bevilja rättshjälp bör vara betyd

ligt större än vad som följer av resonemanget i propositionen (motionen 

2185). Önskemål förs ockst1 fram om att det i va1:je s1irskilt fall skall göras 

en fullständig analys av det bokföringsmässiga underlaget (motionen 21901. 

Det föreslås också att hcloppsgränscn skall uttryckas pä ett sadant sätt all 

den automatiskt följer penningvärdets förändring; gränsen för omsättning

ens storlek skulle inledningsvis kunna sättas till 20 hashelopp enligt lagen 

om allmiin försäkring (motionen 2181). 1 motionen 2190 förs också fram 

förslaget att möjligheterna till rättshjälp inte skall vara beroende av i vilken 

företagsform näringsverksamheten bedrivs. 1 motionen 2177 framhålls att 

prioritet nu måste ges at en utvidgning av förmänerna vid bodelning. 

Under hänvisning härtill förcslttr molionlirerna att förslaget till utvidgade 

möjligheter till rlittshj1ilp åt näringsidkare skall avslf1s. även om det kan 

anses berättigat. 

Möjligheterna till rättshj1ilp {1t niiringsidkare regleras i 8 * första stycket 

3 rätlshjälpslagen. Enligt detta lagrum far allmlin riittshj1ilp inte lämnas 

n1iringsidkarc i angelägenhet som har samband med hans n1iringsverksam

het. om inte särskilda sklil föreligger för r1ittshjälp med h1insyn till hans 

ekonomiska förhftllanden eller sakens beskaffenhet. Enligt den i proposi

tionen föreslagna lydelsen av lagrummet skall allmän r;i.ttshjälp inte fä 

beviljas näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverk

samhet. om inte skäl föreligger för rättshj1ilp med hänsyn till verksamhe

tens art och begränsade omfattning. hans ekonomiska och personliga för

h!tllanden eller omständighererna i övrigt. 

Bakom gällande ordning ligger tanken att rättshjälpen iir en social förmiin 

som i första hand hör ge skydd vid oförutsedda händelser som berör 

enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Det har ocksi1 beaktats 

att kostnader för bitrlide i rättsliga angelägenheter lifta 1ir en 1wrmal förete

else i affärslivet. jämförbara med andra driftskostnader som kan päverka 
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rörelsens resultat. För att undvika stötande konsekvenser av att rättsliga 

angcliigenheter i näringsverksamhet ställs utanför rättshjälpens tillämp

ningsl1mri\dc - exempelvis när frtiga lir nm vissa småföretagare som står 

löntagarna nära - öppnades doc.:k vissa möjligheter till allmän rättshjälp på 

siitt som nyss har he~krivits. 

Fri'tgor om allmän riittshjälp åt näringsidkare har prövats i ett flertal 

avgöranden av hesviirsnämndcn för rättshjälpen. 1 praxis har allmän rätts

hjälp beviljats niiringsidkare, vilkas ekonomiska förhållanden varit sådana 

att de som kostnadsbidrag haft all betala enbart grundavgiften enligt 

rättshjälpslagcn. dvs. ctl belopp motsvarande 1/1:!5 av basbeloppet jämnat 

till närmast lägre tiotal kr.. f. n. 100 kr. Denna regel har dock ej varit 

undantagslös. Allmän rättshjiilp har vägrats liven i sådana fall. när rörelsen 

vari! av si)dan omfattning att den rättssökande av den anledningen inte 

kunnat jiimstiillas med en löntagare i fagre inkomstläge. Hänsyn har di\ 

tagits till omsättningen. tillg~ingarna i rörelsen. antalet anställda m. m. När 

det giiller ~1rsomsättningens storlek torde. enligt vad föredragande statsrå

det uppgav i lagrhdsrcmissen. gränsen i praxis ha kommit att ligga vid 

100000 kr. eller nagot däröver. Enligt vad som upplysts under utskottets 

behandling av ärendet har utvecklingen lett till alt gränsen förskjutits från 

100000 kr. till 200000 kr. Rät\shjälp har i enskilda fall beviljats ocksä. vid 

{trsomsättning betydligt överstigande sistnämnda belopp. 

Rättshjälpsutredningen förordade en mer generös tillämpning av möjlig

heterna för näringsidkare att få allmiin rättshjälp. Utredningen diskuterade 

möjligheten av att - efter viss förebild i hokföringslagen - föresli\. en regel 

som utesluter endast sådana företagare från allmän rättshjälp som har !lera 

lin tvrl t1rsanstiillda personer och som har en årlig hruttoomsättning översti

gamle 200000 kr. Utredningen avstod emellertid av statsfinansiella skäl 

från att förorda en sådan regel generellt. Samtidigt framhölls att det i 

enskilda fall kan finnas skäl att medge allmän riittshj1ilp trots att antalet 

anstiillda överstiger två eller trots att omsättningen överstiger 200000 kr. 

Omsättningens storlek och antalet anställda borde enligt utredningen p;'i 

samma sätt som nu sker spela in i den helhetsbedömning av verksamhetens 

art och omfattning som skall göras vid prövningen av rättshjälpsfrågan. 

I propositionen uttalar föredragande statsrädet sin principiella anslut

ning till de grundtankar som. enligt vad nyss sagts, ligger bakom den 

nuvarande regleringen. Han konstaterar ocks~1 att statsfinansiella skiil med 

styrka talar för att vissa begränsningar maste gälla vid allmiin rättshjälp ät 

näringsidkare. Begränsningarna far dock inte göras sa snäva att allmän 

rättshjälp vägras smMöretagare som praktiskt sett står löntagarna nära 

eller när sambandet med de privata förhallandena är särskilt pätagligt. Vid 

en avvägning av olika intressen kommer föredragande statsrådet fram till 

att titrymme bör beredas för en mer liberal praxis även om utvidgningen av 

statsfinansiella skiil måste göras med försiktighet. 

Erter dessa principiella uttalanden anför föredragande statsrädet att 
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års1imsättningens storlek. tillgångarna i rörelsen och antalet anställda till

mäts viss vikt enligt nuvarande rättshjälpspraxis. Han finner sig kunna i 

och för sig dela utredningens synsätt att varken antalet anställda eller 

omsättningens storlek kan tjiina som säkert kriterium pä ett företags stor

lek. Han anser det dock med hänsyn till den praktiska tillämpningen inte 

vara möjligt all avstå från en gräns med vissa schablonartade inslag. Till de 

omständigheter som maste beaktas hör enligt föredragande statsrttdet om

sättningens storlek. Härvid kan hiinsyn ocksä tas till olika branschers 

lönsamhet och övriga möjligheter att ge näringsidkarna en tillfredsstiillan

de materiell standard. Han uttalar vidare att det. riiknat i dagens penning

värde. i princip inte bör komma i fråga all bevilja allmän riillshjälp vid en 

omsättning av 200 000 kr. eller däröver, samt att näringsidkaren i allmiinhet 

inte bör fä ha fler än två anställda. Undantagsvis bör dock enligt föredra

gande statsrådet allmän rättshjälp kunna ges då dessa gränser överskrids. 

Detta gäller i branscher med läg lönsamhet eller i fall med ömmande 

omständigheter av personlig eller ekonomisk art. Han tillägger att närings

idkare som saknar anställda. l. ex. konstnärliga och litterära yrkesutövare, 

med tillämpning av dessa principer bör kunna komma i ätnjutandc av 

allmän rättshjälp i större utsträckning än övriga näringsidkare. Avslut

ningsvis förordar föredragande statsrttdct också en viss uppmjukning av 

den i praxis tillämpade ordningen all rättshjälp vägras näringsidkare med 

st1dana inkomstförhållanden att rättshjälpsavgiften blir högre än grundav

giftcn. För en sådan uppmjukning talar enligt föredragande statsrådet det 

förhiillandet att många näringsidkare är att jämställa med vanliga löntagare 

även om deras inkomst- och förmögcnhetsförhållanden skulle medföra 

högre riillshjiilpsavgift. 

Vid ställningstagande till fri'tgan i vilken utsträckning allmän rättshjiilp 

bör kunna ges näringsidkare vill utskottet till en bö1jan ansluta sig till de 

principiella synpunkter som föredragande statsrådet anlagt. Detta innebär 

bl. a. att utskottet - med beaktande av rättshjälpens karaktär av social 

förmån - inte kan ställa sig bakom önskemåle"t i motionen 2190 om att 

allmän rättshjälp bör utga till näringsidkare oberoende av företagsform. 

Det sagda innebär vidare att utskottet ansluter sig till tanken i proposi

tionen att utrymme nu - om än med viss försiktighet - bör ges för en mer 

generös praxis i fråga om att bevilja allmän rättshjälp åt näringsidkare. 

Behovet av en liberalisering gäller enligt utskottets mening inte minst den i 

praxis utbildade huvudregeln att rättshjälp vägras vid högre rättshjälpsav

gift än grundavgiften. Beträffande den fö1fattningsmässiga regleringen kon

stataar utskottet att de i propositionen föreslagna ändringarna i lagtexten 

innebär att den begränsning som legat i rekvisitet "särskilda skiil" mildras 

samtidigt som flera omständigheter av betydelse för bedömningen av om 

rättshjälp skall fä meddelas förs in. Dessa ändringar ger enligt utskottets 

mening möjlighet till en önskvärd utvidgning av tillämpningsomr{1det för 

allmän rättshjälp åt niiringsidkare. Samtidigt skapas författningsmässigt 
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stöd för en mer nyanserad hedömning av omständigheterna i det enskilda 

fallet. Detta ser utsktlltel som en fördel. 

Nlir det sedan glillcr de i motionerna kritiserade bcdömningsnormcrna --

200 000 kr. i ftrsomsällning och tvi\ anställda - bör enligt utskottels mening 

först släs fast alt det här inte är frilga om alt införa nägra undantagslösa 

schahloner. Redan av den föreslagna lagtexten framgår att hedömningcn i 

det enskilda fallet skall ske med hänsyn till en rad olika omstlindighcter. 

nlimligen verksamhetens art och omfattning. sökandens ekonomiska och 

personliga förhi\llanden samt omständigheterna i övrigt. Som föredragande 

statsrf1dct uttalar fä.r hlinsyn hlirvid ocksi\ tas till liinsamheten inom olika 

branscher. Vid hedönmingen i det enskilda fallet skall alltsi\ hlinsyn tas till 

olikheter i de föreliggande omst~indigheterna Mde hranschvis och i de 

individuella fallen. 

Det är emellertid enligt utskottets mening tydlig! att man i den praktiska 

tilHimpningcn inte helt kan avstft frftn mer eller mindre generella riktmiir

ken. I detta hiinseende hyser utskotlet förståelse för den i en av motioner

na framförda tanken pä en anknytning av beloppet för årsomsättningen till 

det i andra sammanhang i rlittshjälpslagen anvlinda hasbeloppet enligt 

lagen om allmiin förs;ikring. Ett skiil mot en sadan ordning är emellertid att 

diirigenom skulle skapas en fastare anknytning till en fix gräns, vilket 

synes kunna äventyr;\ den nyanserade bedömning av samtliga föreliggande 

omstiindighetcr av betydelse som utskottet nyss förespråkat. Härtill kom

mer att den utveckling som inom ramen för nuvarande lagtext skett i praxis 

- från tidigare 100000 kr. till numera 200000 kr. - synes ha inneburit en 

naturlig anpassning efter förändringarna i penningviirdet och utvecklingen 

i övrigt. Utskottet utgflr från att en motsvarande utveckling. inom ramen 

för den lindrade lagtexten. kommer att äga rum i framtiden och kan därför 

inte förorda tanken pi\ en fast griinsdragning när det gäller omsiillningens 

storlek. Detta glillcr ocksft i fri\ga om antalet anställda. I anslutning till det 

sagda vill utskottet i likhet med föredragande statsr;~det understryka att 

den forestflende utvidgningen av möjligheterna till riittshjiilp av statsfinan

siella skiil måste ske med försiktighet. 

Med de uttalanden utskottet med anledning av molionerna gjort i det 

föregående godtar utskottet den i propositionen föreslagna författnings

mässiga regleringen av förutsättningarna för rättshjiilp i\t näringsidkare. 

Uttalandena bör godkiinnas av riksdagen. 

Utvecklingen pi\ området bör enligt utskottets mening följas med upp

märksamhet. och frflgan om allmän rättshjälp fil näringsidkare är ett av de 

spörsmål som bör tas upp till förnyade övcrviigandcn - bl. a. från statsfi

nansiella synpunkter - vid den översyn som utskottet förordat i det 

föregående. Vad utskottet riu i anledning av de föreliggande motionerna 

uttalat beträffande förnyade överväganden i fråga om allmän riittshjiilp i\t 

näringsidkare bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

4 Riksdag<'// 1971:1/79. 7 sam/. Nr 30 
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Rii11slijii/p 1·id /wde/11i11g 

I riittshjiilpshiinseende betraktas frägan om allmiin riittshjiilp i angelli

genhet rörande bodelning i princip som ett fristående iirende. Enligt rätts

hjiilpslagcn i dess ursprungliga lydelse kunde allmiin riittshjiilp i och för sig 

utg!\ i angelägenhet rörande bodelning. Ersiittning till siirskilt utsedd 

skiftesman ingick dock inte som förmf1n enligt lagen. Si\dan kostnad fick 

parterna sjiilva svara för. oavsett om rättshjiilp hade beviljats eller inte. 

Allmiin riittshjiilp i bodelningsiirende omfattade sMedes endast kostnaden 

för bitriide och eventuell utredning. 

Vid riittshjiilpsl:1gcns tillkomst uppehöll sig riksdagen ing!\ende vid fri'1-

gan om behovet av riittsligt bitriide i bodelningsiirenden och uttalade sig för 

en komplettering - inom riittshjiilpslagens ram eller pä annat siitt - st1vitt 

giiller kostnaderna för särskilt utsedd skiftesman !Ju U 1972: I 2 s. 31-34). 

Genom lagiindring, som triidde i kraft den I januari 1976 (prop. 1975/ 

76: 47. JuU 17. rskr 112), infördes en regel om att rtittshjiilpen skulle 

omfatta iivcn kostnad för siirskilt förordnad skiftesman vid bodelning med 

anledning av iiktenskapsskillnad eller boskillnad om den riittssökande be

viljats allmiin riittshjiilp i bodelningsärcndet. Enligt regeln hegriinsades 

makes möjlighet att i bodelningsärende rn förutom skiftesman :ivcn biträde 

enligt riittshjiilpslagcn till fall diir stirskilda skiil förelåg med hiinsyn till 

makarnas fiirhållanden eller boets beskaffenhet. Laglindringen innebar 

st1ledes en prioritering av skiftesman framför bistånd genom biträde åt 

endera eller bflda parterna. 

Under behandlingen av detta lagstiftningsiirende förklarade sig utskottet 

kunna godta att den nya ordningen tillämpades under ett inledande skede. 

Frf1gan om en utvidgning av förmr111erna borde emellertid tas upp till 

övervägande av utredningen om en allm:in översyn av riittshjälpssystemet 

<JuU 1975/76: 17 s. 12-16). 

Rättshjiilpsutredningen. som sett över frågan. har förordat en ordning 

som i princip innebär att behovet av allmän riittshjiilp vid bodelning be

diims enligt vanliga regler. Utredningens förslag innebiir i huvudsak föl

jande. Fiir att allmiin riittshjtilp skall fä beviljas bör krävas att boet iir i 

något hiinseende komplicerat. R~ittshjälpen innefattar fiirmånen av bitriide 

eller skiftesman. Den som giir ansökan om allmän riittshj~ilp skall ange 

vilken förman hnn önskar och skälen. RiittshjälpsnHmnden prövar ansök

ningen och best:immer vilken förmf111 som skall utgä. Valet skall ske med 

h~insynstagande till säväl partens önskemftl och behov som till kostnads

konsekvenserna. Om bitriide förordnas men det senare visar sig att skiftes

man inte kan undvaras, f:'tr niimnden på framstiillning bestiimma att rätts

hjiilpen skall inkludera även denna förm;~n. Hiirfor bör dock fordras sär

skilda skiil. Skulle skiftesman ha kopplats in från bö1jan men parterna eller 

en av dem senare anse att bitriide inte kan undvaras. bör motsvarande 

giilla. 

Fi.irslaget, som under rernissbchandlingen fatt ett blandat mottagande, 
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tas inte upp i den föreliggande propositionen. Bl. a. under hänvisning till 

det statslinansiella läget anser sig föredragande statsrådet inte nu kunna 

förorda någon ändring av regleringen. 
I motionerna 2177 och 2185 förs fram önskemttl av innebörd att riksda

gen i fråga om riittshjälp vid bodelning beslutar ändra rättshjälpslagen i 

överensstämmelse med riiltshjälpsutredningens förslag. 

Niir spörsmfllet om en utvidgning av förmånerna vid riittshjälp i bodel

ningsiirenden nu Merkommer vill utskottet understryka, alt det inte har 

satts i fråga nf1gon lindring av de allmänna reglerna om villkor för rättshjälp 

i 6 och 8 ~~ rättshjälpslagen. Enligt dessa giiller generellt bl. a. att den 

riittssökande mf1ste ha såväl behov av bistånd i angelägenheten som befo

gat intresse av att få sin sak prövad. Härav följer att de problem som kan 

uppkomma i samband med bodelning i första hand får lösas av parterna 

själva. Utskottet vill också framhålla den stora praktiska betydelsen av att 

den rättshjiilp med bitriidesförordnande som kan ha meddelats i ett skill

nadsmäl ofta kan komma att gälla ocksä bodelningen. Det rör sig hiir om 

sådana fall där en lösning av bodelningsfrågan har betydelse för målet i 

övrigt. Först i andra lägen uppkommer fråga om att bevilja rättshjiilp i 

bodclningsiirendet. 

Som nyss sagts innebär den nuvarande ordningen att bistånd genom 

skiftesman prioriteras framför biständ genom biträde åt endera eller häda 

parterna. Till stöd för prioriteringen uttalades när denna ordning infördes 

bl. a. att det åligger en skiftesman att utreda boet och söka förmå parterna 

att ni\ en uppgörelse i godo samt att skiftesmannen i motsats till partsbi

trlide har befogenhet att göra tvångsskifte om parterna inte kommer över

ens. Mot denna bakgrund ansågs bistånd genom skiftesman ofta kunna 

utgöra ett effektivare. snabbare och billigare alternativ än bistånd genom 

hitriide. 

I sammanhanget hör också framhållas att de nuvarande reglerna medger 

att jämte skiftesman också bitriide förordnas i en bodelningstvist. Så för 

ske om särskilua omstlindighe1er föreligger. Det kan hiir vara fråga om 

personliga förhållanden sf1som sjukdom, språksvårigheter. hög ålder eller 

liknande. Skiil till bitriidesförordnande kan ocksfl föreligga med hänsyn till 
boets beskaffenhet. 

Även om utskottet - i linje med vad utskottet uttalade i samband med 

att den nuvarande ordningen infördes - hyser viss sympati för den av 

utredningen och motionärerna förordade regleringen, anser utskottet i 

likhet med föredragande statsrådet att principerna bakom nuvarande ord

ning alltjämt har bärkraft. Härtill kommer att en utvidgning av möjligheter

na till allmän rättshjlilp i hodelningsärenden otvivelaktigt skulle medföra 

kos:nadsökningar. vilka med tanke på det stora antalet bodelningar kan bli 

betydande. Enligt rättshjälpsutredningen uppgick flr 1973 antalet "bodel

ningstillfallen" till ca 19 000. På angivna skäl och med hänsyn till det 

slatsfinansiella liigct anser sig utskottet inte kunna förorda en lindring av 

gällande regler. 
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Den ordning som infördes i'\r 1976 hör s:'tlunda fä prövas ytterligare i 

praktiken, och förnyade överväganden av frägan om en utvidgning av 

riittshjiilpsförmänerna vid hodelning hör göras i samhand med den kom

mande översyn av rättshjälpssystemet som utskottet i det föregående 

uttalat sig för. Enligt utskottets synsätt är det angeliiget att en förhiittring 

kan il.stad kommas si\. snart de samhällsekonomiska resurserna medger det. 

Vad utskottet nu i anledning av motionerna 2177 och 2185 uttalat om 

riittshjiilpsförmfmcrna vid bodelning bör riksdagen som sin mening ge 

regeringen till kiinna. 

Nedsii1111i11g och C'.fie1-g({1 ar rii11shjiilp.1·argifi 111. 111. 

Som tidigare angetts skall vid allmän rättshjälp den rättssökande sjiilv 

efter förmaga hidra till kostnaderna för riittshjälpcn enligt vissa normer. 

Dessa innehiir hl. a. att hidragsskyldigheten hcgriinsas genom ett system 

med maximibelopp för kostnadsbidraget. Maximibeloppet besliims med 

hänsyn till den riittssökandes betalningsförmi'\ga. För personer med en 

beriiknad 11.rsinkornst, som inte överstiger ett belopp motsvarande tre 

gi\.nger hasheloppcl för oktohcr rni\.nad året innan riittshjiilp hegiirs. utgör 

maximihcloppct 1/125 av hasbcloppet. jämnat till närmast liigre tiotal kr. 

(grundavgiften). För rättssökande som tillhör denna ekonomiskt siimsl 

ställda grupp får hidragsskyldigheten nedsättas eller efterges om särskilda 

skäl föreligger ( 12 * rättshjälpslagen ). 

På motsvarande siitt kan kostnad för rädgivning nedsättas eller eftergcs 

om siirskilda skäl föreligger (47 * rättshjiilpslagen). 

Som en siirskild anledning till att också de mindre bemedlade i princip 

skall bidra till rättshjälpskostnaden angavs under förarhetena till rätts

hjälpslagen att de riittssökande med en sådan ordning utnyttjar rättshjälps

organisationen hara i fall där ett verkligt behov av rättshjiilp föreligger. 

Samtidigt uttalades att hcstämmelserna om nedsiittning eller eftergift 

borde ge utrymme för en relativt vidsträckt handlingsfrihet. 

Domstols verket har meddelat anvisningar för riittshjälpsnämnderna när 

det giiller frågan om nedsättning och eftergift av grundavgift. I anvisningar

na för f1r 1979 uttalas bl. a. följande. Eftergift av avgift bör i forsla hand ske 

när den rättssökande saknar inkomst. vilket kan vara fallet i fråga om t. ex. 

hemmamakar. studerande m. tl. Avgift bör i allmänhet nedsättas till avgif

tens halva helopp. Nedsättning hör inte komma i fråga om den rättssö

kandes ekonomiska förhållanden motsvarar en heriiknad f1rsinkomst av 

omkring 30 000 kr. 

Riittshjiilpsutredningen har undersökt rättshjälpsniimndernas praxis när 

det giiller nedsiittning av kostnadsbidrag. Enligt undersökningen hade 

kostnadsbidraget eftergetts helt i 37 .9 procent av ärendena och satts ned 

till hiilften i 5.1 procent av ärendena. 

I propositionen föreslf1s vissa ändringar i reglerna om bestämmande av 

kostnadsbidrag och i fråga om rådgivningsinstitutet. Ändringarna innchiir 
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bl. a. att termen kostnadsbidrag. som v::'tllat missförstånd, ersätts med 

termen riittshjiilpsavgift och att grundavgiften bestiims till I procent av 

basbeloppet. I frflga om rfldgivning innebiir ändringarna som förut sagts 

bl. a. att avgiften för r:'ldgivning stiills i relation till tidsåtgången. Ingen 

saklig iindring föreslf1s av den nuvarande lagregleringen av möjligheterna 

till nedsiittning och eftergift av riittshjiilpsavgift eller avgift för rfldgivning. 

I anslutning till de föreslagna iindringarna uttalar föredragande statsrå

det emellertid att han med hänsyn till kostnadsutvecklingen och till de 

resurser som är tillgiingliga finner det motiverat med en viss restriktivitet 

när det giiller att medge nedsättning eller eftergift. En tillämpning som 

innebiir nedsiittning eller eftergift i mer iin 40 procent av alla ärenden synes 

honom stil i mindre god överensstämmelse med lagen. Enligt föredragande 

statsr:'ldet bör diirför mer skärpta riktlinjer tillämpas iin f. n., och anvis

ningar till stöd för tilliimpningen bör meddelas av domstolsverket. Före

dragande statsr:'ldet tilliigger att de skiirpta riktlinjerna självfallet inte f:'lr 

innebiira att människor i sm:'I ekonomiska omstiindighetcr hindras fr:'ln att 

fä allmän riittshjälp. När det gäller att sätta ned eller efterge r:'ldgivningsav

giften anser föredragande statsrådet att man liksom i fråga om riittshjiilps

avgiften i fortsättningen hör vara mera 1\terhållsam iin f. n. 

I motionen 2183 uttalas att utrymme saknas för en s:'ldan skärpning av 

riktlinjerna som J'öredragande statsrådet förordat. Motionärerna yrkar att 

riksdagen skall uttala att de nuvarande riktlinjerna i princip bör behållas 

oföriind rade. 

Niir det giiller möjligheterna till nedsiittning och eftergift av rii.ttshjiilps

avgift och avgift för rådgivning saknas enligt utskottets mening anledning 

att gå ifrän den i samband med riittshjii.lpsreformen uttalade tanken att 

skyldigheten att betala avgift har en preventiv effekt. Liksom föredragande 

statsrådet anser utskottet att det också av kostnadsskäl är motiverat med 

en viss restriktivitet i fråga om nedsättning eller eftergift. Hiirjiimte finns 

en siirskild anledning att nu beakta vikten av kostnadskontroll i systemet. 

Utskottet syftar på att uppgiften att besluta om nedsättning eller eftergift 

av riittshjiilpsavgift till följd av andra i detta lagstiftningsiirende aktuella 

lindringar i betydligt högre grad än hittills kommer att åvila den advokat 

eller hitriiJande jurist pt\ advokatbyrå som meddelar rättshjälpen. 

Som föredragande statsrådet anför kan kontrollen av den riittssökandes 

uppgifter om årsinkomst ske genom en jämförelse med den sjukpenning

grundande inkomsten enligt lagen om allmiin försiikring. En praktisk möj

lighet hiirvidlag är att den rättssökande vid besök hos biträdet företer sitt 

förs:ikringsbesked. Av betydelse iir också att det görs klart för den sökan

de att uppgifterna lämnas under straff ansvar samt att felaktiga upplysning

ar kan leda till förlust av riittshjälpsförmånen. Den anvisade vägen ger 

enligt utskottets mening möjligheter att begränsa kostnadsutvecklingen 

samtidigt som angeliigna rättvisesynpunkter kan tillgodoses. I linje med 

motionärernas önskemt\1 vill utskottet i likhet med föredragande statsrådet 

5 Riksdagen 1978/79. 7 sam/. Nr 30 
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understryka att den praktiska tillämpningen sjiilvfallet inte för leda till att 

människor i smi't ekonomiska omständigheter förhindras att erhålla riitts

hjiilp. Hit hör naturligtvis bl. a. den i motionen nämnda gruppen folkpen

sioniirer som utöver folkpension uppbär endast pensionstillskott och kom

munalt bostadstillägg. 

Utskottet utgflr frfln att vad utskottet hiir i anslutning till motionen 

uttalat kommer att beaktas vid den praktiska tillämpningen utan något 

särskilt initiativ frfln riksdagens sida. 

I detta sammanhang vill utskottet tillägga att den mera omfattande 

frågan om utformningen av systemet för den enskildes bidrag till kostna

derna i stort är ett spörsmål som kan komma att ingå i den av utskottet i det 

föregät.:ndc förordade översynen. Hiirvid kan det bli aktuellt att frfln admi

nistrativa synpunkter överviiga bl. a. om - för de ekonomiskt sämst ställda 

grupperna - grundavgiften bör krävas i alla liigen. Vid en ändrad reglering 

i detta hänseende k<m det också fiirtjiina övervägas om en annan ordning 

bör gälla i frflga om nedsättning och eftergift av rättshjälpsavgift och avgift 

för rådgivning. 

Med dessa uttalanden avstyrker utskottet bifall till motionen 2183. 

Avslutningsvis vill utskottet något uppehålla sig vid den i detta avsnitt 

berörda befogenheten för domstolsverket att meddela anvisningar till stöd 

för tillämpningen av olika bestämmelser i rättshjälpslagen. 

I anslutning till att rättshjälpsreformcn genomfördes uttalades att cen

tralmyndigheten för riittshjälpen (domstolsverket) borde kunna meddela 

direktiv och anvisningar för rättshjiilpsnämndernas kostnadsprövning och 

prövning av frågor om kostnadsbidrag. Aven i övrigt borde det. enligt vad 

som th'l uttalades. vara en viktig uppgift för centralmyndigheten att genom 

direktiv och anvisningar till riittshjiilpsnämnderna sörja för en riktig och 

enhetlig riittstillämpning (prop. 1972: 4 s. 296). 

Genom l'örslagen i den föreliggande propositionen tilHiggs regeringen 

befogenhet att meddela närmare föreskrifter för beräkning av den riittssö

kandes ekonomiska förhållanden och för beräkning av maximibelopp för 

rättshjälpsavgift (6 och 11 *~ rättshjälpslagen). Enligt lagrummen skall 

samma befogenhet efter regeringens bemyndigande kunna tillkomma dom

stols verket. 

Som framgått av det föregående innebär den förestående reformen bl. a. 

att i stor utstriickning beslutsbefogenheter flyttas frän riittshjälpsnämn

dcrna till andra organ. bl. a. domstolar. Med hiinsyn till domstolarnas 

sjiiJvsfUndiga ställning hör i delta sammanhang konstateras följande. 

befogenheten enligt de nyss nämnda lagrummen innebär riitt att meddela 

föreskrifter ocksi\ för domstolarna i de hänseenden som niimns i paragra

ferna. Domstolsverkcts hittillsvarande befogenhet att meddela direktiv 

och anvisningar har inte haft avseende på domstolarna. Detta står i över

ensstfönmelsc med vad som uttalades i samband med att riktlinjerna för en 

ny domstolsförvaltning drogs upp (se JuU 1975: I s. 13). I linje med vad då 
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uttalades bör nu understrykas vikten av att domstolsverket vid utövandet 

av sina uppgifter på riittshjiilpsområdet har att iaktta principen om domsto

larnas grundlagsfästa sjiilvstiindighet vid fullgörandet av de dömande och 

rättstillämpande uppgifterna. Det anförda bi.ir enligt utskottets mening 

beaktas vid utövandet av riittcn enligt 6 och 11 ** riittshjiilpslagen att 

meddela föreskrifter. 

Riittsl!iii/p i ange/iige11he1 so111 helw11dlas 1110111 riket 

I fri'lga om angelägenheter som inte prövas eller pi\ annat siitl behandlas 

här i landet gäller vissa inskränkningar i möjligheterna att fri allmiin riitts

hjälp. Som villkor giiller hiir - utöver de allmiinna kraven att behov av 

bistånd och befogat intresse av sakprövning skall föreligga - bl. a. att 

särskilda skäl för riittshjiilp skall vara för handen (8 * första stycket I 

rättshjiilpslagen). I propositionen föreslås inte några sakliga iindringar i 

lagrummet. 

I motionen 1977/78: 287 diskuteras innebörden av rekvisitet "'särskilda 

skiil" med utgfö1gspunkt i ett individuellt fall, beskrivet i JO: s ämbetsbe

rättelse 1975 s. 231-243. 

Omständigheterna i fallet var - sävitt nu iir av intresse - i korthet 
följande. Tvti makar hade i äktenskapet en dotter, född i Förbtmdsrepubli
ken Tyskland år 1971. I mål om äktenskapsskillnad vid tysk domstol 
tillerkiindes hustrun interimistiskt V<~rdnaden om dottern. Mannen begav 
sig kort tid därefter till Sverige med dottern. Senare kom modern till 
Sverige och htimtade dottern från ett barnhem diir denna tillfälligt hade 
placerats. Överliimnandet av dotlern till modern skedde efter beslut av 
tjänsteman pf1 vederbörande socialförvaltnings viignar. Modern avreste 
med dottern till Tyskland. Tjiinstemanncn har av svensk domstol befun
nits ha handlat felaktigt genom att utan mannens medgivande eller erfor
derligt beslut av domstol utliimna barnet till modern. 

År 1974 beviljades mannen allmiin riittshjiilp i angehigenhet rörande 
fullföljd av talan mot en av tysk domstol meddelad dom angf1ende vårdna
den om dottern. Diirefter begiirde mannen att inom ramen för den beviljade 
riittshjiilpen fö i Tyskland mot modern inleda riittegting angående skade
stånd och bättre riitt till lös egendom. I sf1dan rättegång skulle enligt 
mannen omstiindigheter av betydelse för vt1rdnadsfrtlgan komma att prö
vas av domstol. Vederbörande riittshjiilpsnämnd fann mannens begiiran 
avse från det ursprungliga riittshjiilpsiirendet skilda angeliigenheter och 
lämnade framstiillningen utan bifall. Mannen besvärade sig. Domstolsver
ket (besvärsniimnden) fann i heslut tir 1977 att den avsedda talan angående 
skadesttind och biittre riitt till lös egendom mt1slc anses utgöra siirskilda 
angeliigenheter. Sambandet mellan dessa angeHigenheter och den angelii
genhet for vilken riittshjälp beviljats var enligt beslutet inte sådant att den 
beviljade riittshjälpen horde utvidgas enligt mannens yrkande. Inte heller 
förelåg enligt beslutet tillriickliga skiil att bevilja riittshjiilp i de siirskilda 
angelägenheterna. Besviiren liimnades utan bifall. 

Med hiinsyftning pt1 det beskrivna fallet uttalar motioniiren att det skett 

ett riittsövergrepp som samhället formellt har beivrat men vars verkningar 

för fadern i allt viisentligt kvarstår. Vid riittshjiilpslagens reformering mtis-
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te det enligt motioniiren klart framgä att riittshjälp skall kunna utgå gene

riist vid mtil som handHiggs i utlandet om den i Sverige bosatte riittssökan

den blivit försatt i den situation som motiverar rättshjLilpsbehovet av 

pf1visat felaktigt handlande fri\n svensk myndighet. Hemställan i motionen 

mynnar ut i begiiran om tillkiinnagivande av vad i motionen anförs om 

generösare principer för rättshjälp df1 rättshjälpsbehovet uppsti\tt pi\ grund 

av felaktigt myndighctshandlandc. 

Rent generellt vill utskottet med anledning av motionen till en början 

konstatera att det fri\n allmiinna rättssiikerhetssynpunkter framstår som 

sjiilvklart att myndigheterna över lag har en skyldighet att inom ramen för 

giillande författningar bidra till att sliilla till riitta diir det pi\ ett eller annat 

siilt brustit. Detta giiller naturligtvis bi\de inom riittshjiilpssystemet och 

inom samhiillsfiirvaltningen i övrigt. Att ömmande omständigheter - oav

sett hur de uppst;1tt - tillåts inverka på bedömningen av ett iirende är inte 

heller nfigot som iir foimmande för den svenska förvaltningen. Att tyngden 

hos sf1dana omstiindigheter iir siirskilt stor om de har sitt upphov i felaktig 

myndighetsutövning siiger sig självt. Biirkraften i argument av detta slag 

har emellertid sin begriinsning och de för inte leda till att gällande lagar och 

bestämmelser ;'tsidosiitts. 

Det ankommer inte på utskottet att ta stiillning till huruvida i det av 

motioniircn pfitalade fallet riittshjiilp bort utgå eller bisti\nd bort lämnas i 

annan ordning. t. ex. - med tillämpning av internationella överenskom

melser - enligt den i det friimmande landet gällande ordningen. (Jfr 8 * 
sista stycket riittshjiilpslagen.) 

1 sammanhanget vill utskottet uttala, att det vid prövning av ansökan om 

riittshjiilp i iirende som handHiggs utomlands iir av vikt att ägna särskild 

uppmiirksamhet åt de skillnader - t. ex. i processtekniskt hiinseende -

som kan föreligga mellan det svenska och det utliindska rättssystemet. 

Hiircfter för konstateras att det utbildat sig en relativt striing praxis i 

frf1ga om att bevilja allmiin riittshjiilp för angelägenheter som prövas utom

lands. Bland de fall i vilka besviirsnämnden beviljat rättshjälp i utlands

iirenden kan urskiljas två grupper. Den ena utgörs av iircnden med ett 

humanitiirt inslag, t. ex. iirenden som giillt skadesti\nd på grund av nazis

tisk förföljelse eller 1\terförening av familjemedlemmar. I den andra grup

pen <1lerfinns iirenden rörande statusfri\gor, dvs. fri\gor om medborgar

skap, iiktcnskapsskillnad. vi\rdnad om barn m. m. Sakens särskilda heskaf

fenhet synes i regel ha varit utslagsgivande niir riittshjälp har beviljats. I 

tkra fall har ockst1 hänvisats till den rättssökandes förhi\llanden. 

I likhet med vad som uttalats tidigare vid riksdagsbehandling av en 

motion angi\cnde riittshjiilp inför Europakommissionen för de mänskliga 

riillighelerna m. m. (JuU 197.'i/76: 17 s. ::!2 och ~4) anser utskotlel att vissa 

avviigningsproblem synes kunna uppkomma i den praktiska tillämpningen 

av den begriinsningsregcl som gäller for utlandsiirenden. Enligt utskottets 

mening bör därför tilliimpningen av begränsningsregeln och andra problem 
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i samband med rättshjälp i ärenden som handläggs utomlands uppmärk

sammas vid den av utskottet i det föregnende förordade översynen av 

riittshjälpssystemet. Vad utskottet nu med anledning av motionen 1977/ 

78: 287 anfört betriiffande översyn av reglerna för rättshjälp i angelägenhet 

som behandlas utom riket bör ges regeringen till känna. 

Riillshjiilp .fi'ir a11siika11 0111 patent 

I motionen 2159 begärs att riksdagen skall vidta sådan ändring i rätts

hjiilpslagen att den blir tillämplig pi\ ansökan om patent. 

Bakom motionsyrkandet ligger ett beslut av besvärsnämnden for rätts

hjälpen i mars 1978. varigenom ansökan om rättshjälp i sådant ärende 

avslogs. I beslutet uttalades bl. a. att den allmänna rättshjälpen är avsedd 

att tillgodose behovet av juridiskt bist:'tnd i rättsliga angeliigenheter. Det 

skulle enligt beslutet strida mot grunderna för rättshjälpslagen att genom 

den allmänna rättshjälpen bekosta teknisk utveckling och beskrivning av 

en uppfinning samt utredning om uppfinningens patenterbarhet. I beslutet 

heter det vidare att ansökan om patent visserligen innehåller rättsliga 

moment men i huvudsak lir av teknisk karakHir och att ärende om ansökan 

om patent diirför inte kan anses vara en sådan rättslig angelägenhet i vilken 

det kan komma i fråga att bevilja rättshjälp. Enligt beslutet bör det behov 

av bistånd som föreligger i dessa ärenden tillgodoses pi\ annat sätt. (Se 

Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1978 s. 188 f.) 

Med anledning av motionen har utskottet frhn styrelsen för teknisk 

utveckling (STU) inhämtat att STU lämnar ett omfattande ekonomiskt 

stöd åt uppfinnare i bl. a. si\dana hänseenden som avses med motionen. 

Stödet ges som s. k. kostnadsfri patenthjälp, som vanligen innefattar att 

STU bekostar utarbetandet av fullständiga patentansökningshandlingar, 

antingen genom arbete vid egen patentavdelning eller genom utläggning av 

arbetet på nägon patentbyri'I. Hjälpen avser vidare avgifter till patentverket 

samt kostnader för sakkunnig hjiilp vid den fortsatta handläggningen av 

patentansökan. Stöd ges också för ansökan om patent i utlandet. Som en 

förutsättning för ekonomiskt stöd frhn STU gäller att STU gjort en positiv 

bedömning av uppfinningens patenterbarhet och realiserharhet. 

Som en allmiin utgångspunkt vid stiillningstagande till motionsspörsmi\

let giiller enligt utskottets mening att rättshjälpens karaktär av social för

mfm gör det nödvändigt all uppställa vissa gränser för rättshjälpslagens 

tilliimpningsomri'lde. Vidare för konstateras att de rent rättsliga inslagen i 

de iirenden det hiir gäller är relativt begränsade. Redan av dessa skäl ställer 

sig utskottet tvekande inför motionärens förslag. Härtill kommer att - som 

framgatt av det föregående - betydande möjligheter synes föreligga att 

utom ramen för rfötshjälpssystemet få behovet av bisti\nd tillgodosett. 

Utskottet anser sig diirfiir inte kunna tillstyrka bifall till motionen 2159. 
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Riillshjiilp ge110111 <~f.frntligt hitriide 

Som angetts i det föregf1cnde kan riiltshjlilp utgå såsom riittshjälp genom 

offentligt bitrfalc i vissa mål och iirenden på förvaltningsområdet (41-45 ** 
riittshjiilpslagen). St1dant bitriide kan flirordnas i vissa i lagen siirskilt 

angivna ärenden som angftr den personliga rörelsefriheten eller integriteten 

huvudsakligen inom mentalsjukvården, nykterhetsvftrden. harnavärden 

och kriminalvården samt pä utHinningslagstiftningens omrf1de. Ersiittning 

till offentligt biträde utgår av allmiinna medel, och den som fäll hjiilp av 

offentligt biträde iir inte :'tterbetalningsskyldig för ersiittningen. 

Enligt den nuvarande regleringen förordnas offentligt bitriide av riitts

hjiilpsnämnd efter ansökan av den som Mgiirden avser eller efter anmiilan 

av den myndighet som handlägger det mål eller iirende vari friigan om 

biträdesförordnande uppkommit. Som en allmiin regel giiller att offentligt 

biträde skall utses om det behövs för tillvaratagande av den enskildes rätt. 

Vid behovsbedömningen skall siirskilt beaktas om i viisentligt hiinseende 

motstridiga sakuppgifter famnats under utredningen eller betydelsefulla 

sakfl.irhållanuen i övrigt är oklara. I frflga om utHiningsiirenden har genom 

lagstiftning som triitt i kraft Jen I juli 1978 infiirts en regel om att vid 

behovsbedömningen riitt till biträde skall presumeras föreligga: i sädana 

iirenden skall bitriide utses om det ej mäste antas att behov av bitriide 

saknas. 
Frägan om förutsättningarna för förordnande av offentligt hitriidc har i 

utskottet aktualiserats motionsviigen vid cl\ flertal tidigare tillfallen (se 

JuU 1975/76: 17 s. 18 f.). Utskottet har därvid uttalat sin förstf1else för 

önskemi1I om en vidare tillämpning av institutet offentligt bitriide. Detta 

har bl. a. gmlt ärcmkn enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk 

värd i vissa fall. som ger utrymme fiir mycket lrmgvariga ingripanden av 

tv~mgsmässig karaktär och avser personer som ofta kan ha särskilda svf1-

righeter att ta till vara sin riitl. Utskottet har hiinvisat till all hithörande 

spörsmal skulle komma all i)vcrvägas av riittshjiilpsutredningen. 

I propositionen föresltts den lindringen i gällande ordning alt fragan om 

förordnande av offentligt biträde i princip skall ligga pf1 den myndighet som 

handlägger del ifrt1gavaramlc mttlet eller iircndet. Med hänsyn till utliin

ningsiirendenas speciella karaktär föreslås d(ick att uppgiften att förordna 

bitriide i dessa ärenden skall ligga kvar hos rältshjälpsnämnd. Vidare skall 

enligt propositionen i ärende hos regeringen beslutsbefogenheten ligga pi1 

chefen för det departement till vilket ärendet hör - med möjlighet för 

departementschefen att delegera beslutsfunktionen 1ill tjänsteman i depar

tementet. Prövning i ärende hos barnavärdsniimnd, social centralniimnd. 

sm:ial distriktsnämnd eller polismyndighet föresläs ske hos länsrättcn. 

Vad gäller förutsättningarna för att förordna offentligt biträde föresli)s i 

propositionen inte några sakliga ändringar. Emellertid hänvisar föredra

gande statsrfidet till att ätcrsti)ende frågor om liberalisering av förutsätt

ningarna för offentligt bitriide - i linje med vad som reuan giillcr för 
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utHinningsärenden -kommer att behandlas i den till innevarande riksmöte 

aviserade propositionen om ny sociallagstiftning m. m. I en i december 

1978 beslutad remiss till lagrådet av förslag om vård utan samtycke inom 

socialtjiinst och sjukvård upptas bl. a. förslag till lindringar i rättshjälpsla

gen i nu berört hiinseende. Ändringarna föreslås i remissen trlida i kraft 

den I januari 1981. 

Utskottet har övervägt tanken att dessa förslag såvitt gäller förutsätt

ningarna för rörordnande av offentligt bitriide redan i förevarande sam

manhang borde upphöjas till lag. Med hänsyn till det samband som här 

rf1der med annan lagstiftning inom det sociala området avstår emellertid 

utskottet fri\n att förorda en s?tdan lösning. 

Förslaget i propositionen om att i princip Oytta beslutsfunktionerna när 

det gäller att förordna offentligt biträde från rättsjälpsnämnd till de organ 

som handlägger det ifrågavarande m1'11et eller ärendet tillstyrks av utskot

tet. Förslaget innebär bl. a. att uppgiften att förordna offentligt biträde 

kommer att åvila i lagen angivna nämnder inom den psykiatriska vården, 

bl. a. utskrivningsnfönnderna. l detta hänseende har utskottet uppmärk

sammat vissa praktiska problem som kan uppstå vid ett genomförande av 

förslagen. Problemen sammanhänger med utskrivningsnämndernas ställ

ning och organisation samt med deras begriinsade kansliresurser (se publi

kationen Socialstyrelsen redovisar 1977: 14. Lag om viss psykiatrisk vård. 

s. 238 ff.). Utskottet utgår fr<'111 att de här nämnda spörsmålen ägnas 

uppmiirksamhet under det förberedelsearbete som flterstår innan de nu 

aktuella iindringarna i rättshjälpslagen träder i kraft. Detsamma gäller de 

behov av information till berörda enskilda och beslutsfattare inom den 

psykiatriska vi\rdcn angf1ende möjligheterna till rfötshjälp genom offentligt 

bitriide och lagstiftningens innebörd i övrigt som aktualiseras av de nya 

reglerna. 

Som nyss sagts innebär förslaget i propositionen i denna del också att 

beslutsbefogenheten i ärende hos rt>geringen läggs på chefen för det depar

tement till vilket ärendet hör. Därvid skall departemcntschefen kunna 

delegera beslutsfunktioncn till tjänsteman i departementet. I praktiken 

torde. enligt vad föredragande statsrttdet anför. uppgifterna normalt kom

ma att delegeras. 

I motionen 2 185 framställs önskemål om att riksdagen skall bestämma 

att beslutsbefogenheten i dessa ärenden skall ankomma pil expcditionsche

fcn i vederbörande departement. Motionärerna stöder sig härvidlag på 

uttalanden av lagrr1det. Dessa innebär i huvudsak att det av allmänna 

konstitutionella skäl bör undvikas att enskilt statsrt1d ges särskilda upp

gifter: regeringsärenden skall ju avgöras genom kollektivt beslutande inom 

regeringen. Motionärerna pekar ocksfi liksom lagrådet på att det inger 

betänkligheter att låta statsråds beslut överklagas till en administrativ 

nämnd såsom besvärsnämnden för rättshjälpen, vilket blir fallet med den i 

detta sammanhang föreslagna hesvärsordningen (49 § rättshjälpslagen). 
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Utskottet finner övervägande skäl tala för all den förfauningsmässiga 

regleringen sker i enlighet med de lankegi\ngar som förts fram av motionä

rerna. särskilt som reglerna därigenom skulle komma all stå i överensstäm

melse med den praktiska tillämpning som enligt föredragande statsrådet 

normalt skall gälla. Ifrågavarande lagrum (43 * andra stycket rättshjälpsla

gen) bör jämkas på sätt lagrädet förordat. 

B1'.11111.1Jlmk1io11a ifråga om a/lmiin riill.1Niilp 

Som framgått av det föregående är en av de mest betydelsefulla föränd

ringar i rättshjälpssystemet som nu föreslits spridningen av beslutsfunk

tioner från riiltshjälpsnämnd till de organ som handlägger det mäl eller 

ärende vari fritgan om rättshjälp uppkommit. 

När det gäller beviljande av allmän rättshjiilp i mitl eller ärende som är 

anhängigt vid allmänna domstolar. förvaltningsdomstolar eller specialdom

stolar innebär förslaget att beslutsbefogenheten förs över från rällshjälps

nämnd till domstolarna. Med domstol likställs i förevarande sammanhang 

arrende- och hyresnämnd. statens va-nämnd och överexekutor. vilka har 

funktioner som står rättskipningen nära. Kretsen av dessa domstolar och 

domstolsliknande organ anges i en ny bestämmelse. 5 b * rättshjälpslagen. 

Enligt förslaget i propositionen skall dessa organ också fä bestämma 

ersättning i anslutning till rättshjälpen. De tilläggs också andra uppgifter 

inom rättshjälpsområdet. bl. a. såvitt gäller slutregleringsförfarandet och 

förfarandet vid fördelning av kostnader. 

I fråga om ordningen för besvär över beslut i rättshjälpsfrägor föreslås 

att fullföljd skall ske till samma instans som är behörig när det gäller talan 

mot avgörande i huvudsaken (49 * första stycket rällshjälpslagcn). 

Bland de i det nyss nämnda lagrummet uppräknade organen finns allmän 

förvaltningsdomstol. skatteräll. fastighetstaxeringsrätt och lä.nsrätt. Ge

nom lagstiftning som riksdagen nyligen beslutat (prop. 1978/79: 86, JuU '2.7. 

rskr 216) ges de nuvarande länsdomstolarna den samlande beteckningen 

länsräll samtidigt som de förs in under.begreppet allmän förvaltningsdom

stol. Mellankommunala skallerätten kvarstår som skatterätt utanför kret

sen av allmänna förvaltningsdomstolar. Denna lagstiftning. som träder i 

kraft den I juli 1979. föranleder smärre jämkningar i lydelsen av 5 b * 
räushjälpslagen. 

I en till utskottet under ärendets beredning från brottsskadenämnden 

inkommen skrift förordas att nämnden ges behörighet all bevilja räusjälp. 

förordna biträde och tillerkänna biträdet ersällning. 

Utskottet tillstyrker den i propositionen föreslagna spridningen av be

slutsfunktioner frän rättshjälpsnämnd till de i det nyssnämnda lagrummet 

angivna domstolarna och andra myndigheterna. I den nu väckta fri\gan 

huruvida brottsskadcnämnden bör i rättshjälpshänseende pi\ visst sätt 

jämställas med dem råder däremot inom utskottet viss tveksamhet. Vad 

föredragande statsrådet i propositionen (s. 147 och 175) anför om betydcl-
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sen av att begränsa kretsen av organ som tillerkänns de uppgifter det här är 

fråga om samt om sambandet mellan olika åtgärder inom rättshjälpssyste

met anser utskottet tala mot den av nämnden väckta tanken. Utskottet 

avstår därför från att nu förorda nämndens förslag. Enligt utskottets me

ning bör frågan pfi nytt kunna aktualiseras i samband med den översyn av 

systemet som utskottet i det föregående förordat. 

I motionen 2182 kritiseras den i propositionen föreslagna besvärs

ordningen. Under hänvisning till önskemfilet om enhetlig praxis i rätts

hjälpsfrågor förordar motionären att besvär över beslut av de i 5 b ~ 

rättshjälpslagen angivna organen i frågor om beviljande av allmän rätts

hjälp skall fullföljas till besvärsnämnden för rättshjälpen i stället för till 

vederbörande överinstans. 

Utskottet vill instämma i motionärens uppfattning att det är angeläget 

med en enhetlig praxis i beviljandefrågor. I sammanhanget mi'tste emeller

tid beaktas att för de domstolar och domstolsliknande organ det här är 

frfiga om det i rättegångsbalken och annan lagstiftning har lagts fast en 

enhetlig reglering av besvärsordningen. Som föredragande statsrådet anför 

måste det fordras starka skäl att frångå denna ordning beträffande nfigon 

särskild ärendegrupp. Här skall också beaktas att det kan befaras uppstå 

samordningsproblem om rättshjälpsfrågor i ett överklagat mål skulle hand

läggas hos besvärsnämml samtidigt som huvudsaken handläggs i den van

liga överinstansen. Av angivna skäl kan utskottet inte ställa sig bakom 

motionsförslaget utan godtar den i propositionen föreslagna ordningen. 

Med anledning av motionen vill utskottet emellcrtiu understryka vikten av 

att det i anslutning till den nya lagstiftningens ikraftträdan<le och därefter 

sörjs för erforderlig information om rättshjälpslagstiftningens innebörd och 

dess praktiska tillämpning i bl. a. besvärsnämndcn för rättshjälpen. Ut

skottet avstyrker bifall till motionen 2182. 

Vissa 11tred11i11gskost11ader i mål om miljiiskador m. 111. 

I tre motioner aktualiseras olika frfigor angående utredningskostnader 

m. m. i bl. a. mål om miljöskador. 

I motionen 1167 anförs att den enskildes möjligheter att föra talan om 

ersiittning på grund av miljöskador inte är tillfredsstiillande när det gtiller 

möjligheterna till ersättning för kostnader för teknisk hjälp, sakkunnig

utredning m. m. Motionärerna efterlyser enhetliga och för den enskilde 

generösa regler niir det gäller tillvaratagande av hans rätt i mål om miljö

skador. Enligt motionärerna kan arbetet härmed liimpligen samordnas med 

det arbete som hedrivs av utredningen (Ju 1978: 08) om skadestånd vid 

miljöskador. Motionsyrkandet innefattar begäran om översyn av rätte

gfingskostnads- och rättshjiilpsreglerna i mål om miljöskador med sikte på 

att förbättra den enskildes möjligheter att med tekniskt biträde föra talan 

om ersiittning för sfidana skador. 

6 Riksdagen 1978/79. 7 sam/. Nr 30 
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I motionen 2176 hemställs om sådan lindring i rlillshjälpslagen att erslitt

ning kan liimnas till tekniskt och annat sakkunnigt biträde i miljömal. 

I motionen 2179 pf1pekas all nuvarande regler ibland kan leda till obalans 

mellan parterna så att den svagare parten i en process hindras från all 

företa utredning som han finner nödvändig för att styrka sin talan. Mot 

denna bakgrund begärs i motionen att riksdagen skall avsl:i i propositionen 

föreslagna regler angående kostnaderna för privat sakkunnig samt i detta 

h~inseende besluta i enlighet med vad rättshjälpsutredningen föreslagit. 
Allmiin rällshjälp omfattar kostnad för nödvändig utredning i angelägen

het som kan komma under prövning av allmän domstol och vissa andra 

domstolar eller som skall prövas av skiljemän. Innan talan väckts beslutar 

bitriidct - om sädant förordnats - om vilken utredning som skall inhäm

tas. Saknas biträde ligger avgörandet hos rällshjälpsnämnden. som också 

bestlimmer ersättning flt den som medverkat vid utredningen (25 ~ rälls

hjlilpslagen). Den som medverkat vid sådan utredning anses vara berätti

gad till ersiiltning även för eget arbete (arvode). 

Niir det gii!ler kostnad för bevisning vid domstol, dvs. sedan saken förts 

inför riilta, skiljs mellan offentlig sakkunnig, som utsetts av rätten, och 

privat sakkunnig. vars arbete parten själv åberopar i rättegången. Ersätt

ning till offentlig sakkunnig - som ej är myndighet. tjänsteman e. d. -

skall enligt bestämmelser i rättegångsbalken omfatta kostnader för uppdra

gets fullgörande, ersättning för arbete (arvode) och tidsspillan. Den rätts

sökandes kostnader av detta slag ingår bland förmånerna vid allmän rätts

hjiilp. Privat sakkunnig behandlas enligt reglerna i rättegfmgsbalken i hu

vudsak som vittne. Detta gäller bl. a. i ersällningshiinseende. Enligt be

stämmelserna i riittegängsbalken kan domstolen bestfönma crsiillning ät 

privat sakkunnig enbart för resa. uppehälle och tidsspillan i samband med 

inst1.illelse men däremot inte för utfört arbete (arvode). De enligt rätte

gängsbalken erslittningsgilla kostnaderna ingår bland förmänerna vid all

miin riittshjälp. Detta gäller däremot inte ersättning för arvode, eftersom 

erslittning enligt riittshjälpssystemet utgår enbart i den omfattning ersätt

ning kan utgå enligt riittegtmgsbalken. Vad part utgett i ersättning till privat 

sakkunnig kan däremot i förhållande till motparten göras gällande som 

riitteg<'mgskostnad enligt rättegängsbalkens allmänna regler om rättegängs

kostnad. 
Det förhållandet all den som medverkat vid utredning i utomprocessuell 

angelägenhet kan fä ersättning för arbete medan privat sakkunnig ersiitts 

enligt vad som giiller för vittne har ansetts leda till obalans mellan parterna 

i processen. 

Rättshjälpsutredningen har i detta hänseende föreslagit en jämkad regle

ring som bl. a. innebär följande. Biträde fär alltid besluta om sakkunnig

utredning av enklare beskaffenhet oavsett om ärendet är anhängigt vid 

någon myndighet eller ej. Om den behövliga utredningen iir mer kost

nadskrävande måste bitriidet inhämta tillstånd till utredningen. I det utom-
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processuella skedet prövas tillståndsfrågan av rättshjälpsniimnd. Har sa

ken anhängiggjorts vid domstol (eller motsvarande) skall tillständspröv

ningen ligga på domstolen. 

Enligt vad föredragande statsrådet utttalar i propositionen är det befogat 

med en ändring av reglerna om ersättning till privat sakkunnig inom rätts

hjälpssystemet. Han hänvisar till att reglerna ibland onekligen kan leda till 

bristande balans mellan parterna. Han pekar också pi\ att den nuvarande 

tillämpningen av reglerna om utomprocessuell utredning visat att en effek

tivare kostnadskontroll iir påkallad. Föredragande statsrådet tar emellertid 

inte upp riittshjälpsutredningens förslag. Han hänvisar härvidlag till att den 

påtalade obalansen i de utomprocessuella fallen inte skulle bli undanröjd 

med den ordning som utredningen föreslagit. Han pekar också pi\ att 

resultatet av det arbete som pågår inom rättegångsutredningen (Ju 

1977: 06), vilket bl. a. gäller reglerna om bevisning, kan föranleda ändring

ar i reglerna om sakkunnigbevisning. Under hänvisning härtill bör enligt 

föredragande statsrådet inte vidtas några sakliga ändringar i den nuvarande 

regleringen beträffande kostnader för privat sakkunnig. Parts behov av 

inomprocessuell sakkunnigutredning bör sålunda alltjämt tillgodoses ge

nom möjligheten till offentlig sakkunnig. Däremot föreslås - bl. a. av 

kostnadsskäl - att den nuvarande befogenheten för biträde att i det utom

processuella skedet förordna om utredning begränsas till att avse utredning 

av mindre omfattning, såsom läkarintyg, värderingsintyg och liknande. I 

övrigt skall beslutsbefogenheten ligga på rättshjälpsnämnd. Förslag till 

ändrade regler i detta hänseende upptas i 25 * rättshjälpslagen. 

På de av föredragande statsrådet anförda skälen godtar utskottet den i 

propositionen sålunda föreslagna ordningen som står i överensstämmelse 

med uttalanden under förarbetena till rättshjälpslagen (prop. 1972: 4 s. 

259). Det sagda innebär att utskottet inte kan ställa sig bakom önskemålet i 

motionen 2179 om att riksdagen nu beslutar om ändrade regler vad gäller 

kostnader för privat sakkunnig. 
I fråga om spörsmålet i motionen 2176 om ersi\ttning enligt rättshjiilps

systemet för tekniskt och annat sakkunnigt biträde vill utskottet erinra om 

att redan enligt nuvarande ordning det (juridiska) bitriide som förordnats 

enligt ril!tshjälpslagen för den riittssökande anses vara i viss utsträckning 

berättigad till ersättning för tekniskt biträde som han anlitat i målet. I likhet 

med föredragande statsrådet anser utskottet att frågan om en utvidgning av 

denna rätt, främst av kostnadsskl\I, inte hör tas upp i förevarande samman

hang. 

Som framgätt av det föregående och som också anges i motionen 1167 iir 

de i detta avsnitt behandlade frågorna - sedda frän en vidare synpunkt -

inte begränsade till rättshjälpslagens tillämpningsområde. Grundläggande 

regler ges i rättegångsbalkcn. Särskilda regler finns i annan lagstiftning för 

mål om ersättning för miljöskador och liknande. Olika regler rörande 

ersättning för miljöskador är som anges i motionen 1167 under översyn av 
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utredningen (Ju 1978: 08) om skadesttrnd vid miljöskador. Utredningen har 

bl. a. att undersöka om det krav på bevisning om samband mellan skada 

och skadegörande handling som normalt gäller inom skadeståndsrätten bör 

tilliimpas fullt ut i fråga om samtliga miljöskador. I utredningsuppdraget 

ingår också olika processuella frågor. Den av föredragande statsrådet i 

detta sammanhang nämnda rättegångsutredningen (Ju 1977: 06) kommer 

att överväga olika regler om ersättning för bevisning och fördelning av 

rättegång~kostnader. Vattenlagsutredningen har i sitt betänkande (SOU 

1977: 27)
1
Revision av vattenlagen, Del 4, övervägt frågan om sakägares rätt 

till ersättning för kostnader i mål enligt vattenlagen. 

I linje med vad som uttalas i motionerna 1167, 2176 och 2179 anser 

utskottet att regleringen av de frågor som aktualiseras i motionerna. också 

efter genomförandet av de nu förestående ändringarna i dittshjälpslagen, i 

vissa hlinseenden får anses mindre tillfredsställande. Bl. a. råder viss oen

hetlighet mellan olika rättsområden, och alltjämt kommer att kvarstå en 

risk för obalans mellan parter med olika förutsättningar. När det gäller 

reglerna om ersättning för utredningskostnader av här aktuellt slag bör 

därför enligt utskottets mening komma till stånd en ytterligare översyn 

som också berör lagstiftningen utanför rättshjälpsomrädet. Det bör överlå

tas åt regeringen att avgöra om översynen bör ske i anslutning till rättc

gångsutredningens arbete, i anslutning till arbetet inom utredningen om 

skadestånd vid miljöskador eller i annan ordning. Vad utskottet nu med 

anledning av motionerna anfört om översyn av reglerna om ersättning för 

vissa utredningskostnader bör ges regeringen till känna. 

Antalet riittshjiilpsniimnder och deras lokalisering 

I den nuvarande ordningen ankommer det på rättshjälpsnämhd att fatta 

de grundläggande besluten enligt rättshjälpslagen. Nämnden prövar ansö

kan om allmlin rättshjälp, förordnar biträde och fastställer i vissa fall 

ersättning till biträdet. Nämnden prövar också om beviljad rättshjälp skall 

upphöra samt handhar frågor som sammanhänger med kostnadsbidrags

systemet. Vidare ankommer det på rättshjälpsnämnden bl. a. att förordna 

offentligt biträde och bestämma ersättning till sådant biträde. 

Det finns sex rättshjälpsnämnder, nlimligen i Stockholm, Jönköping, 

Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Nämndernas verksamhetsområ

den bestäms av regeringen. De sammanfaller med hovrätternas domsomrä

den. Nämndernas kanslier ingår som organisatoriska enheter i de olika 

hovrätterna. Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lag

faren och erfaren i domarvärv, samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall 

två vara advokater som är verksamma inom nämndens verksamhetsomrä

de. Den ene av advokaterna skall vara anställd på allmän advokatbyrå och 

den andre skall vara enskilt verksam. 

Mot bakgrund av den förordade utspridningen av beslutsfunktioner från 

rättshjälpsnämnd till bl. a. advokater, domstolar och andra organ fann 
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rättshjälpsutrcdningen att vissa rättshjälpsnämnder skulle rn för litet 

arbetsunderlag för att kunna besti:'I. Inom utredningen yppades olika me

ningar om hur m1'111ga nämnder som borde finnas i framtiden och var de 

horde ha kansliort. 
Under iirendets beredning i justitiedepartementet har gjorts olika under

sökningar för att belysa vilka verkningar de i övrigt föreslagna ändringarna 

inom rättshjälpssystemet kan ha i fråga om rättshjälpsnämndernas arbete. 
Undersökningarna har bl. a. gällt förändringar av antalet ärenden vid 

rättshjälpsniimnderna och fördelningen av arbetsinsatser mellan olika 

ärendegrupper. Beräkningar har också gjorts av hur bortfallet av arbets

uppgifter kan inverka på personalbehovet. I fråga om dimensioneringen 

och lokaliseringen av nämnderna gör föredragande statsrådet följande 

överviiganden. 

Erfarenheterna av verksamheten vid de nuvarande rättshjiilpsnämn

derna visar enligt föredragande statsrådet att dessa ej för vara alltför små 

om verksamheten skall kunna bedrivas rationellt. Nämnderna bör vidare 

vara så stora att vikariatsfrågor och liknande frågor normalt kan lösas inom 

myndigheten. Om antalet rättshjälpsnämnder hålls lågt främjas enligt före

dragande statsrådet också enhetlig praxis i de rättshjälpsfrågor som kom

mer att ligga kvar på nämnderna. Att en minskning av antalet nämnder 

medför att de kvarvarande nämndernas lokal- och personkännedom blir 

mindre fär enligt hans mening accepteras. 

Det anförda bör enligt föredragande statsrådets uppfattning leda till att 

man i fortsättningen har två rättshjälpsnämnder. Den ena bör förläggas till 

Stockholm och den andra till Jönköping. Nämnderna bör göras till admini

strativt fristående myndigheter som blir direkt underställda domstolsver

ket. 
Frågan om rättshjälpsnämndernas antal och lokalisering har tagits upp i 

ett stort antal motioner (motionerna 2168, 2169, 2173-2175, 2178, 2181, 

2185 och 2191). I några av dem förordas att antalet nämnder bestäms till 

fyra. I en motion föreslås tre och i en annan motion två nämnder. I fråga 

om lokaliseringsorter förordas Malmö i fem motioner, Sundsvall i fyra 

motioner och Göteborg i tre motioner. Stockholm föreslås i tvi\ motioner 
och Jönköping i en. 

I motionerna anförs olika skäl för yrkandena om avvikelse från förslaget 

i propositionen. Det anförs regionalpolitiska skäl, hänsyn till personalen 

och rent lokalmässiga skäl. Vidare framhålls vikten av att allmänhetens 

möjligheter till kontakt och personliga besök inte försiimras, särskilt när 

det gäller invandrarrika regioner. Som andra skäl anförs intresset av att 

lekmannainflytandet i systemet inte minskar och vikten av att nämnderna 

behåller sin person- och lokalkännedom; det sistnämnda är av betydelse 

vid förordnande av biträde som inte är advokat eller biträdande jurist på 

advokatbyrå. Vidare anförs att domstolsverkets lokalisering i Jönköping 

inte är ett motiv för att förlägga en rättshjälpsnämnd där. Det anses också 
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mindre viil motiverat all Higga ned rättshjiilpsnämnden i Göteborg som iir 

den niist största i landet. 

I likhet med föredragande statsrådet anser utskottet att de nu föresti\.en

de reformerna av rättshjälpssystemet bör leda till en minskning av antalet 

riillshji\lpsnämnder. Utskottet delar också. föredragande statsrådets upp

fällning att nämnderna inte fär vara si\ små att verksamheten inte kan 

bedrivas rationellt. Vid bedömningen av hur stor minskningen av antalet 

niimnder bör göras har utskottet särskilt uppmärksammat vikten av att 

nämnderna i så stor utsträckning som möjligt fär behälla sin person- och 

lokalkiinnedom. Av betydelse är enligt utskottets mening också att man 

vidmakthaller s:'.I myl:kel som möjligt av lekmannainflytandet i systemet. 

Vid en sammanvägning av olika omständigheter har utskottet stannat för 

att förorda en nedskärning av antalet nämnder till fyra. Med beaktande av 

bl. a. s:'.ldana omsliindigheter som nyss anförts och med hänsyn till intres

set av att ästadkomma en geografiskt någorlunda jämn fördelning över 

landet har utskottet kommit fram till att de fyra nämnderna bör förläggas 

till Stoåholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall. 
Utskollel ansluter sig till föredragande statsrådets tanke att rättshjälps

niimnderna i fortsällningen skall vara helt fristående myndigheter. Mol 

bakgrund av utskottets ställningstagande i det föregående bör emellertid i 

del fortsatta arbetet på genomförandet av omorganisationen övervägas i 

vilken utslriil:kning det kan vara liimpligt all rättshjälpsnämnd likväl i 

administrativt hänseende bör ha viss anknytning till hovrätt. På samma 

siitt rnr överviigas den lämpliga omfattningen av rättshjälpsniimndernas 

verksamhetsomrf1den. 

Vad utskottet nu under tillstyrkande av bifall till hiir behandlade yrkan

den i motionerna 2168, 2169, 2174, 2175, 2178. 2185 och 2191 samt med 

anledning av motionerna 2173 och 218 I utlalal om rätlshjiilpsnämndernas 

antal och lokalisering bör ges regeringen till känna. 

Ö1Tiga fi·ägor 

Som nyss angetts består riillshjälpsnämnd bl. a. av två advokater, en 

anställd på allmiin advokatbyrå och en enskilt verksam. Bestiimmelse 

hiirom ges i 4 * riittshjälpslagen. För prövning av besvär mot rättshjälps

nämnds eller annan förvaltningsmyndighets beslut enligt rättshjälpslagen 

finns si\som berörts i det föregående en särskild besvärsnämnd inom dom

slolsverket. Bestämmelser i detta hänseende finns i 49 * rättshjiilpslagen 

och i 7 *förordningen ( 1975: 506) med instruktion för domstols verket. 

I propositionen förordas all besvärsnämnden görs till en fristående myn

dighet och ges namnet besviirsnämnden för rättshjälpen. I anslutning här

till föreslås att regler om nämnden las in i rättshjälpslagen i ett nytt lagrum, 

5 a *· I bestämmelsen anges bl. a. att två av nämndens ledamöter skall vara 

advokater. Närmare föreskrifter om advokatinslaget fär enligt föredragan

de statsrådet meddelas av regeringen. För enhetlighetens skull föreslår 
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föreuragande statsrl'luet att uen nuvarande särskilda föreskriften i 4 * 
riittshjiilpslagen om advokatinslaget i rättshjälpsniimnd 1inuras i överens

stämmelse med vad han föreslår betriiffanue 5 a * riittshjlilpslagen. 

r enlighet meu ett förslag av lagrttdet förordas i motionen 2185 att i 

staugandet om riittshjiilpsnämnds sammansättning den nuvarande före

skriften om advokaternas fördelning pt1 allmiin advokatbyrtt och enskild 

verksamhet behälls samtiuigt som motsvarande föreskrift införs i stadgan

uet om besviirsniimnden för riittshjälpen. 

Enligt utskottets mening saknas anleuning att ändra föreskriften om att 

av de t vä advokaterna i rättshjälpsniimnd en skall vara anstiilld pf1 allmän 

advokatbyrt1 och en enskilt verksam. Någon ändring i det avseende som 

föreskriften reglerar synes inte vara avsedd (jfr prop. s. 195). Vid detta 

förh<'tllande bör för enhetlighetens skull motsvarande föreskrift ges i stad

ganuet om besvlirsniimnden för rättshjälpen. Meu bifall till motionen 2185 i 

denna del förordar därför utskottet den jämkning av 4 och 5 a ** riitts

hjiilpslagcn som framgår av utskottets hemställan nedan. 

I propositionen föresltis att en representant för det allmänna hör fä 

möjlighet att fullfölja talan mot beslut i rättshjiilpsfrftgor. Denna taleriilt 

bör enligt föredragande statsrädet Higgas pti domstols verket. Uestiimmclser 

i ämnet upptas i ett nytt lagrum. 49 a * rättshjälpslagen. 

I motionen 2185 kritiseras tanken att uet allmiinnas taleditt skall utövas 

av domstols verket; rätten biir fiirliiggas till ett särskilt organ. t. ex. justitie

kanslern eller ett allmiint ombud. Motionsönskemälet bygger pf1 uttalanuen 

av lagrf1det. Enligt yrkandet i motionen i denna del hör riksdagen besluta 

att det allmiinnas taleriill i fn'1ga om rättshjälp skall ankomma pa annat 

organ iin domstolsverket. 

Den ordning för utövanue av det allmännas taleriitt i riitlshjiilpsi"irenden 

som föreslås i propositionen unsluter nära till uen ordning ptl socialför

säkringens omrf1de som giiller sedan uen I januari 1979 (prop. 1977/78: 20. 
SflJ 1.5. rskr I U: jfr SFS 1978: 508). Enligt denna ordning har riksförsiik

ringsverket givits en mera renodlad inriktning pl'I centrala lednings- och 

tillsynsfunktioner samtidigt som verket tillagts funktionen att föra det 

allmiinnas talan i socialförsiikringsärenden. För denna funktion har inrät

tats en slirskild enhet inom verket. De tjänstemiin som på denna enhet 

handlägger besviirsfri'lgor intar enligt utskottets uppfattning en stlillning i 

förhållande till verksledningen som motsvarar den som enligt den föreva

rande propositionen avses tillkomma de tjänstemiin som inom domstols

verket skall handlägga motsvarande frågor inom rättshjälpsområdet. Den 

berörda ordningen pi'l socialförsiikringsomri\.det godtogs under lagråds

granskningen och liimnades utan erinran av riksdagen. Som föredragande 

stutsrf1det anför kan hehövlig självständighet för ifrågavarande tjänstemän 

inom domstols verket vinnas genom att de i besvärsfrågor blir direkt under

ställda verkets styrelse och generaldirektör. Under hänvisning till det 

anförua godtar utskottet den i propositionen föreslagna regleringen och 

avstyrker bifall till motionen 2185 i här behandlad del. 
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I det nyss berörda förslaget till 49 a * rättshjiilpslagen ges i sista stycket 

en föreskrift rörande verkningarna av att beslut om rättshjälp undanröjs 

efter överklagande. Den som haft rättshjlilpen skall i sådant fall som regel 

sjLilv bära kostnaderna för denna. Föreligger särskilda skäl. för dock för

ordnas att kostnaderna eller del dlirav skall betalas av statsverket. Som 

motivering för undantagsbestämmelsen anförs i specialmotiveringen att 
billigheten i vissa fall kan kräva att den rättssökandes ansvar för kostnaden 

begränsas. Har frågan om beviljande av rättshjälp varit tveksam bör enligt 

specialmotiveringen staten i allmänhet stf1 för kostnaderna. 

Föreskriften i paragrafens sista stycke är enligt sin lydelse tillämplig 

bl. a. pft beslut om rättshjälp genom offentligt bitriide. Enligt utskottets 

mening bör undantagsbest~immelsen när det gäller denna form av rättshjälp 

kunna tillämpas ej alltför restriktivt. Detta bör siirskilt gälla när r[ittshjiil

pen lämnats person med särskilda svårigheter all ta till vara sin riitt såsom 

ofta torde vara fallet när det varit fråga om rättshjälp inom det psykiatriska 

v;'irdområdet. 

I motionen 2180 hemsfalls att riksdagen hos regeringen begär en snabb 

utredning av möjligheten att genom tillskapande av lätt ifyll bara blanketter 

och förbättrad myndighetsservice göra rättshjälp till biträdeskostnad onö

dig i många fall. Motionären hänvisar till att biträde normalt inte fär 

förordnas i tvist enligt lagen om riHtegången i tvistemål om mindre värden, 

eftersom den rättssökande anses kunna klara sig utan biträdeshjälp och vid 

behov fär hjälp av tjänsteman vid rätten bl. a. för att upprätta stämnings

ansökan. Enligt motionären borde ett liknande system kunna införas bl. a. 

vid vissa gemensamma ansökningar om äktenskapsskillnad; härigenom 

skulle samhällets kostnader för rättshjälpen kunna nedbringas. 

Utskottet ställer sig positivt till de tankar som motionären framför och 

anser att uppslagen är värda att prövas närmare. Enligt utskottets mening 

bör denna prövning Himpligen anförtros riittegångsutredningen. Vad ut

skottet sålunda med anledning av motionen 2180 anfört om vissa förenk

lingar i rättegångsförfarandct bör ges regeringen till känna. 

De i propositionen framlagda lagförslagen föresll\s träda i kraft den I juli 

1979. 

I motionerna 2181, 2184 och 2185 hemställs att ikraftträdandet bestäms 

till den I januari 1980. 

Före ikraftträdandet erfordras som anges av föredragande statsrådet ett 

visst förberedelsearbete. Som också utskottet angett i det föreg:'lendc 

behövs bl. a. en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. Nya 

rutiner bl. a. beträffande ekonomiadministrationen måste tillskapas. Hän

synen till den personal som direkt berörs av organisationsförändringarna 

kriiver också att en viss, icke för kort tidrymd förflyter mellan riksdagens 

beslut i ärendet och tidpunkten för ikraftträdandet. 

Med hänsyn till att riksdagens ställningstagande inte kan förväntas före-
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ligga förrän under senare delen av april månad 1979 bör därför ikraft:rä

dandet uppskjutas. Såsom motionärerna föreslagit bör tidpunkten för 

ikraftträdandet bestämmas till den I januari 1980. 

Mot de delar av förslagen i propositionen som utskottet inte särskilt 

berört i det föregående har utskottet ingen erinran. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen beträffande rättshjälp oberoende av företagsform 

avslär motionen 1978/79: 2190 i denna del (yrkande 2); 

2. att riksdagen beträffande rättshjälp åt näringsidkare med anled

ning av motionen 1978/79: 1173, motionen 1978/79: 2177 i denna 

del (yrkande 2), motionen 1978/79: 2181 i denna del (yrkandena 1 

och 2), motionen 1978/79: 2185 i denna del (yrkande 2) och m"o

tionen 1978/79: 2190 i denna del (yrkande I) 

dels godkänner vad utskottet uttalat beträffande förutsättningar

na för rättshjälp åt näringsidkare. 

dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört 

beträffande förnyade överväganden i fråga om allmän rättshjälp 

åt näringsidkare, 

dels antar 8 § i det genom propositionen 1978/79: 90 framlagda 

förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429); 

3. att riksdagen beträffande riittshjä/psförmånerna l'id bodelning 

med anledning av motionen 1978/79: 2177 i denna del (yrkande I) 

och motionen 1978/79: 2185 i denna del (yrkande 3) som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om för

nyade överväganden i detta hänseende; 
4. att riksdagen beträffande nedsiittning och eftergift av 

rättshjii/psavgift m. m. avslår motionen 1978/79: 2183; 

5. att riksdagen beträffande rättshjälp i angelägenhet som belwnd

las wom riket med anledning av motionen 1977/78: 287 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört i detta 

hänseende; 

6. att riksdagen beträffande rättshjälp för ansökan om patent avslår 

motionen 1978/79: 2159; 

7. att riksdagen beträffande bes/utsbefogenheten i riittshjiilps

ärende hos regeringen med anledning av propositionen samt 

motionen 1978/79: 2185 i denna del (yrkande 4) antar 43 §andra 

stycket i det under 2 ovan angivna lagförslaget med den ändring

en att lagrummet erhåller följande som Utskottets förslag be

tecknade lydelse: 
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Regeringe11.1· ji'irslag Utsko1tet.1· fi'irslag 

43 § andra stycket 

Bitrlide förordnas av den myndig
het som handlägger målet eller 
iirendet. Dock ankommer pröv
ningen 

i ärende hos barnavårdsnämnd, 
soci<tl centralnämnd eller social di
striktsniimnd enligt 41 * 4 pi\ läns
riittcn, 

i ärende som avses i 41 * 6- 10 
eller 16 på riittshjlilpsnämnden, 

i iirende hos polismyndighet en
ligt 41 § 14 pfl liinsrlitten samt 

i annat ärende hos regeringen än 
som avses i 41 * 6-10 eller 16 på 
chefen ji'ir det departement till l'i/
Ål'f iirendet hör eller {Jll tjii11stema11 
.1·0111 departementschefen bestäm
mer. 

Biträde förordnas av den myndig
het som handlägger mfilct eller 
ärendet. Dock ankommer pröv
ningen 

i ärende hos barnavårdsnämnd, 
social centralnämnd eller social di
striktsnämnd enligt 41 * 4 pi\ liins
rlittcn. 

i ärende som avses i 41 § 6-10 
eller 16 på rättshjälpsnfönnden. 

i ärende hos polismyndighet en
ligt 41 * 14 pi\ länsrätten samt 

i annat ärende hos regeringen iin 
som avses i 41 § 6-10 eller 16 pf1 
departe111e11tstjii11stema11 som rege
ringen bestämmer. 

8. att riksdagen beträffande myndigheter somjiimstiills 111ed allmän 

do111stol antar 5 b § i Jet under 2 ovan angivna lagförslaget med 

Jen ändringen att paragrafen erhåller följande som Utskottet.i· 

.fi'irslag betecknade lydelse: 

Regeringens Jiir.1/ag Utskollets .fiJrslag 

5 b * 
Med domstol förstås i denna lag 

allmän domstol, allmän förvalt
ningsdomstol, bostadsdomstolen, 
försiikringsöverdomstolen, försiik
ringsriitt. marknadsdomstolen, pa
tcntbesviirsriitten, arbetsdomsto
len, s/.:111 terc'ill, .fi1srigltetst11xcrings
rii t t. liinsriill och krigsrätt. Vad i 
lagen sligs om domstol skall liven 
glilla arrendenämnd, hyresniimnd, 
statens va-nämnd och övercxeku
tor. 

Med domstol förstås i denna lag 
allmän domstol. allmiin förvalt
ningsdomstol, · bostadsdomstolcn, 
försiikringsöverdomstolcn. förslik
ringsriitt, marknadsdomstolen, pa
tcntbesvärsrätten, arbetsdomsto
len, 111ella 11ko1111w11wla ska Oerii I/en 
och krigsriitt. Vad i lagen siigs om 
domstol skall även giilla arrende
niimnd, hyresnämnd, statens va
niimnd och överexekutor. 

9. att riksdagen beträffande talan mot domstols hes/ut enligt riills

ltiiilpslagen med avslag rå motionen 1978/79: 2182 antar 49 § 

första stycket i det under 2 ovan angivna lagförslaget: 

10. all riksdagen betriiffande 11tred11i11gskost11ader i mål om 111iUö

skador 111.111. med anledning av motionerna 1978/79: 1167, 1978/ 

79: 2176 och 1978/79: 2179 som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört om översyn av reglerna om erslittning 

för vissa utredningskostnader; 
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11. att riksdagen beträffande riittshjiilp.rniimndemas 1111tal och loka

lisering med bifall till motionen 1978/79: 2168. motionen 1978/ 

79: 2169. motionen 1978/79: 2174. motionen 1978/79: 2175. mo

tionen 1978/79: 2178. motionen 1978/79: 2185 i denna del I yrkan
dena 6 och 7), motionen 1978/79: 2191 samt med anledning av 

motionen 1978/79: 2173 och motionen 1978/79: 2181 i denna del 

(yrkande 3) som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskot

tet anfört i detta hänseende; 

12. att riksdagen beträffande advokatinslaget i rii11shjiilpsniimnd 

och i be.l'l'iirsniimnden .for rättshjiilpe11 med anledning av propo

sitionen samt med bifall till motionen 1978/79: 2185 i denna del 

(yrkande I) antar 4 ~ första stycket och 5 a * första stycket i det 

under 2 ovan angivna lagförslaget med de ändringarna att lag

rummen erhåller följande som Utskottets Ji'irslag betecknade 

lydelse: 

Regeringen.i· fiirslag Utskottets förslag 

4 * första stycket 
Rättshjälpsnämnd består av ord- Riittshjiilpsniimnd består av ord-

förande, som skall vara lagfaren förande. som skall vara lagfaren 
och erfaren i domarvärv. samt fyra och erfaren i domarvärv. samt fyra 
andra ledamöter. Av dessa skall två andra ledamöter. Av dessa skall två 
vara advokater. De tvtl övriga skall 
vara svenska medborgare och myn
diga. 

vara advokater. en a11.1·ti'illd pil 111/
miin acfrokathyrä och en enskilt 
rerkswn. De två övriga skall vara 
svenska medborgare och myndiga. 

5 a * första stycket 
För prövning av besviir i vissa 

fall enligt denna lag finns besvärs
nämnden för rättshjälpen. Den be
står av ordförande och sex andra 
ledamöter. Ordföranden och ytter
ligare en ledamot skall vara lag
farna och erfarna i domarvärv. Av 
övriga ledamöter skall tvi\ vara ad
vokater. Återstående tre ledamöter 
skall vara svenska medborgare och 
myndiga. 

För prövning av besviir i vissa 
fall enligt denna lag finns besvärs
niimnden för rättshjiilpen. Den be
står av ordförande och sex andra 
ledamöter. Ordföranden och ytter
ligare en ledamot skall vara lag
farna och erfarna i domarviirv. Av 
övriga ledamöter skall tvä vara ad
vokater, en w1.mWd pcl al/111i'i11 ud
l'okathvrå och en enskilt l'erksam. 
Återst~ende tre ledamöter skall 
vara svenska medborgare och myn
diga. 

13. att riksdagen beträffande det al/miinnas taleriitt i ri'ittsliiiilps

iirenden med avslag på motionen 1978/79: 2185 i denna del (yr

kande 5) antar 49 a * första och andra styckena i det under 2 

ovan angivna lagförslaget; 
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14. att riksdagen beträffande 1·issa förenklingar i riittegång.1ji)rfa

ra11det med anledning av motionen 1978/79: 2180 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört i detta hänseende: 

15. att riksdagen beträffande ikrafitriidandet med bifall till motionen 

1978(79:2181 i denna del (yrkande 4), motionen 1978(79:2184 

och motionen 1978/79: 2185 i denna del (yrkande 8) 

dels i fråga om det under 2 ovan angivna lagförslaget antar 

övergångsbestämmelsen med den ändringen att bestämmelsen 

ges följande som Utskottets förslag betecknade lydelse: 

Regeri11gn1s F>rslag 

Denna lag träder i kraft den I juli 
1979. 

Har allmän rlittshjälp beviljats 
före denna lags ikraftträdande skall 
om rättshjälpen giilla följande. Be
stämmelserna i 16 och 17 §§är fort
farande tilliimpliga i sin lydelse före 
den I juli 1979. För tiden till utgång
en av är 1980 gäller detsamma 22 § 
tredje stycket, 27- 30 och 34 §§. 
Utöver 17 §i den äldre lydelsen till
lämpas 17 § andra meningen i den 
nya lydelsen. Utöver 20 §i den nya 
lydelsen tillämpas fortfarande 20 § 
andra stycket i den äldre lydelsen. 
Ersättning till medlare fastställs av 
domstolen. Bestämmelsen i 27 § 
första meningen i den nya lydelsen 
gäller ej i den mån skyldighet att 
utge kostnadsbidrag fullgjorts enligt 
16 §andra stycket i den äldre lydel
sen. Kostnadsbidrag och maximi
belopp för sådant bidrag som har 
faststiillts med tillämpning av rätts
hjiilpslagen i dess äldre lydelse skall 
vid tilliimpning av Jagen i dess nya 
lydelse jämställas med rättshjälps
avgift och maximibelopp för sådan 
avgift. 

Har motpart före denna lags 
ikraftträdande ålagts ersättnings
skyldighet för rättshjälpskostnad 
jämlikt 31 §. skall statsverkets rätt 
att enligt nämnda paragraf uppbära 
ersättning som tillkommer den 
rättssökande övergå på denne, om 
ersättningen vid försök till indriv
ning inte kunnat uttagas inom ett år 
från beslutet om ersättningsskyldig
het. 

Utskottets förslag 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1980. 

Har allmän rättshjälp beviljats 
före denna lags ikraftträdande skall 
om rättshjälpen gälla följande. Be
stämmelserna i 16 och 17 §§är fort
farande tillämpliga i sin lydelse före 
den I januari 1980. För tiden till 
utgången av juni mtlnad år 1981 gäl
ler detsamma 22 § tredje stycket, 
27-30 och 34 §§.Utöver 17 §i den 
äldre lydelsen tillämpas 17 § andra 
meningen i den nya lydelsen. Ut
över 20 § i den nya lydelsen tilläm
pas fortfarande 20 § andra stycket i 
den äldre lydelsen. Ersättning till 
medlare fastställs av domstolen. Be
stämmelsen i 27 § första meningen i 
den nya lydelsen gäller ej i den mån 
skyldighet att utge kostnadsbidrag 
fullgjorts enligt 16 §andra stycket i 
den äldre lydelsen. Kostnadsbidrag 
och maximibelopp för sådant bi
drag som har fastställts med till
lämpning av rättshjälpslagen i dess 
äldre lydelse skall vid tillämpning 
av lagen i dess nya lydelse jämstäl
las med rättshjälpsavgift och maxi
mibelopp för sådan avgift. 

Har motpart före denna lags 
ikraftträdande ålagts ersättnings
skyldighet för rättshjälpskostnad 
jämlikt 31 *, skall statsverkets rätt 
att enligt nämnda paragraf uppbära 
ersättning som tillkommer den 
rättssökande övergå på denne, om 
ersättningen vid försök till indriv
ning inte kunnat uttagas inom ett 1\r 
från beslutet om ersättningsskyldig
het. 
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c/els i fråga om övriga i propositionen framlagua lagförslag beslu

tar att ikraftträdandet skall ske den I januari 1980; 

16. att riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen i 

den män de inte omfattas av vad utskottet hemställt ovan; 

17. att riksdagen goukänner Je av föredragande statsrl\.det i proposi

tionen förordade riktlinjerna för en änurad administration av 

samhällets rättshjälp i den mi\.n de inte omfattas av vad utskottet 

hemstiillt ovan. 

Stockholm den 5 april 1979 

Pl\. justitieutskottets vägnar 

LISA MATTSON 

Niirrnramle: Lisa Mattson (s), Eric Jönsson (s), Bertil Johansson 
(c), Arne Nygren (s), Lilly Bergander (s), Gunde Raneskog (c), 
Hi\.kan Winberg (m), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Svea 
Wiklund (c), Gunilla Andre (c), Ella Johnsson (c), Joakim Ollen 
(m), Martin Segerstcdt (s) och Bonnie Bernström (fp). 



JuU 1978/79: 30 74 

Innehållsförteckning 

Sid. 
Propositionen m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Förslag till Lag om lindring i rättshj1ilpslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Förslag till Lag om lindring i föriildrabalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Förslag till Lag om lindring i riittegängsbalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Förslag till I.ag om lindring i förvaltningsprocesslagen . . . . . . . . . . . 33 
Förslag till Lag om lindring i lagen om patcntbesviirsrätten . . . . . . . 34 
Förslag till Lag om ändring i lagen om arrendenämnder och hyres-

niimnder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Förslag till Lag om lindring i lagen om statens va-nämnd . . . . . . . . . 36 
Förslag till Lag om lindring i utsökningslagcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Förslag till I ,ag om lindring i lagen om beredande av sluten psykia-

trisk värd i vissa fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Förslag till Lag om ändring i lagen angående omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Motionerna................................................... 40 
Utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Inledning..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Reformarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Propositionens huvudsakliga innchäll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Allmänna synpunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Riittshjälp ät niiringsidkarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Riittshjiilp vid bodelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Nedsättning och eftergift av rättshjälpsavgift m. m. . . . . . . . . . . . . . . 52 
Riittshjiilp i angeHigenhet som behandlas utom riket . . . . . . . . . . . . . 55 
Riittshjlilp för ansökan om patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Rättshjlilp genom offentligt biträde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Beslutsfunktioner i fråga om allmän rättshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Vissa utredningskostnadcr i mäl om miljöskador m. m............ 61 
Antalet rlittshjiilpsniimndcr och deras lokalisering . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Övriga frf1gor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Utskottets hemställan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 


